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سلسلهنشستهای«فیلمنامهفیلم»
نگاهیبهسینمای دفاع مقدس

مستندروزگاریکچهلساله

سخن نخست
ضرورت پرورش سینماگر جوان و متعهد
سینمای ما با پیروزی انقالب اسالمی و گفتمان انقالب اگرچه نه در سطح وسیع ساختاری و دیدگاهی ولی دچار
تحول گردید .این ســینما در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی همسو با نگرش ها و ادبیات جنگ به نوعی
پوست اندازی کرد و بستری فراهم شد تا نسل جدیدی از سینماگران و فعاالن فرهنگی و سینمایی شکل بگیرد.
ژانر سینمای دفاع مقدس با این نسل پر و بال گرفت و به قدری رشد کرد که ویژگیهای آن بر فضای کلی سینما
و مسیر حرکت آن تاثیر گذاشت .نسلی از فیلمســازان قدرتمند در این عرصه شکل گرفت که تا امروز شاکله
اصلی جریان سینمای ایران را تشــکیل میدهند .ابراهیم حاتمیکیا ،رسول مالقلی پور ،احمدرضا درویش،
کمال تبریزی ،مجتبی راعی ،حسن برزیده ،عزیزاهلل حمیدنژاد ،محمدعلی باشه آهنگر ،جمال شورجه ،عبداهلل
باکیده و دهها سینماگر دیگر که در طول دو دهه پس جنگ بار مسئولیت تولید محتوا و فیلم این عرصه بر دوش
آنها بوده و شاخصترین آثار دفاع مقدس متعلق به همین نسل است.
متاســفانه ،بسیاری از ســینماگران این نســل اکنون از این ژانر دور شــدهاند و یکی از مســائل مشهود در
سینمای دفاع مقدس ،قهر سینماگران شاخص این حوزه با فیلمســازی جنگ است .کارگردانانی که هویت
و شناسنامهشان با ســینمای جنگ گره خورده بود و بهترین فیلمهای کارنامهشان را در این حوزه ساختهاند
سالهاست ترجیح میدهند در ژانرهای دیگر فیلم بســازند که دالئل گوناگونی دارد .آثاری چون «پرواز در
شب»« ،دیدهبان»« ،مهاجر» و «هور در آتش» در دهه  60و فیلمهای برجستهای مانند «سفربه چذابه»« ،نجات
یافتگان»« ،ازکرخه تا راین»« ،برج مینو»« ،لیلی با من اســت»« ،کیمیا»« ،سرزمین خورشید»« ،هیوا» و
«آژانس شیشهای» در دهه  70و در اوائل دهه  80هم نمونههایی چون «مزرعه پدری» و «دوئل» تولید شدهاند
ولی این روند بعد از آن رو به افول گذاشت تا جایی که در سالهای بعدتر کمتر شاهد اثری مثال زدنی هستیم.
اگرچه بسیاری از کارشناسان بر این باورند عدم توجه متولیان فرهنگی به این حوزه و نیز ،سیاست گذاریهای
غلط در دولتهای مختلف در عرصههای فرهنگ و هنر باعث شــده تا نه تنها شاهد بالندگی جریان سینمای
دفاع مقدس و در مفهوم کالنتر «مقاومت» نباشــیم بلکه حتی ،نسل قبلی سینماگران این عرصه هم جذب
دیگر گونههای سینمایی شوند.
دیدگاههای هم وجود دارد که ورود نسل تازه ممکن نیست چرا که نسل قبلی خود ،برآمده از متن دفاع مقدس
بودهاند و بهترین فیلمهای دفاعمقدس را سینماگرانی ساختهاند که خود تجربه حضور در جبههها را داشتهاند،
اما با گذشت بیش از چند دهه از پایان جنگ ،تا چه زمانی میتوان دلخوش به فعالیت این سینماگران ماند؟ آیا
ساخت فیلم جنگی باید تنها در انحصار آدمهای جنگ باقی بماند؟
این دیدگاه به چند دلیل اشــتباه است .نخست اینکه هم اکنون شــاهد غیبت همان نسل تجربه جنگ دیده
هم هســتیم .دیگر اینکه جنگ بعد از دوران دفاع مقدس به پایان نرسیده و در سنگرها و شکلهای جدیدش
استمرار یافته است .همچنین ،با راهبرد انقالب اسالمی و نگاه ضدسلطه و «مقاومت محور» امروز در تار و پود
جامعه ما ،منطقه پیرامونی و جهان اسالم لمس میشود .یعنی ما هم اینک با نسلهای جوانی سروکار داریم
که گویی در متن البیرنت پیچیده و پرچالش جنگهای بینالمللــی و منطقهای حضور دارند و آن را زندگی
و تجربه میکنند .هنوز هم کوچهها و خیابان شهرهای ما عطر شــهیدان را با خودش دارد .هنوز ،هم پیوسته
قدرتهای استکباری روزی نیســت که بر طبل جنگ ندمند و هیاهو بر پا نکنند و در گوشهای از منطقه علیه
انقالب اسالمی جوسازی نکنند.
در این میان ،اما ،حوزه فرهنگ و سینمای ما چندان با این موضوع هم راستا نشده است .اینجاست که نیازمند
ترسیم استراتژی دقیقتری هستیم تا ضمن شناسایی غفلتها و موانع به بازشناسی و کشف استعدادها اقدام
نماید .استراتژی که مفهوم مقاومت و سینمای مقاومت را در بینظمی نوین جهان معنا و تعریف کند .نیازمند
شکافتن سقف و در انداختن طرحهای نوهستیم.

رویدادها
«دایان» و «ذبح» در جشنواره «دهوک» عراق
فیلم ســینمایی «دایان» به کارگردانی بهــروز نورانیپور و فیلم
کوتاه «ذبح» ساخته مشترک آکو زندکریمی و سامان حسینپور
در بخش رقابتی هفتمین جشنواره بینالمللی «دهوک» عراق به
نمایش درآمد.
فیلم ســینمایی «دایان» به کارگردانی بهروز نورانیپور محصول ســازمان
سینمایی حوزه هنری که به موضوع ترس و وحشت اقدامات گروه تروریستی
داعش در کردستان میپردازد ،در بخش رقابتی هفتمین جشنواره بینالمللی
«دهوک» اقلیم کردستان کشور عراق به نمایش درآمد.
داستان خانوادهای را روایت میکند که برای گذران یک زمستان سخت مجبور
میشوند گاو خود را بفروشند و آن را ذبح کنند ،اما پسر خانواده از این قضیه
ناراحت اســت و گاو را فراری میدهد .فیلم کوتاه «ذبح» تولید حوزه هنری
کردستان و انجمن سینمای جوانان سنندج است.

«سرو زیر آب» و «دایان» در جشنواره بلغارستان
دو فیلم سینمایی «سرو زیر آب» و «دایان» از محصوالت سازمان
سینمایی حوزه هنری در جشنواره بینالمللی فیلم «الو ایز فولی»
بلغارستان حضور داشتند.
دو فیلم سینمایی «سرو زیر آب» ســاخته محمدعلی باشه آهنگر و «دایان»
ساخته بهروز نورانی پور در بیســت و هفتمین دوره جشنواره «الو ایز فولی»
شرکت داشتند.
«سرو زیر آب» در مورد شهداء گمنام و اتفاقاتی است که در معراج شهداء و نبرد
لوله اهواز افتاده است.
«دایان» روایت اســارت قریب به چهار هزار پناهجوی زنی ست که در جریان
جنگ با گروهک داعش هرگز نتوانستند به خانوادههایشان در آن سوی مرزها
ملحق شــوند و در این راه بســیاری از این خانوادهها در دل بحران مجبور به
انتخاب و تصمیم شدند.
گفتنی است ،جشنواره «الو ایز فولی» در شهر وارنای کشور بلغارستان از اول
شهریور الی دهم شهریور برگزار شد.

«آقایگوزن»درجشنواره«انیماریو»اسپانیا
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انیمیشــن «آقای گوزن» به کارگردانی مجتبی موسوی محصول
مشترک سازمان سینمایی حوزه هنری در جشنواره بینالمللی فیلم
«انیماریو» اسپانیا حضور دارد.
در پی حضورها و نمایشهای موفق انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» به کارگردانی
سید مجتبی موسوی در سطح بینالمللی ،این بار این انیمیشن کوتاه در بخش
رقابتی جشنواره «انیماریو» حضور دارد.
جشنواره «انیماریو» از  4الی  7مهر ماه سال جاری در شهر مادرید کشور اسپانیا
برگزار میشود.
در دو ماه گذشــته میالدی این فیلم در چندین جشــنواره بینالمللی از جمله
جشــنوارههای :کارتون ســئول در کشــور کره جنوبی ،فیلم کوتــاه کوتاه در
کشور ژاپن ،مدیاویوو کشور آمریکا ،انیما کوم کشــور اسپانیا ،آن آربور آمریکا،
 Animocjeکشور لهستان ،درسدن کشور آلمان ،گالس آمریکا ،ریورساید
آمریکا به نمایش در آمده و موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه انیمیشن از
جشنواره «اسکپتوی» ایتالیا نیز شد.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مرداد و شهریور۹۸
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«ذبح»درجشنواره«کراسیناسکرین»انگلستان
فیلم کوتاه «ذبــح» از تولیدات حوزه هنری کردســتان به
چهارمین جشنواره جهانی فیلم کراسین اسکرین انگلستان
راه یافت.
«ذبح» ســاخته مشــترک آکو زندکریمی و ســامان حســینپور به
تهیهکنندگی حوزه هنری کردستان و انجمن سینمای جوانان سنندج
به عنوان نماینده ایران در این رویداد حضور داشت.
این فیلم کوتاه سیزده دقیقهای داستان خانوادهای است که برای گذران
یک زمستان سخت مجبور میشوند که گاو خود را بفروشند ،اما پسر
خانواده از این قضیه ناراحت است و گاو را فراری میدهد.
چهارمین جشنواره جهانی فیلم «کراسین اسکرین» انگلستان از  ۱۹تا
 ۲۲سپتامبر برگزارشد.

جایزهجشنوارهفیلمپرتغالبرایمستند«آشنگ»

مســتند «آشــنگ» از تولیدات واحــد هنرهای
تصویری حوزه هنری اســتان کرمــان ،تندیس و
جایزه هیئت داوران جشــنواره فیلم FRAPA
پرتغال را بهدست آورد.
مستند «آشنگ» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی از
تولیدات واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کرمان
جایزه دو هزار و پانصــد دالری و تندیس هیئت داوران در
بخش تحقیق و پژوهش را در جشــنواره فیلم FRAPA
پرتغال کسب کرد.
این مســتند عالوه بر این جایزه ،موفق بــه گرفتن بورس
تحصیلی رایگان در رشته سینمای این جشنواره نیز شد.

جالل ویسی با «تنبیه» به آلمان رفت

تولید مشترک حوزه هنری کردســتان و انجمن سینمای
جوانان ســنندج به بخش رقابتی جشنواره بینالمللی فیلم
 open Air Filmfest Weiterstadtآلمــان راه

یافت.
فیلم کوتاه «تنبیه» اثر جالل ویســی کارگردان جوان سنندجی ،در
اولین حضور خود در جشنوارههای داخلی و خارجی به بخش پایانی و
رقابتی چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه open Air
 Filmfest Weiterstadtکه در آلمان برگزارشد راه پیدا کرد.
این فیلم  ۱۱دقیقه ای بــدون دیالوگ ،با بازیگــری مهران مُکاری،
فیلمی ضدجنگ بوده و استفاده نادرست از قدرت را به عنوان زمینهای
برای از بین بردن آرمانهای انسانی به تصویر درآورده است.
این جشنواره از  ۱۷تا  ۲۱مرداد در فرانکفورت آلمان برگزار شد.

ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره 30و31
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کارگاه مستند سازی در گرگان

واحد هنرهای تصویری حوزه
هنری گلســتان ،کارگاه دو
روزه «فیلمسازی مستند» را
با حضور مهرداد اسکویی در تاریخ  ۲۶و
 ۲۷مردادماه برگزار کرد.
در پایان این کارگاه آموزشی ،گواهینامه
به شرکت کنندگان اعطا شد.
گفتنی است ،این کارگاه به همت واحد
هنرهای تصویری حوزه هنری گلستان
و با همــکاری انجمن ســینمای جوان
استان و کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان استان ،در گرگان برگزارشد.

رکورد سینام «بهمن» بیرجند

سینما «بهمن» بیرجند متعلق
به موسســه «بهمن سبز» حوزه
هنری در ســه ماه اول امســال
 20585تماشــاگر داشــته و به فروش 129
میلیون و  576هزار تومانی دست یافته است.
سینماهای خراســان جنوبی در سه ماه اول
سال 162 ،میلیون و  890هزار تومان فروش
داشته اند و فروش ســینما «بهمن» از دیگر
سینماها بیشتر بوده است.
سهم ســینما «بهمن» از فروش سینماهای
اســتان  80درصد و از مخاطــب  76درصد
بوده است.
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ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مرداد و شهریور۹۸

چند پالن ساده در آبادان

به همت واحد هنرهای تصویری
حوزه هنری آبادان ،فیلم کوتاه
«چند پالن ساده» به نویسندگی
مســعود رمضانــی و کارگردانــی محمود
پوربچاری تولید شد.
این فیلم که زمان تقریبی آن  ۵دقیقه است،
بعد از دو جلســه تصویربــرداری روی میز
تدوین قرار گرفت.
در خالصه داســتان فیلم آمده اســت :از
بهتریــن خوابهایــی که داشــتم اونایی
بوده که خسته دراز کشــیده بودم و مادرم
چادرش رو میکشید روم تا بخوابم و از عطر
چادرش مست میشدم.

تولید «همراز» در قزوین

با حمایت حــوزه هنری قزوین،
ساخت یک فیلم داســتانی به
نویسندگی و کارگردانی محمد
زارعی آغاز شد.
فیلم کوتاه داســتانی «همــراز» با موضوع
اجتماعــی روایتگر خانوادهای اســت که با
اتکا به باورهای دینی بر مشــکالت و فراز و
فرودهای زندگی غلبــه میکنند و در این
مسیر تجربههای تازهای نیز کسب میکنند.
گفتنی اســت« ،همراز» بــا حمایت حوزه
هنری قزوین و سازمان صداوسیمای مرکز
قزوین در حال تولید است.

رویدادها

تولیدات حوزه هرنی خراسان شاملی
در صدر جشنواره «روستا و عشایر»

تولیدات حوزه هنری اســتان خراسان شمالی در صدر
جشنواره ملی فیلم کوتاه «روستا و عشایر» به میزبانی
بجنورد قرار گرفت.
بر اساس رای هیئت داوران در بخش انیمیشن اثر «سوم شخص»
به کارگردانی احسان توکلی رتبه نخست را از آن خود کرد.
حوزه هنری با  ۵اثر در بخشهای مســتند ،داســتانی ،صد ثانیه
و انیمیشــن حضور پیدا کرد که با  ۲اثر «ســوم شخص» و «آبی
نیست» با محور کمبود آب در روســتاها ،توانست در آیین پایانی
این دوره از جشنواره خوش بدرخشد.
تولید فیلمهای کوتاه « »۱۸۳با مشــارکت دانشگاه علوم پزشکی
به کارگردانی زهرا براتی و «در چوبی» به کارگردانی ناصر فکور و
 ۲نماهنگ «ایران من» با صدای هنرمند مطرح موسیقی مقامی
محســن محمدی که در مرحله پیش تولید قرار دارد و یک فیلم
 ۱۰۰ثانیهای ،از دیگر اقدامات  ۶ماهه نخست حوزه هنری استان
است.

«عاشیقمحمدحسیندهقان»

تولید فیلم مســتند «عاشــیق
محمدحســین دهقــان» بــه
کارگردانــی یعقــوب اکبریان
در واحــد هنرهای تصویری حــوزه هنری
آذربایجان غربی به پایان رسید.
این مستند  ۴۵دقیقهای به قسمتی از دوران
کودکی دهقــان ،نقش خانــواده و محیط
پیرامون در شــکلگیری شخصیت هنری
هنرمند ،خاطرات شاگردان عاشیق دهقان،
افتخارات و فعالیتهای این هنرمند شاخص
استان با بیش از  ۷۰ســال فعالیت هنری و
تاثیر محمدحسین دهقان در رشد و توسعه
هنر موسیقی عاشیقی «مکتب ارومیه» در
نیم قرن گذشته پرداخته شده است.

«استیج» در سانفرانسیسکو
فیلم کوتاه «استیج» از تولیدات
حوزه هنــری اســتان اردبیل
به جشــنواره فیلمهای ایرانی
سانفرانسیسکو راه یافت.
فیلم «استیج» به کارگردانی و نویسندگی
فیــاض بهــرام و تهیهکنندگــی حــوزه
هنری اســتان اردبیل موفق به راهیابی به
دوازدهمین جشــنواره فیلمهــای ایرانی
سانفرانسیسکو شد.
گفتنی اســت ،این فیلم با موضوع کودکان
جنگزده در کشورهایی نظیر سوریه تولید
شده اســت و روزهای  ۶و  ۷مهرماه ۱۳۹۸
در محل برگزاری جشــنواره بــه نمایش
درمیآید.

بیژن میرباقری د ر ارومیه
به همت واحد هنرهای تصویری
حوزه هنــری آذربایجان غربی،
کارگاه آمــوزش کارگردانــی و
فیلمنامهنویسی «فیلمهای  ۱۰۰ثانیهای»
با حضور بیژن میرباقــری ۱۳مردادماه در
ارومیه برگزار شد.
در این کارگاه یک روزه که در دو نوبت صبح
و عصر با دو موضوع «انتخاب مضامین فیلم
و کارگردانی» برگزار شــد ،انتخاب سوژه
زمان سوژه ،بازخوانی مضامین ،نوشتن فنی
فیلمنامه ،طرح یا پالت فیلم ،از موضوعهایی
بودند کــه مورد بررســی و تدریــس قرار
گرفتند.

رومنایی «وصال» در خراسان

مستند «وصال» به کارگردانی علی
ســبحانی از تولیدات حوزه هنری
خراسان جنوبی در مراسم تجلیل از
آزادگان رونمایی شد.
«وصــال» در مراســم تجلیــل از آزادگان ۲۶
مردادماه در محل سالن ایثار بیرجند با حضور
نماینده ولی فقیه در اســتان خراسان جنوبی،
معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی،
فرماندار بیرجند ،رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفــاع مقدس خراســان جنوبی و
جمعی از مسئولین استانی رونمایی شد.
این مســتند در مــورد علی احمــدی ،آزاده
عملیات خیبر اســت که قصد دارد به همراه
دوست عراقی دوران اسارتش،به یاد خاطرات
خاطرات اسارت به اردوگاه موصل بروند.
ماهنامهداخلی
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برگزاری کارگاههای «رویازی» در حوزه هنری
دورههای آموزشی «رویازی »2در هفته دوم مهر ماه با حضور چهار استاد خارجی و
چهار استاد داخلی برگزار شد.
طبق اعالم شــورای اجرایی رویداد «رویازی» ،دورههای آموزشــی تخصصی عنوان شده در
بستههای حمایتی این رویداد همانند سال گذشته با حضور اساتید داخلی و خارجی به همت
مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری از  7الی  10مهر ماه برگزارشد و تمامی شرکت کنندگان
رویازی که تا پایان مهلت تعیین شده ثبت نام خود را در سایت رویازی کامل کرده بودند ،برای
حضور در کارگاهها دعوتشدند.
نخستین روز برگزاری این کارگاهها با حضور اساتید داخلی و خارجی و ثبت نام کنندگان در
رویازی روز یکشنبه  7مهرماه برگزار شد .در این روز ســر فصلهای تجاری سازی انیمیشن،
مالکیت معنوی و بالک چین ،مرتب سازی و چیدمان موضوعهای ارائه در پیچینگ ،و اصول و
مبانی مذاکره به ترتیب توسط «دکتر محمدمهدی ایزدخواه»« ،دکتر محسن اکبری و دکتر
عباس ایمانی» از کشورمان و «دیمیتری یاکونین» و «النا چیستیاکوا» از روسیه ،تدریس شد.
در روز دوم کارگاهها ،چهار استاد روس ،سرفصلهای آموزشی خود را تدریس کردند« .الکساندر
میرگورودسکی» تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید انیمیشن را بررسی کرد« ،النا چیستیاکوا»
در رابطه با اصول و مبانی مذاکره صحبت داشــت« ،سُ ــوِتلنا بوخارائوا» موضوع کپی رایت و
مالکیت معنوی و دیدگاه حقوقی توزیع تولیدات رسانهای را در دو بخش مورد بررسی قرار داد
و «دیمیتری یاکونین» نیز در دومین روز ارائه خود ،درخصــوص اصول و مبانی روایت گری
طرح صحبت کرد.
در روز سه شنبه  9مهرماه ،که روز سوم و پایانی این کارگاهها بود؛ «الکساندر میرگورودسکی»،
«دیمیتری یاکونین»« ،مریم نقیبی» و «محمدمهدی ایزدخواه» به ترتیب سرفصلهای تحلیل
هزینههای تولید انیمیشن ،الزامات مرتبط با طراحی دمو ،پوستر و کاتالوگ ،توزیع بینالملل
رسانه و تحقیقات بازاریابی پیش و پس از تولید را به شــرکت کنندگان در رویازی 2آموزش
دادند.
تماشاخانه مهر حوزه هنری میزبان کارگاههای آموزشی «رویازی  »2بود.

پردیس بهمن سنندج گزینه خوبی برای اکران فیلمهای کودک
جالل قلعه شاخانی گفت :اســتقبال بچهها در قیاس با میزان جمعیت کودکان و نوجوانان در استان کردستان خوب
است و میتوان برای بهبود وضعیت از سیاستهای تشویقی بهره برد.
مدیرکل ارشاد استان کردستان ،درباره الویتهای استان کردستان در حوزه سینمای کودک گفت :یکی از اولویتهای
ما در این استان ،توسعه فیلمهای کودک است .همان طور که میبینیم کارگردانی چون بهروز غریبپور که زاده سنندج است
در این حوزه مشغول به کار هستند و دغدغه این بخش را دارند .سینمای کودک نیز متقابال برای استان ما اهمیت دارد و به آن
پرداخته میشود.
وی با اشاره استقبال کودکان و نوجوانان کردستانی از اکران فیلمها در این استان اظهار داشت :استقبال بچهها در قیاس با میزان
جمعیت کودکان و نوجوانان در این استان خوب است و به نظرم میتوان برای بهبود وضعیت از سیاستهای تشویقی بهره برد.
برای مثال حبیب احمدزاده در زمان سیلی که گریبانگیر استان شــده بود ،فیلمها را برای کودکان در استانهای محروم اکران
میکرد ،هنوز هم فیلمهایی را در مسجدها اکران میکند.
وی در پایان راجع به سینمای نمایش دهنده فیلمها در استان کردستان گفت :ما پردیس سینمایی بهمن سنندج را انتخاب
کردیم چون برای نمایش فیلمها باید سینمایی استانداردی در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم به صورت هفتگی فیلمهای
کودک را نمایش دهیم ،این پردیس سه سالن مجزا دارد و امکان مدیریت را برای ما فراهم میآورد و گزینه خوبی
برای اکران فیلمهای کودک است.
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جزئیات طرح «سینما با ما»
طرح ویژه «سینما با ما» با هدف حمایت فرهنگی از اقشار کمبرخوردار
جامعه توسط پردیس سینمایی آزادی و همراهی موسسه خیریه همیاری
اجرایی و طی آن با همراهی موسســههای معتبر و مجوزدار اکرانهای
رایگان برگزار میشود.
نخستین برنامه این طرح ،روز چهارشــنبه  ۲مردادماه با همکاری موسسه خیریه
همیاری و موسسه خیریه ایلیا در پردیس آزادی برگزار شد و جمعی از کودکان و
نوجوانان خیریۀ ایلیا مهمان پردیس سینمایی آزادی بودند.
این طرح از آنجا اجرایی میشود که پردیس سینمایی آزادی در دور جدید مدیریت
و فعالیتهای خود قصد دارد در فعالیتهای فرهنگــی ،اجتماعی و هنری به نفع
همه اقشار جامعه مشارکت داشته باشد و ایده «سینما با ما» معطوف به سوق دادن
سینما به سمت فعالیتهای فرهنگی با مشارکت حداکثری مردم است.
در این طرح فیلمها به گونهای انتخاب میشود که عالوه بر پر کردن اوقات فراغت،
سرگرم کننده و حامل پیام مثبتی برای مخاطبان باشد.
اولین گام اجرای طرح «سینما با ما» شناســایی و همکاری با خیریههای معتبر و
سرشناسی که افرادی را تحت پوشش خود دارند ،است .در گام بعدی افراد از طریق
خیریهها به سینما معرفی میشوند و در روز و ساعت مشخص برای تماشای فیلمها
به صورت رایگان به سینما میآیند.
«ســینما با ما» در روزهای شنبه ،یکشنبه و دوشــنبه هر هفته به صورت متغیر
صبحها یک سئانس خود را به قشر کمبرخوردار تحت پوشش خیریهها اختصاص
میدهد و در صورت استقبال از این طرح تعداد سئانسهای نمایش فیلم افزایش
پیدا میکند.

«روبر برسون» در حوزه هرنی بوشهر

نشست نقد و بررسی کانون فیلم حوزه هنری بوشهر،
با مبحث «سينماي دغدغه ،فیلم معناگرا» و نمایش
فيلم «محكومی به مرگ گريخت» اثر «روبر برسون» برگزار
شد.
مژده غضنفری ،منتقد این نشست به تحلیل و بررسی سینمای
دغدغه و فیلم معناگرا پرداخت و برســون را يكی از بزرگان
سينمای معناگر خواند.
وی همچنیــن ،فيلم «محكومــي به مرگ گريخــت» را از
مهمترين آثار این کارگردان دانست .این فیلم به جشنواره فیلم
کن سال  ۱۹۵۷راه یافت و در کتاب  ۱۰۰۱فیلمی که باید قبل
از مردن ببینید ،هم گنجانده شده است.

تحلیل فیلم «درساژ» در حوزه هرنی یزد

نودوپنجمین نشست باشگاه فیلم حوزه هنری یزد
به اکران و تحلیل فیلم «درســاژ» نخستین فیلم
بلند پویا بادکوبه در مقــام کارگردان اختصاص

داشت.
در این نشست ،فهیمه سهیلیراد کارشناس سینما به تحلیل
و بررسی این اثر که محصول ســال  1396کشورمان است
پرداخت .همچنین هنرمندان و اهالی ســینما هم نظرات و
دیدگاههای خود را درباره فیلم بیان کردند.
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حمزهزاده:

منایشگاه بیروت مقدمهای بر
بهرهمندی از ظرفیت برون مرزی
رئیس ســازمان ســینمایی
حوزه هنری در نمایشگاه «ما
رأیت اال جمیال» که با موضوع
حماسه عاشورا برپا شد گفت :ظرفیتهای
بسیارخوبی در فضای بینالمللی و برون
مرزی برای ارائه محصــوالت و تولیدات
هنری وجــود دارد که مــورد غفلت قرار
گرفته است ،با برنامهریزی مدون باید این
ظرفیتها مورد توجه قرار گیرد.
نمایشگاه «ما رأیت اال جمیال» با موضوع
حماســه عاشــورا با حضور تعــدادی از
هنرمندان و مســئولین حــوزه هنری به
دعوت رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران در شهر بیروت برگزار شد.
در این نمایشــگاه مهدی حاجیمحمدی
فریمانی و صابر شیخرضایی از هنرمندان
تجســمی حوزه هنری آثــار و تولیدات
خود را ارائه دادنــد ،همچنین  ۲۴عکس
و  ۱۲۰اثر پوستر از جشــنواره سوگواره
عاشورایی نیز در معرض دید عالقهمندان
قرار گرفت.
محمد حمزهزاده در حاشیه این نمایشگاه
درباره ظرفیتهای برونمرزی و ارائه آثار
و تولیدات حوزه هنری گفت :حوزه هنری
یک ســازمان تولیدکننــده محصوالت و
آثار هنری در رشــتههای گوناگون است.
متاسفانه طی چند دهه چه حوزه هنری
و چه در ســازمانها و مراکز مشــابه ،از
ظرفیتهای برون مرزی غفلت کرد هایم
در حالیکــه هنــر انقالب اســامی در
کشورهایی مانند لبنان مخاطبین بسیار
زیادی دارد که میتواند شــرایط بســیار
مطلوبی را هــم به جهت جریا نســازی
فرهنگی و هــم به جهــت اقتصادی رقم
بزند.
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درخشش حوزه هنری درجشنواره«تولیدات صداوسیما»

فیلم داستانی «تمام مریمها» و فیلم کوتاه «نهســت» به ترتیب جایزه بهترین فیلم داستانی و
دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه بخش اصلی بیستودومین جشنواره تولیدات صداوسیمای مراکز
استانها را دریافت کردند.
فیلم داستانی «تمام مریمها» به نویســندگی و کارگردانی محمد اسکندرزاده و تولید مشترک حوزه هنری
سمنان و صداوسیمای استان است .این فیلم بر اساس داســتان تمام مریمها از کتاب «از سرفه ،از سکوت»
نوشته مهدی زارع است که در سال  ۹۳از سوی حوزه هنری استان ســمنان توسط انتشارات سوره مهر به
چاپ رسیده است.
همچنین فیلم کوتاه «نهست» به نویسندگی و کارگردانی زانیار لطفی دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه بخش
اصلی این جشنواره را کســب کرد .این فیلم با حمایت حوزه هنری اســتان کردستان و صداوسیمای مرکز
کردستان ساخته شده است.
بیستودومین جشنواره تولیدات صداوسیمای مراکز استانها از  ۲۵تا  ۲۷مردادماه  ۹۸در بجنورد برگزار شد.

رهرب قنربی در کارگاه فیلم کوتاه قزوین
کارگاه یکروزه فیلم کوتــاه از «ایده تا
کارگردانی» با حضور رهبــر قنبری در
حوزه هنری قزوین برگزار شد.
در این کارگاه رهبر قنبری گفت :آموزش ســینما
تا حدودی امری ذوقی اســت ،ولــی باید به لحاظ
تکنیکی از تجارب استادان و تئوریهای فیلمسازان
بزرگ ســینما و تجارب عملی و نظری شــخصی
بهرهمند شد و فیلمســازی را به امری سریع مبدل
کرد.
وی افــزود :در یک دوره کامل آمــوزش «از ایده تا
کارگردانی» آشنایی کامل با مجموعه مواردی چون:

ایده و پرداخت آن برای رسیدن به فیلمنامه منسجم
کوتاه و سینمایی الزم و ضروری است.
قنبری یادآور شــد :اگر ذوق درونی با تالش عملی
همراه شود و کارآموز بتواند ضمن آشنایی مفاهیم
ســینمایی ،کارکردهای لوازم فنی کار را بهخوبی
بشناســد ،آنوقت میتوان انتظار نتایج قابل قبول
را داشت.
گفتنی اســت ،این کارگاه برای آشــنایی مربیان
دوره پیشدبســتانی بــا مبانــی اید هپــردازی،
فیلمنامهنویســی ،اصول اولیه کارگردانی ،تدوین و
آمادهسازی برگزار شد.

رویدادها

سیدمصطفی حسینی مدیرعامل «بهمن سبز» شد
با مصوبه هیات مدیره موسســه «بهمن ســبز» حوزه هنری ســیدمصطفی حسینی به سمت
مدیرعامل این موسسه انتخاب شد.
با پایان دو دوره سه ساله ماموریت محمود کاظمی در موسسه بهمن سبز؛ با مصوبه هیات مدیره
موسسه بهمن سبز سیدمصطفی حسینی به سمت مدیرعامل این موسسه انتخاب شد.
حسینی پیش از این مدیرامور سینمایی حوزه هنری اصفهان بوده که مدیریت تعدادی از سینماهای موفق
ت  .وی که متولد  1353و دارای مدرک کارشناسی تبلیغات و بازاریابی
و پررونق حوزه هنری را برعهده داش 
است از  1371در حوزه هنری مشغول به کار بوده و توسعه سالنهای ســینمایی اصفهان با هماهنگیها و
پیگیریهای وی محقق شــد .در دوران مدیریت حسینی پردیسهای ســینمایی «ساحل» و «چهارباغ»
اصفهان ساخته شد و سینماهای «فرهنگ» میمه« ،فلســطین» اصفهان« ،بهمن» خوراسگان« ،یاسمن»
شاهین شهر« ،بهار» گز و «بهمن» شهرکرد بازسازی شدهاند.
موسسه «بهمن سبز» زیر مجموعه حوزه هنری در بخش توزیع ،اکران و سینماداری فعالیت میکند و صاحب
 111سالن در سراسر ایران است.

«جوکر» در جشنواره «موج کیش»
فیلم مستند «جوکر» از تولیدات
حوزه هنری اســتان کهگیلویه و
بویراحمد به جشــنواره سراسری
«موج کیش» راه یافت.

«جوکر» به نویسندگی و کارگردانی سجاد ایمانی
با موضوع آســیبهای اجتماعی و بیکاری تولید
شده است و زندگی چند جوان شهرستانی که قصد
مهاجرت به اروپا را دارند روایت میکند.
جشــنواره سراســری «موج کیش» از  4الی 7
شهریور  ۹۸در دو بخش فیلم داستانی و مستند
در جزیره کیش برگزارشد.

کارگاه «سینامی اقتباسی» در قزوین

به همت واحد آموزش و پژوهش حوزه
هنری قزوین ،نخستین کارگاه آموزشی
«ســینمای اقتباســی و ارتباط سینما
با هنرهای دیگر» با حضور حســن لطفی فیلمساز و
مدرس سینما برگزار میشود.
حســن لطفی مدرس کارگاه گفت:در این کارگاهها
رابطه موسیقی ،ادبیات ،نقاشــی ،معماری ،صدا و ...
با ســینما مورد بحث و بررســی قرار خواهد گرفت.
همچنین در ایــن دوره تالش خواهد شــد ،عالوه بر
بررسی نقش و تاثیر صدا (دوبله) ،آثار شاخص سینمای
ایران و جهان پخش ،تحلیل و بررسی شود.
لطفی دعوت از استادان ،صاحبنظران و پیشکسوتان
برای حضور در جمع فیلمســازان جوان و ایجاد بستر
گفتوگو برای انتقال تجربههــا و آگاهیها را از دیگر
برنامههای این کارگاهها برشمرد.

انتصاب در «باشگاه فیلم سوره»
محمدجواد موحد ،طی حکمی از
سوی محمدرضا شــفاه به عنوان
قائم مقام «باشــگاه فیلم ســوره»
منصوب شد.
در آستانه شروع ششمین سال فعالیت باشگاه
فیلم ســوره ،محمدجواد موحد ،طی حکمی
از سوی محمدرضا شــفاه مدیرعامل «باشگاه
فیلم ســوره» به عنوان قائم مقام این موسسه
سینمایی منصوب شد.
موحد که سابقه هفت ســال فعالیت در عرصه
تولید آثار مختلف مســتند و داستانی را پشت
سر گذاشته است ،از ســال  ۱۳۹۳در باشگاه
فیلم سوره مشــغول به فعالیت بوده و پیش از
این مدیریت تولیدات «باشــگاه فیلم سوره»
را عهدهدار بوده است .همچنین وی به عنوان
آخرین فعالیت ،جانشینی تهیه و مدیریت تولید
فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» را
در کارنامه دارد.
در متن حکم انتصاب وی آمده است:
«جناب آقای موحد
نظر به گذشت پنج ســال از تأسیس موسسه
ســینمایی باشــگاه فیلم ســوره ،که توأم با
موفقیتهای امیدبخــش در زمینه حمایت و
توانمندســازی جوانان فیلمســاز کشور بوده
اســت و با توجه به گسترده شــدن حوزههای
فعالیت این موسسه که توجه مضاعف به اداره
فرایندهای آن را ضروری نشان میدهد ،شما را
که عالوه بر تعهد و تدبیر ،از ماهیت فعالیتهای
تربیتــی و حرفــهای این مجموعه شــناخت
کافی دارید و اهمیــت و پیچیدگی همکاری با
سرمایههای انسانی و فعالیتهای تشکیالتی
و گروهی را میشناسید به سمت «قائم مقام»
این موسسه سینمایی منصوب مینمایم.
امید اســت با تــوکل بــر خداونــد متعال و
با بکارگیــری انگیزه واال ،همــت عالی و حلم
و بردباری کــه از لوازم مهــم فعالیت گروهی
میباشند ،موجبات رشد باشگاه فیلم سوره در
مسیر رســیدن به اهداف و ماموریتهای مهم
تأسیســیاش را فراهم آورید .برایتان در این
مسیر آرزوی توفیق الهی دارم.
محمدرضا شفاه
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره 30و31
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همکاری باشگاه فیلم سوره با
علی مالقلیپور

محمدرضا شــفاه ،تهیه کننده ســینما و تلویزیون از
همکاری با علی مالقلیپور برای ســاخت یک سریال
طنز تلویزیونی خبر داد.
این تهیهکننده در گفتگویی درباره ساخت این سریال
به کارگردانی علی مالقلیپور توضیح داد :این سریال به
سفارش شبکه سه سیما تولید میشود و تا پایان امسال
به پخش خواهد رسید .نام و ترکیب عوامل این سریال
هنوز نهایی نشده است و هماکنون مرحله پیشتولید
را سپری میکند.
شــفاه درباره فیلمنامه این ســریال افزود :طرح این
فیلمنامه سال گذشته به تایید شبکه سه سیما رسید
و نگارش آن در مجموعه «باشگاه فیلم سوره» و توسط
محسن ملکی و حسین حقیقی آغاز شد .با شروع سال
جدید و اضافه شدن علی مالقلیپور ،متن را بازنویسی
کردیم و کار نگارش فیلمنامه را به سرانجام رساندیم.
مدیرعامل «باشگاه فیلم سوره» درباره موضوع سریال
بیان کرد :این ســریال ،یک کمدی پرانرژی اجتماعی
خواهد بود که ســعی میکند به مســائل روز جوانان
بپردازد.

جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره «پارما» ایتالیا برای «ذبح»
فیلم کوتاه «ذبح» از هفتمین جشنواره فیلم و موسیقی «پارما» جایزه بهترین فیلمنامه و
هزار یورو جایزه نقدی را دریافت کند.
در ادامه موفقیتهای بینالمللی فیلم کوتاه «ذبح» ساخته مشترک آکو زندکریمی و سامان
حسینپور تولید مشترک حوزه هنری کردستان و انجمن سینمای جوانان دفتر سنندج جایزه بهترین
فیلمنامه جشنواره فیلم «پارما» ایتالیا را که از  ۲۳تا  ۲۹سپتامبر ( ۱تا  ۷مهر) در شهر پارمای ایتالیا برگزار
شد ،از آن خود نماید.
فیلم کوتاه «ذبح» داستان خانوادهای است که برای گذراندن یک زمستان سخت باید تنها دارایی خود
یعنی گاوشان را بفروشند ،اما پسر خانواده از این تصمیم خوشحال نیست و گاو را فراری میدهد.
عوامل فیلم کوتاه «ذبح» عبارتند از :بازیگران :فریدون حامدی ،شببو سلیمانی ،محمد قبادی ،غفار
خالدی ،شفیع امینی ،سامان عبودی ،تدوین :توفیق امانی ،مدیر تصویربرداری :حامد بقائیان ،دستیاران:
نوید زارع و آرمان صیدی ،صدابردار :محمد توریوریان (ارسطو مفاخری) دستیار :مبین قادری ،طراح و
اجرا صحنه و لباس و گریم :ایوب شیخ احمدی دستیار :امین سنجربیگی ،صداگذار :حسین قورچیان،
اصالح رنگ و نور :علیرضا هدایی ،دســتیار کارگردان و برنامهریز :اشکان ســاعدپناه ،عکاس :ساجد
حقشناس ،مدیر تولید :آرمین پورمحمد ،مدیر تدارکات :سامان عبودی ،دستیاران :رزگار محمدی و
پیام کریمی.

بلیت نیمه بها سینامهای حوزه هرنی
به مناسبت روز خربنگار

پنجشــنبه  ۱۷مردادماه به مناســبت روز خبرنگار،
خبرنگاران در سینماهای حوزه هنری در سراسر ایران
به صورت نیمبها فیلم دیدند.
روز پنجشــنبه  17مردادماه خبرنگاران با در اختیار
داشــتن معرفینامه معتبر از رســانه خود ،با مراجعه
به گیشه ســینماهای حوزه هنری ،از تسهیالت ویژه
روز خبرنگار اســتفاده کردند .خبرنگاران در پردیس
«هویزه» مشهد و سینماهای استان اصفهان با یک نفر
همراه به صورت رایگان توانستند فیلم ببینند.
سینماهای «بهمن» سنندج« ،چهارباغ»« ،ساحل»،
«فلســطین» اصفهان« ،قدس» همــدان« ،آزادی»
کرمانشــاه« ،بهمن» قزوین« ،فلســطین» بروجرد،
«سپهر» ساری« ،قدس» تبریز« ،استقالل»« ،بهمن»
و «سپیده» تهران« ،بهمن» زنجان« ،بهمن» شهرکرد،
«سعدی» شیراز« ،آزادی» آبادان« ،انقالب» ارومیه و ...
تعدادی از سینماهای حوزه هنری هستند .این نهاد در
سراسر ایران صاحب  111سالن سینما است.
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ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مرداد و شهریور۹۸

برگزاری نشست تحلیلی «سینامی دفاع مقدس» در آذربایجان غربی

شست تحلیل و بررسی «سینمایی دفاع مقدس» هفتم مهرماه با حضور جمعی از کارشناسان عرصه
فیلم ،نمایش و ادبیات دفاع مقدس استان آذربایجان غربی برگزار شد.
در این نشست که به همت واحد هنرهای تصویری حوزه هنری آذربایجان غربی برگزار شد ،وضعیت
سینمای دفاع مقدس در ایران در قالب موضوعهای مختلف از جمله شخصیتپردازی و قهرمانسازی
در آثار سینمایی تولید شده ،ادبیات سینمایی دفاع مقدس ،جایگاه زنان و مسیر آینده سینمای دفاع
مقدس با حضور مسعود یکانی ،توحید اصغرزاده و پدرام رحمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نشست هنری با اکران فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان
به کار خود پایان داد.

رویدادها

تولید مستند «خانم راول»
به پایان رسید

سینام استقالل تهران سه سالنه میشود

مدیر سینما استقالل تهران گفت :این ســینما قرار است سه سالنه شود و تجهیزات
نور ،صدا ،صندلیها و نما به طور کلی تغییر کند.
حسین کشاری مدیر سینما استقالل تهران گفت  :االن حدود یک سال است که در
تدارک و پیگیری بازسازی سینما استقالل تهران هستیم و خدا را شکر مراحل زمان
بر آن را پشت سر گذاشتهایم.
وی تشــریح کرد :ما در یک سال گذشته مجوزهای الزم کمیســیون ماده  5را گرفتیم و کارهای
شهرداری و دارایی را انجام دادیم که بوروکراسی سخت شهرداری هفته پیش به پایان رسید.
وی عنوان کرد :از آنجایی که سینما استقالل موقعیت مکانی خیلی خوبی دارد و عالوه بر دسترسی
مطلوب شهری ،حس نوستالژیکی برای مخاطب زنده میکند به همین دلیل ارزش سرمایه گذاری
و به سازی را داراست.
کشاری تکمیل کرد :قرار است سینما استقالل به  3سالن مجزا تقسیم شود و تجهیزات نور ،صدا،
صندلیها ،سرویس بهداشتی و نما به طور کلی تغییر کند.
وی درباره زمان این بازســازی توضیح داد  :پیش بینی میشود که این پروژه حدود  4ماه به طول
میانجامد که اگر از ماه محرم شروع کنیم شاید تا پایان ماه صفر بتوانیم یک سالن پایین را آماده
بهره برداری کنیم و دو سالن باال را همزمان با اکران تعمیر کنیم.

فیلم مستند «خانم راول» به نویسندگی و کارگردانی بهنام
بیرموند از تولیدات واحد هنرهای تصویری حوزه هنری
خوزستان پس از مراحل فنی به پایان رسید.
این فیلم مستند زندگی «خانم راول» را به تصویر میکشد
که به عنوان مادر شهرســتان امیدیه شناخته شده است.
این لقب از این بابت اســت ،که «خانم راول» بعد از اتمام
تحصیالت مامایی در انگلستان به مدت  ۵۰سال در شهر
امیدیه زندگی میکند و اقداماتی را انجام میدهد.
فیلمبرداری مســتند «خانم راول» به مــدت  ۹روز در
شهرستان امیدیه انجام شده و زمان این فیلم  ۵۰دقیقه
است .تهیه کنندگی این مستند را حوزه هنری خوزستان
بر عهده دارد و تحقیق و پژوهش توسط بهناز گوهربخش
انجام شده است.

راهیابی فیلم «پیشکش» به جشنواره
کودکان و نوجوانان روسیه
انتشار پوسرت و آنونس فیلم کوتاه «والو»

پوستر و آنونس فیلم کوتاه «والو» به نویسندگی و کارگردانی سجاد قنبرپور و تهیه کنندگی حوزه
هنری استان اردبیل منتشر شد.
عوامل ساخت فیلم کوتاه داســتانی «والو» عبارتند از مشــاور پروژه :امین حیایی ،بازیگران :سایه
عباسپور و بهروز رحیمی ،مدیر فیلمبرداری :عبداله شکری ،تدوین :شاهین جاللی ،موسیقی متن:
بهرام رجبعلیزاده و یاور قنبرپور ،صداگذار :فرشید زبوری ،صدابردار :مجید بشکل ،دستیار کارگردان
و برنامهریز :یاور قنبرپور ،دســتیار کارگردان :وحید صالحیاقدم ،دستیار فیلمبردار :سعید عالیی،
زیرنویس انگلیسی :حامد رسولی ،مدیر تدارکات :رامین پیرزاده و مدیر هماهنگی :رضا جاویدکیا.
گفتنی است ،این فیلم طی یک سال با عوامل حرفهای تولید شده و به زودی اکران میشود و روایت
زنی باردار است که دچار بیماری سرطان شده و در این بین با پستی و بلندیهایی مواجه میشود.

فیلــم کوتاه «پیشــکش» به نویســندگی و
کارگردانی بختیار خلیلی ،تولید حوزه هنری
کردســتان به ششــمین جشــنواره جهانی
فیلمهای کودکان و نوجوانان روسیه راه یافت.
این جشنواره با هدف ایجاد یک جهانبینی مثبت ،خالق و
سازنده در کودکان و نوجوانان از  ۳۰سپتامبر تا  ۶اکتبر در
روسیه برگزار میشود.
«پیشکش» در حضوری دیگر موفق به راهیابی به بخش
نهایی دهمین دوره جشــنواره فیلم والسماستوف لندن
انگلستان و جشنواره  Bahariاندونزی نیز شده بود.
بختیار خلیلی از فیلمسازان جوان ســنندجی است که
تاکنون چندین فیلم کوتاه را تولید نموده و در جشنوارههای
متعدد داخلی و خارجی ضمن حضور ،موفقیتهای ارزنده
ای را نیز کسب نموده است.
ماهنامهداخلی
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مومنی شریف در مراسم رونمایی از مستند «اين رمز بينهايت» :

دانشگاهها و رسانه ها به گسترش و احیا زبان فارسی بپردازند
آيين رونمايي مجموعه مستند «اين رمز بينهايت» با موضوع «اهمیت زبان
فارسی» در حوزه هنري ،برگزار شد.
آيين رونمايي مجموعه مستند «اين رمز بينهايت» به كارگرداني احمد جان
ميرزايي با حضور محسن مومني شريف رييس حوزه هنري ،دكتر رضا پورحسين
قائم مقام سيما ،سليم غفوري مدير شبكه مستند و جمعی از مشتاقان سینما و
اصحاب رسانه در سالن اميرحسين فردي برگزار شد.
در ابتداي مراسم ،محسن مومني شريف رييس حوزه هنري ضمن اشاره به اهميت
موضوع زبان فارسي در توليدات سینمایی و تلویزیونی گفت :من شاهد تالشهاي
كارگردان اين مستند براي ساخت فيلم بودهام .زبان فارسي موضوع مهمي است و
قرابت اين مراسم با روز شعر و ادب فارسي را فرصتي براي نگاه ويژه به زبان فارسي
ميدانم و اميدوارم رسانه ملي نيز ،با نگاه ويژهای به اين موضوع بپردازد.
وي افزود :زبان فارسي بسيار حائز اهميت وعبرت آموز است چرا که پيشينهاي
از دو ملت ايران و هند محسوب شده و بر قدمت  ٣هزار و  ٥٠٠سال پيش آرياييها
تاكيد دارد .در اين راستا ميتوان به «كليله و دمنه» اشاره كرد كه نشان دهنده
14
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همكاريهاي بيشتر اين دو كشور در دوره تمدن اسالمي است.
مومني شريف خاطر نشان كرد :زبان فارسي جايگاه بسيار ويژهای دارد این در
حالی است در برههاي از زمان ،هند بستري براي نشان دادن هنر بوده و هر كسي
كه به پيشرفتي در تمدن اسالمي  -ايراني ميرسيد به اين كشور رجوع کرده است.
در این میان ،طبيبان و شاعران ويژه ما نيز ،از اين قضيه مستثني نبودهاند .حافظ
شیرازی هم یکی از شاعران ایرانی است که به دعوت يکي از پادشاهان هند به اين
كشور سفر كرده و دانش زبان فارسی خود را به این کشور معرفی کرد .در واقع هند
فرصتي براي ديده شدن هنرمندان فارسي است.
وی ادامه داد :اهمیت زبان فارسی در هند تا حدی است که با ذوق و طبع آنها
مطابقت داشته و به زبان اصلي درباریان و اهالي فرهيخته این کشور تبديل شد و
اشعار فارسي اين كشور مبین این موضوع است .این در حالی است که زبان 800
ساله فارسی به سطحی از اهمیت در دنیا رسیده بود که به عنوان زبان اصلي محسوب
شده و با کاربرد کلیدی خود به بعدی مثبت تبدیل شد .اما حضور استعمارگران و
جایگزینی زبان انگلیسی به جای فارسی بعد تلخی برای زبان ما بوده است .در حالی

که برخي شاعران از جمله اقبال الهوري با وجود زبان
مادری خود نسبت به فراگیری زبان فارسی اقدام
کرده و بر اهمیت آن صحه گذاشتهاند .درآميختگي
زبان فارسي با زبان محلي هند ،منجر به حضور زبان
فارسی در این کشور شده و به موجب آن زبان اردو
با بهره مندی  ٥٠درصدی از واژ ههاي فارسي ،به
وجود آمد.
رییس حوزه هنری تاکید کرد :اگر ما زبان فارسي را
در شبه قاره نيابيم قطعا زبان ما به زودی از بين خواهد
رفت در حالی كه این زبان تنها منحصر به کشور
هند نبوده و آوازه آن به بنگالدش و ديگر كشورهاي
ميرسد .دغدغه زبان فقط منوط به ايران نيست بلکه
تاثیر آن به كشورهاي ديگر نیز میرسد پس الزم است
به آن توجه شود .بعضي شاعران بعد از حضور غزوه در
هند به سرودن اشعار به زبان فارسي تسلط پيدا كرده
و با حضور او فارسي را ياد گرفتهاند .من اميدوارم در
دوران ماموريت آقای علیرضا قزوه اين پيشرفتها
بيشتر شود .در این میان وظيفه دانشگاهها در آموزش
زبان فارسی را نميتوان ناديده گرفت و بايد به این نیاز
پاسخ كامل داده شود .من از کارگردان و مدیر شبکه
مستند تشکر میکنم که نسبت به اهمیت این موضوع
غافل نبودهاند.
در ادامه مراسم رضا پورحسين ،قائم مقام سيما
گفت :كارگردان اين مستند به موضوع مهمي
پرداخته است زبان و ادبيات فارسي به لحاظ هويتي
و تمدني موضع مهمي براي ايران فرهنگي است.
این در حالی است مقام رهبري بارها به آن اشاره
كرده و در ديدارهاي خصوصي و عمومي به آن تاكيد
داشتهاند .در این میان ایشان به نوعي گله و احساس
نگرانی نسبت تهديدات موجود در زمینه زبان فارسي
را بيان داشتهاند .همه فارسي صحبت ميكنند و
مینويسند ولی هماند دیگر زبا نها در کشورهای
دیگر كالسهايی برای زبان فارسی وجود ندارد .این
در حالی است که با ورود و پیشرفت زبانهای دیگر،
اگر زبان فارسی در این اوضاع رها شود طی  50سال
آینده فرزندان ما قادر نیستند با خواندن كتابهاي
امروز فارسي مفهوم آن را درک کنند و احتماال مجبور
به پاورقي و ترجمه آن ميشويم که اين خطري است
كه بايد به داد آن رسيد.
وی افزود :زبان فارسي ،زبان علم است كه بعد از
دین ،دومین مولفه هويت ايراني  -اسالمي است
اين موضوع مهم است .مولفههاي تهاجم فرهنگي
به دنبال از بين بردن هويت ملي است كه اگر زبان
زده شود هويت هم زده میشود .زبان فارسي همانند
گذشته بايد به زبان علم تبدیل شود ولي امروز زبان
ما در رتبه  ١٤علم قرار دارد که این روال بعد از انقالب
براي ما قابل قبول نيست .این در حالی است که زبان
فارسي توانايي واژه آرايي و تركيب بندي و ويژگيهاي
تمدني دارد كه باالي ٧٠درصد زبان علمي دنيا همه
زبانها باال بود ه و سهم ما این زير ١درصد است.
قائم مقام سيما خاطر نشان کرد :رسانه نسبت به
بها دادن به زبان فارسی اهتمامي به خرج داده است
در حالی است که وزارت علوم به سمت توليد علم به
زبان فارسي نيست در حالیکه مرجعيت زبان فارسی
را بايد بيرون از مرزها تاييد و به اهمیت زبانهای دیگر

برسد .بر طبق تاکیدات مقام معظم رهبری بايد يافته
هايمان را به زبان خود ارائه دهيم تا مابقی کشورها
براي فهميدن آن ،زبان فارسي را ياد بگيرند .شواهد
و نشانههايي براي رهایی از زبان فارسی وجود دارد
كه ترجمه كتب درسي به زبا نهاي ديگر را دور از
ذهن نميكند.
وی عنوان کرد :ما بايد بدانيم زبان فارسي ،زبان
اول تمدن و علم بوده است و با ترجمه كامل فرد برای
فهمیدن نياز به زبان ديگري نداشته است .بنابراین
بعضي واژهها نياز به معادل سازي در كتب دارد و بايد
نسبت به آن مبادرت شود .ما بايد به سمتي رويم كه
بتوانيم به جايگاه زبان اول علم برسيم همانگونه که
در خليج فارس پيامها به زبان فارسي مخابره شده و
گیرندگان برای ارتباط مجبور به يادگيري بودهاند.
پورحسین اظهار داشت :اگر ما يافتههاي علمي
داريم چرا نبايد به زبان فارسي باشد كه ديگران براي
فهم آن مجبور به يادگيري شوند؟ این مستند به
لحاظ تمدني و هويتي به اهمیت زبان فارسی توجه
کرده است .زبان اول متون عرفاني ،علم و فرهنگ،
زبان فارسي بوده است و رسانه بعد از تاكيدات مقام
معظم رهبري به اهميت این زبان توجه كرده و در
برنامهها به ويژه برنامههاي ورزشي به آن پرداخت.
همچنین در بخش خبر و برنامههاي زنده نیز به شكل
تشويقي و تنبيهي به وضعيت خوبي رسيدهايم .در
كنار آن برنامههاي راديويي و تلويزيوني در باره بهره
وري از زبان فارسي و دورههاي آموزشی آن آغاز شده
تا اهميت اين زبان را به عنوان هويت ايراني  -ملي
به كار ببريم.
احمد جان ميرزايي کارگردان مستند «اين رمز
بينهايت» از دیگر میهمانان این مراسم بود که
در خصوص ساخت این فیلم گفت :در تحقيقات
و پژوهش براي ساخت و سازماندهي فيلم به سه
مورد از تاکیدات مقام معظم رهبري رسيدیم كه
به صراحت از احساس نگرانی نسبت به زبان فارسی
ميگويند .ايشان در مواقع جنگ هم احساس نگراني
نداشتهاند اما در تقابل با موضوع زبان فارسی به
صراحت به اين نگراني اشاره كردهاند .به گفته رييس

گروه زبان سانسكريت که ريشه بسياري از زبانها در
هند بوده و امروز به جايگاه كمي رسيده است ،زباني
كه خود را محصور كرده و توليد و زايش نداشته باشد
محكوم به مرگ و فراموشي است .در حالی که مجموع
دانشمندان از رشتههاي مختلف علوم با حساسيت
باال واژههاي جديد را انتخاب ميكنند و برای زبان
خود ارزش قایلند.
وی افزود :زبان فارسي به نحوههاي مختلف مورد
تمسخر قرار ميگيرد و تنها عامل برای پيشرفت
را در گسترش زبان انگليسي ميدانند .هند عبرت
كاملي براي زبان فارسي است و اين مستند يادآوري
ميكند كه زباني كه بيش از  ٧٠٠سال قدمت دارد و
زبان گويش مردم است ،نباید تغييري کند .در واقع
استعمار هيچ اعالم رسمياي براي تغيير آن ندارند
بلکه دست به جايگزيني و جنگ بين زبا نها زده
و انگليسي را جايگزين اردو و فارسي كرده است.
نگراني مقام معظم رهبري عاملي براي چارچوب
بندي این مستند است .اميد يكي از نكات اصليای
بود كه در بیانات ایشان به آن اشاره شده و اميدوارانه
به اهميت زبان نگاه میکنند و ترفند رسیدن به آن
را پيشرفت زبان فارسي و انتخاب آن برای زبان علم
دانست تا ديگران مجبور به آموزش آن برای فهم علوم
شوند .ظرفيتهاي زبان از ديگر اولويتهاي رهبري
بوده است كه ميتواند سرشاخه ديگر علوم قرار گيرد.
این کارگردان اشاره کرد :كار و ابتكار از تاكيدات
ديگر مقام معظم رهبري است كه آموزش و پرورش
هم از آن غافل بوده و به حجایی رسیده است که ٦٢
درصد دانش آموزان رشته علوم انساني از زبان فارسي
بيزار هستند .ما قبل از متمركز شدن بر دانشگاهها،
نياز به اقدامي عمومي براي اهميت به اين زبان
داريم كه از لغات كامال فارسی استفاده شود و بايد به
دنبال توجه به مصرف كنندگان زبان باشيم تا توليد
كنندگان نسبت به آن اقدامي جدي كرده و انگيزه
پذيرش زبان را براي مردم افزايش دهيم.
در پايان از كارگردان مستند «اين رمز بي نهايت»
تقدير و به پاس زحمات ،تندیسی به جان ميرزايي
اهدا شد.
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در نشست مشترک هنرمندان سوری و حوزه هنری مطرح شد:

پایداری انقالب در سایه هنر و سینما
نشست مشترک هنرمندان سوری و حوزه هنری با حضور دکتر نبی زاده مدیر امور نخبگان و دانشجویان
کشورهای سوریه و لبنان در ایران ،مجد الدین معلمي معاون هنری حوزه هنري ،سعد قاسم رییس تحریریه
مجله اتحاد ،سید مسعود شجاعي طباطبايي مدیر هنرهای تجسمي حوزه هنري ،سیدمحمد حسینی مدیر
مرکز تولید متن حوزه هنری ،و جمعی از هنرمندان سوری روز شنبه  12مرداد ماه در حوزه هنری برگزار و
تفاهماتی بین هنرمندان کشور سوریه و حوزه هنری برای همکاریهای مشترک صورت گرفت.

دكتر نبي زاده در این نشست که در تاالر سلمان هراتی برگزار
شد در آغاز عنوان کرد :هیات حاضر از اساتید و بزرگان هنرکشور
دوست و برادر سوریه هســتند که به مدت یک هفته میهمان
جمهوری اسالمی ایران خواهند بود .بر این اساس اولین جلسه
رسمی این هیات در حوزه هنری انقالب اسالمی ،مرکز هویت
بخش هنرهای انقالب اسالمی در نظام مقدس جمهوری اسالمی
از ابتدای انقالب اسالمی تا به امروز ،پیش بینی شده و عالوه بر
این نشست و تبادل تجربه ،از داشتههای هنری ایران هم ،بازدید
خواهند کرد .همچنین ،جلساتی تخصصیای نیز در مدت حضور
این هیات در ایران برپا خواهد شد.
وی افــزود :امیدوارم هیات هنرمندان ســوری با بهره مندی
از تخصصهای خود بتوانند فرهنگ غنی اســامی را که بخش
اعظمی از آن در جمهوری اسالمی هویدا است ،با زبان فرهنگی
و هنری خود انتقال دهند چرا که تكليف ما انتشــار داشتههاي
فرهنگي خود بر اساس اسالم ناب است .نگاه تجسمي به بحث
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انتقال فرهنگ يك نگاه عميق فكري و ارادهای اســت و چه بسا
که داخل هنر مباحثی چون خطاطي و نقاشي و سينما مستتر
اســت که خود گویای بخش زیادی از فرهنگ بوده و اميدواریم
هر بخش از اين موضوعات كه درحوزه جمهوري اسالمي است،
استفاده الزم ببريد.
گفتنی است این هیات به ریاســت دکتر طالل بیطار رئیس
اتحادیه هنرمندان سوریه برنامههایی را در ایران اجرا خواهند
کرد و  11اثر که توسط این هنرمندان ســوری خلق و به ایران
آورده شده اســت ،برای عرضه در نمایشگاهی تقدیم مسئوالن
حوزه هنری میشود.
نبی زاده خاطر نشان کرد :ايران تالش کرده در همه زمينهها از
هیچ کمکی به کشور سوريه دریغ نکرده و حتی ،در بخش هنر و
تولید و خلق آثار هنری نیز ،از این کشور حمایت کند.
وی ادامه داد :ســینما یکی دیگــر از هنرهــای تصویری و
رســانهای برای معرفی فرهنگ کشورها اســت .بنابراین فیلم

کــه از اثرگذارتریــن ابزارهای
بینالمللی برای انتقال اندیشهها
محسوب میشود و خوشبختانه،
حوزه هنری انقالب اســامی از
این عرصه هم ،غافل نمانده است.
حوزه هنری به عنــوان مرکزی
برای تولید و پخــش فیلم نیز از
این قضیه عقب نمانده و اتفاقات
خوبی را در تولید فیلمهای ارزشی
و فرهنگی و استراتژیک رقم زده
است .
در ادامه این مراسم مجد الدین
معلمي معاون هنری حوزه هنري
ضمن خــوش آمدگویی به هیات
سوری خاطرنشان کرد :همزمان
با ایام پيروزي انقالب اســامی،
حوزه هنری به عنــوان مركزي
براي هنرهاي انقالبي تاســيس
شد .در حال حاضر همه رشتههاي
تخصصــي نوشتاري(شــعر و
ادبیات) ،تجسمي و سينمايي در
این حوزه فعال هستند و این نهاد،
در حال حاضــر بزرگترين مركز
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آموزش و تولید هنر در حوزه انقالب اســامي تلقی
میشود .در طول  ٤٠سال گذشــته كه حوزه هنری
تاسيس شد ،توليدات گران بهای زيادي در خصوص
هنر و سینما داشته ايم و به اين نتيجه رسيدهايم براي
ماندگاري انقالب و انتقال پيام آن بهترين راه هنر و در
کنار آن سینما اســت .تاريخ را اهالي هنر میسازند و
آنها هستند كه قادرند با زبان بينالمللي خود حرف
و افكارشان را به همه جهان برسانند.
وی اذعان داشت :ما شرايط سخت كشور دوست و
برادر سوريه ،را درك ميكنيم و از این شرایط متاسف
هســتیم .ما هم در ایران به نحو ديگري این شرایط را
داشتهايم و حســرت میخوریم که چرا در زماني كه
درگير جنــگ بودهايم كارهاي هنري خــود را ادامه
ندادهايم .گاهي يك فیلم ،عكــس ،تابلوي هنري و یا
كاريكاتور ميتواند پيامهاي مختلفي داشــته باشد.
بنابر این به شما كه درگير جنگ هستيد اين توصيه را
میکنیم که از اين شرايط سخت به عنوان یک فرصت
استفاده کنید .این شرایط سخت برای اهالی هنر یک
فرصت است .در واقع جنگ ،فرصتهايي را براي اهالي
هنر ايجاد ميكند كه ميتواند برای آیندگان و تاريخ
مشكالت را سهل كند.
معلمی عنوان کرد :ما ســربازان جبهــه فرهنگي
هستيم و وظيفه ما است که به ثبت واقعيتها در پشت
جبهههاي مقاومت کمک کنیــم .در حال حاضر در
جمهوري اسالمي ايران پر فروش ترين كتابها مربوط
به روایت دوران دفاع مقدس از زبان راویان و شاهدان
است .از نظر ما هر سرباز يك راوي است كه مي تواند

داستان ،كتاب و فيلمي را روايت كند و ظرفيتهايي
را براي هنر و سینما ايجاد كند .ما آمادگي نشر كتاب،
ساخت فيلم ،موسيقي و تئاتر از تجربيات شما را داریم
چرا که شما تنها صداي جنگ امروز و رساندن آن به
دنيا هستيد .قدر لحظههاي خود را بدانيد و ما هم در
كنارتان هستیم .امروز بخشــی از فعاليتهاي حوزه
انتقال تجربيات است كه قابليت پخش در كشور شما
را دارد و ما آن را در اختيار شما قرار ميدهیم .اهالي
هنر اهل عمل هستند و به جاي حرف عمل ميكنند.
طالل بیطار رييس هيات هنرمندان ســوری هم،
ضمن تشــکر از بانیان برنامه و مسئوالن حوزه هنری
گفت :هنرمنــدان جمهوري عربی ســوريه با وجود
مشــکالت جنگی از هنر عقب نماندهانــد .نامهها و
پيامهاي زيادي از اتحادیه هنرمندان ســوري به کل
جهان علیه تحریکات اســتكبار جهانــي و جنگ با
سوریه ارسال شده اســت .حقيقتا هنرمندان سوري
نمايندگاني از مظلومیت ملت سوريه در جهان بودهاند.
هنر اســامي يك هنر پايدار و قديمي در جمهوري
عربی ســوريه اســت .ما به عنوان هنرمنــد تجارب
ارزشمند شــما را در هنرهاي ايراني منتقل خواهیم
كرد .خط عربي و نقشهای اسالمي در دانشگاههای ما
تدریس و هنرمندان زیادی را تربیت میکنیم و تعداد
زيادي هنرمند داريم كه بر اين روابط ادامه دار و پايدار
تاکید دارند .اميدوارم فرصت اینگونه روابط براي ديگر
هنرمندان سوري ايجاد شود.
سعد قاســم رییس تحریریه مجله اتحاد یکی دیگر
از هنرمندان ســوری حاضر در نشست ضمن تاکید

بر اهمیت روابط ســوریه با ایران اظهار داشت :خارج
از پروتكلهاي رســمي و سیاســی ،روابط فرهنگي
ســوريه و ايران با وجــود فراز و نشــيبها ،ديرينه و
مستمر بوده اســت .اعتراف ميكنم ايران در پرورش
فرهنگ و هنرهاي اسالمي در دنيا نقش مهمي داشته
است .در طی تاریخ اسالم ،هنرمندان ايراني در خلق
نقاشي نســبت به غرب پيشــتاز بودهاند چرا که هنر
نقاشــي ايراني كه با تصوير و عكس تركيب میشود،
تحول بزرگي در هنرهاي اســامي منطقه ايجاد كرد
که نمــودی از آن در منطقه از جمله ســوريه و عراق
وجود دارد.
وی افزود :فرهنگ ايراني از صفر شروع نشده بلکه در
اسالم به جایگاه خاصی رسید اما فرهنگ کشورهایی
نظیر سوريه و عراق در خدمت اسالم قرار گرفته است.
فرهنگهای بابل ،فنقي و آشــوري در كنار فرهنگ
مسيحيت قرار گرفت و در سوریه نشر پیدا کرد که از
آن به عنوان هنر بيزانس تعريف ميشود .اين راه ادامه
دارد و از هنرهای قبل از اســام آغاز و تاكنون ادامه
داشته است .در واقع این دیدگاه پیچیدهای از هنر را
عرضه میکند.
سعد قاسم اذعان داشت :هنر حالتی از تعبير است
و وظيفه توصيف و مستند سازي را برعهده دارد .هنر
ایرانی برای ما دور و ناآشنا نیست .هنرهاي ايراني در
زمان جنگ هيچ كوتاهي نكرده و رســالت خود را به
خوبی انجام دادهاند .در تعبير جنگ بر علیه ما و ايران،
در قبال دشــمن هردو مدافع بودهايم اما وضعیت در
سوریه پیچیدهتر بوده است در واقع ،دشمن در جبهه
ماهنامهداخلی
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مقابل نبوده بلکه در داخل فعالیت میکرده که بخشي
از وظيفه آن نابودي فرهنگ سوريه بوده است .بنابراین
ســعي كردهاند تمام آثار تاريخي ما را نابود كنند .در
همه مناطقي كه تكفيريها بر آن مسلط شدهاند سعي
در تخریب و دزدي آثار ما داشتهاند .پیروزی برای ما
محافظت بر هنر بوده است.
وي يادآور شد :من هميشه داستاني برای مثال دارم
كه يكي از سربازان سوريهاي در حين جنگ مجروح و
اسير شد ،تروريستها از او خواستند در برابر دوربين
به قدرت داعش اعتراف كند .در شــرايطي كه اسلحه
بين دو چشمانش بود او پاسخ داد :واهلل كه دشمن را
از روي زمين پاك ميكنيم .معتقدم هيچ هنرمندي
نميتواند به طور كامل اين تصوير را برساند .هنر ايراني
خدمات بزرگي در زمينه جنگ ايران و جهانيان ارائه
داده است و در اصل سعي ميكند بر تاریخ و گذشته
خود تسلط داشته باشد كه اين امر الگويي براي تالش
ما در سوريه است اما اين روش با راههاي مختلف انجام
ميشود كه يكي از آنها هنرهاي اسالمي است.
سیدمســعود شــجاعي طباطبايي مدیر هنرهای
تجسمي حوزه هنري ،در ادامه ضمن يادآوري دوران
حضور خود در ســوريه گفت :من افتخــار حضور در
سوريه را داشتهام و در دو دوره قبل و بعد از جنگ در
اين منطقه حضور داشتهام .بنابراين به خوبي نسبت
به صدمات دشمن آگاه هستم .اولين بار براي داوري
در مســابقات كاريكاتور عازم اين كشور شده و هفته
گذشته به عنوان داور مســابقهاي بينالمللي در اين
كشور حضور داشتهام و هميشه به همراهي اين كشور
با ايران افتخــار ميكنيم .بعد از جنگ ســوريه براي
عكاسي به اين كشور سفر كردم در اين سفر از حجم
تخريب شهر باالخص در حلب بسيار شگفت زده شدم
در حالي كه نصف شهر همچنان در تصرف داعش بود.
بخشي از عكسهايي كه از اين ويراني گرفتم ،بسيار
تلخ ،ولي بخش اعظمي ديگر بســيار اميدوار كننده
بوده است.
وي افزود :در عكاسي از شهر حلب ،تصاويري مربوط
به تخريب دانشــگاه اين شهر اســت كه از بيشترين
دانشجو در زمينه هنر برخوردار بوده و در جنگ مورد
ويراني قرار گرفته است .اين درحالي است كه در سفر
دوم به اين شهر بسيار شــگفت زده شدهام كه مردم
به شهر برگشته و دانشــگاه مشغول به فعاليت شده و
توانستم از جشن فارغ التحصيليشان عكاسي كنم.
شــجاعي طباطبايي خاطر نشــان كــرد :در نظر
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مرداد و شهریور۹۸

داریم مصادف با سالروز آزادسازي حلب ،از مجموعه
عكسهاي مربوط به اين شــهر نمايشگاهي با عنوان
«حلب زنده است» برپا کنیم .جشــنوارههایی نظیر
مقاومت که در دمشــق برگزار شــد ،نــگاه اميدوار
كنندهاي به آينده را نشــان ميدهد .ما موفق شديم
در دفعات دوم نمايشگاه عكس و كاريكاتور را در اين
كشور برگزار و با هنرمندان سوري آشنا شويم .سوريه
تنها نيست و هميشه همراهش بودهايم براي مبادرت
با اين امر دو نمايشــگاه بينالمللي كاريكاتور در اين
زمينه برقرار و با حضور  ٧٠كشور مسابقه «پايان یک
داعش» را برگزار و برآيندي چون اتحاد عقيده در همه
كشورها مبني بر ظلم داعش به سوريه داشته است.
رييس اتحاديه هنرمندان كشور ســوريه در ادامه
اين مراسم عنوان كرد :از حســن توجه ايران نسبت
به سوريه خوشحال هســتم .همواره از زمان عثماني
تالشهاي بسياري صورت گرفته تا حلب را تسخير و
يا نابود كنند ولي تشكل خانوادهها در آن مانع از اين
كار شده است .بخشي از حلب باالخص مسجد اصلي
آن نابود شد و دشمن تا تخريب قلعه حلب كه نمادي
از كشور ماست ،نیز پيش رفت اما پايداري مردم حلب
در جنگ ،مانع از ركود اقتصــادي و زوال هنر در اين
كشور شد.
وي يادآور شد :ما به عنوان هنرمندان هنرهای زیبای
ســوري ســعي كردهايم ماهيانه دو نمايشگاه درباره
حلب برپا و نمايي از امروز آن را به جهان نشان دهيم
که خوشبختانه مورد اســتقبال کشورهای دیگر قرار
گرفت و فهمیدندکه ما زندهايم و مقاوم هستيم .من از
برگزاري نمايشگاه عكس در سوريه حمايت ميكنم و
از شجاعی طباطبایی دعوت ميکنم نمايشگاه عکس
خود را با ميهماني و حمایت مالی مــا و با هماهنگی
وابســتگی فرهنگی ایــران در ســوریه برگزاركنند.
نمایشگاه مشترک ایران و ســوریه در حلب بهترین
اتفاق برای مشارکتهای هنری این دو کشور است.
تعدادی هنرمندی از هیات سوری در ادامه اذعان
داشــت :به عنوان جامعه هنرمندان ســوری از ایران
اطالعات زیادی داشتهایم اما به محض حضور در ایران
از دیدن پیشرفتهای این کشــور بسيار شگفت زده
شــديم .ایران ملتي با ادب و تميز دارد ،هنر در همه
نقاط شــهر نمايان اســت و این مایه افتخار است که
در كشوري هســتم كه براي هنر ارزش بسياري قايل
است .این در حالی اســت که هنر كاريكارتور ايرانيان
در جهان جايگاه ويژه اي داشــته و سعي کرده است

افكار خود را به جهان معرفي كند .نمیتوان نقش هنر
و سینمای ايران در انتقال پيام مظلوميت فلسطين و
ســوریه را نادیده گرفت اقدامی که هنرمندان سوری
نیز نسبت به آن مبادرت کرده اند .در سال  2014در
زمانی که ما درگیر جنــگ بودهایم ،لوحی برای غزوه
طراحی کردهایم که در گینتس هم ثبت شــده است.
هنر پروژهای ملی و وطنی است و افرادي كه به وطن و
خاكشان وفادارند .اسالم يك هويت روحی دارد ولیکن
ایران هویتی بصری برای اسالم ايجاد كرده است.
سیدمحمد حسینی مدیر مرکز تولید متن سازمان
سینمایی حوزه هنری ،در این مراسم گفت :ما در حوزه
جنگهاي جهان با تمام تلخی اتفاقات ،غالبا خواستگاه
شاخههاي هنر جهان هستيم که در حوزه سينمايي،
تجسمي و مكتوب تعريف ميشود .سينما جايگاه برتر
و ویژهای در دنیا دارد كه از همان آغاز جنگ سوريه و
عراق هنرمندان سینمای ايران به فكر توليد آثار بودند
و به چند نکته در این آثــار توجه کردند .در وهله اول
آثار بايد منجر به وحدت مردم سوريه و عراق شود و در
وهله دوم باید به فضاهاي آسيب پذير و مورد هجمه
داعش توجه بيشتري شود.
وی افزود :كودكان و زنان بيشــترين آســيب را در
جنگ ميبينند .بنابر این بيشتر آثار انسانی نيز در اين
حوزه است که معموال قصههاي مربوط به رزمندگان،
حماســي تعریف میشــود .ما براي اداي حق تاريخ
و شــرايط امروز ،مجبور به پرداختن به هر دو حوزه
هستيم كه براين اســاس تاكنون دو فيلمنامه نوشته
و در آســتانه توليد قرار گرفته اســت .در واقع ،حوزه
هنری نسبت به این قضیه تجربه خوبی در سینما دارد.
مســتند «  »A157در حوزه كودكان و زنان آسيب
ديده در جنگ نمونهای از فعالیتهای این مرکز است.
مســتند «كودكان تاريكي» یکی دیگر از آثار حوزه
هنری است که آماده پخش است كه درباره  ٥كودك
است كه كاري مهيب و تکان دهندهای است.
حسینی اظهار داشت :ساخت آثار داستاني نياز به
تجربه و تحقيق بيشتري دارد كه خوشبختانه نسبت به
این کار نیز ،در حوزه هنری اقدام شده و فيلمنامه يك
كودك سوري در جريان جنگ ،را آماده کار داریم .این
فیلمنامه قصه گیرایی بین ايران و آلمان و سوريه را به
تصوير ميكشد .درحال حاضر ،به منظور تولید مشترک
این مستند مذاکراتی با کشــور آلمان صورت گرفته
و رسما در این جلسه از شــما هم دعوت به همکاری
میکنیم تا با مشارکت در این مستند ،روايتي انساني
را به تصویر بکشیم.
درپایان هیات اساتید و هنرمندان تجسمی سوری
ضمن زیارت مزار شــهدای گمنام حــوزه هنری ،از
گالریهای حوزه هنری ،گنجینه هنر انقالب ،ابوالفضل
عالی و کارگاه هنرمنــدان حوزه هنری بازدید کرده و
طی مراســمی با حضور جمعی از هنرمندان ایرانی،
آثاری را به گنجینه هنر انقالب این مرکز اهدا کردند.
همچنین به نشان تقدیر از رییس حوزه هنری انقالب
اسالمی لوحی دست نوشته از هنرمندان سوری به این
نهاد انقالبی اهدا شد.

دیدگاه

رضورت توسعه متوازن انوگان سیمنایی و استانداردهای تولید

احمد نجفی

اگر در سینماهای جدید فیلمهایی پخش شود
که هیچ گونه بار فرهنگی نداشته باشد ،نه تنها
مفید نیست بلکه نابودکننده هم هست ،پس
توسعه ناوگان سینمایی باید به موازات ارتقای
کیفی سطح فیلمها صورت گیرد.
ساخت سینما و ترمیم و بروز کردن سینماهای
قدیمی به خصوص در شهرستا نها بسیار کار
خوبی است و واجب است ولی به شرط اینکه با
این همه هزینه کردن ها ،در آن سینماهایی که
ساخته و یا نوسازی شده است ،فیلمهایی پخش
شود که در شأن مردم ایران باشد و همچنین
بتواند سطح فرهنگی را باال ببرد!
صد البته ارگا نهای دولتی وظیفه دارند که
بهترین و استانداردترین و زیباترین سینماها را
در شهرستانها بسازند ولی اگر در آن سینماها
فیلمهایی پخش شود که هیچ گونه بار فرهنگی
نداشته باشد ،نه تنها مفید نیست بلکه نابودکننده
هم هست پس توسعه ناوگان سینمایی باید به
موازات ارتقای کیفی سطح فیلمها صورت گیرد.
ایرانیان ملتی هستند که احترام را خوب درک
میکنند یعنی اگر بهشان احترام گذاشته شود
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به طرف مقابل دو برابر احترام میگذارند .اگر
سینماهای مدرن و باکیفیتی بسازیم که به
بهترین شکل مخاطب را جذب کنند یقینا
مخاطبان نیز قید تفریحات دیگر را زده و به سمت
سینما میآیند .آنها که به سمت سینماسازی
نمیآیند خبر ندارند که سینماداری یکی از
بیزنسهای سودآور دنیاست بخصوص برای
کشورهایی که سینما دارند.
اعتقادی به سینماسیار یا نمایش فیلمها در
سالنهای بی کیفیت ندارم و فکر میکنم در هر
شهر و شهرستان نیاز مبرمی به وجود سینماهای
مدرن داریم تا فیلمهای خوب و بامعنا در آنها
عرضه شود.
اینکه سازما نهایی مانند سینماشهر و بهمن
سبز کوشیده اند اوضاع سینماسازی را بهبود
دهند خیلی هم پسندیده است ولی سینماسازی
باید به یک نهضت دامنه دار تبدیل شود.
از تمام مدیران فرهنگی و آن دسته از مدیران
غیرفرهنگی که بودجه فرهنگی دارند میخواهم
به سمت توسعه ناوگان سینمایی بیایند و ایرادی
هم ندارد که مجتمعهای چندمنظوره بسازند

که در کنار سینما از گیم نت تا کافه و
رستورا نهای متعدد داشته باشد ولی
نباید به خاطر رستوران از استاندارد
سالن سینما کم کنیم .همین حاال
برخی پردیسها را داریم که فضای
البی فودکورت شان سه برابر البی
سینماهاست و سالنهایی تنگ و
محدود دارند .این نگاه در سالن سازی
صددرصد مذموم است.
در سینماسازی باید با بهترین
استانداردها کار کرد تا مخاطبان با
یک بار فیلم دیدن به مشتری دائمی
سینما بدل شوند .همان طور که وقتی
میخواهیم برای خودمان یک خانه
بسازیم از بهترین ابزار و مصالح بهره
میبریم برای ساخت سالنهای سینما
نیز باید بهترین امکانات و استانداردها
لحاظ شود .کشوری با جمعیت 80
میلیونی حداقل نیاز به هزار سالن
سینمایی استاندارد دارد .همه بکوشند
برای ایجاد چنین سالنهایی.

ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره 30و31
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دیدگاه

کارنامهدرخشانحوزه
هنریدرسینماسازی
عملکرد حوزه هنری در حیطه سینماسازی
کار مفید و قابل قبولیست و برآمده از نیاز زمانه
هست ولی جا دارد که در حوزه تولید نیز حضور
درخشان ســالهای قبل خود را تکرار کند و از
خودش جا نماند یعنی به موازات هر دو حیطه
را به صورت عالی پیش ببرد.
جواد اردکانی کارگردان سینما و تلویزیون با
مرور کارنامه سالیان حوزه هنری گفت :حوزه
هنری در دو دهه اول بعد از انقالب اســامی
شروع خیلی درخشــانی داشت و محصوالتی
را تولید کرد که کمک شــایان توجهی بود به
راه افتادن ســینمای انقالب .حوزه هنری در
دو دهه اول انقالب خیلی خوب بود و در دهه
اخیر هم کوشیده بر سینماداری و سینماسازی
تمرکز کند.
کارگردان درام جنگی «شور شیرین» ادامه
داد :حوزه هنری باید مرکز تولید آثاری باشد
که مدار حرکت ســینمای انقالب را شــکل
میدهد .الگومحوری باید زیربنای فعالیتهای
تولید سینمایی حوزه باشد و شرایطی فراهم
کند که جوانان واقعا انقالبی جذب حوزه شده
و آثار ماندگار خلق کنند .حوزه هنری حتی اگر
ســالی یک فیلم هم تولید میکند باید فیلمی
باشد که چه به لحاظ ســاختار و چه به لحاظ
محتوا کامال پیشرو و انقالبی بوده و قابلیت الگو
شدن را داشته باشد.
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ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مرداد و شهریور۹۸

ارشادبهکمک
موسسهبهمنسبزبیاید
امیرحسین شریفی معتقد است اگر ارشاد به
کمک موسسه بهمن سبز حوزه هنری بیاید و
سالنهای باکیفیت شهرستانها بیشتر و بیشتر
شوند ،مافیای پخش هم از بین میرود.
امیرحســین شــریفی تهیهکننده سینما و
تلویزیون گفت :با وجــود همه تالشهایی که
بهمن سبز حوزه هنری برای توسعه سینما در
شهرستانها انجام داده ولی تعداد سینماهای
ایران در مجموع به  500سالن هم نمیرسد که
رقمی واقعا اندک است.
ایــن تهیــه کننــده ســینما بیــان کرد:
چطــور بودجــه ندارنــد وقتی هر کــدام از
زیرمجموعههــای ســازمان ســینمایی
چندصدمیلیون فقط هزینه پشتیبانی دارند؟ و
میلیاردها تومان از پول مردم را صرف برگزاری
برخی جشــنوارههای بیخاصیت میکنند؟
این وظیفه ارشاد است که بودجههای هنگفت
سینمایی را صرف نوسازی این سالنها کند.
وی خاطرنشان ســاخت :االن بهمن سبز و
سینماشهر درگیر سالن ســازی هستند .چرا
نبایــد بودجههای میلیاردی جشــنوارههای
بیحاصل را به این دو موسسه بدهند و ازشان
بخواهند ســاالنه حداقل صد تا دویست سالن
جدید بسازند؟
شریفی با بیان اینکه کمبود سالن ،انحصاری
عظیم را هم در پخش فیلم ایجاد کرده اســت
تصریح کرد :اگر ارشاد به کمک موسسه بهمن
ســبز حوزه هنری بیاید و سالنهای باکیفیت
شهرستانها بیشتر و بیشتر شوند یقین بدانید
که پخش کنندگان استانی هم نضج خواهند
یافت و منطبق با گســتره مخاطبان اســتان
خویش به انتخاب فیلم و پخش دست میزنند
و در نهایت مافیای پخش هم از بین میرود.

تسهیالتویژهبانکها
برایسال نسازی
حســن هدایت معتقد ایســت که در بحث
سینماســازی ،به پول نیاز است و بانکها باید
ورود کنند و تســهیالت ویژهای برای ســالن
سازی تخصیص دهند.
حســن هدایت کارگردان قدیمی سینمای
ایران با تأکید بر پتانســیل جذب مخاطب در
شهرستانها از طریق سالن ســازی گفت :آن
قدر در شهرستانهای دورافتاده و مرزی آرامش
هســت که اگر امکانات فرهنگــی بخصوص
ســینماهای خوب در این شهرســتانها ایجاد
شود محال است کسی از آنجا کنده شده و به
شهرهای بزرگ بیاید.
کارگــردان «دالوران کوچــه دلگشــا» و
«گراندسینما» ادامه داد :سینماسازی به پول
نیاز دارد و در کنار موسساتی مانند بهمن سبز
حوزه هنری و سینماشــهر ،بانکها باید ورود
کنند و تســهیالت ویژهای برای سالن سازی
تخصیص دهند .باید از سینماسازان برای بهبود
شــرایط خوب و مطلوب حمایت کرد تا همان
امکاناتی که در پایتخت است در شهرستانها
هم برقرار شــود بخصوص در شهرستانهای
کوچک تا مردم دلگرم شوند.
هدایت افزود :امکانات سینمایی استاندارد
در شهرهای بزرگ کم و بیش وجود دارد و ما
باید در برطرف کردن این نیاز در شهرستانهای
کوچک هم اقدام کنیم .خوشبختانه موسساتی
مانند بهمن ســبز حــوزه هنری ایــن نیاز را
دریافتهاند و امید که حمایت شوند تا حرکت
خود را امتداد دهند.

دیدگاه

تالشهایبهمنسبزدر
شهرستانهاستودنیاست

ارگانهای
سالنسازنبایدتنهابمانند

موجسینماسازی
بهمنسبزدرشهرستانها

در شهرســتانها ،بهمن ســبز حوزه هنری
تالشهای خوبی برای سالن سازی کرده است و
ستودنی است و این تالشها باید ادامه پیدا کند.
شــفیع آقامحمدیان از کارگردانان دو دهه
ابتدایی انقالب اســامی که ســابقه مدیریت
مرکز گسترش را دارد از جمله حامیان نهضت
ســالن ســازی بخصوص در شهرستانهاست،
ضمن مطلب فوق افزود :متاسفانه خودم بارها
شاهد بودهام که شهرستانها ،سینماهای خوب
و اســتاندارد ندارند و حتی آنهایی که مثال با
سیستم جدید خود را وفق دادهاند هم نسبت
به تهران وضع خوبی ندارند لذا واجب است که
عموم ارگانهای سینمایی به سمتی بروند که
استانداردی مطلوب و ایمن ایجاد شود.
وی ادامه داد :یادمان نمیرود زمانی برخی
فیلمهای ســینمایی بیشــترین فروش را در
شهرستانها داشتهاند ،به دلیل اینکه سینماها
حداقلی از استاندارد را داشتند ولی حاال چه؟
متأسفانه کیفیت پایین سالنها باعث مخاطب
گریزی در شهرستانها شده است.
این کارگردان سینما و تلویزیون با مخاطب
قرار دادن مدیران ســینمایی گفت :ساخت و
مرمت سینماها ،نیاز به همکاری مستمر دولت
و بخش خصوصی دارد .ایــن دو باید کنار هم
قرار گیرند و اســباب ارتقای سالنها را فراهم
کنند.

کورش تهامی معتقد اســت سینماســازی
بخصــوص در شهرســتانها اگــر بــا رعایت
استانداردهای الزم صورت گیرد میتواند هم
تاثیر فرهنگی و هم تاثیر اقتصادی داشته باشد.
کورش تهامی بازیگر ســینما و تلویزیون با
تأکید بر لزوم سالنســازی در نقاط دورافتاده
گفت :در این دوره و زمانه حرف زدن راجع به
این مسائل و بخصوص لزوم توسعه سینماسازی
کمی خنده دار است زیرا مسلم است که سینما
یکی از بهتریــن ابزار فرهنگی اســت ولی از
آنجا که عموما در میان مدیــران کمتر تأکید
بر توسعه زیرساختی ســینما را می بینیم بد
نیســت که بیشتر و بیشــتر درباره این مسیر
حرف بزنیم.
بازیگر «آشــوب» و «گناهــکاران» درباره
نقش بهمن سبز در توســعه ناوگان سینمایی
بیان داشــت :اینکه حوزه هنری وظیفهاش را
درســت انجام داده و هم و غم خود را گذاشته
برای بازسازی سالنهای فرســوده و ساخت
سینماهای مدرن رفتاری نیکو است بخصوص
که بهمن سبز حوزه هنری شهرستانهایی را
نشانه رفته که مدتهای مدیدی است در آنها
خبری از سینما نبود و یا سالنهایشان سوخته
و یا ویران شده بود.
تهامی ادامه داد :بهمن سبز نباید تنها بماند و
باید بخشهای دولتی سینما به کمکش بروند و
راهش را هموار کنند .چهل سال تولید کردیم
و حداقل نگاه را به زیرســاخت داشتیم .حاال
بیاییم و ده سال زیرساختها را توسعه دهیم تا
مشکل کمبود سالن حل شود.

مــوج سینماســازی در شهرســتانها که با
حمایت بهمن سبز راه افتاده آغاز خوبی است
برای تمامی ارگانهای دولتی و خصوصی و حتی
خصولتی که به سمت تقویت زیرساخت های
فرهنگی کشور بیایند.
امیــر ســماواتی تهیه کننده پیشکســوت
سینمای ایران ضمن اعالم مطلب فوق افزود:
ساخت و ترمیم سینماها را باید وزارت ارشاد
و شــهرداریها برعهده گیرند ولی آنچه این
روزها میبینیم اینکه این مســئولیت بیشتر
برعهده موسســه بهمن ســبز حوزه هنری و
سینماشهر است .این دو موسسه تالش های
خود را داشــتهاند با این حال همچنان سینما
کم داریم .کل سینماهای کشــور ما به 400
می رسد و از آن سو ساالنه نزدیک به دویست
فیلم تولید می کنیم و بخش عمده سینماهای
مدرن و باکیفیتمان هم در کالنشهرها هست
یعنی توزیع ســینمای باکیفیتمان تعریفی
ندارد .در این شرایط شــهرداری ها و وزارت
ارشاد باید بودجههای فرهنگی خود را به جای
تولید و برگزاری جشــنواره ،بر توسعه ناوگان
سینمایی قرار دهند .وقتی سالن برای نمایش
فیلم هایمان نداریم برگزار کردن جشنوارههای
رنگارنگ چه فایدهای دارد؟
وی ادامه داد :خوشبختانه موج سینماسازی
در شهرســتانها که با حمایت بهمن سبز راه
افتاده آغاز خوبی است برای تمامی ارگانهای
دولتــی و خصوصی و حتــی خصولتی که به
سمت تقویت زیرساخت های فرهنگی کشور
بیایند.
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گزارش

نشست هم اندیشی سینمای کودک و نوجوان

حال بد گریبانگیرسینمای کودک
پانزدهمین نشست هم اندیشی «سینما ،گفتمان فرهنگی» با موضوع «سینمای کودک و ترسیم افقهای
پیش رو» با حضور :وحید نیکخواه آزاد ،نادره ترکمانی ،جعفر گودرزی ،ابراهیم فروزش ،کامبوزیا پرتوی
و سیدجواد هاشمیو یزدان عشیری در سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار شد .این نشست در ادامه
سلسله برنامههای «سینما گفتمان فرهنگی» توسط سازمان سینمایی حوزه حوزه هنری برگزار شده است.
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در ابتدای مراسم یزدان عشیری در خصوص اهداف
این برنامه گفت :این نشســت با هدف هم اندیشــی
پیرامون موضوعات مهم ســینمایی طراحی شــده
است .حوزه ســینمای کودک یکی از پرچالشترین
عرصههای ســینمای کشــور است و شــاید اغلب
کارشناســان و ســینماگران بر این باورند سینمای
کودک میتواند خانواد هها را به سالنهای سینمایی
بکشاند و رونقی برای ســینما ایجاد کند و با پویایی
گیشهها ،بازدهی اقتصادی خوبی هم برای این عرصه
فراهم شود.
وی افزود :این سینما به دلیل ســروکار داشتن با
موضوعات سنی خاص و حســاس به ویژه در تحکیم
بنیانهــای فکری و عاطفی آینده ســازان کشــور
بیشترین کارکرد تربیتی و آموزشی و پند آموزی را

نیکخواه آزاد :
این بالهایی
که بر سر
سینمای کودک آمده
به خاطر حمایت دولت است.
امروز
صاحب اختیار
وجه اقتصادی سینما،
سینمادار
است،

در کنار سرگرمیو تفریح دارد .تعدد متولیان در این
حوزه بسیار است .از جمله :سازمان سینمایی ،بنیاد
فارابی ،کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان-
آموزش و پرورش -و بسیاری از نهادها و Ngoها
و حتی شــورای عالی انقالب فرهنگی ،با این حال-
اهمیت و ضرورت توجه به سینمای کودک به نسبت
متولیان متعددش و شعارهای داده شده در فرآیند
محصوالت خیلی قابل درک و مشاهده نیست.
عشــیری خاطرنشــان کــرد :بارها بــر تعطیلی
جشنواره کودک تاکید شده درحالی که کاستیهای
موجود در ســینمای کودک به معنــای تعطیلی و
کنار گذاشــتن جشنوارهاش نیســت ولی برگزاری
این رویداد با ســازو کاری ضعیف با  7فیلم دست و
پا شکسته و نحیف مطلوب نیست .اساسا -جشن و
جشنواره مانند جشنهای باســتانی ایران در فصل
خرمن چینی محصول و برداشت صورت میگرفته
اما زمانی که مــا محصول خوب نداریــم برگزاری
جشــن خرمن چینی برای ســینمای کــودک نیز
بیمعناست.
حال سینمای کودک بسیار بد است
وی عنوان کرد :برغم ضرورت توسعه سینماهای
کشــور بویژه برای کودکان و نوجوانان متأســفانه
ســالنهای مختــص ایــن گرو ههــای ســنی و
اســتانداردهای آنها نداریم .در ایــن میان حوزه
هنری به عنوان یکی از متولیان دغدغهمند اقداماتی
را در طرحهای توســعهاش برای سینمای کودک و
نوجوان در برخی اســتانهاعملیاتی کرده اســت.
حتی در تهران نیز ســینمای ویــژه کودک نداریم.
در حالی که بــه طور کلــی حال ســینمای ایران
خوب نیســت اما حال ســینمای کودک بسیار بد
اســت .ســینمای کودک نیاز به کمک سرآمدان و
پیشکسوتان این عرصه دارد تا با هم اندیشی و طرح
مسئله کمکی به بهبود این ســینما شود .مسئوالن
و مدیران ســینمایی به دلیل درگیــری با ترافیک
مشکالت گوناگون حواس شان به این سینِما نباشد.
ســپس ابراهیم فروزش ،کارگردان فیلم معروف
«کلید» عنوان کرد :در حال حاضر عامل بازدارنده
ما در این عرصه ،حمایت مالی و معنوی از سینمای
کودک اســت .نیروهای معنوی و فعــال ما در این
زمینه زیادند و فعال عمل میکنند .سینمای کودک
نیاز به حمایت ویژه مالی دارد ،بخش خصوصی حق
دارد برای فیلمیسرمایهگذاری کند که به بازگشت
پولش امیدوار باشــد اما همین بخــش وقتی ضرر
میکند به سراغ کارهای دیگر میرود.
چرخ زنگ زده سینمای کودک و نیاز به حمایت
دولت
وی با تاکید بر حمایتهای گذشــته از سینمای
کودک و نبود دغدغه برای بازگشت پول یادآور شد:
در حال حاضر در موقعیتی هســتیم که ســینمای
کودک از یاد رفته اســت و خانوادههابا دیده تحقیر
به فیلمهای کودک و نوجوان نــگاه میکنند .برای
اینکه این چرخ زنگ زده راه بیافتد دولت باید کمک
کند ،پول بگــذارد ،حمایتهــارا تصویب کند و به
این سینما رونق دهد چرا که بخش خصوصی هیچ
یک از این حمایتهارا بــدون منفعت خود در نظر

نمیگیرد .بنابراین حمایت دولتی باید سالیان دراز
ادامه داشته باشد تا فیلمهایی ساخته شود و مردم با
این سینما آشتی کنند نه اینکه فیلمهارا در بخش
مرده ضایع کنند .معتقدم دولت باید ســینماهایی
را برای کودکان بسازد و مردم آرام آرام متوجه این
سینما شــوند .بخش دیگر مربوط به تکنیک است
که از آن بسیار عقب هســتیم .ماهوارههاو فضاهای
مجازی به پیشرفتی رســیده است که ما از ان عقب
ماندهایــم .باید ببینیــم در دنیا چــه میگذرد آیا
بچههای ما رغبت میکنند فیلمهای ما را ببینند؟
در ادامه وحید نیکخواه آزاد در پاســخ به ابراهیم
فروش اظهار داشــت :این چیزی که شما میگویید
درســت و صحیح اســت و خیلیهابــه آن معتقد
هستند اما نقطه نظر مقابلی وجود دارد که میگوید
این بالهایی که بر ســر ســینمای کودک آمده به
خاطر حمایت دولت اســت .مــا نمیتوانیم بگوییم
تمام این چرخه طبق نظر ما پیــش برود در حالی
که سینمای ایران درســت یا غلط دارای مناسباتی
اســت .امروز صاحب اختیار وجه اقتصادی سینما،
سینمادار اســت ،او تنها کسی اســت که خوب یا
بد را مشــخص کرده و در عمل نشــان میدهد که
چه چیزهایــی باید ســاخته شــود .بازخوردها بر
ادامه فیلم و رفتار فیلمســاز تاثیر میگذارد .برخی
معتقدند دهه  60دوران طالیی ســینمای کودک
اســت در حالی که در گذشــته مواردی داشتهایم
که فیلم بازخورد خوبی نداشــته در شرایطی که به
آن فیلم جوایز زیادی تعلق گرفته و سوبســیتهای
بسیاری نیز به آن اختصاص داده شده بود .سینمای
کودک ما به دنبال آثاری همانند کاله قرمزی و شهر
موشهااست و از اکران آن حمایت میکند .عدهای
میگویند سوبســیتهای دولتی حاشیه امنی برای
فیلمساز است و اشتیاق فیلمساز را بیشتر میکند.
اختصاص سوبسیت دولتی حاشیه امن ایجاد
میکند
وی عنوان کرد :ســینماداران از هــر چیزی که
با اســتقبال خوبی مواجه شــود ،حمایت میکنند
بنابراین با سینمای کودک نه عقد و اخوت دارند و نه
پدرکشتگی .اختصاص سوبسیت دولتی به سینمای
کودک ،حاشیه امنی را برای فیلمساز ایجاد میکند
که فیلمساز دیگر به فکر بازگشت پول خود نیست.
سینما در دهه ۶۰در نشاط اجتماعی تأثیر داشته
است
جعفر گــودرزی در این بخش گفــت :میگویند
دهه  ۶۰و دهه هفتاد اوج طالیی ســینمای کودک
بوده است که به مرور به وضعیت اسف باری رسید.
باید عنوان کنــم بعد از انقالب و جنگ مســئوالن
 ۲رویکرد ســینمای جنگ و کــودک و نوجوان را
پیگیری میکردند و تنها روزنهای که میشد شادی
را نشان داد از طریق سینمای کودک بود چرا که این
ســینما نقش تعیین کنند های در نشاط اجتماعی
داشــته اســت و ســینمای دفاع مقدس در مسیر
دیگری حرکت کــرد .در آن دوره مســئوالنی که
تعیین کننده بودند ،بچه کوچک داشتند و سینمای
کودک برایشــان مهم بود ولی گویا با بزرگ شدن
فرزندانشان یک مقدار رها شدند و دیگر این سینما
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برایشــان اهمیتی ندارد چرا که در آن سالها به این
سینما اعتقاد جدیتری داشــتهاند .از سوی دیگر از
دهه هفتاد به بعد فیلمهای اجتماعی روی کار آمدند
و سینمای کودک رها شــد در واقع سینمای کودک
در آن دوران عرصهای برای تجربه بود و متاسفانه با
وجود آثار خوب ،فیلمسازان آن را رها کردند و رفتند.
معتقدم فیلمهایی هم که ساخته میشود در همین
مرحله مانده و به اکران نمیرسند.
تکرار ساخت فیلمهای دهه  60مخالف هستم
سیدجواد هاشمی یادآور شد :مدتهاست زمانیکه
همه درباره فیلم کودک صحبت میکنند از دهه۶۰
مثال میزنند و فیلمهایی مثل «دزد عروسکها» و
«گلنار» را یادآوری میکننــد در حالی که باید آن
دوران را رها کرد .این چه مقایسهای است؟ هرچند
من آرزو داشــتم «گلنار» را بســازم ولی در دوران
جدید اصال نباید از آن فیلمهاساخت .باید به دنبال
فیلمــیپاک و دلنشــین بچههابود .مــن میگویم
باید دهه  ۶۰را فراموش کنیم چــون بچههای االن
با بچههای دهه  ۶۰تفاوت دارند و زمانهای نیســت
که درباره آن حرف بزنیم بنابراین باید ببینیم چرا به
سینما نمیروند؟
بنظرم فیلم کودک باید شتر ،گاو ،پلنگ باشد
من برای اینکه «تورنادو» و «پیشــونی سفید» را
بســازم از ذهنیت خود فاصله گرفتم تــا این فیلمها
حداقل پول خود را برگردانند هرچنــد خیلی فیلم
شاخی نشــدند اما پول خود را برگرداندند .به نظرم
فیلم کودک باید شــتر ،گاو ،پلنگ باشد از همین رو
فیلم من هم تلفیقی از فیلم کودک و بزرگسال بود.
در ســینمای کودک باید به تغذیــه فرهنگی هم
توجه کنیم
فروزش در ادامه عنوان کرد :آقای نیکخواه همزمان
با نشان دادن فیلم «کاله قرمزی» و تبلیغات گسترده
آن ،فیلم «باشــوغریبهای کوچک» ساخته شد که
بسیار مورد اســتقبال قرار گرفت و پول خوبی از آن
درآمد .فیلم «دونده» هم این رونــد را طی کرد .ما
باید به فکر رســالت فرهنگی خود هم باشیم و باید
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 ۲وجه را در نظر گرفت یعنی هم بچه ســرگرم شود
و پولش را در بیاورد و هم -باید دنبال چیزی باشیم
که هم چرخه تولید را راه بیانــدازد و هم بچههارا با
این سینما آشــتی دهد و هم بچههافیلم را دوست
داشته و تغذیه فرهنگی شــوند .ما باید مقداری هم
آبروی خود را حفظ کنیم و تنها نباید به ســرگرمی
توجه کنیم.
در بخش دیگری از این نشســت فروزش با انتقاد
به نبود تهیــه کننده خوب برای ســاخت فیلمهای
کودک گفت :فرض کنید که من میخواهم یک فیلم
خوب بســازم حاال باید به کجا مراجعــه کنم؟ کدام
دفتر شخصی چنین فیلمی میسازد؟ پول و سرمایه
کجاست که بتوان از آن استفاده کرد؟ ما شرایط الزم
را نداریم چگونه باید فیلم بسازیم؟
به آینده سینمای کودک بسیار امیدوارم
نیکخواه آزاد در پاسخ به فروزش گفت :البته باید
توجه داشت که شما اصال فیلمهایی مانند «گلنار» و
 ...نمیساختید .موضوع دیگری که میخواهم بگویم
این اســت که من در عین اینکه منتقد جدی برای
مدیریت فرهنگی فعلی سینمای کودک هستم اما به
آینده نزدیک سینمای کودک بسیار امیدوار هستم.
جواد هاشــمی 6تا فیلم ســاخته با اینکه شهرتش
مربوط به پیش از ورودش به ســینمای کودک است
یعنی اینکه از سر ناچاری وارد این عرصه نشده است
و میتوانست بر اســاس تجربه خالق فیلمهای دفاع
مقدس باشــد اما دغدغه کودک دارد که موفق هم
شده است .غالمرضا موســوی یکی از باهوشترین و
متبحرترین تهیه کنندگان است و جایی نمیخوابد
که آب به زیرش رود .او امســال یــک فیلم کودک
ساخته .امام (ره) بچهای در حال گریه را در بغل آدم
زشتی دید که ســعی در ساکت کردنش داشت ،امام
به مرد گفت بچه را بگذار زمین تا ساکت شود چرا که
تو را دیده وترسیده است ،خوشبختانه دولت سینما
را زمین گذاشته اســت پس مطمئن باشید سه سال
دیگر اتفاقات بهتری در این زمینه میافتد.
فروزش توضیح داد :حر فهای که شــما میزنید

بسیار امیدوارکننده اســت اما باید دید در ادامه
چه اتفاقی میافتد .خوشــبین بودن به چند فیلم
نمیتواند خیلی امیدوار کننده باشد.
نیکخواه آزاد ادامه داد :طی سه سال اخیر چند
فیلم کودک اکران شده است که جریان جدیدی
را نشان میدهد؟ این روند قطعا به روغن کاری و
اصالحات نیاز دارد.
سینمای کودک گم شد ه است
در بخش دیگــر از این نشســت کاپوزیا پرتوی
افزود :من هماننــد فروزش معتقدم کــه باید از
سینمای کودک حمایت شود چون ما گم شدهایم.
حداقلتریــن حمایــت ما این اســت که کودک
یک سینما داشــته باشــد .در پردیس ایران مال
ســینمایی مختص به کودکان ایجاد شده است و
پزش را به ما میدهند .در این ســالن سعی شده
شرایط خوبی برای مخاطب کودک فراهم شود .به
نظرم کودکان حق دارند ســینمایی داشته باشند
این کار مصداق بارز حمایت از ســینمای کودک
است« .باشو غریبهای کوچک» تماشاچی داشته
است یا نه برای من بسیار دردآور است چرا که این
فیلم باید برای سینمای آینده ما به یادگار بماند.
سینمای کودک نیازمند بودجه مصوب مجلس
است
وی توضیح داد :چیزی با ان شــااهلل و ماشااهلل
درست نمیشود چهل سال میگذرد و در جلسات
متعددی بودهایم ولی کاری حل نشــده .به نظرم
نیازمند بودجهای مصوب از مجلس هستیم .قدم
اول این موضوع باید بر اســاس مصوبهای محکم
برداشته شود و با نظر شورای مربوطه سپس این
چرخه راه میافتاد به گونــهای که اصال نیازی به
حمایت نشود .در فسیتوالهای دیگر به گروه سنی
توجه بسیاری میکنند و بزرگساالن بر نوع فیلمها
و محتوای آن نظارت میکنند .مــا باید فکری به
حال این ســینما بکنیم که تنها با مصوبه محکم
امکانپذیر است.
ما کودکانمان را کوچک نگه داشتهایم
در ادامــه پرتوی اظهــار کرد :آیا مــا مخاطب
را تربیت کردهایــم؟ ما بچههــاگفتهایم که باید
فیلم ببیند؟ ما مخاطب بــه معنای واقعی نداریم
و فرزندانمــان را بــرای ایــن رویــداد فرهنگی
تربیت نکرد هایم .باید بــه کودکانمان یاد بدهیم
فیلمهایــی مانند «باشــو غریبــهای کوچک» را
ببینند .فیلمهایی که ادبیات کودک دارند پشتوانه
سینمای کودک ما هستند .ما کودکانمان را تربیت
نکرده و آنها را کوچک نگه داشتهایم تا حدی که
برای فهمانــدن حرفهاو ارتباط بــا آن باید خم
شویم .بچههایاد نگرفتهاند سر خود را باال کنند و
واکنش نشان دهند .خیلی از فیلمهانظیر «باشو
غریبه کوچک» و «دونده» فدا شــدند و جایگاه
خود را در ســینمای ما پیــدا نکردهاند .امیدوارم
نیاز این موضوع احساس شود و مسیری در جهت
تربیت فرازندان ما را در پی گیرد.
نتیجه غفلت از کودکان حضور ساسی
مانکنهادر مدرسهها است
نادره ترکمانی عنوان کرد :من به شدت معتقدم

دولت وظیفه دارد از ســینمای کــودک در حوزه
مادی و فرهنگی حمایت کند 25 .ســال اســت که
کودکان را رها کردهایم و نتیجــه این غفلت حضور
ساســی مانکن و نمونههای نظیر آن است اما حاال
دیگر جایــی برای غفلت نیســت 26 .درصد جامعه
ما کودکان و نوجوانان اســت کــه جمعیتی باالی
 ۱۶میلیون را شامل میشــود .متولی این جمعیت
کیســت؟ جز تلویزیون و سینما و آموزش و پرورش
مسئول این اتفاق است؟ من مخالف سالهای طالیی
دهد  60هســتم .این دوران گذشت و تمام شد .اگر
قرار باشــد تا  1400مدام این روند را تکرار کنیم به
جای پیشرفت به عقب میرویم .باید این دهه را رها
کرد چرا که مدل فکری این بچههافرق کرده و دیگر
آن فیلمهارا دوست ندارند .در اصل ما نزول و سقوط
سینمای کودک را درک نکرد هایم جریان فرهنگی
برای کــودکان توضیح داده نشــده اســت و حوزه
فرهنگ و شناخت مسائل نســبت به اطراف تعریف
نشد و بچههارا به حال خود رها کردهایم .بارها تاکید
کردهام که فیلمهایی نظیر «رســوایی» فیلم خوبی
نیست .بارها هشدار دادهام که از فیلمهای خوب این
ژانر توسط مدارس و آموزش و پرورش حمایت شود
اما تنها فرآیند مدارس پرکردن ســالنهای نمایش
خارج از توجه به موضوعیت و محتــوای فیلم بوده
اســت .برای مثال در همین تهران کودکانی وجود
دارند که سالن ســینما را از نزدیک ندید هاند .همه
ما غفلت کردهایم .آیا فیلمهایی که در حوزه کودک
ســاخته میشــود را تلویزیون میخرد؟ آموزش و
پــرورش حمایت میکند؟ آیا شــهرداری در جهت
حمایت از آن بیلبوردهای تبلیغاتی خود را دراختیار
این فیلمهاقــرار میدهد؟ ســینمای کودک یک
سمتی نیســت و دولت باید حمایت کند .عامل این
غفلتهاهم سینماگران نیستند چون دغدغه کودک
را به اندازه توان دارند و دولت هم مقصر اســت .این
یک چرخه اســت و اگر قرار است این زنجیره به هم
وصل نشــود کاری از پیش نمیرود .در مواقع لزوم
به جای حمایــت از تولید ملــی از فیلمهای خارج
از چارچوب اســتفاده شده و نســبت به فیلمهای
مناسب بیتوجه شدهاند .من همیشه منتقد آموزش
و پرورش هستم که همیشه سکوت میکند علیرغم
اینکه چهل و نهمین جشــنواره فیلم رشــد که به
ســینمای کودک اختصاص دارد و یک جشــنواره
قدیمیاست ولی کاری نمیکند .آموزش و پرورش
نتوانســت عملکرد مثبتی را در حــوزه کودکان و
نوجوانان در برنامه خود قرار دهــد و بعضا من دعا
میکنم که کاش این سازمان نسبت به ژانر فرهنگی
بیتفاوت بود چرا که با توجهات اشتباه به سینمای
کودکان و نوجوانان ضربه زد .انگار که میل و رغبتی
به این عرصه فرهنگی نداشــته و آن را نقطه مقابل
سیاستهای خود میبیند.
هاشــمی در این بخش گفت :شما درباره آموزش
و پرورش اشــتباه میکنید .این سازمان موافق این
حرف شما است .من سی سال در آموزش و پرورش
بودهام و میدانم که آموزش و پرورش دســت وزیر
نیست بلکه دست هزاران مدیر مدرسه است.
در ادامه گــودرزی توضیــح داد :در حال حاضر

سینمای کودک و نوجوان مانند طفل سر راهی و بچه
طالق است که کسی مسئولیت آن را قبول نمیکند
و اگر قبولش داشتند قطعا اتفاقات خوبی میافتاد.
سپس ترکمانی اظهار کرد :اگر ما یک شورای عالی
فرهنگی داشتیم قطعا سینمای کودک بخشی از آن
بود و مراکزی که عنوان کــودک و نوجوان را یدک
میکشــند باید به مصوبات مطرح شــده در شورای
عالی عمل کنند اما متاسفانه همه این مسئولیتهارا
از دوش خود برداشته و بر گردن دیگری میاندازند.
حتی جشنواره کودک و هر حوزهای که به سینمای ما
کمکی کند جزو تعهدات فرهنگی هر یک از ما است
و من اولین کسی هستم که این مسئولیت را بر گردن
خودم میدانم .در کشور ما همه چیز مدیرمحور است
اگر اولویت مدیری ســینمای کودک باشد پیشرفت
میکنیم در غیر این صورت پسرفت در انتظار ماست.
وی در ادامه با اشــاره به داوران کودک و نوجوان
جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان توضیح داد:
در جشــنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان داوران
کودکی که به فیلم قطار آن شــب رای دادند کامال
آموزش دیده بودند که باید همانند بزرگساالن فیلم
را ببینند یعنی چه که میگویند شما کودک هستید
در واقع این بچههادر جشنواره شست و شوی مغزی
شده بودند.
سپس هاشــمیاظهار کرد :اصال به این فکر نکنید
که در کشــور ما اتفاقات بــا طبقه بنــدی علمیو
فرهنگی پیــش بروند چرا که کشــور مــا در حوزه
فرهنگ دســت هزاران نفر اداره میشود و این خود
سینما را تعطیل میکند .برخی به سلیقه خود کارها
را انجام میدهنــد در این مملکت نمیشــود حتی
برای یک مدیر مدرسه تعیین تکلیف کرد که بچهها
را به ســینما ببرند .نه فقط آمــوزش و پرورش بلکه
در همــه ارکان و همه تشــکیالت قوانین به صورت
خودســر انجام میشــود .مدیران خود فیلمهایی را
که میپســندند برای دانش آموزان تجویز میکنند
پس سینمای کودک به معنای آنچه که برای اهالی
فرهنگی پسندیده است پیش نمیرود.
حوزه هنری تنها جایی است که درد فرهنگی
دارد
وی با اشــاره به لزوم ســاخت فیلم پــاک گفت:
همکاری با حوزه هنری به نفع فیلمســازان است و

در کلیت تنها جایی است که درد فرهنگیاش بیشتر
از بلیتی است که در گیشــههایش میفروشد اما در
جزئیات مشــکالتی دارد .با اینکه ســینمای آزادی
موقــع اکران فیلم به مــن ظلم کرده ولــی معتقدم
حمایت حوزه هنــری به من کمک بســیاری کرده
است .من با نیکخواه بسیار موافق هستم چرا که باید
بچه را زمین گذاشت تا خودش آرام شود.ما چاره ای
جز ساخت فیلم پاک نداریم فیلم من پاک بوده چرا
که سه عنصر فرح و شادی ،آموزش و تربیت را داشته
است اما شــما هم هر کاری انجام بدهید تا زمانی که
پدر و مادر از فیلم خوشش نیاید از آن فیلم استقبال
نمیشود .من خواهش میکنم درباره این حرف بزنیم
که چه فیلمیبسازیم که بچههادوست داشته باشند
در این صورت است که سینمادار ،آموزش و پرورش و
مدیر مدرسه از فیلم استقبال میکنند .فیلم «کلید»
فروزش ،کلید خیلــی از قصههای تاریخ ســینمای
کودک بوده است بنابراین باید به متن فیلمهاتوجه
شود تا سینمای کودک رشد کند.
گودرزی عنوان کــرد :من با نظر خانــم ترکمانی
کامال موافق هســتم و درســت اســت کــه باید از
ســینمای کودک حمایت همــه جانبه شــود چرا
که بخش خصوصــی وارد این قضیه نمیشــود .در
دهه  60فیلمهای کودک ســرگروه داشــتند و این
موارد به ســینمای کودک رونق میداد .ســی و دو
دوره جشــنواره برگزار شــده ولی کاش هر سال در
کنار برگزاری جشنواره ،یک ســینمای کودک هم
میساختیم تا امروز 32 ،تا سینمای کودک داشته و
برای اکران جر و بحث نمیداشتیم .من نمیدانم چرا
فیلمســازان ما دچار پیچیدگی شدهاند .از آن زمانی
که سادگی و شــیرینی را از سینمای کودک گرفتیم
این اتفاقات برای ســینمای کــودک رخ داد چرا که
بچههاقادر به فهم مســائل پیچیده نیســتند و باید
با ســادگی با آنها حرف زد تا هویت سینمای کودک
بازگردد .به طور کلی معتقد هستم در سینمای خود
به عرصه تولید محتوای ارزشــمند نیازمندیم و این
روش میتواند ســینما را در مســیر اصلی خود قرار
دهد .ضمن اینکه چرا از عنصر تخیل از فیلمهایمان
اســتفاده نمیکنیم در حالی که کــودکان ما به ان
احتیاج داشته و میتواند راهگشــا و ما را به این دنیا
نزدیک کند .تــا همخوانی مابین ایــن عناصر ایجاد
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نشود ما از کوکانمان عقب هســتیم در حالیکه این
قشر خود صاحب نظری در عرصه رسانه هستند.
ترکمانی بیان کرد :باید فیلمســازان به کودکان
نزدیک شــوند و ارتباطی تنگاتنگ ایجاد شــود تا
اتفاقات خوبی در این حوزه رخ دهد .فیلم کودک به
فانتزی نیاز دارد.
هاشــمی توضیح داد :ما دیکتاتوری اندیشــهها
داریم .در شورای تخصصی فیلمنامه کودک فارابی
گروهی هســتند که مینشــینند و اندیشــههای
فیلمنامه نویسان را دیکتاتوری میکنند و میگویند
آنچه را که ما میخواهیم ،را باید بســازید .این روال
در ســازمان ســینمایی و دیگر ارگانهای مربوطه
ادامه دارد غافــل از اینکه ما با ایــن روش هرگز به
مدینه فاضله نمیرسیم .اگر قرار باشد فیلمهایمان
را دولتی بســازیم به سرنوشــت  53فیلم مانده در
کشوهای فارابی دچار میشویم چرا که دیکتاتوری
ســاخته و تولید میشــوند و هرگز به هدف اصلی
نخواهد رسید .من به آقای تابش پیشنهاد دادهام که
شوراهای فارابی را برداشته و با حمایت از فیلمسازان
مقبول به سیاستهای فارابی ،به تولید آثاری خارج
از سیاستهای دیکتاتوری بپردازد .این اعتماد الزم
است تا فیلمیساخته شود که مردم دوست دارند و
آن را به سینماها میکشاند.
در ادامه این برنامه عشــیری تاکید کرد :مشکل
سینمای کودک را نباید بی نسبت با کلیت سینمای
ایران دید .ما باید مخاطب سینمای ایران را نسبت
به کل جمعیت بسنجیم و در ســال  98با افت این
میزان روبرو هستیم .اگر حتی ما با دهه  60این روند
را مقایسه کنیم به طور وحشتناکی با ریزش مخاطب
سرو کار داریم و این مشکل در سینمای غیرکودک
هم وجود دارد .بحث دیگر تولید محتوا است که در
سینمای کودک وجود ندارد .آمارها در سطح کمی
بسیار امیدوار کننده است فقط موسسه بهمن سبز
حوزه هنری  31فیلم در حوزه کودک در دو ســاله
اکران کرده که این نشان میدهد ما به لحاظ کمی
میتوانیم امیدوار باشــیم .از زاویه دیگر متاســفانه
بخشی از معضالت ناشــی از این است که سینمای
غیر کودک ما به دلیل ذائقه سازی غلط در مخاطب
نوعی قهر و کدورت با سینما را به صورت فراگیر در
خانوادههاایجــاد کرده و این دامن گیر ســینمای
کودک هم شده است.
وی افزود :با وجــود حجم تولید بــاال چه اتفاقی
افتاده اســت که کودک قادر به ارتباط بــا فیلمها
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نیســت و دیگر نمیتواند نوستالژیهایی برای نسل
کودک و نوجوان ما بســازند .فقدان ســاختارهای
محتوایی و فرهنگی در فیلمهاو عدم توجه به ذائقه
مخاطب کودک امروز باعث شده است حتی تولیدات
ما هم در بایگانیهاخاک بخورد یا نفروشد.
فروزش خاطرنشــان کرد :منظور من از حمایت
دولتــی ادامه ایجاد شــوراهای مختلــف در حوزه
ســینما نیســت که هر کدام بر اساس ســلیقهها،
تفکرات ،سیاســتها و غیره اظهار نظــر میکنند.
بلکه منظور بنده بودجهای مشــخص در این زمینه
است .فیلمنانهای تصویب میشود و به چرخه تولید
میرسد اما با عوض شدن مدیر یک بخش فرهنگی
سرنوشــت ان تغییر میکند .همانطور که یک مدیر
مدرســه تعیین میکند که چقدر از دانش آموزان
مخاطب فیلم باشــند یا نباشــند .ما باید موانع سر
راه حمایت از تولید و اکــران فیلمهارا برداریم تا به
آینده سینمای کودک امیدوار شویم.
سینمای کودک ما در مرحله زیرپله قرار دارد
نیکخواه آزاد توضیح داد :این خوب اســت که ما
بتوانیم بودجــهای را از دولت بگیریــم چرا که قرار
است صرف فرهنگ کشور ما شود ولی به این امیدی
نداشته باشید .هاشــمی با ســاخت « تورنادو» بر
سینمای کشور تاثیر گذاشته است .سینمای کودک
ما در مرحله زیرپله قــرار دارد بنابراین باید چیزی
برای ارائه داشته باشیم که امیدوار کننده باشد
پرتوی در ادامه یادآور شــد :اقتبــاس نه تنها در
سینمای کودک بلکه الزمه ســینمای ما است ولی
همیشه بد پیش رفته است .در این عرصه فقط سیما
فیلم و کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
چند کتاب کــودک را خریداری کــرد و هیچ وقت
قدم بزرگی برای ساخت آن بر نداشــتهاند .آیا این
اقتبا سهاپاسخگوی سینمای ایده آل ما هستند یا
نه؟ ما در حال حاضر از ایــن فضا دور بودهایم و آثار
اقتباســی خوب بســیار کم داریم .ما باید نویسنده
فانتزی نویس و آشــنا به کودک را تربیت کنیم که
بتوان آنطور که باید برای ســاخت فیلمهای کودک
اقدام کنیم .ما اقتباس خوبی نداریم.
فروزش یادآور شد :سینمای کودک نیاز به قدرتی
دارد که پشــت آن بایســتد و جریان را به سمت و
سوی مورد نظر هدایت کند.
نیکخواه آزاد توضیح داد :ما نباید احیای سینمای
کودک را بــه ارگانهای دولتی منــوط کنیم چون
جاهای دولتی به دنبال رزومهای برای خود هستند.

آنها نمیتوانند با آثار کودک پز بدهند .این در حالی
است که مسئوالن عوض میشــوند و اشکال اصلی
تکیه به مسئوالن دولتی همین است و هر کدام برای
خود سازی میزنند .ما مرکز توسعه سینمای کودک
و نوجوان را با این اســتدالل راه انداختیم یعنی به
مدیــران گفتیم که مدیــران رفتنی هســتند و ما
ماندنی .راه ما از این حمایت دولتی و تعیین تکلیف
جداســت .ما فقط با ایســتادن روی پای خودمان
میتوانیم به نتیجه برسیم.
ترکمانی ادامه داد :این نیســت که مسئوالن ما به
دنبال حمایت نباشند ،چرا که تالش خود را در این
زمینه کردهاند و برای نمونه میتوان به تغیییر شکل
در شوراهای فارابی اشــاره کرد .شکل و فرم از مدل
تک نفره تغییر کرده است و فیلمنامههاتوسط اتاق
فکر نوشته میشود که این گام خوبی است .اگر برای
ســینمای کودک ســرتان درد میکند باید مطالبه
گری صورت گیرد و این اقدام توســط سینماگران
انجام شده است .معتقدم شرایط کلی سینما مشکل
دارد و مســئوالن فرهنگی دیگر هــم در این زمینه
مقصرند که باید پا بیــش بگذارند .چرا حوزه هنری
وارد جریان تولید نمیشود؟
هاشــمینیز تاکید کرد :معتقدم حوزه هنری باید
در حیطه اکران وارد میدان حمایتی شود که اتفاقا
شده و عملکردی چشمگیری داشته است.
عشــیری در خصوص وظیفه ارگا نهــاو مراکز
در حمایت از ســینما گفت :برخی مراکز در کشور
ازجمله کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوان-
فارابی -آمــوزش و پــرورش و  ...ماموریت دارند.
فارابی وظیفه تخصیــص بودجه و حمایت از فیلمها
را برعهــده دارد و در کنار آن حــوزه هنری وظیفه
حمایت از اکــران را .این در حالی اســت که حوزه
هنری در کنــار تولید فیلم و ســاخت آثاری چون
«بیست و یک روز بعد» و «لوپتو» در حوزه کودک و
نوجوان ،طی دو سال اخیر بیش از  3۱فیلم مربوط
به سینمای کودک را اکران کرده و پخش  13فیلم
در این ژانر بر عهده داشــته اســت .به دلیل اهمت
کودکان و نوجوانــان ،مرکزی به نــام حوزه هنری
کودکان و نوجوانان ایجاد شــده کــه راهبردهایی
در این زمینه دارد .در مرحله اکــران فیلمهاتوجه
و حواس فیلمســازان به حوزه هنری است چرا که
مسئولیت آن حمایت از سینمای خانواده است و در
این زمینه کارنامه موفقتری دارد.

ادبیات کودک و نوجوان ما چه چیزهایی را ندارد؟
منوچهر اکبرلو

نگاهی گذرا به مقولــه ادبیات کــودک و نوجوان
بیندازیم و ببینیم ما چه چیزهایــی در این ژانر ادبی
کم داریم ؟!
منوچهر اکبرلو :ادبیات کودک ونوجوان ما از دنیای
کودکان ونوجوانان دور است .به استثناها کاری نداریم.
اما کلیت آن به دالیل درون متنــی و برون متنی ،از
دنیای بچهها دور اســت .و این همان چیزی است که
ادبیات مطرح دنیا از آن سرشار است .همانها که بازار
کتاب ما را پُر و فریا ِد داستان نویسان ما را به هوا بلند
کردهاند.
بنابراین برای جستجوی کمبودهای ادبیات کودک
ونوجوان ایرانی باید ببینیم بچهها در دنیای شان چه
دارند.
بچهها دوست ندارند که ما از مهربانیهای روستایی
که در کودکیمان زندگی کردهایم برای شــان قصه
بسازیم .آنها در شهر بزرگ شدهاند و اهل شهر بازی و
کامپیوترند .بنابر این اگر داستان را به روستا میبریم،
بون نان تازه و هوای پاک ،توجه شان را جلب نمیکند.
آنها بیشتر مشتاقند ازشــیطنتها بدانند .از درخت
باال رفتنها ،گم شــدن در جنگلها ،سر زدن به النه
گنجشــکها ،یافتن یک بچه روباه که مادرش را گم

کرده و. ...
بچهها از صبح تا شــام ،از پدر و مادر گرفته تا معلم
و مربی و ناظــم و مجریان تلویزیونــی وکارتونهای
ایرانی،نصیحت میشوند .اینها برای شان کافی است.
دیگر نمیخواهند در داستان حرفهای این چنینی
بخوانند .داستان نویســان ما هم باید «تعهد» را ،هم
معنی «پند گفتن» نگیرند.
بچههای ما ،مثل همه بچههــای دنیا ،میخواهند
بچههایی از جنس خودشــان در داســتانها بیابند.
بچههایی که یواشــکی به ســراغ مرب ّــا میروند .از
دارومتنفرند ،از آمپول میترســند ،ســه بار مسواک
زدن در روز را نمیفهمند،حتی اگر درس خوانند ،بازی
را ترجیح میدهند ،از شاگرد اولها بدشان میآید و
نمیتوانند تصور کنند که بچهای چیزی را به تعطیل
شدن مدرســه ترجیح دهد .آنها (حتی با ادبهای
شــان) دوســت دارند ادای معلم شــان را در آورند،
شلوغ بازی در آورند و عالقه نداشته باشند که «بزرگ
شــوند» .همان آرزوی بزرگترها .همان که همواره
با خود یــک عالمه تعهد میآورد .آنهــا نمیخواهند
بپذیرند که چیپس و پاســتیل بد است و آش شلغم
دارای فهرست کاملی از مواد مغذی و ویتامینهاست.

بچههای مــا ،میخواهنــد درباره کســانی چون
«رامونا» و «هنــری زلزله» و «گــودون» و «نیکوال
کوچولو» بخوانند.
بورلی کلی یری ،فانی جولی و رولد دال و آســترید
لیندگرن وسامپه و گوســینی ،برای همین ،خواننده
دارند.
بچه ها دوســت دارند پندها را هم با خوشــمزگی
بشــنوند و مهارتهــای اجتماعــی را در البه الی
شــیطنتها بیاموزند .بنابر این نوشــتههای «برایان
موزس» را میخوانند اما ادبیــات تعلیمی ما را نگاه
هم نمیکنند.
نوجوانها دوســت دارند به جای این که بشــنوند
جاهای ناشــناخته چه خطراتی دارند ،از «سرزمین
اشباحپ» ســر در بیاورند و داســتانهایی بخوانند
که «مورمور» بشــوند .برای همین پــول میدهند و
کتابهای «دارن شان» و «ال استاین» و «رولینگ»
را میخوانند.
خالصه کنــم :ادبیات کودک و نوجــوان ما ،دنیای
کودکی و نوجوانی را کم دارد!
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دیدگاه

سینما؛ گفتمان فرهنگی
سازمان سینمایی حوزه هنری به منظور بسترسازی برای کندو کاو پیرامون مهم ترین و چالش برانگیزترین
مباحث و موضوعات سینمایی کشور سلسله نشست هایی را با عنوان«سینما؛ گفتمان فرهنگی» طراحی
کرده که با حضور صاحب نظران ،متخصصان و ســینماگران و با هدف دستیابی به افق های روشن تر در
زمینه ضرورت ها و نیازهای سینمای صورت می گیرد .این برنامه به همت روابط عمومی و محافل سازمان
انجام می شود.
تاکنون ،هیجده نشست گفتمانی و تحلیلی با حضور 100 :مدیر فرهنگی ،پژوهشگر ،فیلمساز و منتقد
سینما طی سال گذشته از شهریور  97تا شهریور  98برگزار شــد .موضوع«تحلیل خانواده در سینمای
ایران» « ،بررسی سینمای مستند»« ،تحلیل خط و مشــی های فرهنگی و رسانه ای کشور»« ،ظرفیت
شناسی مخاطب در سینمای ایران» ،اســیب شناسی ســینمای دفاع مقدس با عنوان « سینما و دفاع
مقدس»« ،بررسی جایگاه حوزه هنری در سینمای ایران» جشنواره فیلم فجر؛ فرصت ها و چالش ها» ،
از جمله محورهایی بوده که در این نشست ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .همچنین« ،ارزیابی
پخش بین الملل سینمای ایران»« ،جوانگرایی در سینما»« ،چالش نظارت در سینمای ایران»« ،بررسی
زبان فارسی در تولیدات سینما و تلویزیون» «،سینما و دیپلماسی فرهنگی»  « ،سینمای کودک و ترسیم
افقهای پیشرو» «،چالش ســینمای دفاع مقدس» از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که در این نشست ها
بررسی شده است.
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اولین نشســت ســینما؛ گفتمان فرهنگی با موضوع«تحلیــل خانواده در
سینمای ایران» بخش اول با حضور :دکتر سیما فردوسی ،جبار آذین ،دکتر
عبداهلل بیچرانلو ،دکتر عصمت سوادی.

حیدریان  ،محمد حمزه زاده ،حبیب ایل بیگی ،ابراهیم داروغه زاده ،محمود
اربابی ،محمود کاظمی ،محسن یزدی ،یزدان عشیری ،محمدرضا رضاپور،
ســعید خندق ابادی ،مریم نقیبی ،ســهیل جهان بیگلــری رییس هیات
مدیره موسسه بهمن ســبز ،علی قربانی معاون اجرایی سازمان سینمایی
حوزه هنری ،مسعود نجفی مدیرروابط عمومی سازمان سینمایی ،احسان
کریمخانی مشاور فن آوریهای نوین سینمایی حوزه ،جعفرحسنی مدیر
امور استانهای سوره برپا شد.

سومین نشست ســینما؛ گفتمان فرهنگی با محوریت« بررسی سینمای
مستند» با حضور :لقمان خالدی ،مهدی فارسی و محسن یزدی

دوازدهمین نشســت تحلیلی «جوانگرایی در ســینما» با حضور :مرجان
اشرفیزاده ،بهروز نورانیپور ،تورج اصالنی ،مرتضی علی عباسمیرزایی و
کاوه سجادیحسینی و یزدان عشــیری در سازمان سینمایی حوزه هنری
برگزار شد.

دومین نشســت ســینما؛ گفتمان فرهنگی با موضوع« تحلیل خانواده در
سینمای ایران» بخش دوم با حضور :دکتر طاهره همیز ،دکترمینو اصالنی،
دکتر بیابانی ،دکترعلی محمدی ،دکتر میرشفیعیان

چهارمین نشست سینما؛ گفتمان فرهنگی با موضوع« :تحلیل خط و مشی
های فرهنگی و رسانه ای کشــور» با حضور محمدحسین صفار هرندی ،و
دکتر نجف نژاد در سالن امیرحسین فردی
نشست سینما؛ گفتمان فرهنگی با موضوع« :ظرفیت شناسی مخاطب در
سینمای ایران» با حضور :علی سرتیپی ،کاظم راستگفتار ،منصور لشگری
قوچانی ،منصور سهراب پور در سالن کنفرانس ســازمان سینمایی حوزه
هنری
پنجمین برنامه نشست سینما؛ گفتمان فرهنگی با موضوع :اسیب شناسی
سینمای دفاع مقدس با عنوان « ســینما و دفاع مقدس» با حضور :حجت
االسالم فخرزاده ،سیدناصر هاشــم زاده ،محمدتقی فهیم ،جواد اردکانی،
ناصر درخشان ،کامران ملکی ،محمد دیندار و دکتر محمود کریمی و مهدی
یمینی و ...
ششمین برنامه «بررســی جایگاه حوزه هنری در ســینمای ایران» با هم
فکری :رسول صدرعاملی ،حبیب اسماعیلی ،سیدجواد هاشمی ،محمدرضا
فرجی ،محمد قاصد اشرفی ،محسن علی اکبری ،سیدهادی منبتی ،جواد
نوروزبیگی ،جمال شورجه
هفتمین برنامه « ســینما؛ گفتمان فرهنگی» با موضوع «تجزیه و تحلیل
پخش بین الملل سینمای ایران» با حضور :محمد اطبایی ،شیرین نادری و
مریم نقیبی در سالن کنفرانس سازمان سینمایی حوزه هنری
نشست های هشتم ،نهم و دهم «ســینما؛ گفتمان فرهنگی» با موضوع«
جشنواره فیلم فجر؛ فرصت ها و چالش ها»
این محور در قالب سه نشســت متوالی با حضور صاحب نظران و منتقدان
مورد بررسی قرار گرفت:
نشست اول :با حضور :بهروز افخمی ،سعید مستغاثی ،شاهین امین ،محمود
گبرلو ،محمدتقی فهیم ،و مهدی شیخ صراف
نشست دوم :با حضور :محمدرضا شرف الدین ،حمید بهمنی ،علی روئین تن،
رضا اورنگ ،ایزد مهر آفرین،
نشست سوم با حضور :کیوان امجدیان ،حمید محمدی ،فرانک ارتا ،مرتضی
رنجبران،
یازدهمین نشست ســینما؛ گفتمان فرهنگی با حضور مدیران سینمایی
ارشــاد و حوزه هنری صورت گرفت  .این نشست با محوریت« هم اندیشی
و هم افزایی برای سینما» با حضور :محســن مومنی شریف ،محمدمهدی

سیزدهمین نشست تحلیلی «چالش نظارت در سینمای ایران» با حضور:
محمدعلی حسین نژاد عضو شــورای پروانه نمایش و عضو شورای علمی
مدرسه ملی ســینمای ایران ،امیر حسین شــریفی تهیه کننده سینما و
تلویزیون و عضو هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران،
محمد تقی فهیم منتقد و تحلیلگر حــوزه فرهنگ ،علی قائم مقامی تهیه
کننده و عضو هیات مدیره خانه ســینما ،رضا اورنگ نویسنده و کارشناس
سینما ،سیدمحمد حسینی نویسنده و مدیر مرکز تولید متن حوزه هنری و
یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی حوزه هنری
برگزار شد.
چهاردهمین نشست تحلیلی «سینما؛ گفتمان فرهنگی» با موضوع «بررسی
زبان فارســی در تولیدات ســینما و تلویزیون» با حضور :علیرضا رئیسیان
کارگردان ،مهدی ســجادهچی فیلمنامه نویس ،دکتر مهدی صالحی دبیر
انجمن فرهنگی آموزشــی ویرایش و درستنویسی ،کورش علیانی دانش
آموخته زبان شناســی ،دکتر حســن نورانی استاد دانشــگاه ،ناصر فیض
نویسنده ،شــاعر و مســئول دفتر طنز حوزه هنری ،عباس کریمیعباسی
کارشناس ادبیات و سینما و یزدان عشیری در سازمان سینمایی حوزه هنری
در حوزه هنری برگزار شد.
شانزدهمین نشســت تحلیلی برنامه «سینما؛ گفتمان فرهنگی»با موضوع
«سینما و دیپلماســی فرهنگی » با حضور :دکتر ابراهیم فیاض نویسنده،
پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران محمدرضا شرفالدین تهیه کننده سینما،
امیررضا مافی منتقد سینما ،امیر اسفندیاری کارشناس سینمای بینالملل،
سیدمحمد حسینی و یزدان عشــیری از منتقدان و کارشناسان سینما در
سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار شد.
هفدهمین نشست تحلیلی «سینما ،گفتمان فرهنگی» با موضوع « سینمای
کودک و ترسیم افقهای پیشرو»روز سه شنبه ( ۱۲شهریور )98در سازمان
سینمایی حوزه هنری برگزار شد .این نشســت با حضور :ابراهیم فروزش،
کامبوزیا پرتوی ،وحید نیکخــواه آزاد ،نادره ترکمانــی ،جعفر گودرزی و
سیدجواد هاشمی صورت گرفت.
هیجدهمین برنامه «سینما؛ گفتمان فرهنگی» با محوریت «چالش سینمای
دفاع مقدس» به بمناســبت هفته دفاع مقدس با حضور :مهدی جعفری،
محسن علی اکبری ،مریم دوستی ،حسین قاسمی جامی ،رضا ایرانمنش و
مهدی عظیمی سه شنبه 1398 /7 /2از ساعت  14تا  17در سالن کنفرانس
سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار می شود.
ماهنامهداخلی
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فرهنگ عامیانه کودک و نوجوان را دریابیم
مریم اکبرلو
در این نوشــتار برآنیم کــه بحث کوتاهــی در باب
زمینههای فولکور و فرهنگ عامیانه در ادبیات کودک
و نوجوان و پتانسیلهای اجرایی آن برای هنر صنعت
سینما داشته باشیم.
حاال که این دوره از جشــنواره فیلم کودک و نوجوان
هم به اتمام رســید و به خوبی و خوشی گنجینه یک
ســال آینده ســینمای مظلوم و تنهــای کودک هم
تامین شــد خوب اســت نگاهی کمی ریشهایتر به
کمبودهای مضمونی این سینما بیندازیم .سینمایی
که روی نسل آینده سرمایه گذاری میکند و به لحاظ
ایدئولوژیک مهم ترین بخش از بدنه سینماســت .در
این نوشتار برآنیم که بحث کوتاهی در باب زمینههای
فولکور و فرهنگ عامیانه در ادبیات کودک و نوجوان
و پتانســیلهای اجرایی آن برای هنر صنعت سینما
داشته باشیم.
در ابتدا باید بگوییم که دوران ما برای تمام شاخههای
فولکلور دورانی بسیار حساس است نه تنها داستانها
بلکه ترانهها ،آهنگها ،آوازها ،لهجهها ،آداب و رسوم
محلی در معرض نابودی قرار گرفته اند .موسیقی،رادیو
و تلویزیون و لهجه گوینده آنها که در بسیاری از نقاط
کشور دیده و شنیده میشود .تلویزیون که در سراسر
کشور پخش میشود موجب شــده است که مردم از
آن تقلید کنند و لهجهها و آهنگها و آوازها و آداب و
رسوم خویشتن را به دست فراموشی بسپارند و دشوار
است که اهمیت این میراثها را به تمام مردم شهرها
و روســتاهای ایران گوشــزد کرد و آنها را به حفظ و
نگهداری آن ملزم ساخت .اینها منابع بسیار با ارزش
برای تحقیق در زندگانی گذشته این ملت و آشنایی با
دقایق خصوصیات و صفات مردم این سرزمین است .ما
نمیدانیم و نباید این گنجینه را رایگان از دست بدهیم
و امروز که وضع زندگی و سیر تکاملی آن موجب شده
است که این میراثهای معنوی و فرهنگی را از زبان
مردم بیندازیم و از نوع حافظه آنها زدوده شود باید آنها
را در صفحات کاغذ یا نوارهای ضبط صوت و وســایل
ثبت و ضبط برای اســتفاده از اهل تحقیق نگاهداری
کرد.
ال در باب قصههای شفاهی همین قدر
به هر حال فع ً
میتوان گفت که الزم ترین کار ثبت آنهاست در باب
کیفیت و بد و خوب و زشت و زیبای
آنها و نحوه برگزیدن و تهذیب
و حــک و اصالح شــان فقط
موقعی میتوان ســخن
گفت کــه مجموعه
قابــل توجهــی از
آنهــا در اختیــار
صا حبنظــر ا ن
قرار گیرد البته
کا ر ها یی
که از
30

ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مرداد و شهریور۹۸

سوی اهل فرهنگ در این زمینه صورت گرفته است
الکن حجم آثار منتشــر شد شــده در قیاس با آثار
ال قابل قیاس نیست.
موجود اص ً
اکنون بحث دیگری را مطرح میکنیم از این کتابها
و قصهها و منابع داســتانی چگونه باید برای کودکان
استفاده کرد؟ هر داســتانی یک قالب و صورت دارد
و یک محتوا و معنی گفتوگو درباره نحوه استفاده از
داستانها را هم باید دو قسمت کنیم در قسمت اول
از لفظ از صورت از انشا و طرز نگارش داستان کودکان
سخن بگوییم و قسمت دوم را به معنی معانی مناسب
برای داستانهای کودکان و مضمونهایی که مالیم
طبع و موافق ذوق و مطابق مساله آموزشی و تربیتی
آنها باشد اختصاص دهیم .طبیعی است که در قسمت
لفظ باید نگارش این داســتانها را بــا زبان کودک و
اطالعات و معلومات منطبق کنیم .وقتی میخواهیم
برای کودک قصه بنویسیم باید زبان کودکی بگشاییم
باید به زبان کودک بنویســیم اما زبــان کودک چه
خصوصیاتی دارد؟ آیا همه میتوانند زبان کودکان را
بدانند و بفهمند و مهمتــر از همه در عین اینکه خود
دوران کودکی را پشت سر گذاشتهاند به زبان کودکان
بنویسند؟ چنانکه گویی داستان از قلم کودکی تراوش
کرده است گمان میرود که این کار چندان آسان باشد
و سخن گفتن به زبان کودکان بیتمرین و ممارست
و تخصص و کســب معلومات خــاص از هر کس که
میتواند جمله چند بپردازد و بنویســد ساخته باشد.
امروزه با موازین دقیق علمی میتوانند میزان معلومات
و اطالعات کودکان را تعیین کنند با وســایل تحقیق
و آمارها و جدولها میتوان تعــداد وقتهایی را که
کودک در هر مرحله از سنین زندگانی خود آموخته
است تعیین کرد میتوان دانست که بچه در هر سال
در دبستان چند وقت و چه وقتهایی را میآموزد و با
چه نوع جملههایی آشنا میشود.
از میان معانی گوناگون و صحنههای مختلفی که در
داستانها و منابع ادبی ترسیم شده است که معانی و
مضامین را باید برگزید که حداکثر فایده را برای کودک
داشته باشد و کامال میزان باشد یا حداقل حداقل زیان
را داشته باشد عالمت سوال به عوام را میتوانیم به دو
دسته تقسیم کنیم یک دسته داستانهای عوامانهای
اســت که انتشــار یافته و یا به صورت نسخه خطی
در یکی از کتابخانهها محفوظ اســت و دســته دیگر
داستانهایی هستند که هنوز روی کاغذ نیامدهاند و
سینه به سینه و دهان به دهان نقل میشوند و راوی
آنها نیز غالباً زنان (مخصوصا پیرزنان) خانواده هستند.
در میان داســتانهای عوام از کتابهای بزرگ بیش
از چند برابر شاهنامه با کتابهای خیلی کوچک که
بیش از چند صفحه نیست (مانند خاله سوسکه و آقا
موشه ،نارنج و ترنج ،ســنگ تراش ،موش و گربه،
ســلطان جمجمه ،جام قلیان والدین و
کتابهای کمی بــزرگ تر مانند قاضی

و چهار درویش ،سلیم جواهری ،چهل طوطی و غیره
) وجود دارد موضوعهای آنها هم بســیار گوناگون و
متعدد اســت که معروفترین آنها امیر ارسالن ،رستم
نامه ،حسین کرد و اسکندرنامه ،رموز حمزه خاورنامه
و ملک بهمن و غیره هستند بسیاری از این داستانها
در ستایش نامیرایی دین و راستی و جوانمردی است
نویسندگان ابومســلم نامه و سمک عیار و داراب نامه
از جوانمــردی و رازداری و مظلوم نــوازی و مبارزه با
ظالمان و پایبند بودن به عهد و پیمان و راستگویی و
خالصه آن که نام آن را جوانمردی میتوان نهاد دفاع
میکنند .آن را مورد ستایش قرار میدهند قهرمانان
تمام داستانهای عوامانه درست شجاع راستگویی با
ایمان از خود گذشته دلیر و عاری از تقلب و تزویراند
حتی دزدان و یاران در کار خویش جوانمرد و با گذشت
و بزرگواریاند یک قسمت دیگر از داستانهایی که به
غیر کتابت در نیامده یا کمتر در آمده همه ســینه به
سینه و به طور شفاهی انتقال مییابد اگر چه بعضی از
این داستان سرایان زنان کهنسال خانوادهها و مادران
و مادربزرگ آن به اقتضای شعور ذاتی و حسن سلیقه و
ذوق و قریحه خویش در آنها تصرفهایی کرده و نکاتی
را که به نظرشان برای کودک مناسب نمیآمده تغییر
دادهاند اما این کار به ندرت اتفاق میافتاده و بیشــتر
اینگونه داســتانها به همان صورت و حتی با همان
الفاظ و عبارات که از دها بلکه صدها ســال پیش نقل
شده است برای کودکان خوانده میشود.
خالصه آنکــه در عصر ما یک آفت بســیار بزرگ نیز
در کمین این داســتانها است و اگر نســبت به آن
اقدامی فوری نشود این آفت آنها را به سرعت منهدم
خواهد کرد و نام و نشــان و آنها را از بین خواهد برد
به هر حال در عصر ما وســایل تنوع فــراوان یافته و
سرگرمیهای گوناگون ابداع شده است .سینما ،رادیو،
تلویزیون ،بازیهای کامپیوتری و سرگرمیهای دیگر
موجب شده است که کمکم بازار این قصهها خواسته
داستانهایی که هنگام خفتن کودکان از دهان زنان
قصهگو شنیده شــد روز به روز بی رونق تر شود این
امانت فرهنگی گرانبها که قرنها دهان به دهان و سینه
به سینه از مادر به فرزند انتقال یافته است ممکن است
ال از
به علت ترقی تکنیک و ابداع وسایل تازه تفریح کام ً
میان برود نخستین اقدام برای جلوگیری از انهدام این
قصهها ثبت و انتشار دادن آنهاست باید توجه داشت که
با از دست دادن آنها قسمتی از کارنامه حیات اجتماعی
و آداب و رسوم ملی خود را از دست دادهایم و اکنون
ارزیابی این قصهها و تمیز بدنی که زشــت و زیبا آنها
مقدور نیست .چیزی را که هنوز نمیدانیم چیست و
چه اندازه اســت و آن را مطالعه نکردهایم نمیتوانیم
ارزیابی کنیم اما همین قدر میتوانیم بگوییم که اگر
رنج ثبت و ضبط صدها قصهها بــر خود هموار کنیم
برای آنکه یک داستان با ارزش و اصیل را از خطر زوال
رهایی دهیم سعی ما مفید بوده است.

درخشنده:

سینمای کودک همواره مظلوم
به مناسبت برگزاری سومین المپیاد فیلمسازی در اصفهان و حضور پوران درخشنده در حوزه هنری
به عنوان کارشناس ،گفتوگویی صورت گرفت که در زیر میخوانید.

وجود این المپیادهاتا چه حد میتواند به استعدادیابی
بچههایی که دوست دارند وارد سینما شوند کمک
کند؟

فرصتی که ایجاد شده اســت در نوع خودش خوب
است ،بچهها میتوانند با اســتادانی که در شهرشان
هستند ،آشنا شــده و ایدههایی را که در ذهن دارند
با آنها در میان بگذارند .با این تفاســیر ما میتوانیم
ایدههای خوب را به طرحی قابل دفاع برسانیم و این
اتفاق خوبی است .حلقه مفقوده ما در سینمای کودک،
نبود خالقیت در بیشــتر فیلمها است .با وجود چنین
المپیادهایــی بچهها به شــناختی از توانمندیهای
خودشان و خالقیتهایی که شــناخته نشده دست
مییابند .به نظر من بچهها بایــد رویاپردازی کنند و
پروانههای خیالشان را پرواز دهند .متاسفانه سینمای
کودک همواره مظلوم بوده و چندان به آن اهمیت داده
نشده است.
با توجه به این المپیاد چقدر میتوان به شکوفایی
ایدهها کمک کرد؟

کسانی که در این المپیاد شــرکت کردهاند ،بعد از
اینکه در گروههای مختلف دستهبندی شدند ،با کمک
اســاتید ،اصالحات ســاختاری و کیفی بر ایده آنها
اعمال شــده و از ایده و اجرای آنها استفاده میشود.
اضافه شدن بخش ایده به سومین المپیاد فیلمسازی
نوجوانان کشور ،فرصت طرح فیلمنامه برای نوجوانان
را به وجود میآورد و آنها را به مسیر درستی هدایت
میکند ،البته نباید حمایتهایمان در حد این چند روز
باشد و باید ادامه داشته باشد.
به نظر شما چرا فیلمسازان به سمت ساخت فیلم در
سینمای کودک نمیروند؟

سینمای کودک همیشه مظلوم بوده و این موضوع
شامل اکران هم شده است ،فیلم کودک ستاره ندارد و
بازیگران اصلی آن خود بچهها هستند که بقیه باید به

خاطر آنها بیایند .دوم اینکه سینما هم در اختیار این
نوع فیلمها قرار نمیگیرد.

در سینمای کودک و نوجوان محدودیتهای
بسیاری وجود دارد ،گاهی سینمای ایران اجازه
پرداخت به این موضوعات را نمیدهد .شما چطور
میتوانید به قول معروف این محدودیتها را دور
بزنید و آنچه که تابو است را به شکل واضح و شفاف به
روی پرده بیاورید؟

درســت اســت ،این تابوها وجود دارد ،اما مهم این
است که چطور این مســائل به تصویر درآورده شود تا
جلو آن گرفته نشود و کمتر چاقوی سانسور بر گلوی
آن بنشیند .به هر حال اگر دغدغه من این است که این
مســائل را بگویم باید راهی برای گفتنش پیدا کنم .با
توجه به اینکه ممکن است با محدودیتهایی روبهرو
باشم و با ممیزیهایی مواجه شــوم ،ولی به هر حال
آنهایی که دغدغه دارند باالخره تالششان را میکنند
و به نتیجه میرســند .ما باید چند مــورد را در نظر
بگیریم؛ اینکه یک بخش خود مردم هستند که گاهی
قرار است چیزی را ببینند که حتی برای خودشان هم
واگو نکردهاند ،پس این مسئله مسئولیت کارگردان را
چند برابر می کند؛ اینکه آســتانه تحمل تماشاگر را
ببیند و با زبان زیبایی مسئله را مطرح کند .به هر حال
هر تصویری را نمیشــود منعکس کرد ،اما میشود با
ابزارهایی که در سینما وجود دارد حرف زد .به عنوان
مثال با فولو کردن صحنهای که نمیتوان آن را شفاف
نشان داد یا با ریاکشنهایی که خیلی قویتر از تصویر
میتواند منظور را برساند.
در این زمینه من خودم به شخصه بارها و بارها آنچه
را که میخواهم در فیلمهایم نشان داده شود مینویسم
تا بتوانم به چیزی برســم که تاثیرگذار باشد و تصویر
مگویی را بگویم که پس از اینکه مخاطب آن را میبیند
به من بگوید شما محرم ما شدید .فیلمسازی از نظر من

خیلی مقدس است و احترام به مخاطب باید در درجه
اول قرار گیرد ،به این خاطر که مــا با تنها یک طیف
مخاطب روبهرو نیســتیم .در فیلم «هیس ،دخترها
فریاد نمیزنند» من با مخاطبان بسیاری روبهرو بودم،
کســانی که میگفتند اصال نباید این موضوع مطرح
شود ،کسانی که حتی دخترانشان را با خودشان برای
دیدن فیلم نیاوردند ،به ایــن خاطر که هنوز در مورد
این مســائل با او حرف نزده بودند و کسانی که بازتر
فکر میکردند .خوشــحالم که در ایــن فیلم خیلی از
صحنهها را کم کردم چون نمیخواستم از هیچ سمتی
عکسالعملها شدید باشــد و نام تمام این ظرایف را
میتوانم عاشــقی بگذارم .اینها بایدها و نبایدهایی
است که هر فیلمساز باید انتخاب کند و به ما به ازای
هر تصویری که در ذهن دارد یک المان داشته باشد.
به عنوان مثال برای نشان دادن صحنه تعرض به دختر
من تنها  ۲۴فریم را که یک ثانیه شد گرفتم؛ شادی که
تبدیل به یک غم بزرگ میشود ،بدون اینکه صورت
مسئله را پاک کنم به شکل دیگری این موضوع سیاه و
تاریک را تصویر کردم ،معصومیتی را نشان دادم که به
تاراج میرود و ما به ازای آن را نشان دادم.
با توجه به اینکه در اصفهان حضور پیدا کردهاید،
آیا اصفهان با وجود پتانسیلهای بالقوهای که دارد
میتواند میزبان خوبی برای جشنواره کودک باشد و
به آنچه که هدف شما است برسیم؟

با حضورم در این چند روز در حوزه هنری اصفهان
دریافتم که اصفهان تالش خود را میکند که میزبان
خوبی برای جشنواره باشد و به دلیل اینکه نگاه تمام
کودکان ایران به جشنواره فیلم کودک و نوجوان است،
اصفهان باید این فرصت را بزرگتر کند و گســترش
دهد ،ما استعدادهای غنی و خوبی در این شهر داریم و
باید این پتانسیلهای بالقوه را بالفعل کنیم.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره 30و31
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دیدگاه

سازمان سینمایی حوزه هنری

و همه تولیدات عاشورایی

مستندهای «کربال جغرافیای یک تاریخ»« ،راه دل»« ،آسمان حسینی»« ،معبر» ،نماهنگ «چای
روضه»«،کاسه نذری»« ،شام هیئت»« ،هر سال اربعین» ،انیمیشن «پیاده کنار فرات» و لوح فشرده
«آموزش تعزیه» از تولیدات عاشورایی سالهای اخیر سازمان سینمایی حوزه هنری است.
سازمان سینمایی حوزه هنری در سالهای اخیر چندین مستند و فیلم کوتاه و نماهنگ مرتبط با نهضت
عاشورا و محرم تولید کرده است که در متن زیر به بعضی از آنها اشاره میکنیم:
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ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مرداد و شهریور۹۸

نماهنگ «چای روضه» تولید سال  1395ساخته مهدیار
عقابی به تهیه کنندگی محمد رضا شفاه محصول باشگاه
فیلم ســوره ،تولید ســال 1396ســاخته محمد علیزاده
فرد بــه تهیه کنندگی حســین دارابی محصــول خیریه
شهر امید نیکان« ،شــام هیئت» تولید سال1397ساخته
حسین دارابی به تهیه کنندگی حســین دارابی محصول
کمیته امداد« ،هر سال اربعین» تولید سال 1397ساخته
میالد محمدی به تهیه کنندگی حســین دارابی محصول
بسیج صدا و سیما ،از سری تولیدات باشگاه فیلم سوره در
سالهای اخیر است.
انیمیشــن «پیاده کنار فرات» نیــز از دیگر محصوالت
سازمان سینمایی حوزه هنری در مرکز انیمیشن است که
روایتی بر روی مجموعه عکسهای اربعین از مرکز عکس
حوزه هنری است.
همچنین یک لوح فشــرده «آمــوزش تعزیه» محصول

استقبال مخاطبان روبرو شد« .کربال جغرافیای یک
تاریخ» در فاز نخست مروری مستند گونه بر حرکت
حماسی امام حسین (ع) از ابتدا تا پس از شهادت در
روز عاشورا دارد و در فاز بعدی چگونگی عزاداری در
فرهنگهای مختلف در جهان را در ماه محرم بررسی
میکند.
مشــخصات کامل فیلم :داريوش ياري/كارگردان،
مهدي توكلي زانياني /دستيار اول كارگردان ،مهدي
توكلي زانياني /برنامه ريز ،مريم طريقي نژاد /منشي
صحنه ،گــروه فيلمنامه :داريوش ياري /نويســنده
و محمد تهامي نژاد /مشــاور فيلمنامــه ،بازیگران:
شــهاب حســيني /راوي ،محمد عليقلي زاده /مدير
فيلمبرداري ،مهدي موســوي طراح صحنه و لباس،
آرش قاســمي /صداگذاري و ميكس ،شهرام خلج/
طراح چهره پــردازي ،مقصود ميرهاشــمي /مدير
تداركات.
صدای گرم شــهاب حســینی ،موســیقی خوب
مجید انتظامی و فیلمبرداری مناســب به امتیازها و
توفیقهای این اثر کمک شــایانی کرده و استفاده از
نشانهها ،رنگها و نمادهای عاشورایی بر این موفقیت
افزوده اســت« .کربال ،جغرافیای یــک تاریخ» یک
مستند سینمایی ارزشــی و جذاب و اثری متفاوت و
تماشایی در میان آثار کم تعداد عاشورایی سینمای
ایران است.

جدید و مشترک مرکز انیمیشن حوزه هنری و
مرکز نمایش است.
سازمان سینمایی حوزه هنری در مرکز مستند
نیز محصوالتی مرتبط با فرهنگ عاشورایی در
سالهای اخیر تولید کرده است که باهم نگاهی
به آنها میاندازیم.
مستند «کربال جغرافیای یک تاریخ»
روایتی متفاوت از قیام امام حسین (ع) و تاثیر
آن بر فرهنگ و سبک زندگی شیعیان از گذشته
تا امروز است.
«کربال جغرافیای یــک تاریخ» به کارگردانی
داریوش یاری و تهیــه کنندگی بهروز مفید و با
صدای شهاب حســینی ،محصول حوزه هنری
اســت که اکران آن در جشــنواره فیلم فجر با

نماهنگ «چای روضه»
نماهنگ «چای روضه» به کارگردانی مهدیار عقابی
با صدای سیدحمیدرضا برقعی به مناسبت اولین بار
در سال گذشته ماه محرم منتشر شد.
«چای روضه» محصول جدید باشــگاه فیلم سوره
حوزه هنری و براســاس شــعری به همیــن نام از
سیدحمیدرضا برقعی ،شاعر آئینی کشورمان است.
تنظیم و آهنگسازی این نماهنگ را امید روشن بین
انجام داده است« .چای روضه» داستان دختری است
که بعد از سالها برای احیای ســنت روضه خانگی
مادربزرگش به خانه قدیمیاش برمیگردد .نماهنگ
در فضای دهه  ۶۰و  ۹۰میگذرد و در حدود  ۵دقیقه
است.
مهدیار عقابــی پیــش از این نماهنــگ معروف
«ارغوان» را برای شهدای مدافع حرم در باشگاه فیلم
سوره و با سرمایه گذاری خانه موسیقی بسیج تولید
کرده بود و برگزیده بخش نماهنــگ چهاردهمین
جشنواره مقاومت شــد .عقابی همچنین کارگردانی
نماهنگهای «بارانی شــد»« ،اشــتیاق» و «قطار
قم -مشهد» را در کارنامه خود دارد.
عوامــل نماهنــگ «چــای روضــه» عبارتند از؛
نویسنده و کارگردان :مهدیار عقابی ،شعر و دکلمه:
ســیدحمیدرضا برقعی ،آهنگســاز و تنظیم کننده:
امید روشــن بین ،بازیگران :نســیم درایش ،سامان
غنائمی ،علی قادری ،حامد خزایــی ،کیمیا مالیی،
مدیر فیلمبرداری :علی رنجبر ،طراح صحنه :حبیب
کریــمزاده ،طراح گریــم :زهرا عبدیپور ،مشــاور
کارگــردان :امیرمهــدی پوروزیزی ،دســتیار اول
کارگردان :علی مشایخی ،دســتیار دوم کارگردان:
زینب امیــری ،مدیر تــدارکات :مصطفی طالییان،

دستیار تدارکات :محســن پژمرده ،مدیر تولید :علی
شــمس ،دســتیار تولید :علی نصیری ،تهیه کننده:
محمدرضا شفاه ،محصول باشــگاه فیلم سوره حوزه
هنری.
مستند «راه دل»
مستند «راه دل» از محصوالت مرکز مستند سوره
به کارگردانی مهدی زمان پور کیاسری ساخته شده
است .مســتند «راه دل» عالوه بر به تصویر کشیدن
حال و هوای پیــاده روی نجف تا کربــای اربعین
حســینی ،از ظرافتهای روحی و معنوی مشــتی
اسماعیل و شوخ طبعیهای همیشگی او میگوید.
این مستند برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی
جشــنواره فیلم فجر شــد که روایتی جذاب از سفر
اربعین «مشتی اســماعیل» پیرمرد نابینای شمالی
اســت که پیش از این او را در مستند موفق «مشتی
اسماعیل» دیده بودیم.
تصویربردار :سیدحسن حسینی پریشان ،صدابردار:
سیدمحمد صادق قاهری ،تدوین :حسین نیکذات،
صداگذاری :حسن مهدی ،تهیه کننده :مرکز مستند
سوره
مستند «آسمان حسین»
مجموعۀ مستند  10قسمتی آسمان حسین علیه
السالم به کارگردانی علی قدیریان ،روایتگر نگاه به 10
قاب از ماجرای عاشورا از منظر حضرت زینب سالم
رأیت ّال جمیالً» .این
اهلل علیها است ،یعنی منظر «ما ُ
 10قاب منتخبی از  25تابلوی نقاشی است که توسط
استاد عبدالحمید قدیریان به تصویر کشیده شدهاند
و بیانگر نگاه آســمانی و نورانی بــه ماجرای کاروان
حسینی علیه السالم هستند.
مستند «معبر»
مســتند «معبر» روایتی از اربعین حســینی (ع)
اســت« .معبر» روایت تازه و متفاوتی از پیاده روی
اربعین حسینی است ،از نگاه هشت سال دفاع مقدس
و از زاویهای تازه ،که منجر به کشــف پیوند عمیقی
میان این دو حادثه بزرگ در قرن اخیر شده است .در
شیوۀ متفاوتی که کارگردان برای روایت این مستند
انتخاب کرده ،ظرفیت جدیدی برای بیان بســیاری
از ناگفتهها دربــاره «بزرگترین اجتمــاع جهان» و
«حماســۀ بزرگ دفاع مقدس» پدیــد آمده و نمای
جدیدی از هر دو حادثه خلق میشــود تا مخاطب را
به درک الیههای عمیقتری از هر دو حادثه برساند
در این مســتند پیاده روی عزاداران امام حسین
(ع) در اربعین را با دوران جنگ و حضور رزمندکان
در دوران دفاع مقدس مقایسه میشود .این مستند
به کارگردانی محمد کرمزاده و تهیهکنندگی کوشا
اعتمادی مونتاژ موازی شده است که به نوعی روایت
جدیدی اســت و تا به حال از این زاویــه به اربعین
پرداخته نشده اســت .نوعی نمایش ثمره خونهای
شهدا اسالم اســت که امروزه به واسطه خون آنها
راههای ورود به کربال باز شــده است .در این مستند
موارد مشــابهی را در جبههها پیدا شــده و با مونتاژ
دوباره به روایت جدیدی تبدیل شده است.
ماهنامهداخلی
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یادآوری خاطره انگیزترین سریالهای ماه محرم
هرســاله در ماه محرم ،تلویزیون تدارک
ویژهای برای مخاطبان خود در نظرمیگیرد و
با ساخت مجموعههای نمایشی تازه سعی در
زنده نگه داشتن آیین این ماه در رسانه ملی
دارد با این وجود هنوز نمیتوان گفت که تلویزیون به
اندازه کافی مجموعههای نمایشی قابل توجه برای ماه
محرم تولید کرده است.
روایت عشق
روایت عشــق مجموعهای تلویزیونی به کارگردانی
عالءالدین رحیمــی و زندهیاد انوشــیروان ارجمند،
محصول سال  ۱۳۶۴است .این سریال در دهه  ۶۰از
شبکه یک سیما به نمایش درآمد و تا سالهای سال
همزمان با ایام محرم بازپخش میشد.
در واقــع میتوان ایــن مجموعه را اولین ســریال
تلویزیونی معرفــی کرد که تلویزیــون بعد از انقالب
درباره حوادث قیام عاشورا ساخته است.
روایت عشق در کنار روایت حوادث کوفه تا پیش از
قیام عاشورا ،حرکت کاروان امام حسین(ع) به سمت
34
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کربال و فجایع روز عاشــورا را به تناســب بضاعت آن
روزها در قالب تلویزیون به تصویر درآورد.

سال  ۸۰سبب شد تا تلفیق هنر مدرن ،با هنر تعزیه،
توفیق «شب دهم» را زمینهسازی کند.

شب دهم
با گذشت ســالها از اولین پخش مجموعه «شب
دهم» این ســریال همچنان یکــی از پرطرفدارترین
مجموعههای نمایشی تلویزیون و البته حسن فتحی
به شمار میآید.
«شب دهم» به کارگردانی حسن فتحی در ماه محرم
سال  ۱۳۸۰که همزمان با نوروز بود ،روی آنتن رفت.
به نوعی میتوان «شــب دهم» را به عنوان سریالی
معرفی کرد که پایهگذار سریالسازی ویژه محرم برای
تلویزیون شده است .چراکه هنوز با گذشت نزدیک به
 ۱۸ســال ،این مجموعه جز چند سریال برتر سیما به
شمار میآید.
البته الزم است بدانید که «شب دهم» اولین سریال
ماه محرمــی تلویزیون نبوده و دو دهــه قبلتر از آن
«روایت عشق» با رویکردی تاریخی ،گریزی به واقعه
کربال زده اســت .اما بدون تردید تالقی محرم و نوروز

معصومیت از دست رفته ،مختارنامه و یلدا به
کارگردانی داوود میرباقری
داوود میرباقری را میتوان به عنوان پرچمدار تولید
آثار تاریخی و مناسبتی برای تلویزیون معرفی کرد که
البته آثارش همچنان با استقبال مخاطبان مواجه شده
و در این سالها بارها از تلویزیون بازپخش شده است.
معصومیت از دست رفته
این سریال در ســال  ۸۲توسط داوود میرباقری که
به تازگی به سراغ تولید اثر در رابطه با محرم رفته بود
ساخته شد .مینی سریال «معصومیت از دست رفته»
خیلی زود با مخاطبان ارتبــاط برقرار کرد و «جنایت
و مکافات» دینداران آن زمــان در مواجهه با واقعهای
همچون کربال را به تصویر کشید.
«شوذب» شخصیت اصلی داســتان این مجموعه
نمایشی بود که او را از یاران حضرت علی (ع) معرفی

میکردند اما وی که در آستانه قیام عاشورا خزانهدار
کوفه است ،در دوراهی قرار میگیرد.
دو زن در زندگی شوذب حضور دارند که یکی ماریای
مسیحی است که از عشق به علی(ع) با شوذب ازدواج
میکند تا خاطرات علی(ع) برایش زنده بماند و دیگری
حمیرای یهــودی بوده که تنها راه ورود به دســتگاه
خالفت امویان را در فریب شوذب میبیند و سرانجام
نیز به این کار موفق میشود.
البته لغزش شوذب در واقعه کربال و سکوت وی در
برابر امویان ،ســالها بعد فرجامش را نشان میدهد.
ماریای یهودی پسری برای شــوذب میآورد که آن
پسر کشته میشــود و شــوذب که تحمل این داغ را
ندارد ،جنون پیدا میکند و ربابه دخترش را در مجلس
عروسیاش به خاک و خون میکشد.
مختارنامه
تولید موفق مجموعه «معصومیت از دســت رفته»
ســبب میشــود تا میرباقری این ژانر را ادامه دهد
و دست به ســاخت مجموعهای ســختتر همچون
مختارنامه بزند.
تولید مجموعه «مختارنامه» بــه کارگردانی داوود
میرباقری ،از سال  ۱۳۸۳آغاز شده و در سال  ۱۳۸۸به
پایان میرسد .این سریال در زمان پخش با استقبال
بینظیری از سوی مخاطبان مواجه شده و به یکی از
پرطرفدارترین و ماندگارترین ســریالهای تلویزیون
تبدیل میشود که همچنان و حتی در محرم پیش رو
مجددا روی آنتن تلویزیون میرود.
داســتان این ســریال دربــاره شــخصیت مختار
ثقفی اســت که از جنگ و جهاد کنــاره گرفته و در
گندمزارهای پربار مدائن به زراعت مشغول است.
در این حین دوســت جنگجو و ایرانیاش کیان ،به
مالقات او آمده و برایش از غم غربت امام حسن مجتبی
(ع) و خیانت نزدیکانش میگوید که البته مختار ماندن
را به رفتن پیش امام ترجیح میدهد.
با ادامه یافتن ظلمهای معاویــه و بیوفایی مردم
نسبت به اهلبیت (ع) ،یزید شاه شده و واقعه عاشورا
رخ میدهد .در این حین مختار که در بند عبیداهلل بن
زیاد زندانی است ،پس از آزادی به خونخواهی سید و
ساالر شهیدان قیام میکند و قاتالن امام حسین(ع) را
یکی پس از دیگری به هالکت میرساند.
در این مجموعه بازیگرانی چــون فریبرز عربنیا،
مهدی فخیمزاده ،فرهــاد اصالنی ،رضا رویگری ،رضا
کیانیان ،الهام حمیدی ،فریبا کوثری ،شهرام حقیقت
دوست ،امین زندگانی و ...به ایفای نقش پرداختهاند.
یلدا
مینی ســریال  ۱۱قســمتی یلدا محصول ســال
 ۱۳۹۱بود کــه بــا کارگردانــی داوود میرباقری در
مرکز سیما فیلم ساخته شــده است« .یلدا» داستان
حاج محمدعلی زاهدی مشــهور بــه مندلی بوده که
سالهاست سنت تعزیهخوانی را در شهرستان بسطام
حفظ کرده اســت .وی با نزدیک شدن زمان مرگش
احســاس میکند که خطا یا گناهی در گذشته باعث
تنهایی و آشــفتگی امروز او و دور افتادن فرزندانش
از اصالتها شده اســت .او به جستجو در گذشتهاش

میپــردازد و به مالقات شــخصیتی مــیرود که در
گذشــته نقش شــمر را در مقابلش در تعزیهها بازی
میکرده است.
محمدرضا شــریفینیا ،کاظم هژیــرآزاد ،چنگیز
جلیلوند ،اسماعیل خلج ،فریبا کوثری ،الهام پاوهنژاد،
حمیدرضا آذرنگ ،ســید مهــرداد ضیائــی ،حامد
میرباقری ،بیژن افشار ،اکبر سلطانعلی ،سحر افتاده از
جمله بازیگرانی هستند که در این سریال نقشآفرینی
کردهاند .عالوه بر این مازیار فالحی نیز خواننده تیتراژ
پایانی این مجموعه است.
پریدخت
مجموعه «پریدخت» به کارگردانی سامان مقدم را
میتوان دیگر سریال ماندگار تلویزیون برای ماه محرم
دانست که گریزی به تاریخ معاصر ایران در سده اخیر
زده و در حقیقــت روایتی عاشــقانه  -عامیانه در دل
محرم و اعتراضهای مردم در زمان رژیم ستم شاهی
را به مخاطبان تلویزیون ارائه داده است.
این سریال داستان زندگی دختر حاج میرزا یکی از
سرشناسان مومن شهر است که در سال  ۱۳۱۴رقم
میخورد؛ داستان با فراز و فرود زندگی پریدخت جلو
میرود تا فاجعه مسجد گوهرشاد و کشف حجاب رقم
میخورد.
مرحله دوم زندگی پریدخت با تبعید رضاشاه و روی
کارآمدن محمدرضا پهلوی آغاز میشود .قصهای که
تا بعد از کودتای  ۲۸مرداد ادامه مییابد.
مثلث عشــقی مبهم میان پریدخت ،نادر و نصرت،
جوهره این داستان را شکل میدهد؛ به نوعی نصرت
با چلهنشینی در خانه میرزا دلباخته دختر او میشود
و نادر که خانزاده است ،از دختر مورد عالقهاش دور
میشود.
این مجموعــه در زمان پخش خود تــاش کرد تا
قصههای روزمره زندگی مــردم را با تحوالت تاریخی
آن دوره پیوند بزند .بر همین اساس بسیاری معتقدند
با بازی متفاوت بازیگرانی همچون لیال حاتمی ،علی
مصفا ،داریوش ارجمند ،کامبیز دیرباز و مهرداد ضیایی
در این مجموعه این اتفاق رخ داده و مخاطبان بسیاری
با آن ارتباط برقرار کردهاند.
سفر سبز و وفا
یک سال بعد از «حیدر خوش مرام» در شب دهم،
محرم سال  ۱۳۸۱مجموعه تلویزیونی «سفر سبز» به
کارگردانی محمدحسین لطیفی روی آنتن شبکه سه
سیما میرود .به نوعی برگ برنده این سریال ،بازیگران
و داستان تازه آن است.
«سفر سبز» ،داستان زندگی «دنیل» جوانی خوش
پوش با ظاهری آراسته اســت (پارسا پیروزفر) که در
ایران متولد شده ،ولی از همان کودکی به آلمان منتقل
و تحت سرپرستی خانوادهای آلمانی قرار گرفته است.
وی بعد از دیدن خوابی مشکوک تصمیم میگیرد به
ایران بیاید تا خانواده واقعی خود را پیدا کند.
«دنیــل» در طول مســیر پیدا کردن مــادرش با
ماجراهای فرعی زیادی روبه رو میشود تا اینکه نهایتا
گذشته او کشف شــده و معلوم میشود که فرزند زن
و شوهری دانشــجو و مبارز در زمان انقالب اسالمی

ایران بوده است.
ایــن ســریال نیــز یکــی از خاطرهانگیزتریــن
مجموعههای نمایشــی سیما به شــمار میآید که با
گذشت ســالها از آن بارها از شــبکههای مختلف
تلویزیون باز پخش شده است.
وفا
«وفا» نام مجموعه تلویزیونی بوده که نوروز ســال
 ۱۳۸۵هر شب از شبکه سوم ســیما روی آنتن رفته
است.
این مجموعه روایت داســتان جوانی به نام ژوبین
پناهی بوده که به جرم جاسوسی برای کشور اسرائیل
در ایران زندانی اســت .او به دلیل مشکالت روحی و
روانی که پس از کشته شدن پدر و مادرش در انفجار
بمبی در قبرس پیدا کــرده به بیمارســتان منتقل
میشــود .در این زمان یک مامور موســاد (سازمان
اطالعات اسرائیل) برای ربودن او از آسایشگاه روانی
وارد ایران میشود و . ...این سریال در دومین جشنواره
فیلم پلیس موفق شــد جایزه ویژه هیئــت داوران را
دریافت کند.
پرده نشین
«پرده نشــین» اولین مجموعــه تلویزیونی بهروز
شعیبی است که در آن داستان متفاوتی از روحانیت
ارائه شده و با استقبال از سوی مخاطبان مواجه شده
است .از ســوی دیگر در این ســریال به کارکردها و
اثرگذاریهای روحانیــون و حضور آنها در کنار مردم
توجه ویژهای شد ه است.
در خالصه داستان این اثر آمده است :هدی پس از
ســالها برای دریافت ارثیه پدری به ایران میآید اما
برایش اتفاقات غیرقابل پیشبینــی رخ میدهد که
سبب ایجاد مشکالتی میشود.
فرهاد آئیش ،آتیال پسیانی ،ویشکا آسایش ،هومن
برق نورد ،سعید نیک پور ،مهران رجبی ،حامد کمیلی،
مائده طهماسبی ،ژیال سهرابی ،ســارا بهرامی ،شیوا
ابراهیمی ،محسن کیایی ،سپیده اعالیی ،علی مردانه،
زویا امامی از جملــه بازیگرانی هســتند که در این
مجموعه به ایفای نقش پرداختند.
بانو
سریال «بانو» محصول ســال  ۱۳۸۷به کارگردانی
فرید سجادی حسینی است .داســتان این مجموعه
مربوط به ملک خاتون معروف به "بانو" اســت که به
خاطر مشــکالتی که مردم برای او ایجاد کردهاند ،از
شــهر خود مهاجرت میکند و پس از  ۲۰سال دوری
برای گرفتن انتقام و اعادهی حیثیت به همان شــهر
بازمیگردد .در این رهگــذر اتفاقاتی رخ میدهد که
مردم و شهربانی در آن دخیل هستند.
تهیهکنندگی این ســریال را ســید علیرضا سبط
احمدی برعهده داشــته و بازیگرانــی چون داریوش
ارجمند ،فریبا کوثری ،زهرا ســعیدی ،ســاره بیات،
شهاب کسرایی ،کاوه خداشناس ،سیاوش طهمورث و
مینا جعفرزاده در آن به ایفای نقش پرداختهاند.
به نقل از خبرگزاری ایلنا
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گزارش
اهمیت پژوهش در
سیمنای مقاومت
پژوهش از اساســی ترین نیازها و زیربنای طرح
های توسعه ســینما به خصوص سینمای مقاومت
اســت  .امروزه در همه کشــورهای جهــان برای
دستیابی به اهداف و آرمان ها و طرح دیدگاه های
جدید و نو و رســیدن به ســوژه های جدید تنها از
پژوهش و جستجو ســود می برند و در کشورهای
توسعه یافته این مهم یک سرمایه گذاری استراتژیک
است .توسعه همه جانبه ســینما و رسیدن به افق
های پیش بینی شده تنها در سایه تقویت نهادهای
پژوهشی و پژوهشگران امکان است.
تحقیق دربــاره آینده فرهنــگ و هنر بخصوص
سینما از اساسی ترین نیازهای پژوهش جدید است.
هیچ برنامه فرهنگی هنری نمی تواند بدون داشتن
تصوری درست از آینده طراحی شود .به طوری که
داشتن تصویر یا تصویرهای ممکن از آینده فرهنگ
برای شروع پژوهش ها اجتناب ناپذیر می نماید و در
عین حال از سوی دیگر ،آینده فرهنگ و حال سینما
مسأله همه خانواده بزرگ سینماست.
تأثیرگذاری ،دیپلماســی فرهنگی ،تاثیرگذاری
مطلوب ،جذب مخاطب ،توسعه فناوری از مباحث
مهم ســینمای ما محســوب میشــود و بررسی
آینده فرهنگ و حال ســینما به خصوص سینمای
دفاع مقــدس و مقاومت می تواند ســرآغاز بحث
پژوهشگران باشد.
برای نهادینه کردن مولفه های فرهنگی سینمای
مقاومت باید پژوهش های جدی تری انجام شود تا
گرفتار روزمرگی نشــویم -توجه جدی به گنجینه
های عظیم مقاومت به طور قطع ،به پویایی جامعه
کمک می کند .اگر پژوهش نباشد سینمای مقاومت
باید نگران فرهنگ اصیل و ناب باشــد که ســالها
در میان چرخــه باطل غفلت ها ،ندانــم کاری ها،
خودباختگی ها ،عافیت طلبی ها ،و دنیا گرایی ها تا
مرز فراموشی پیش رفته است.
یکــی از ضعف هــای ســینمای مقاومت ضعف
بنیادهای نظری-فلســفی-اجتماعی اســت .اگر
پژوهش در مقوله دفاع مقدس جدی گرفته نشود
خطر تحریف انقالب و دفاع مقدس جدی اســت و
در آینده با تاریخ و روایت های گانه و تحریف شده
مواجه خواهیم شد.
نگاه علمی و پژوهشی در آثار باعث حفظ جریان
های اصیل در مقولــه دفاع مقدس خواهد شــد.
بعضی ها بدشان نمی آید از مقوله فرهنگ و هنر و
بخصوص سینما در جهت تحریف تاریخی و جریان
 8سال دفاع مقدس برای نسل اینده استفاده کنند.
یکی از خطرهای جدی که نسل مومن و انقالبی
باید مدنظر داشته باشد کمبود پژوهش های دقیق و
علمی است خاطرنشان کرد :کمرنگ شدن فضاهای
پژوهشــی در مســائل فرهنگی و هنری بخصوص
ســینما باعث ســطحی نگری و تولید آثار نازل و
نداشتن چشم انداز و سند توسعه بر مبنای واقعیتها
برای آینده فضاهای فرهنگی و هنری باشد.
بی تردید ،نگاه جامع و فراگیر جشــنواره به همه
زمینه ها و ظرفیت ها بویژه پژوهش کمک می کند
تا این حرکت پویا صرفا دچار روزمرگی و ســطحی
گرایی نشود و به افق های دورتر و عمق استراتژیک
نیازها و مطالبات فرهنگ و سینما توجه نماید.
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خانواده ،مفهوم فراموش شده سیمنا
سینما برای خانوادهها امن نیســت و ای کاش متولیان و سیاست گذاران فرهنگی کمی احساس
خطر کرده و تدبیری جدی و ویژه برای رفع این معضل مهم داشته باشند.
نخستین گروه هر جامعهای ،خانواده است که همه مراحل ابتدایی اجتماعی شدن فرد در آن سپری
میشود .خانواده در فرهنگ ایرانی و اسالمی کانون مقدسی است که با ازدواج شروع میشود و یکی
از مهمترین ارکان هر جامعه پایبند و تمدن داری به حساب میآید.
اهمیت خانواده و حفظ حریم و امنیت روحی و جسمی و فکری آن همیشه یکی از سرفصلهای
حکومتی کشور ما در همه ادوار بعد از انقالب بوده است و از همین رو سینما به عنوان بزرگترین و
گستردهترین و استراتژیکترین هنر صنعت کشور ،نگاه و اهتمام خاصی به خانواده دارد .خانوادهای
که سالهاست هویت و چهره اصلی خودش را در سینما گم کرده و با این تغییر رنگ و روی مخاطب
را هم پس زده و حاصلش این شده که بیش از  88درصد مردم به سینما نمیروند ! یعنی فاجعه!
در چرایی این فاجعه حرف و سخن بسیار است اما در سادهترین پاسخ باید صادقانه بگوییم که فضای
سالنهای سینمایی بعضا ،ناسالم است ،امنیت اخالقی در آنها وجود ندارد و از همین رو خانوادهها
نمیتوانند به سینما بروند؛ یک خانواده میخواهد در فضایی سالمت به سینما برود و با شرایط موجود
خانوادهها راضی نمیشوند به سینما بروند .اینکه بنا به اعالم وزیر ارشاد بیش از  ۸۸درصد مردم به
سینما نمیروند نشان از انتقاد جدی مردم نســبت به وضعیت تولیدات و سالنهای سینما دارد و
این وظیفه متولیان امر است که ترتیبی بدهند تا همه مردم که اعتقادات قوی دینی دارند بتوانند از
مواهب سینما بهرهمند شوند.
ســینما باید مکانی امن برای خانوادهها باشد ،اما متأسفانه ما اغلب در ســالنهای سینمایی به
خصوص سینماهای معروف و بزرگ با وضعیتی مواجهیم که گویا در جامعه اسالمی نیستند.
همچنین ،مدیران سالنهای سینما از آنجا که تنها در پی کسب درآمد و فروش بیشتر گیشه شان
هستند توجهی به این مســائل غیراخالقی و ضددینی و غیرعرفی ندارند و تنها به نصب یک تابلوی
«رعایت حجاب اسالمی الزامی است» بسنده کردهاند در صورتی که تابلو مالک نیست و باید شرایطی
الزام آور برای همه افرادی که به ســالنهای سینما میروند وجود داشــته باشد تا سینما جوالنگاه
حضور افراد بیاخالق نشود.
همچنین ،جا دارد از تولیدات بیارزش و سخیف ســینمایی انتقاد کنیم .فیلمهای سینمای که
مردمی نیستند ،و از محتواهای ناسالم برخوردارند ،ما با یک ســری کمدیهای سخیف و مبتذل
در سینما روبرو هســتیم که در آنها شوخیهای بیپروای جنســی و ...رواج دارد ،معلوم است که
خانوادهها نمیتوانند چنین فیلمهایی را ببینند ،ما چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم که خانوادهها
به تماشای این نوع فیلمها بروند؟ مضافا ،اینکه بسیاری از فیلمهای سینمایی فاقد عنصر تشویق به
زندگی و ازدواج هستند و بر عکس مملو از نشانههای ضد خانواده و پردافعه نسبت به پیوند زناشویی
هستند.
بدنه جامعه باید بتواند با سینما ارتباط خوب برقرار کند ،فیلمهایی در سینما باید باشد که حرف دل
مردم را بزند .سینمای فعلی با استقبال مردمی مواجه نمیشود و ای کاش متولیان و سیاست گذاران
فرهنگی کمی احساس خطر کرده و تدبیری جدی و ویژه برای رفع این معضل مهم داشته باشند.

نشست مسئولین حوزه هرنی
اب رایزن فرهنیگ در لبنان

مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری خبر داد:

تعامل سازندگان و خریداران انیمیشن در فاز دوم رویازی
احسان کاوه گفت :با حضور مشارکتکنندگان و سرمایهگذاران جدید در فاز دوم رویداد
رویازی ،گامی جدی در مسیر حمایت از تولیدکنندگان و افزایش تولید انیمیشن برداشته
شده است.
احسان کاوه مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری در خصوص اقدامات جدید این
مرکز گفت :در حال حاضر به علت مشکالت مالی ناشی از شــرایط اقتصادی کشور ،روند
تولیدات جدید این مرکز به کندی پیش میرود و بیشتر بر روی فعالیتهای زیر ساختاری
متمرکز شــدهایم .در این راســتا ،برای دومین بار برنامه ریزی برای رویداد بزرگ رویازی
(پیچینگ انیمیشن ایران) را در دستور کار داریم تا شرایط مساعدی را برای معرفی انیمیشن
فراهم کرده و سرمایه گذاران جدیدی را وارد این عرصه کنند.
وی افزود :رویداد رویازی سال گذشته برای اولین بار در ایران راه اندازی و گامی نوین در
راستای شکوفایی اقتصاد انیمیشن و شفاف سازی آن بوده است .در این جریان بستر الزم
برای قیمت گذاری و ارزش گذاری انیمیشنها خارج از فضای البی گری فراهم شده و در
تالش هستیم جلسات متعددی را برای جذب سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان تشکیل،
و سفارشات انیمیشن را به حداکثر رسانیم.
کاوه خاطر نشــان کرد :در حال حاضر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری نسبت به
برگزاری جلســات مربوط به رویداد رویازی دوم اقدام کرده و در نظر دارد با جذب سرمایه
گذاران جدید ،سفارشات تولیدات انیمیشــن را در پاییز سال جاری به مرحله اجرا رساند.
گفتنی است تاکنون مشارکت مجموعه اهدای عضو و آتش نشانی تهران اعالم و در دستور
کار قرار گرفته است.
وی عنوان کرد :پیچینگ انیمیشن ایران در نظر دارد فضای مناسبی را برای تجربه و ایجاد
تعامالت مابین تولید کنندگان انیمیشن و خریداران ایجاد کرده و از توانایی و استعداد افراد
در این زمینه بهرهمند شود.
مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشــن حوزه هنری در خصوص تولیدات تلویزیونی این مرکز
در سال جدید و تاثیر مشــکالت اقتصادی در کاهش این تولیدات اظهار داشت :متاسفانه،
عرصه تولیدات انیمیشن و تلویزیونی حوزه هنری از مشکالت اقتصادی کشور متاثر شده و
در کندی روند تولید و کاهش محصوالت این مرکز تاثیرگذار بوده است .مضافا اینکه ،برنامه
نقد ســینما با اجرای بهروز افخمی از جمله تولیدات این مرکز است که اجرای آن تاکنون
ادامه دارد اما به علت مشــکالت جدی مالی مدت زمان ادامه ضبط و پخش آن مشخص
نیست .عالوه بر این مجموعههایی با موضوع تعزیه و عفاف و حجاب در حال ساخت است
که بنابرکمبود منابع مالی روند تولید آن با کندی روبرو شده است .این در حالی است که در
صورت تامین منابع این دسته از تولیدات به سرعت روندش را خواهند پیمود.

نشست مشترکی میان مســئولین و هنرمندان
حوزه هنری و عبــاس خامهیار بــه دعوت رایزن
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در لبنان برگزار
شد.
عباس خامهیار در این جلســه گفــت :تا پیش
از انقالب جمعیــت اندکی در لبنان با عاشــورا و
فرهنگ مقاومت آشــنا بودند ،اما به برکت انقالب
اسالمی فرهنگ مقاومت ،ایستادگی و دفاع در برابر
متجاوز با مردم مسلمان به ویژه مردم لبنان عجین
شده است ،باید با افزایش فعالیت هنری بر گستره
فرهنگ عاشورا و مقاومت بیافزاییم.
خامهیار درباره ارائه و تولید آثار با مضمون عاشورا،
گفت :زبان هنر زبانی فرا مرزی و فراملیتی است ،به
طوری که یک اثر خوب و مطلوب میتواند به اندازه
دهها جلد کتاب بر جذب مخاطبین و افزایش فهم
آنها اثرگذار باشد.
وی ادامه داد :حوزه هنری انقالب اسالمی بانی
اصلی تولید آثار فاخر بــا محوریت فرهنگ و هنر
انقالب بوده است و در رشتههای گوناگونی چون
سینما ،تئاتر ،هنرهای تجسمی و سایر رشتهها و
شاخههای هنر ،تجربهای گرانمایه به دست آورده
اســت ۴ .دهه فعالیت حوزه هنــری اندوختهای
ارزشــمند اســت که میتواند در اختیار جوانان
و جریانهای مقاومت در کشــورهای اســامی
قرار گیرد .تا پیش از انقالب کشــورهای عربی از
جمله لبنان خود را در برابر دشمن بسیار ضعیف
میدید ،اما پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران،
آنها دریافتند که میتوان با دست خالی و توکل بر
خدا بر دشمنان قدرتمند فائق آمد و ابتکار عمل را
به دست گرفت ،هشت ســال دفاع مقدس میدان
عظیمی از تجربه بود که از برکات آن امروز حزباهلل
لبنان و ســایر نیروهای مقاومت در برابر استکبار
جهانی ایستاده و آنها را به زانو در آورده است.
محمد حمزهزاده رئیس ســازمان سینمایی نیز
گفت :حوزه هنری میزبان هنرمنــدان با انگیزه،
دغدغهمند و انقالبی اســت ،از همین رو با رویکرد
خلق هنــر فاخر و تمرکــز بر جریــان فرهنگ و
هنر انقالب اقدامات بســیاری را در حوزه تربیت
رشــد و حمایت از هنرمندان به وسیله برگزاری
کارگاههای هنری برای عالقهمندان صورت داده
است ،در صورت افزایش همکاری سازمان فرهنگ
و ارتباطات اســامی میتوانیــم فعالیتهای پر
ثمری را رقم بزنیم و شاهد اتفاقات خوبی در عرصه
همکاری مشترک و فعالیت برونمرزی باشیم.
الزم به ذکر است رئیس سازمان سینمایی ،مدیر
باشگاه فیلم سوره و مسئول بخش بینالملل روابط
عمومی حوزه هنری انقالب اســامی با حضور در
ساختمان شــبکههای خبری المیادین و المنار از
بخشهای مختلف این شبکهها بازدید کردند.
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دیدگاه

ابزسازی سیمناهای فرسوده عبادت است
حسن یکتاپناه
اهمیت نهضت سینماســازی بهمن سبز از این جهت
اســت که توانســته به دورترین نقاط کشــور برود و
سالنهای قدیمی و ویران را آباد کند.
حسن یکتاپناه :در مورد ساخت سینما و یا بازسازی
ســینماها باید زیرمجموعههای وزارت ارشاد در این
خصوص اقدام کنند؛ مسأله این است که آن قدر زمینه
جذاب برای ســرمایه گذاری وجود دارد که صاحبان
سرمایه آخرین گزینه خود را به سالن سازی اختصاص
میدهند برای همین وقتی فعاالنی در بخش خصوصی
یا برخی ارگانها تمایل نشــان میدهند برای سالن
سازی باید وزارت ارشاد پشتشان باشد .همین موسسه
بهمن سبز که سعی کرده ســینماهای شهرستانها را
بازسازی کند یقینا باید حمایت دستگاههای دولتی
مسئول را داشته باشد تا کارش را در یک بازه حداقل
یک دههای پیش ببرد.
ساخت و یا تعمیرات اساسی ســینماها بخصوص در
شهرستانها باعث رونق سینما و همچنین باال بردن
سطح فرهنگی منطقه میشود .باید سینماهای بهروز
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 میتوانند فیلم ببینند ،جذب میشوند و
ترجیح میدهند به جای اینکــه در خیابانها به قول
معروف در این گرما و ترافیک ،دور دور کنند به سینما
بروند و از دیدن فیلم لذت برده و وقت بگذرانند.
وقتی جوانهای ما با این روحیهای که دارند ،میآیند
و یک فضای شیک و تمیز را میبینند ،طبیعتا شاداب
شــده و از افســردگی بیرون میآیند ،بخصوص در
شهرســتانها 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 موسسهای
بودهاند که در سالن ســازی فعالیتهایی داشتهاند و
کار بهمن سبز مهمتر است چون توانسته به دورترین
نقاط کشور برود و ســالنهای قدیمی و ویران را آباد
کند .این سرمایه گذاری برای کشور ما که مردمانش
تبدیل شدهاند به توریست کشــورهایی نظیر ترکیه

خلیج فارس در آئینه سیمنا

نباید از ظرفیت بینظیر و استثنایی پرده نقرهای و هنر هفتم مغفول بمانیم و
خوب است در این آشفته بازار تعارضات تبلیغاتی و فشارهای روانی ،با تمرکز
بیشتر تصاویر بکرتری از خلیج همیشه فارس را ثبت کنیم.
خلیج فارس (شاخاب پارس یا دریای پارس) ،نام آبراهی پراهمیت در آسیای
غربی و منطقه خاورمیانه اســت که در امتداد دریای عمان و در میان ایران
و شــبهجزیره عربســتان قرار دارد .خلیج فارس به عنوان شاهراه حیاتی و
استراتژیکی فرهنگی در خاورمیانه همیشــه از دیرباز تاکنون مورد توجه نه
تنها سیاستمداران بلکه مورخان ،سفرنامه نویسان و نقاشان بوده و نقشه خلیج
فارس یکی از کهنترین و ماندگارترین تصاویر قدیمیترین اطلسهای جهان
است .خلیج فارس با همین نام همیشگی در هر دورهای نقطه عطفی در روابط
بینالمللی این منطقه با سایر دنیا بوده و به لحاظ وجود منابع غنی به عنوان
یکی از ذخایر ثروت جهان محسوب میشود که به حق ،طمع برانگیز است
و بســیاری از دولتهای جهان به راحتی نمیتوانند از آن بگذرند و وسوسه
داشتن و به نام کردنش ،مدام قلقلکشان میدهد.

واقعا الزم است .شــما درنظر بگیرید اگر مجتمعهای
فرهنگی چندمنظورهای داشــته باشیم که مخاطب
در آن احساس آرامش و تفریح کند یقینا کلی هزینه
صرف خروج از ایران نمیکنند.
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 فیلمها هم اگر در ســالنهای زشت و
بد ترکیب ارائه شــوند جذابیتی ایجاد نمیکنند پس
بهمن سبز به معماری ســالنها هم به اندازه کیفیت
سالنها بها دهد.
سینمای خوب و زیبا و اســتاندارد ،خوراک فرهنگی
خوب برای منطقه میآورد و وقتی فرهنگ منطقهای
باال رود ،میتواند از خیلــی از معضالت اجتماعی کم
شود و وقتی معضالت اجتماعی کم گردد ،جامعهای
با نشاط و سالم و با سطح امنیت باال خواهیم داشت

کشورهای ایران ،عمان ،عراق ،عربستان سعودی ،کویت ،امارات متحده عربی ،قطر و بحرین
در کناره خلیج فارس هستند .در این میان سواحل شمالی خلیج فارس تماماً در جغرافیای
سیاسی ایران قرار دارند و مهمتر از اینکه در بین همه این کشورها فقط ایران است که صاحب
رسانهای چند وجهی به نام سینماست.
ایران به عنوان کشوری صاحب صنعت سینما در عرصه تبلیغات و ارتباطات با زبان جهانی هنر،
همیشه یک گام جلوتر از همتایان خود در منطقه بوده و حاال تصاویر ثبت شده بر پرده نقرهای
میتواند در هر زمان برگ برندهای در برابر هجمههای سلطه گران باشد.
تصویر خلیج فارس اگرچه آن طور که باید و شاید در ســینمای ما پرداخته نشده و به واقع
هنوز سینما حق مطلب را نسبت به وقایع و فراز و فرود این قطعه جغرافیایی که اهمیتی چند
بعدی دارد بیان نکرده اســت  ،اما از منظری دیگر باید بگوییم که «ناخدا خورشید» ما را در
بسیاری از کشورهای دیگر دیدهاند « ،جنگ نفت کشها» را در زمان خوبی ساختهایم و «راه
آبی ابریشم» تصویری مطلوب و با کیفیت و بینالمللی از این شاهراه آبی جهان در مالکیت
ایران نشان داد.
سینمای مستند در همه دنیا همیشه پیشگام و تخصصیتر ازسینمای بلند قدم بر میدارد و
در ایران هم همینطور بوده و است که شاید مستند «خلیج فارس» آرد عطارپور سرآمد بقیه
باشد و از دیگر انیمیشنهای «نبرد خلیج فارس» و فیلمهای «موج مرده»« ،پری دریایی»،
«پی  »22و  ...بتوان نام برد.
اما در نهایت خوب است یادآوری کنیم که نباید از ظرفیت بینظیر و استثنایی پرده نقرهای و
هنر هفتم مغفول بمانیم و خوب است در این آشفته بازار تعارضات تبلیغاتی و فشارهای روانی،
با تمرکز بیشتری تصاویر تصویر نشده بکرتری از خلیج همیشه فارس را ثبت کنیم و با زبان
سینما به رخ جهانیان بکشیم .
سینما در تصویر خلیج فارس هنوز جای کار دارد.

محرم و دستهای خایل سیمنا
از مجموعه تولیدات سینمایی سال که بعضا به  ۱۰۰عنوان میرسد ،حتی یک عنوان
فیلم مناسب برای اکران در ماههای محرم و صفر تولید نمیشود.
در حالی دو ماه از ســال مقارن با ماههای محرم و صفر میگــذرد که با بیتدبیری
متولیان امور از مجموعه تولیدات سینمایی سال که بعضا به  100عنوان فیلم هم
میرسد حتی ،یک عنوان فیلم سینمایی مناســب برای اکران در این ماهها تولید
نمیشود .واقعا ،نمی توان ازظرفیت سالنهای سینمایی در این ایام با سیاستگذاری
درست و هدفمند در چرخه تولیدات سینمایی آثاری متناسب فضا و شان آن تولید
کرد؟
آیا نگاه غیرکارشناسی و فلهای مســئوالن نظارت و ارزشیابی در صدور مجوزها و
فقدان نظام موضوعی در چرخه تولیدات باعث این خالءها و کاستیها نشده است؟
این در حالی است که بدتر از سینما ،متاسفانه در رسانه ملی و تلویزیون هم شاهد
تولید آثار متناسب این ایام نیستیم و همچنان ،این رســانه عظیم و غول پیکر به
پخش تکراری و چندین باره یکی دو نمونه ســریال و مجموعههای تولید شده از
سالهای خیلی دور بسنده میکند.
وقتی ســینمای ایران هیچ دغدغهای برای تولید فیلمهای عاشورایی ندارد ریشه
معضل کجاست؟ وقتی ســاالنه بیش از  70تا  100فیلم سینمایی تولید میشود و
در رسانه ملی بیش از  20عنوان فیلم و سریال را شاهد هستیم آیا نمیتوان با قدری
هوشمندی و درایت سبد تولیدات سال را متناســب با مقتضیات اجتماعی و نیاز
خانوادهها طراحی و هدف گذاری کرد؟
حتی با استناد به سخنان توجیهی وزیر محترم ارشاد مبنی بر اینکه وزارت ارشاد به
عنوان یک ریل گذار است و تولید کننده نیست باید پرسید این وزارتخانه در زمینه
تولید فیلمهای عاشورایی چه مشوقهایی را در نظر گرفته؟ و چه تسهیالتی را برای
ساخت فیلم با مضامین عاشورایی تعریف کرده است؟
یادم میآید در دورهای به ابتکار یکی از مدیران حوزه تئاتر کشــور در همین دهه

اول محرم تجربه برپایی همایشــی را بــا عنوان همایش آئینهای عاشــورایی در
مجموعه تئاتر شهر شاهد بودیم که به طور غیرمنتظره با استقبال بیسابقه مشتاقان
فرهنگ عاشورا روبرو گردیده بود و این تجربه نشان داد که میتوان با بهره گیری از
ظرفیتهای سینما و تئاتر بخشهایی از جامعه را با مفاهیم و مضامین عاشورایی
پیوند داد.
حماسه عاشورا از چشم سینما مهجور مانده است .در حالی که سینما میتوانست با
خلق آثاری مبتنی بر این واقعه یا الهام گرفته از مفاهیم متعالی مکتب عاشورا غنا و
جذابیت مضاعفی یابد با محافظه کاری و ترسویی جسارت مواجهه با این حماسه را از
دست داده و عاشورا ،بار دیگر ،در عرصه هنر و سینما مظلوم مانده است .در این راستا،
نمیتوان مطالبات و تفسیر به رایهای برخی را نادیده گرفت که باعث سلب اعتماد
به جامعه هنری و سینمایی کشور برای نزدیدک شدن با مضامین عاشورایی شده
اند .سرنوشت مبهم فیلم «رستاخیز» ساخته احمدرضا درویش یکی از نمونههایی
است که با بیمالحظی ،در محاق مانده است.
فارغ از ساخت فیلمهای تاریخی و بازســازی تاریخ ،دهها و صدها مضمون ،مفهوم
و روایت را میتوان با الهام از مکتب عاشورا و محرم در سینما و تلویزیون ساخت و
پرداخت.
نیاز است با برنامه ریزی و هدف گذاری و با تعریف و طراحی بستههای حمایتی برای
تولید فیلمهای عاشورایی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شرایط و فضا را
برای ورود جدیتر ســینماگران به مفاهیم عاشورایی گشود .ظلم است که به چند
نمونه آثار ساخته شده مانند« :سفیر»« ،روز واقعه»« ،کربال جغرافیای یک تاریخ» و
یا فیلمهای کوتاهی که در سالهای اخیر توسط مراکز سینمایی حوزه هنری تولید
میشــوند دلخوش بود .اگر چه از اهمیت همین جریان شکل گرفته توسط نسل
جوان سینماگران در حوزه هنری هم نباید غافل بود با این حال ،فرهنگ و مکتب
عاشورا به خلق آثار سینمایی و مجموعههایی بزرگ سینمایی نیاز دارد.
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اعتبارات دولیت و چالشهای آن برای رونق تولید
کیاپور نظری
در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال «رونق
تولید» نام گذاری شــده اســت همهی دستگاههای
اجرایــی و نهادهــای کشــور موظفانــد از تمامی
ظرفیتهــا ،امکانات و توانمندیهــای موجود برای
تحقق و اجرایی شدن آن بهره گیرند.
رونق تولید صرفا یک شــعار تبلیغاتی نیســت که با
برگزاری چندگردهمایی و هم اندیشیهای تکراری و
بیحاصل موضوع فیصله پیدا کند بلکه استراتژی کلی
نظام است که بر اساس واقعیتهای موجود در کشور
و نیز رویدادهای بینالمللی اتخاذ میشــوند .اگر در
سال « 98رونق تولید» به عنوان اصلیترین استراتژی
نظام مطرح شــده اســت .فلذا همهی دستگاههای
اجرایی و نهادهای کشور میبایست با اتخاذ روشها
و تاکتیکهای مناســب در عملیاتی شدن این شعار
بکوشــند .انجام مطالعه ،تحقیــق و پژوهش ،تدوین
برنامهها و راه کارهای اجرایی و سرانجام عمل به آنها
فرآیندی اســت در جهت نزدیک کردن و رسیدن به
خواســتهها و نیازمندیهایی کــه در چارچوب این
عنوان مطرح شده است .به عبارت بهتر ،برای نیل به
این هدف ابتدا باید منابع و امکانات موجود را شناخت،
از موانع و مشکالتی که در مسیر آن قرار دارد آگاهی
کسب کرد و ســرانجام با ترسیم دورنمای برنامههای
کوتاه مدت و بلند مدت ،مناسبترین راه را انتخاب و
به آن عمل کرد و در نهایت ثمــرات و اثرات اقدامات
مورد ارزیابی و ســنجش قرار گیرد .بــا این توصیف
دســتگاههای اجرایی و نهادهای کشــور برای عمل
به شــعار ســال (رونق تولید) با چه مشکالتی مواجه
هستند ؟
مهمترین موضوعی که در ابتدای امر به ذهن میرسد
کمبود بودجه و اعتبارات است .طی سالیان متمادی
بســیاری از دســتگاههای اجرایی و نهادهای کشور
به طرز بیســابقهای به درآمدهای دولتی وابستگی
شدید پیدا کردهاند و در تبیین استراتژیها ،اعتبارات
و منابع دولتی نقش محوری و کلیدی داشته است .به
عبارت دیگر هرگاه اعتبارات و منابع دولتی دستگاهها
و نهادها افزایش پیدا کرده ،برنامههای این دستگاهها
نیز به همان نسبت کم و بیش عملیاتی شدهاند و هرگاه
به دلیل نوســانات ارزی قیمت جهانی نفت ،منابع و
اعتبارات آنها کاهش یافته به همان اندازه نیز در اجرای
برنامههای آنان خلل ایجاد شده است .این موضوع در
سال  98وجه دیگری را از خود نشان داده که در هیچ
دوره و سالی تجربه نشده اســت .اعمال تحریمهای
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اقتصادی ظالمانه آمریکا علیه ایران در حوزهی فروش
نفت و انرژی و نیز ایجاد محدودیت و موانع در مبادالت
مالی و پولی بسیاری از دستگاههای بودجه بگیر را با
چالش کمبود منابع مالی و اعتباری مواجه ســاخته
است که این موضوع تحقق شــعار سال یعنی «رونق
تولید» را بدون شــک تحت تاثیر قرار خواهد داد .در
چنین شرایطی واکنش دســتگاههایی که وابستگی
شدید به پول نفت پیدا کردهاند دو گونه خواهد بود:
یا تحت تاثیر کمبود منابع مالــی و اعتبارات دولتی
بســیاری از برنامههای اصلی خــود را حذف نموده و
صرفا به امور جاری رســیدگی کنند .به عبارت دیگر
بیخیال برنامه ریزی برای تحقق شــعار سال یعنی
رونق تولید خواهند شد .این مدل دستگاهها را میتوان
دســتگاههای «غیر مولد» نام برد که بــدون اتکاء به
منابع مالی دولتی نمیتوانند به حیات خود ادامه داده
و از منابع داخلی و امکانات موجود برای حل بحرانها
بهره ببرند .مدیریتهای وابسته به درآمدهای نفت و
فاقد درایت و دور اندیشــی قطعا در مواجه با چنین
شرایطی دســتاوردی نخواهند داشت و نهایتا سال را
بدون کمترین بهره وری ســازمانی به پایان خواهند
رساند.
دستهی دیگر دســتگاهها و نهادهای هستند خالق و
نوآور که با ظهور بحرانهای مالی با بهره گیری مطلوب
از داشتههای موجود و انتخاب رهیافتهای متنوع و
اجرای آن از بن بستها رهایی پیدا کرده و تهدیدها را
تبدیل به فرصت مینمایند .این سازمانها و دستگاهها
با یافتن روزنههای برای کسب «درآمد مالی پایدار»،
فعالیتهای خود را توسعه خواهند داد .دستگاههای
اجرایی موفق با پیروی از «الگوی اقتصاد مقاومتی» و
اتکاء به درون و نیز بهره مندی از سرمایههای انسانی
میتوانند در برابر طوفانهای درهم شکننده بیرونی
از خود مقاومت نشان داده و نتایج قابل اعتنایی کسب
نمایند.
طبیعتا در شرایط سخت و دشوار اقتصادی ،نهادهای
فرهنگی و هنــری به عنوان دســتگاههای اجرایی با
اولویت درجه دوّم به لحاظ برخــورداری از بودجهها
و منابع دولتی بیشترین آسیبها را خواهند دید چرا
که از نظر اصول و مبانی اقتصادی در شرایط بحرانی،
تامین ملزومــات و نیازمندیهای اساســی و اصلی
مردم ارجحیت بیشتری نســبت به تولید محصوالت
فرهنگی و هنــری دارد .بنابراین بســیاری از مراکز

فرهنگی و هنری وابســته به منابــع دولتی در مواقع
کاهش اعتبارات دولتی ،بخشی اعظمی از فرآیندهای
برنامه ریزی و اجــرای فعالیتها را متوقف کرده تا در
فرصت مناسب و با فراهم شــدن شرایط مطلوب آنها
را دنبال نمایند مگر این که این موسســات و نهادها
توانسته باشــند پیش از بروز بحران مالی برای خود
منابع مالی مستقلی تعریف کرده و به تدریج و با برنامه
ریزی دوراندیشانه و با استفاده از فرصتهایی که در
اختیارشان قرار گرفته بود وابســتگی به بودجهها و
اعتبارات دولتی را کاهش داده باشند.
سازمان سینمایی حوزه هنری هم یکی از بخشهای
فرهنگی و هنری کشور اســت که با اتکاء به تجارب
چندین ساله ،دارا بودن منابع انسانی متخصص و آشنا
و نیز توانمندیهای داخلی در کســب «درآمدهای
پایدار» از بســیاری از گذرگاههای ناهموار عبورکرده
و در شــرایط فعلی نیز میتواند با هوشمندی و آینده
نگری در تحقق شعار سال یعنی رونق تولید گامهای
موثری را بر دارد .سازمان ســینمایی حوزه هنری در
ســال  97نیز علیرغم محدودیت در تخیصص منابع
دولتی و با اتکاء بــه درآمدهای حاصل از فعالیتهای
سازمانی اعم از کسب درآمد از سالنهای سینمایی،
پخش و اکران فیلمهای سینمایی ،توزیع محصوالت
در شــبکهی گســترده نمایش خانگی و  vodها،
واگذاری حق پخش آثار تولید شــده و  .....در زمینه
تولید آثار ســینمایی فاخر ( 2اثر) ،تولید آثار مستند
( 15عنوان در  150قسمت با  1.732دقیقه) ،تولید
برنامههــای تلویزیونی ( 10برنامه در  147قســمت
با 6.410دقیقه) ،تولید فیلمهای کوتاه داستانی (20
اثر کوتاه داستانی) ،تولید فیلمنامه ( 22عنوان) تولید
و انتشارمحتوای نوشتاری (ترجمه کتاب ،تولید محتوا
برای ســایتها) ،حضور آثار در جشنوارهها و بازارهای
بینالمللی ( 61جشــنواره و  7بازار بینالمللی ) و ...
اقدامات قابل توجهی انجام داد.
در ســال  98نیز این ســازمان بدون تاثیر پذیری از
شــرایط نامطلوب اقتصادی کشــور و با فعال سازی
ظرفیتهای داخلی در تحقق اندیشهها و آرمانهای
انقالب اســامی و همچنین« رونق تولیدات هنری»
اقدام شایستهای را بعمل خواهد آورد و در پایان سال،
نتایج کار آن مطلوب نظر اهالــی فرهنگ و هنر قرار
خواهد گرفت .انشاء اهلل تعالی

«سیمنا اپتوق» و ابزگشت حوزه هرنی به روزهای خوب
جریان شکل گیری و احیای پاتوقهای سینمایی در
حوزه هنری در یکساله اخیر اتفاق قابل توجهی است
که نشان از بازگشــت حوزه هنری به دوران طالیی و
اوج شکوه خود دارد و خبرهای خوبی را نوید میدهد.
حوزه هنــری یكــی از مهمتریــن و تاثیرگذارترین
نهادهای فرهنگی و هنری انقالب اســامی است كه
بسیاری از آن به قرارگاه ،تكیهگاه و امید هنر انقالب
تعبیر میكنند.
مروری بر پیشینه فعالیت این مركز در طول سالهای
انقالب اســامی نشــان میدهد كه حــوزه هنری
همــواره ،از جایگاه جریانســاز و جهت بخشــی در
عرصــه فعالیتهای فرهنگی و ســینمایی برخوردار
بوده است .بخش زیادی از نســل هنرمندان انقالبی
از حوزه هنری وارد جامعه شــدند .هنرمندانی مانند:
محمدرضا هنرمند ،شهریار بحرانی ،محمد كاسبی،
مجید مجیدی ،حاتمیكیا ،میركریمی ،تخت كشیان،
سلحشور ،شورجه ،شاهحسینی و دهها فیلمساز دیگر
در سالهای گذشــته با حمایت و مشاركت این نهاد
آثارشان را خلق كردند و در سالهای اخیر نیز ،با درك
ضرورتها و نیازها بهویژه در حوزه آموزش ،كادرسازی
و تربیت هنرمندان جوان انقالبی باز این نهاد به صورت
جدی وارد میدان شده است.
اگرچــه نقــش حــوزه هنــری را هــم در عرصــه
سیاستگذاری و تولید سینمایی و هم در بسترسازی
جریانات فرهنگــی نمیتوان نادیــده گرفت .جدای
از پیشــینه درخشان حوزه در ســینمای انقالب ،در
ســالهای اخیر به رغم كم مهری به آثار و موضوعات
استراتژیك نظام ،باز حوزه با همه محدودیت منابع و
مشكالت ورود جدیتری در مقایسه با خیلی از نهادها
و دستگاههای فرهنگی و سینمایی داشته كه ساخت
آثار مهمی چون :مزار شریف (تنها فیلم مرتبط با یك
اتفاق بینالمللی جمهوری اسالمی) ،میهمان داریم
(درباره شهدا) ،حوض نقاشی ،یه حبه قند (اثر زیبا با
موضوع زندگی ایرانی اسالمی) ،كربال جغرافیای یك
تاریخ ،مستند «نامها» از جمله آن است.
این نهاد در چند سال اخیر با سیاست جوانگرایی از
طریق تاسیس باشــگاه «فیلم سوره» و مركز مستند
«سوره» افق تازهای را برای كشف نیروهای انقالبی و
حمایت از مضامین مهم فرهنگی و اجتماعی باز كرد
كه آثار و دســتاوردهای آن به تدریج آشكار میشود.
حضور  15فیلم از آثار این  2مركز در جشــنواره فیلم
عمار گواهی است بر موفقیت سیاست جوان گرایی و
باروری و ثمر دهی این نگاه.
آثار نســل جدید ســینماگران این مركــز همچون:
«آنتراكت» (دربــاره یك ســرباز اســرائیلی)« ،ما
ایســتادهایم» (نماهنگ حماســی ضد آمریكایی و
مرتبط با ناو وینسنس)« ،چای روضه» درباره محرم،

ولد درباره كشورهای عربی« ،ارغوان» درباره مدافعان
حرم« ،دایو» درباره شــهدای غواص ،و دهها موضوع
دیگر بر اساس ضرورت فرهنگی اجتماعی روز جامعه
شــكل گرفته اســت .یا فیلمهای كوتاهی كه ملهم
از سیاســت گذاری محتوایی و هــدف گذاری حوزه
با محوریت ویژه به ســینمای دغدغــه مند ،توجه به
رویدادهــا و فرازهای مهــم تاریخ معاصــر ،توجه به
موضوعــات مبتالبه جامعه :تحكیم خانواده ،ســبك
زندگی ،مناسبات خانودگی ،شهدا ،داعش و  ...تولید
شدهاند.
تربیت نیروی انســانی همراه بــا جوانگرایی ،كیفی
گرایی و انقالبیگــری ،حمایت و تشــویق جریانات
فرهنگی انقالبی رویكردی بوده كه سازمان سینمایی
حوزه هنــری مدنظر قــرار داده و همچنانكه حجم
باالیی از سینماگران و هنرمندان از طریق این مركز به
كاروان سینمایی كشور پیوستند دور نیست كه زمینه
سازی برای نسل تازه هم فراهم آید.
حوزه هنری از زمان شــروع شــکل گیری خود اگر
نگوییم مهمترین بلکه یکی از مهمترین تکوین گران
فرهنگ و هنر این مملکت است که نه فقط در سینما
بلکه در همه زمینهها تمــام قد دین خود را به انقالب
اســامی و آرمانهایش ادا کرده است .جریان شکل
گیری و احیای پاتوقهای سینمایی در حوزه هنری
در یکســاله اخیر اتفاق قابل توجهی است .این نهاد
هنری در سالهای بسیار دور ،همواره به مثابه یکی از
پایگاههای جدی برای تجمعات و نشستهای هنری
و ســینمایی عمل میکرده است .به طوری که صدها
چهره ســینمایی و فعال هنــری از دل آن پاتوقها و
محافل به جامعه معرفی شــدند و امروز در ســاختار
فرهنگی و سینمایی کشور نقش و حضور تاثیرگذار و
تعیین کننده دارند.
به نظر میرسد این نهاد به تازگی با احیای آن تفکر و
با تدبیری کارآمد اقدام به توســعه و گسترش محافل
و پاتوقهای سینمایی کرده است .برنامههایی که به
صورت هفتگی و ماهانه با حضور سینماگران ،منتقدان
و اهالی رسانه برگزار میشود نشان از بازگشت روزهای
خوب حوزه هنری دارد.
یکی از ایــن اتفاقهــای خــوب برنامــه فرهنگی
«ســینماپاتوق» پس از یکســال میزبــان  19فیلم
ســینمایی ،مســتند و کوتاه و همچنیــن چند اثر
سینمایی از جشنواره فیلم فجر بوده است.
برنامــه فرهنگی «ســینماپاتوق» که زمســتان ۹۶
رســما آغاز به کار کرد؛ در اولین سال میزبانی  6فیلم
سینمایی را به طور رسمی عهده دار شد و چند فیلم
سینمایی سی و ششمین جشــنواره فیلم فجر نیز به
نمایش درآمدند که بنا به خواسته صاحبان اثر نامشان
اعالم نخواهد شد.

بانیان این برنامــه فرهنگی قصد دارنــد در دومین
سال برگزاری ســینماپاتوق به خاطر استقبالی که تا
کنون مشاهده شد فضای گســتردهتری را در اختیار
سینماگران قرار دهند.
فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به کارگردانی
محمدرضا خردمندان ،فیلم ســینمایی«نفسهای
آرام» به کارگردانی میثم هاشــمی طبا« ،دایان» به
کارگردانی بهروز نورانی پور ،انیمیشــن ســینمایی
«فیلشــاه» به کارگردانــی هادی محمدیــان ،فیلم
ســینمایی «تنگه ابوقریــب» به کارگردانــی بهرام
توکلی ،فیلم ســینمایی «به وقت شام»به کارگردانی
ابراهیم حاتمی کیا ،فیلم سینمایی «سرو زیر آب»به
کارگردانی محمدعلی باشــه آهنگر« ،یونس» وحید
وکیلی فر « ،معکوس» پوالد کیمیایی ،همچنین فیلم
کوتاه «چای جوشیده» به کارگردانی محمد علیزاده،
فیلم کوتاه «چرخ» ســاخته مهدیــه محمدی ،فیلم
کوتاه «خاطره» به کارگردانی رقیه فتحی ،انیمیشن
«آنتراکت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان ،فیلم
کوتاه «نفرس» به کارگردانی ســامان غنائمی ،فیلم
کوتاه «شیرینی» ســاخته محمدحسین امانی ،فیلم
«چشم به راه» ساخته حســین دارابی ،فیلم «مادر»
به کارگردانی رضا زهتابچیان ،فیلم «نفرین شدگان»
به کارگردانی مهدی افضــل زاده ،فیلم «کانتینر» به
کارگردانی امید میرزایی ،انیمیشن «آقای گوزن» به
کارگردانی مجتبی موســوی نیز همگی از برنامهها و
میهمانان برنامه «سینماپاتوق» بودند.
همچنین همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس
نیز مستند سینمایی «از آزادی تا آبادی» به کارگردانی
محمد دیندار اکران شد و مستند «رادکان» ساخته
حجت حیدری و احســان مالزهی نیــز آخرین اثر
اکران شده در سال اول برنامه «سینما پاتوق» حوزه
هنری بود.
برنامه «ســینما پاتوق» بــه منظور توســعه تعامل
سینماگران ،حمایت از فیلمسازان جوان و گسترش
مراودات بین اهالی رســانه و هنرمندان و بسترسازی
برای معرفی بهتر محصوالت سینمای ایران زیر نظر
روابط عمومی و امور محافل سازمان سینمایی حوزه
هنری ایجاد شده است.
«رگ خواب» بــه کارگردانــی حمیــد نعمت اهلل،
«سیکاریو» محصول « ،2015ندارها» به کارگردانی
محمدرضا عرب« ،فرزند صبح» به کارگردانی بهروز
افخمی« ،کمدی انسانی» به کارگردانی محمدهادی
کریمی با حضور جمع کثیــری از هرنمندان و عالقه
مندان این هنر محبوب ،از آخرین دستاوردهای محفل
«فیلمنامه فیلم» و «ســینما پاتوق» در سال جاری
بوده که تداعیگر روزهای خوب حوزه هنری است.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره 30و31
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گـفـتـگو

در شهرستانها هم سینامپاتوق راه بیفتد
در ســالهای اخیر کمتر ارگانهای ســینمایی بودهاند که در کنار
تالش برای سالن سازی یا ارتقای کیفی ســالنهای قدیمی شرایط
ارائه فیلمهای خــارج از جریان اصلی اکــران را از طریق پاتوقهای
سینمایی فراهم کنند .حوزه هنری از معدود ارگانهایی است که هم
از طریق بهمن سبز بر سالن سازی اصرار داشــته و هم با راه اندازی
ســینماپاتوقهای شــفاف گو کوشــیده مجال رویارویی مستقیم
مخاطبان و سینماگران را فراهم کند.
حسن کالمی تهیه کننده ســینما درباره نیاز روزافزون مخاطبان به
سالن استاندارد و سینماتکهای موثر اظهار داشت :این تعداد سینماها
در کشــور جوابگوی این جمعیت نیست .بســیاری از شهرستانها
هستند که ســینما هم دارند اما ســینمارو ندارند ولی شهرهایی هم
هستند که سینمارو دارند ولی ســینمای خوب ندارند .شهرهایی که
سالن دارند و سینمارو ندارند را باید با ارتقای کیفی محصوالت اکران
شده و کنارش راه اندازی پاتوقهای سینمایی که محصوالت متفاوت
را ارائه میدهند به جایگاه مطلوب رساند.
تهیه کننده «ماهیها عاشق میشوند» و «زخم شانه حوا» ادامه داد:
در تهران و شهرهای بزرگ سینما وجود دارد و سینماهای خوبی هم
وجود دارد ولی به نسبت جمعیت کالن هنوز مخاطب کم داریم .چه
کنیم که مخاطب افزایش یابد؟ راه انــدازی پاتوقهایی برای نمایش
فیلمهای متفاوت و کنارش ایجاد گپ و گفت مســتقیم مخاطبان با
عوامل فیلمها و البته به کارگیری کارشناسان روشنگر در این پاتوقها
از جمله روشهای افزایش مخاطب است.
حســن کالمی با اشــاره به ضرورت گنجاندن پاتوقها در کنداکتور
پردیسهای سینمایی خاطرنشان ساخت :توسعه پاتوقهای سینمایی
به اندازه ساخت سالن ســینمایی اهمیت دارند .آنچه که مورد توجه
نســل جوان اســت وجود پردیسهای مدرن است .نســل جوان از
پردیسها بیشتر استقبال می کنند .حاال فکر کنید در این پردیسها
پاتوقهای سینمایی هم راه بیفتد و به صورت مداوم کار کنند .در این
صورت قطعا فهم مخاطب سینمارو خیلی سریع رشد خواهد کرد و به
تبع آن محصوالت سینمایی نیز مجبور به ارتقا خواهند شد.
حســن کالمی با مخاطب قرار دادن مدیران ســینمایی بیان داشت:
آقایان مدیر! اگر قرار اســت بودجههای فرهنگی را درســت مصرف
کنید از همین الگوی ســاخت پردیسهای ســینمایی چندمنظوره
استفاده کنید و حتما بر اکران فیلمهای فرهنگی در قالب سینماتک
یا سینماپاتوق در این پردیسها اهتمام ورزید .واهلل که این کار بیشتر
از برپایی جشــنوارههایی پرهزینه با صدها مدیر و کارمند و پرسنل
فایده دارد.
42

ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مرداد و شهریور۹۸

بر مدار ارتقای بینش مخاطب عام سینما
سنت نقد و تحلیل آثار سینمایی در کنار
نمایش آثار ،سالهاســت که در کشور ما
وجود داشــته ولی بیش از آن که مجالی
باشــد برای ایجاد ارتباط بدنه مخاطب با
سینما ،محفلی شده برای حضور افرادی
خاص« .سینماپاتوق» حوزه هنری سعی
کرده در خالف این جهت و کامال فعالیت
کند.
محســن علی اکبری تهیه کننده سینما
درباره فلســفه وجودی ســینماپاتوقها
گفت :سینماتکها و پاتوقهای سینمایی
که به دنبال ایجاد ارتباط ســینماگران و
مخاطبان هستند اگر محترمانه و بیپروا
نقد سازنده ارائه کنند اقدامی صد درصد
مثبت کردهاند ولی اگر آلوده محفل گرایی
و باندبازی شوند در مسیر انحرافی پیش
خواهند رفت.
علی اکبری که تهیه کننده آثاری مختلف
از «استرداد» تا «کتاب قانون» بوده ادامه
داد :ســینماپاتوقهایی میتوانند جریان
ساز باشند که به غیر از نمایش فیلم حتما
سازندگان آثار را دعوت کرده و بخواهند
دیدگاهها و نگاهشــان را نســبت به فیلم
بگویند و اینکه چقدر به هدفش رســیده
اســت را فاش کنند و در کنار همه اینها
پاسخگوی سواالت مخاطبان هم باشد.
وی خاطرنشــان ســاخت :در اغلــب
سینماتکها ما با یک قشر دانشجو مواجه
هســتیم که به هرحال در اول راه هستند
و صرف نمایش خالی فیلم ،شــاید آنقدر
تاثیری برایشــان نداشــته باشد .حضور
عوامــل ســازنده فیلم میتوانــد خیلی
تاثیرگذار باشد که بیایند و دانش مخاطب
را بی حب و بغض ارتقا دهند.

تهیه کننده سریالهای «مریم مقدس»
و «اصحــاب کهــف» تأکیــد کــرد :به
گردانندگان ســینماپاتوق حوزه هنری
توصیه میکنم حتما از اساتیدی که در این
رشته اسم و رسمی دارند و تجربه زیادی
دارند کنار عوامل فیلمها اســتفاده کنند
و بدعتی گذارند برای ســینماپاتوقهای
بعدی .اســاتیدی را بیاورند کــه در کنار
تحصیــات آکادمیــک کار تجربی هم
کرده باشند و بتوانند پاسخگوی سواالت
تکنیکی عالقمندان باشند.
به گفته وی ،برای نقد و تحلیل میتوان به
سراغ سریالهای تلویزیونی هم رفت و با
نمایش خالصهای از سریالهای شاخص
به بررســی و ارزیابی آنهــا پرداخت .این
تحلیلها یقینا ،میتوانــد یک خروجی
مثبت برای تلویزیون ایران داشته باشد.
تهیه کننده «پرواز در شــب» و «بلمی به
سوی ساحل» با ابراز امیدواری نسبت به
آینده «ســینماپاتوق» حوزه هنری بیان
داشــت :در ادامه دادن بــه فعالیتهای
فرهنگی نباید به دنبــال باال بردن بیالن
کاری باشــیم بلکه الزم اســت که هر بار
به فکر باال بردن کیفیت باشــیم و به این
فکر کنیم که چه میشود کرد که ارتباط
مخاطب با پاتوق بیشتر و بیشتر شود.
علی اکبــری افزود :بــه هرحال مخاطب
عالقمند ذهنش فرار است و مرتب سوال
ایجــاد میکند و هدف پاتــوق هم ایجاد
سوال و پاسخ به آن است .به این سواالت
باید کامل پاسخ داده شود آن هم از طریق
استفاده از عوامل حرفهای و اساتید کاربلد.

مهدی کریمی:

جذب مخاطبان خاموش با درجهبندی سنی فیلمها
مهدی کریمی گفت :امیدوارم درجهبندی
سنی فیلمها در سینمای ایران به جذب
مخاطبان خاموشی که سالهاست دور سینما
را خط کشیدهاند منجر شود.
یکی از مشکالت دو دهه اخیر سینمای
ایران آن است که سهم مخاطبان سینماها
از جمعیت  80میلیونی ایران سهمی قابل
توجه نیست و همین امر موجب شده هر ازگاه
طر حهایی برای کمک به افزایش مخاطب
اجرایی شود .از جمله طرح های تاز های
که با تبلیغ فراوان مدیران در جهت رونق
گیشه سینماها راه افتاده درجه بندی سنی
فیلمهاست که هنوز مشخص نیست بتواند
کمکی کند به باال رفتن دامنه مخاطبان یا
خیر؟
مهدی کریمی تهیه کننده قدیمی سینما
درباره تمرکز ارشاد بر درجه بندی سنی آثار
سینمایی بیان داشت :درجه بندی در این
مدتی که اتفاق افتاده فکر نمیکنم کمکی
کرده باشد به باال رفتن میزان مخاطبان! شاید
هم اصال هدف درجه بندی باال بردن دامنه
مخاطبان نبوده است.
این تهیه کننده خاطرنشان ساخت:
متاسفانه بخشی از قوانین و شرایطی که به آن
میرسیم ،مرهون تغییر مدیریتی مداوم در
سینماست یعنی وقتی مدیران ثبات ندارند به
دنبال حل مشکالت کلیدی نمی روند و می
کوشند با دستورات کم اثر و ارائه قوانین کم
خطر عمر مدیریت خود را به انتها برسانند.
کریمی در توصیف این ماجرا افزود :آیا در
سا لهای اخیر دغدغه سینماگران ورود
پو لهای آلوده بوده یا درجه بندی فیلمها؟
آیا دغدغه سینماگران فقدان امنیت شغلی
بوده یا نداشتن نظام درجه بندی؟ آیا مشکل

سینمای ما تشدید تبعیض در اکران بوده یا
درجه بندی؟ میبینیم که به طرق مختلف از
پاسخگویی به مسأله سرمایههای مشکوک و
فقدان امنیت شغلی سینماگران و مشکالت
اکران سرباز میزنند و طر حهایی فرعی رو
میکنند .شخصا امیدوارم که تمرکز بر درجه
بندی فیلمها راهی برای عبور از حل مشکالت
کلیدی سینما نباشد.
تهیه کننده «رنگ خدا» و «مهر مادری»
تأکید کرد :من امیدم را از دست نمیدهم و
مشتاقم ببینم این درجه بندی سنی به باال
رفتن دامنه مخاطبان منجر میشود یا خیر؟
امیدوارم آقایان از نظر آمار و ارقام بتوانند با
درجه بندی سنی فیلمها به نتیجه مطلوب
خود برسند و حتما عموم سینماگران را هم در
جریان دستاوردهای درجه بندی قرار دهند.
مهدی کریمی در پاسخ به اینکه چرا وقتی
درجه بندی پیش تر توسط حوزه هنری اجرا
میشد با انتقاد تعدادی از سینماگران مواجه
می گشت اظهار داشت :حوزه هنری به عنوان
نهادی سینمادار شاید به خاطر درنظر گرفتن
مالحظات تمام جامعه مخاطبین باالجبار،
برخی فیلمها را نمایش نمیداده و بیشتر بر
بحث سینمای خانواده و ارزشی تمرکز کرده
است.
مهدی کریمی در پایان بیان داشت :ما باید به
دنبال جذب مخاطب خاموش به سینماهایمان
باشیم .اینکه دل خوش کنیم به همین یکی
دو میلیون مخاطب حداقلی سینما ،مشکل
سینما را حل نمیکند .باید به این بیندیشیم
که چرا میلیونها نفر از ایرانیان سالهاست به
سینما نمیروند؟ امیدوارم درجهبندی سنی به
جذب مخاطبان خاموشی که سالهاست دور
سینما را خطند منجر شود.

راه اندازی
پردیس سینامیی مازندران
صبح پنجشنبه  28شهریورماه مهدی معصومی
گرجی سرپرســت حوزه هنری مازنــدران در
نشستی با عباس زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان درباره ساخت پردیس سینمایی
ایران در مرکز استان به گفتوگو نشست.
وی که با سید علی سیدپور مدیر امور سینمایی
حوزه هنری مازندران در این دیدار حاضر شــد،
ضمن اشاره به نظر موافق و تاکید احمد حسین
زادگان اســتاندار مازندران بر اجرایی شدن این
پروژه و همچنین اشــاره به نشستهای پیشین
دســتگاههای ذیربط اســتان برای اندیشیدن
تدابیری جهت تسهیل مســیر کار و ایجاد بستر
قانونی این امر ،درباره موانع و مشکالت حاضر با
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفتوگو
کرد.
سید علی ســیدپور نیز با ارائه گزارشی از روند
سالن دوم سینما سپهر ساری با ظرفیت تقریبی
 ۷۰نفر گفت :جای خوشــبختی است که برای
ساخت و تجهیز این ســالن که تقریبا  ۸۰درصد
کارها انجــام پذیرفته از خارج از اســتان جذب
بودجه داشــتهایم که عمدتا با همکاری موسسه
بهمن سبز بوده است.
وی افزود :با توجه به رایزنیهایی با سرمایهگذار،
اقدامات جدی ای از طریق دفتر امور ســینمایی
مازندران با همکاری مؤسســه فرهنگی تبلیغی
بهمن سبز صورت گرفته تا بتوانیم در محل سینما
ایران ساری که سالهاســت به مخروبه ای بدل
شده ،در قلب شهر ساری یک پردیس چند سالنه
ایجاد کنیم تا تاییدی بر شایستگی مردم شریف
این شهرستان (مرکز استان) باشد.
همچنین عباس زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان در ادامه ضمن اعالم حمایت از این
جریان ،وجود این امکان را برای ساری و مازندران
یک ضرورت برشــمرد و افــزود :جهت کمک و
همراهی برای ساخت پردیس سینمایی ایران در
مرکز استان از هیچ اقدامی فروگذاری نکرده و در
کنار حوزه هنری مازندران خواهد بود.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره 30و31
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در اولین قسمت از سلسله نشستهای «فیلمنامه فیلم» عنوان شد

موضوعیت آسیبهای اجتماعی در «رگ خواب»
اولین قسمت از سلسله نشستهای «فیلمنامه فیلم» حوزه هنری ،با موضوع نقد و بررسی فیلم سینمایی «رگ خواب» به کارگردانی
حمید نعمت اهلل و نویسندگی معصومه بیات و بازی لیال حاتمی ،کورش تهامی ،الهام کردا و لیال موسوی  30تیرماه (یکشنبه) در سالن اوستا
حوزه هنری برگزار و همزمان با اکران فیلم ،سید محمدحسینی ،مدیر مرکز تولید متن حوزه هنری به نقد و بررسی این فیلمنامه پرداخت.
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در این مراسم سید محمدحسینی،
مدیر مرکز تولید متن حوزه هنری
ضمن اشاره به محتوای ژانر اجتماعی
فیلمهای سینمایی گفت :غالبا فیلمهایی که با
ژانر اجتماعی ساخته میشود به دنبال بیان کردن
معضالت و آسیبهای اجتماعی رایج در جامعه
است .دیدگاه اینگونه فیلمهای آسیب شناسی و
پاتولوژی موضوعات است« .رگ خواب» برخالف
فیلمهای دیگر ،از چارچوب صرفا نمایش فیلم
فراتر رفته و نگاهی روان شناسانه به موضوع
داشته است .این فیلمنامه از نگاه صرفا گریم گانه
به متنها و ادبیات رایج در آثار گذشته خودداری
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
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کرده و فارغ از توجه کلیشهای به واژه عشق،
از نقطه آغاز دوست داشتن تا مرز هوس پیش
رفته است و در پی نشان دادن تحقیر معشوق
و شخصیت اصلی فیلم در جریان عشق ،به دام
هوس و عواقب آن اشاره میکند.
وی افزود :حقارت حسی است که در این فیلم
به درستی به تصویر کشیده میشود بنابراین
رابطه کامال رمانتیک بین دو نفر به یکباره عوض
شده و وجوه دیگری از قصه به نمایش گذاشته
میشود  .معموال سینمای ایران به تکرار اینگونه
ژانرها نمیپردازد چرا که سینمای ما معموال به
خرده داستانها عادت داشته و از داستانهایی

با موضوعات کامال مشخص و یکپارچه به دور
بوده است« .رگ خواب» نمونهای از فیلمهای
تک کاراکتری است که تالش کرده روایت را
با تمهیدات متعدد و نریشن کامل کند .در واقع
نریشنها خطاب به فردی است که در حین روایت
داستان ،مخاطب آن کم کم مشخص میشود که
از نظر بنده این فضا سازی و نریشنها در فیلم
کامال درست و به جا بوده است.
حسینی ادامه داد :فارغ از لحن کتابی نریشنها،
محتوای متن نریشنها کامال کاربردی بوده
و قصه را به خوبی پیش برده است .در جایگاه
انتقادی ،بنده معتقدم «رگ خواب» در مرحله
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سید محمد حسینی :
«رگ خواب»
از چارچوب صرفا نمایش فیلم
فراتر رفته و نگاهی
روان شناسانه به موضوع
داشته است
این فیلمنامه
از نگاه صرفا گریم گانه به
متنها و ادبیات رایج
در آثار گذشته
خودداری
کرده

شخصیت سازی و بیان باورهای عاشقانه یک
زن بسیار موفق عمل کرده است با این وجود
نمیتوان از نقطه ضعفهای آن نیز غافل ماند.
تغییر خواستگاه زن در جامعه نوعی ضعف است
که کاراکتر اصلی فیلم به آن دچار شده است .در
واقع با وجود تیپ روشن فکری شخصیت اصلی
فیلم ،زن در مواجه با عشق به بالهت نوجوانانهای
میرسد که به طور کلی قصه را عوض میکند.
این جریان باور پذیری فیلم را کاهش داده و درک
منطقی آن را برای مخاطب مشکل میکند.
وی خاطرنشان کرد :القای حس روشن فکری در
فیلم ،در قالب ارکانی مثل آموزش زبان فرانسه
به وضوح دیده میشود که همزمان با نمایش آن،
فرد تن به هرکاری داده و به بازسازی گذشته
نقش مینا میپردازد .نشان دادن ازدواج نا موفق
زن ،باید تجربهای را برای ادامه زندگی نقش
مینا داشته باشد که متاسفانه کارگردان از نشان
دادن آن غافل بوده است .در شرایطی که معموال
شکست در یک زندگی مشترک ،افراد را محکمتر
میکند در حالی که در نقش مینا با فرآیند آسیب
اجتماعی و ضربه پذیری زن روبرو میشویم.
مدیر مرکز تولید متن حوزه هنری تاکید کرد:
برخی افراد بر این باورند که مواجهه با عشق
امری کودکانه است بنابراین دررویارویی با
دیوانگیهای فرد عاشق در فیلم ،دیگر
شخصیتها باید کودکانه در نظر گرفته شوند در
حالی که این فرآیند توجیهی بیش نیست و باید
تقویت شود« .رگ خواب» نمایی از عشق فوری
و دلداگیهای آنی است و ما مجبور هستیم به
شخصیت به عنوان یک تیپ نگاه کنیم در این
شرایط باید از داشتههای ذهنی خود برای کمک
به نویسنده بهره ببریم.
وی عنوان کرد :انتظار طوالنی مینا برای دیدن
کامران در لحظهای به مسخره بازی میرسد که
این امر جریان قصه را عوض میکند .قصهای که
قرا ر است حیاط خلوتی از همه عناصر طبیعت
یک خانواده باشد با تال شهای کارگردان در
انتخاب خانهای متناسب با قصه ،به جریان بیان
درست داستان کمک بسیاری کرده است.
گفتنی است از لحاظ کارگردانی ضعفی در این
فیلم وجود ندارد و فضا در امتداد شخصیت
پیش رفته است .اما تغییر داستان و آغاز فصل
هوس بازی توسط شخصیت مرد قصه ،نوعی
پاردوکس است در حالی که معموال شخصیت
اغواگر فیلمها ،زن بوده است .ما از لحظه شروع
احساس سرد تحقیر شدن در سالن سینما،
نسبت به موفقیت کارگردان در انتقال مفهوم
مطمئن میشویم که با کارگزاری فضای مناسب،
دو قصه مجزا را به هم وصل میکند .در این میان
مخاطب در خیال رسیدن به عشقی پاک به سر
میبرد که به ناگه به هوس بازی مرد و نمایش

شخصیت منفوری از آن میرسد .در این قسمت
عالوه بر نقاط قوت ،ضعفهایی وجود دارد که
ریشه در بد بودن مرد داستان و نمایش سیاهی از
آن فرد دارد در حالی که بر اساس ادبیات فارسی،
عنصر عشق چیزی پیچیده تر از نمایشی است
که در این فیلم به چشم میخورد.
حسینی ضمن اشاره به داستانهای تاریخی که
از عشق ،عناصر پیچید هتری میسازد ،اذعان
داشت :قطعا نمایش عشق نیاز به قصهای درونی
دارد اما هوس بازی خیلی سریعتر از عشق دست
ماجرای اصلی فیلم را رو میکند و منفور بودن
شخصیت را بیشتر نشان میدهد .بنابراین دیگر
جایی برای قضاوت مخاطب نگذاشته است چرا
که نویسنده از قبل قضاوتی یک طرفه داشته
است.
وی یادآور شد :حس حقارت تنها عاملی برای
ترغیب مخاطب به ادامه داستان است و حتی
کنجکاوی هم نقشی در این پیگیری ندارد .حس
ترهم به شخصیت فیلم اصال خوب نیست و در
نیمه دوم قصه دچار افت زیادی میشویم ولی به
طور کلی بازگشت خوبی در قصه اتفاق میافتد.
بنده معتقدم که «رگ خواب» نتیجه اجتماعی
فوق العادهای داشته است و در بازگشت فرد به
خانواده و پناه گرفتن در آن بسیار جذاب عمل
میکند .همچنین به کارکرد ارگانیک این عنصر
در فرهنگ ما توجه خوبی شده و درک آن کامال
ملموس است در واقع جای این خصلت به شدت
در سینما خالی است .در فراّیند شخصیت اصلی
داستان این عنصر ،کاشت خوبی داشته که
نهایتا با بازگشت به آغوش پدر بیمار ،مینا به اوج
دلگرمی میرسد .پایان داستان حل معنایی برای
مشکالت فردیت شخصیت مینا است هرچند که
این اتفاق با تاخیر زیادی رخ داده و برای مخاطب
نچسب باشد اما درست و به جا انجام شده است.
مدیر مرکز تولید متن حوزه هنری اظهار
داشت :به لحاظ ساختاری فیلمنامه از اصول
کالسیک فیلمنامه نویسی برخوردار بوده است
و باید بپذیریم که موفقیت فیلمنامههای تک
کاراکتری کاری دشوار بوده و کارگردانی آن
نیز مشکالتی بیشتری خواهد داشت« .رگ
خواب» از کارگردانی جلوتری نسبت به فیلمنامه
برخوردار است.
الزم به ذکر است سلسله نشستهای «فیلمنامه
فیلم» در تداوم برنامههای «سینماپاتوق» حوزه
هنری پیشبینی شده و به همت دفتر تولید متن
و روابط عمومی و محافل سینمایی حوزه هنری
صورت میگیرد .این برنامه قرار است میزبان
دانشجویان ،منتقدان وعالقمندان حوزه سینما
باشد تا ضمن نمایش فیلم هفته به نقد و بررسی
فیلمنامه اثر بپردازند .شرکت دراین برنامه برای
اهالی رسانه و خبرنگاران نیز آزاد است.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره 30و31
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گـفـتـگو

تبدیل قهرمانهای فردی
به قهرمانهای جمعی
در دومین قسمت از سلسله نشستهای «فیلمنامه فیلم» عنوان شد
دومین نشست از سلسله نشستهای «فیلمنامه فیلم» حوزه هنری ،با موضوع نقد و
بررسی فیلم سینمایی «سیکاریو» به کارگردانی دنی ویلنو و نویسندگی تیلور شریدان در
سالن اوستا حوزه هنری برگزار شد.
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ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مرداد و شهریور۹۸

سید محمد حسینی مدیر مرکز تولید متن حوزه هنری
در دومین جلسه نشســت «فیلمنامه فیلم» پس از اکران
فیلم ســینمایی «ســیکاریو» به کارگردانی دنی ویلنو و
نویسندگی تیلور شریدان در ســالن اوستا حوزه هنری به
نقد آن پرداخت و فیلمنامه اثر را با محوریت قهرمان سازی
مورد بررسی قرار داد.
وی در ابتدای این نشست گفت :در این جلسات بنای ما
روی فیلمنامه است و قرار است بررسی کنیم ببینیم چگونه
می توان به یک فیلمنامه خوب رسید و در ساختار فیلمنامه
چه چیزهایی لحاظ میشود که یک فیلم موفق میشود و
قدرتمند از آب در میآید.
وی افزود :شــاید فیلمهای پلیسی زیادی در زندگیتان
دیده باشید .شاید فیلمهای قهرمانی زیادی در زندگیتان
دیده باشید و شاید با عناصری از آن صحبت میکنم کامال
آشنا باشید و در همین راستا امروز درباره سیکاریو صحبت
میکنیم.
وی تشــریح کــرد :در ابتدا یک تقســیم بنــدی روی
شــخصیتها انجام بدهیم .همه شــما میدانید که یک
عنصری به نام «قهرمان» در ســینما وجــود دارد که اگر
بخواهیم تعریفــش کنیم میگوییم یک موجود دوســت
داشتنی است که مخاطب با آن همذات پنداری میکند و
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بخشی یا وجهی از وجود خودش را در شخصیت
قهرمان میبیند ،آن را بســط میدهد و ســعی
میکند خودش را با او تطبیق دهد.
وی ادامه داد :البته یادمان باشد هیچ مخاطبی
نه عام و نه خاص خودش را به طور مطلق شبیه
قهرمان نمیداند .چه شما فیلمنامهنویس باشید
چه داستان نویس این را به خاطر داشته باشید
که بخشی از شــخصیت مخاطبتون باید با این
شــخصیت قهرمان اثابت بکند .پس شخصیت
قهرمان معموال شخصیت دوست داشتنی است
که ما همیشه از او انتظار خوبی داریم و معموال
هم کار خوب میکند.
حسینی تاکید کرد :پیرو یک اصل نانوشته در
سینما همیشه حق با «خوشگل»هاست .چهره
خوب و فیزیک خوب باید قهرمان باشد ،ابزارها
در خدمت اوست .غالبا همه عناصر طوری چیده
میشوند که شخصیت او در داستان متولد بشود
و خودش را نشــان بدهد .دو راهیهای داستان
طوری طراحی میشود که او بتواند به همه آنها
غلبه کند.
وی معتقد اســت :حاال قهرمانها آرام آرام از

قهرمانهای فردی که در هالیوود متولد میشــوند،
کم کم تبدیل بــه ابر قهرمانها میشــوند که مثال
نمونههایش را تا دلتان بخواهد «مارول» خلق کرد.
وی ادامه داد :عنصر دومی که در فیلمنامه با آن سر
و کار داریم «ضد قهرمان» اســت .که همه میدانید
چیست و خیلی جای تعریف ندارد .معموال قرار نیست
قشنگ باشد یعنی حتما باید زشــت باشد اتفاقا .در
ظاهرش باید خودش را نشــان بدهد .خبیث اســت
و در هرجا حضور دارد باید کار بــدی بکند و مطلق
بدی است .به شدت ســیاه است .موضع تماشاچی و
نویسنده نسبت به او کامال مشخص است .اصال نیازی
نیست که نویســنده به او کمی وجه انسانی بدهد و
معموال در دو راهیها خباثت و رذالت و پستی را باید
به او نسبت داد.
حســینی درباره قهرمان های زن نیــز گفت :این
قهرمانها هــم از همان وجاهت اســتفاده میکنند
و بیشــتر در دو راهیهایی قــرار میگیرند که وجه
صالبت مردانه در آنها پر رنگ شــود .حتما باید مثل
قهرمان مرد چهره موجه و قشــنگی داشته باشد و
همان خصوصیات قهرمانان مرد به آنها قابل القاست.
وی اضافه کرد :فقط نکتهای که در سالهای اخیر
خیلی پر رنگ شده این است که فمینیستها دارند
به قهرمانان زن نوعی طغیانگری علیه دنیای مردانه
میدهد .که همیشه ســرخوردگیها و نداشتنهای
دنیای زنانه را در حرکاتی که شــبیه مردهاســت از
خودش بروز میدهد .مثل شــخصیت اصلی «بیل
را بکــش» و  ...که وجه زن ،وجــه مردانه به خودش
میگیرد.
وی معتقد اســت :اما شــخصیتی که ما کمتر در
ســینمای ایران بــه آن میپردازیــم و خیلی مهم
است و معموال نسبت به او ســوءتفاهم داریم و خطا
میگیریمش همین شخصیت ضد قهرمان با معادل
 anti heroاست.
وی افزود :این شــخصیت معموال الزامات قهرمان
را ندارد ولی گاهی کارهای کثیــف قهرمانانه انجام
میدهد .سمبلش در ســینما خیلی زیاده و معموال
تماشاچی از این شــخصیت خیلی خوشش میآید
مثل «هری کثیف» که تقریبا بــرای پلیس آمریکا
تبدیل به مدل تیپیکال شد .این آدم کارهای کثیفی
میکند کــه کارهای کثیفش علیه جنایت اســت و
بیننده دوستش میدارد .آرام آرام این تبدیل به مدلی
جدی شــد که بعدها ســه گانه «پدرخوانده» از آن
استفاده کرد و آرام آرام تبدیل یه شخصیتی شد که
دیگر بیشتر از قهرمانها در سینما حضور پیدا کرد و
دوست داشتنیتر از قهرمانها شد.
وی گفت :این شــخصیت بزهکار معموال محبوب
میشود .این شخصیتها قرار نیســت تواناییهای
شگفت انگیزی شبیه قهرمانها داشته باشند .اصال
اینطور نیســت .آدم های کامال عادی هســتند که
معموال آل پاچینو این نقشها را بازی میکند ،معموال
رابرت دنیرو بازی میکند.
حسینی تاکید کرد« :سیکاریو» یکی از حسنهای
بزرگی که در فیلمنامه دارد و به خوبی کشف شده و
در «آن»های فیلم آمده و همــه چیز جوری چیده
شده است که نسبتی که در فیلم برقرار شده نسبت

درستی است این است که هر  4تیپ مورد نظر یک
فیلم قهرمانانه در آن وجــود دارد .این دیگر «هری
کثیف» نیست که قرار است او را تنها دوست داشته
باشیم« .پدرخوانده» نیست که مثال ما «مایکل» را
دوست داشته باشیم .زیرا «مایکل» عمال جنایتکاری
است که حتی برادر خودش را کشته اما ما به عنوان
مخاطب دوســتش داریم .کاری که در «سیکاریو»
شــده ورژن کمی متفاوتتر و به روزتر این مســئله
است.
وی خاطرنشان کرد :سینما آرام آرام به سمتی رفت
که دو اتفاق در شکل گیری قهرمانها افتاد .اتفاق اول
اینکه قهرمانها از آن صورت اسطوره خاص و تراشیده
شده آرام آرام شــبیه مردم عادی شدند .نکته دومی
که در سینما اتفاق افتاده و به خصوص در روزگار ما
خیلی جدی است ،وجه قهرمان جمعی است .یعنی
گفتند یک نفر قهرمان نباشد بلکه چند نفر کنار هم
شخصیت ترکیبی قهرمان ما را تشکیل بدهند .این
مسئله آنقدر در ســینما جدی شد که «مارول» هم
تمکینش کرد علیرغم اینکه تکنیــک «مارول» ابر
قهرمان سازی است و ابرقهرمان هم زمانی خودش را
بروز میدهد که اوال قصهاش را فردی پیش ببرد ،ثانیا
«آنتی گونیست» به غایت قدرتمند باشد و ثالثا شما
فکر کنید که حتما ابر قهرمان و «»super hero
شما شکست خواهد خورد.
وی معتقد است :در چنین قالبی به نظر میرسید
که دیگر نیازی نیست «مارول» بیاید قهرمانهایش
را کنار یکدیگر جمع کند و پکیجی از قهرمان جمعی
درست کند ،اما این کار را میکند .در نتیجه فیلمی
جدی مانند «ســیکاریو» میتواند از این دو فرمول
استفاده کند.
وی در پایان جمــع بندی کرد :فرمــول اول این
اســت که تمام عناصر موجود در یک فیلم قهرمانانه
کنار همدیگه جمع بشــن که فرمولی طالیی است
که نگارش آن خیلی سخت اســت و تصور نکنید به
راحتی میتوان چنین چیزی را نوشــت .فرمول دوم
اینکه یــک قهرمان جمعی به جــای قهرمان فردی
بســازیم که بتوانیم ادامهاش دهیم و گام سوم اینکه
وجهی داشته باشد که بتوان دو و سه آن را به صورت
سریالی ساخت.

سید محمد حسینی :
یک عنصری
به نام «قهرمان»
در سینما وجود دارد که اگر
بخواهیم
تعریفش کنیم
میگوییم
یک موجود دوست داشتنی
است
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره 30و31

47

گـفـتـگو

در سومین نشست از سلسله نشستهای
«فیلمنامه فیلم» عنوان شد

«ندارها»
زبانی از واقعیتهای امروز

ت از سلسله نشستهای «فیلمنامه فیلم» حوزه هنری به
سومین نشس 
نقد و بررسی ساختار فیلمنامه فیلم «ندارها» به کارگردانی محمدرضا
عرب و نویسندگی عليرضا طالبزاده اختصاص یافت.
این نشست با حضور :داوود مسلمي منتقد سینما ،محمدرضا عرب
كارگردان و تهيهكننده فيلم ،علی رویین تن ،یاسمن نصرتی ،کیانوش
دالوند از کارگردانان سینما و  ...برگزار شد.
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در این مراســم داوود مسلمي منتقد ســینما در خصوص فیلم «ندارها» گفت:
فیلم «ندارها» مربوط به کارگردانی است با سابقه  ٢٠ساله در سینمای مستند.
ريشه سينما در تجارب قبلي و دســتاوردهاي آن در عكاسي چیزی است که در
فیلمهای این کارگردان متجلی میشــود .فیلم «آخرین ملکه زمین» یکی دیگر
از آثار این کارگردان است .اثری آکنده از غناي شــاعرانه و پر بار از نوع انديشه
و ساختار سينمايي است که در کســب تجارب درخشان در حیطه سینما بسیار
موفق عمل کرده اســت .در واقع هیچ وقت فیلمهای این کارگردان از سینمای
روایتگر تهی نشده و همیشــه از جذابیتهای کافی در این زمینه برخودار بوده
است .به طور کلی تماشاگر منتظر دیدن روایتی است که در کنار آن به اندیشهها،
جهان نگری و تفکرات آن پی ببرد.
وی افزود :ســینمای روایت به فکر اعتالی تفکر و اندیشه ورزی مخاطب است
و در جریان ارتباط با اثر ،نسبت به تماشــای مجدد فیلم اقدام میکند در حالی
که امروزه فیلمهایی ســاخته میشود که متاســفانه بر خالف جریان سینمای
روشنفکر ایران اســت که عموما تماشــاگر عام را از فیلم بریده میکند .در این
فیلم لحظههای ناب سینمای اندیشــه ورز را میبینیم که تنها به اندیشه فردی
فیلمساز توجه نکرده بلکه مخاطب و تماشــاگر را با خود همراه کرده و حضور او
در نهاد فیلم را لذت بخش کرده است .بنابراین سینما به معنای عام در این فیلم
معنا پیدا میکند.
مسلمی خاطر نشان کرد :ظاهرا فیلمهایی که منتســب به سینمای اجتماعی
هستند حرفهای زیادی برای گفتن دارند  .به حال فیلم قایم ب ذات اثری هنری

گزارش
اســت و باید برای ببررســی آن به خود فیلم رجوع
کرده چرا حواشی و آســیبهای اجتماعی تمامیت
خود اثر را تحت الشــعاع قرار میدهند .آنچه که در
این نوع سینما و روایتگری مهم است ارجاع فیلم به
مسایل اجتماعیای اســت که در نهاد جامعه پنهان
شده است و بازتاب دهنده وضعیت مرسوم در اجتماع
است در اصل برخي فيلمها به همین دليل خاصيت
رجعت پيدا ميكنند در شرایطی که تمامي فيلمهاي
پر از فحاش بوده و ذات آن را به نوعي لودگي تبديل
کرده است.
وی ادامه داد :سينمايي که قابليت رجعت دارد حتما
داراي شاخصههايي از حيات سينما براساس اصل و
منطق اســت .اما به هرحال فيلم قابل اعتنا ،درك و
فهم منجر به جادوي سينما میشــود که متاسفانه
از میان صدها فيلــم ،يكی از این آثــار قابل رجعت
پيدا میکند .اوليــن دليل رجعت به ســينما ،خود
ذات سينماست که منجر به ماندگار تصوير در ذهن
میشود .این در حالی اســت که حتي در ذات فيلم
فارسي اين رجعتها وجود داشــته اما سینمای ما
به آن توجهي نميكند .در واقع اينگونه مراســمات
دوباره خواني حقيقت اســت .انبوه سازي سينمايي
كه به رجعت توجهي نميكند انبوه آور است.
این منتقد ســینما با اشــاره به نقــاط ضعف فیلم
«ندارها» اظهار داشــت :بخشــي از فيلم اين حس
شتابزدگي دارد كه نشــانگر ایراد در چارچوب پايان
بندي و نقص ساختاری فيلمنامه است و عدم رعایت
تسلســل در آن به این مشــکل دامن مــی زند که
نهایتا منجر به حس بريدگي در آن شــده است كه
در واقع این فاصله در بخشهــاي ديگر فيلم هم به
چشــم میخورد .گرماي نوع كاراكترها و روايتگري
كارگردان اجازه نمود بيروني ایرادات و شفافیت در
آن را نميدهد .همچنین تشــابه و تکرار بسياري از
نقاط فيلم بــه دیگر آثار راه گریزی برای ســينماي
اجتماعي نگذاشته است بنابراین تنها بايد به فاصله
زماني ساخت آثار توجه شود.
در ادامه این نشست ،محمدرضا عرب ،كارگردان و
تهيه كننده فيلم «ندارها» گفت :اين نسخه از فیلم
مربوط به ســینمایی نگاتیوی اســت و از سینمای
دیجیتالی فاصلــه زیادی دارد .فیلــم «ندارها» در
سال  89ســاخته شده اســت و امروز نسخه بلوری
و با کیفیت فيلم اكران شــده اســت .نویسنده این
فیلم عليرضــا طالب زاده ،فیلمنامه نویس مشــهور
سریالهای «صاحب دالن» و «در پناه تو» بوده است.
فيلمنامه نويسي تفاوت زيادي با رمان نویسی دارد
چرا که خلق جریان تصویری بسیار سخت است .من
خود متولد جنوب شهر هستم و قصد ساختن فیلمی
برای تحقير اين قشر از جامعه را نداشتهام بلکه هدف
ما پرداختن به آسیبهای اجتماعی بوده است.
عرب خاطر نشــان کرد :ممنــوع التصویری هانیه
توسلی ،یکی از شخصیتهای فیلم تنها بهانهای بود
که اکران آن را به تعویــق انداخت در حالیکه حضور

او در فیلمهای دیگــر ،هیچ ممانعتی بــرای اکران
نداشت .من هیچ گاه نفهمیدم که این فیلم همچنان
چه مشــکلی دارد کــه از پخش آن در رســانه ملی
جلوگیری میشود در حالیکه پخش و تولید و توزیع
مواد مخدر در تولیدات رســانه ملی به امری عادی
تبدیل شده است .به حرف فیلم «ندارها» و سینمای
اجتماعی توجه نشده اســت .شما مخاطب حرفهای
سینما هستید و ما فیلمسازان سلیقه شما مخاطبان
را نازل کردهایم .امروز پایین آمدن سلیقه فیلمسازان
و سخیف شدن ســینما نتیجه جامعه بینقد و فاسد
است که مدیران آن مســئولیت مشکالت را برعهده
نمیگیرند.
وی عنوان کرد :ســینمای اجتماعی ایران که باید
به اینگونه فیلمها توجه بیشــتری کــرده و از تولید
آن حمایت کند ،اما از ایــن غافله عقب مانده و حتی
در موضوعــات اجتماعی نظیر کودتــای  28مرداد،
موشک وغیره هم اثری ســاخته نشده است .جایگاه
استراتژیک در سینما ایران کجاست؟ تنها به دنبال
ایجاد موجی هستیم که از یک اقدام جلوگیری کنیم
چرا که ظرفیتی برای نقــد در ایران وجود ندارد .در
حال حاضر کســانی که جلوی دوربیــن اعتراف به
نقدپذیری میکنند ،خالف این را ثابت کردهاند چرا
که قطعا اگر انتقادپذیــر بودند وضعیت امروز جامعه
ما این نبود.
کارگردان فیلم « ندارها» ضمن اشاره دویدن  3ساله
برای ساخت این فیلم یادآور شد« :ندارها» بیدلیل
ساخته نشد و درســت جایی که مخالف سرسختی
برای ساخته شدن این فیلم بود بعد از تولید ،جایزه
بهترین کارگردانی را به بنده اعطا کردند .كشور ما و
مجموعه قوا يا بلد نيستند و يا از پتانسیل هنر سینما،
جريان سازي و الگو سازی آن اطالعي ندارند .این در
حالی است که سینما و فیلمهایی نظیر کازابالنکا در
آمریکا میل و عشق به زندگی را در مردم ایجاد کرده
و جامعه بعد از جنگهای آمریکا را به خوبی نشــان
میدهد .ما اگر فيلمسازي اجتماعي را جدي نگيريم
به شرایط امروز میرسیم که اختالس گران از ملت
ما طلبكارند در حالیکه ما بابت حرام شدن اموال ،از
بین رفتن ذخایر ملی ،آينده و عمر نســلهايمان از
اختالس گران طلبكاريم.
وی در خصوص دخل و تصــرف در فیلمنامه گفت:
بنده فيلمنامه كامــل را خوانده و اجرا كردهام و ايده
خاصي به آن اضافــه و يا كم نكــردم .حتي در نوع
لباسهاي انتخابي شــكل طبقه را طراحي كردهايم.
نسخه ساخته شده نســخه اكران شده در جشنواره
است اين فيلم  ٩٣دقيقه بوده و كل فيلمنامه ساخته
شده است.
کارگردان فیلم «ندارهــا» در خصوص نحوه پایان
بندی فیلم افزود :تاثیر گذاری شــخصیت مهری در
ابتدا و انتهای فیلم کمک چندانی بــه فیلم کرده و
موضوع را رها نکرده است .الزم به ذکر است برداشت
عمومي از واژه آقازادگي در فيلم کامال مشخص است

و معتقدم يك اثر تمام و کمال و آرمانگرا را ميتوانیم
در فیلــم ببينم چرا که فيلمســاز با همه هســتي و
نيســتي به دنبال درك بوده و تالش ميكند با نقد
بهتر عمل كند.
علی رویین تن کارگردان سینما از دیگر میهمانان
این مراسم بود که نظر خود را درباره فیلم «ندارها»
این چنین بیان کــرد :فیلم «ندارها» باید توســط
منتقدان خــود نفروخته ،انتقاد شــود .از نظر بنده،
عرب فیلمســاز بد سلیقهای اســت چرا که شرایط
کشــور از داراها« ،ندارهــا» را میســازند ،و حتی
اســم عروســکهای بچه هایمان را هم دارا و سارا
میگذارند .این فیلم از چند منظر مهم است .در ابتدا
باید بگویم ایرانیترین نوای تاریخ ،ســینمای ایران
اســت ولی ایرانیترین نوایی که دیدیدم فیلم عرب
است .فیلمی تلخ ،شریف و پر از زندگی که شاید اگر
 5نقش برتر بعد از انقالب داشته باشیم قطعا محسن
تنابنده یکی از آن بازیگران برتر اســت .دومین نکته
دیالوگ نویسی این فیلم و قابلیت اعتنا به آن است.
با وجود ضعفهایی که در این فیلــم وجود دارد اما
با گذشــت زمان ارزشمندی آن بیشــتر شده است
چرا با رجوع به این فیلم تاریخ در آن متبلور شــده
و آدمهایی را به تصویر میکشــد که با تمام سختی،
شــریف زندگی کرد هاند .بعضي فيلمها در ساخت،
رو به عاقبت بخيري رفته است و این فيلم خود یک
سينماست و عاقبت بخيري دارد.
وی افزود :از نظر بنده فيلم مهمتر از فيلمنامه است.
اشكال فيلم «ندارها» به تهيه كنندگي و كارگرداني
يك نفر اســت چرا که اين فيلم به سمت مردم رفته
و هر طيفي را به تصوير كشيده است در حالیکه اين
خوشايند مديران نيست .در شــرایطی که وارد يك
هنر بزرگی شدهايم كه تاريخ مصرف دارد ،کارگردان
فیلم بايد خوشحال باشد كه صاحب این چنین فیلم
واقعیای است.

داوود مسلمي:
سینمای روایت
به فکر
اعتالی تفکر و
اندیشه ورزی
مخاطب است
و در جریان ارتباط با اثر،
نسبت به
تماشای مجدد فیلم
اقدام میکند
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره 30و31
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گزارش

در هفتمین جلسه «فیلمنامه فیلم» مطرح شد:

«خانهای برای تو» نمایی از امید در انسانهای نزدیک به مرگ

هفتمین جلسه «فیلمنامه فیلم» از سلسله نشستهای «سینماپاتوق» با موضوع
نقد و بررسی فیلم مستند «خانهای برای تو» به کارگردانی مهدی بخشیمقدم و تهیه
کنندگی مهدی شامحمدی در حوزه هنری برگزار شد.
هفتمین جلسه «فیلمنامه فیلم» از سلسله نشستهای «سینماپاتوق» با موضوع
نقد و بررسی فیلم مستند «خانهای برای تو» با حضور مهدی بخشیمقدم کارگردان
و مهدی شامحمدی تهیهکننده این فیلم در سالن اوستای حوزه هنری برگزار و این
فیلم اکران شد.
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در ابتدای این مراسم مهدي شامحمدي تهیه کننده فیلم مستند «خانه
ای برای تو» در خصوص موضوعیت این فیلم گفت :موضوع «مرگ» يكي
از دغدغههاي همیشگی من بوده است که با كتابهاي شهيد آويني به آن
رسيدم .حس خودخواهي از زنده بودن و ناراحتي از مرگ رفتگان هميشه
در بهشت زهرا همراه بوده است .در واقع حســي را تجربه كرده بودم كه
دوست داشتم مخاطب را نیز با آن آشــنا کنم .مستند «خانهای برای تو»
الهامی از این احساس بوده اســت که ما را ترغیب کرد برای ساخت این
فیلم سختیها را تحمل کرده و مدت زمان تقریبا  3سال را صرف ساخت
آن کنیم.
وی افزود :فيلم آمریکایــی «آخرين گامهاي مــرد محكوم به مرگ» و
مستند «فصل هرس» همانند مستند «خانهای برای تو» نمونهای بینظیر
از موضوع «مرگ» هستند که در انتقال مفهوم بسیار موفق عمل کرده و
به دنبال نشان دادن حال و احوال آدمهاي نزديك به مرگ و انتقال آن به

گزارش

مخاطب بودهاند.
شامحمدی با اشاره به سختیهای بسیار در ساخت
مســتند «خانه ای برای تو » اظهار داشت :مسئله
نشاني كه آدم از خود به جاي ميگذارند بزرگترين
دغدغه انســانهاي نزديك به مرگ است .اگر اين
انتظار در ســنهاي پايينتر اتفاق افتاد با شرايط
متفاوتتــري روبرو بــوده و منجر بــه خلق اثري
محتواييتر ميشود .برای انتخاب سوژه این مستند
ما به دنبال آدمهايي بودهايم كه در تنگنای مرگ و
زندگي قرار دارند بنابراین به سراغ بيماران سرطاني
رفتيم .چرا كه اين افراد حــس قابل انتقال تري از
اين ماجرا دارند.
وی ادامه داد :به جا گذاشتن اثر در آدمها متفاوت
است و به شيوههاي مختلفي انجام ميشود بنابراین
براي ســاخت فيلم با زندگي و حال و هواي سوژه
هاي متفاوتي آشــنا و به آنها نزديك شديم .داوود
شــخصيت اصلي فيلم تازه متوجــه بيماري خود
«سرطان» شده بود و تالشهای او ما را به شناخت
بيشتر ترغیب کرد .او پس از يكسال از بيمارياش
تصميم گرفت به منظور ايجاد سرپناه و حمايت از

همسرش خانهاي براي او بســازد كه اين خود امید
بزرگی به زندگی بود.
این تهیه کننده با اشاره به موفقیت مستند «خانهای
برای تــو» یادآور شــد :این مســتند بــا حضور در
سیوهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر ،بخش رقابتی
جشنواره کراکف لهســتان و دوازدهمین جشنواره
سینماحقیقت موفق به کسب نشان فیروزه بهترین
فیلم این جشنواره شد و در جشن مستقل سینمای
مستند ،عنوان بهترین فیلم را به خود اختصاص داد.
این در حالی اســت که با وجود مهیــا نبودن فضای
مناسب برای نمایش مستند ،این فیلم توفیقات خوبی
در تاثیرگذاری بر مخاطب داشته است.
وی ضمن انتقاد به عدم وجود ســالنهای نمایش
برای مســتند اذعان کرد :فيلمهای مســتند با نبود
سالن برای نمایش روبرو هســتند که اين امر منجر
به كاهش تالش فيلمســازان براي افزايش كيفيت
محتوايي و ســاخت فيلم در سطح اكران شده است.
ما به دنبال ســاخت فيلمهاي مستند بر پرده سينما
هستيم و ميدانم كه اين روند با سختي زيادي همراه
است ولي احقاق آن نياز به حمايت دارد تا به سطحي
از كيفيت برسد که مخاطب را برای دیدن مجاب به
پرداخت هزينه کند .اميدوارم روزی نمايش عمومي
مستند براي مخاطب انجام شود.
شــامحمدی خاطرنشان کرد :نشــان دادن حال و
هواي واقعيتهاي زندگي افراد نزديك به مرگ ،نياز
به مشورت با پزشكان ،مشاور و كاربلدهاي اين عرصه
دارد چرا که در این شــرایط ابتدا افــراد وارد روابط
عرفاني با خدا و طلب كمك از او شده سپس به مرحله
انكار و بعد از آن آگاهي از علت خلقت و رســيدن به
ذات پروردگار میرسند .قطعا در اين مراحل روحی
حال ســوژه در حدي نبود كه بتوان تمــام مراحل
زندگي او را به تصوير كشيد بنابراين برخي صحنههاي
زندگي داوود را از دست دادهايم با این وجود معتقدم
سكانسهاي اصلي در این فیلم نشان داده شده است.
وی ضمن تاکید بر حفظ ريتــم فيلم با بهره مندي
از موســيقي گفت :قطعا موســيقي اينگونه فيلمها
بايد متناســب با حال و هوای ســوژه ساخته شود و
تاثیرگذاری آن مســتلزم تفكيك ســكانسها است
ضمن اينكه برخي ديالوگهاي مستند «خانهای برای
تو» نياز به موسيقي داشت.
در ادامه این مراسم مهدي بخشي مقدم کارگردان
مســتند «خانهای برای تو» در خصوص این مستند
گفت :ماجــراي اين فيلم كامال واقعــی و حکایتی از
زندگی مرحوم احمد مرادخاني بوده اســت .در واقع
فيلم در بستر سرطان روايت شده و ما به دنبال نشان
دادن زندگي و مرگ متفاوت تر از آن چيزي بودهایم
كه در اذهان عمومی نشــان داده شده است .ساخت
خانه توسط داوود براي همسرش ،نمادی از سرانجام
دادن به كارهای ناتمام اوســت كه بستري از اميد و
تالش كردن براي زنده ماندن را به تصوير كشــيده
است كه با وجود نمایش دردهاي اين بيماران ،اميد
بعد از مرگ به انسان را نشان ميدهد.
وی افزود :ســاخت این مســتند با دشــواریهای

بسیاری همراه بود .ما براي فيلمبرداري سكانسهاي
بســتری داوود در بيمارســتان و تطابق آن با مرگ
كيارستمي با مشــكالت زیادی روبرو شديم .عالوه
بر این با اميد پزشــكان به بهبودی کامل او احساس
كرديم كه ســوژه به طور كامل بهبــود پيدا كرده و
به دنبال نشــان دادن اميد در انتهاي فيلم بوديم اما
متاســفانه بعد از مدتي با پيشــرفت بيماري و مرگ
داوود روبرو شديم بنابراین تصميم گرفتيم فيلم را با
مرگ او آغاز كنيم.
بخشی مقدم خاطرنشان کرد :يكي از داليل انتخاب
زندگي داوود ،غــرور و محكم بــودن او بود كه هيچ
ضعفي در شخصيت او ديده نميشد .چرا که در مواقع
احراز كامل بيماري و قطع اميــد از درمان ،معموال
افراد در نااميدي به ســر ميبرند اما سوژه ما در این
فيلم با اميد روزهاي پاياني زندگي را به ســر برد .در
واقع ساخت خانه با دســتان خالي ،اوج اميد در اين
فيلم بوده است.
وی در خصوص ضبط سکانسهای حساس مستند
«خانهای برای تو» و حفظ بخش کمی از تصاویر در
آن یادآور شد :ما براي ســاخت اين فيلم اتاق فكری
داشتيم كه بر اساس اطالعات و شرایط زندگي داوود،
تصمیم گیری نســبت به ضبط فيلــم در آن انجام
میشد .این در حالی است که براي پايان فيلم و مرگ
داوود نيازي به نشــان دادن برخي سكانسهايي از
زندگي او نبود .در واقع از سناريوی فيلم آگاه بوده و
به دنبال ضبط لحظات كليدي زندگي كردن و نشان
دادن او بودهایم.
این کارگــردان ضمــن تاکید بــر واقعــی بودن
ديالوگهاي فيلم اظهار داشــت :ضبط دیالوگها و
تما سهای تلفنی کامال اتفاقی و بــدون هماهنگي
قبلی بوده و هيچ صدايي را در آن از دســت ندادهايم
تنهــا بخش هماهنگ شــده در این فیلــم اطالع از
مكانهاي ضبط فيلم بوده است .ناگفته نماند ما اين
فيلم را با گروه  ٤نفره ضبط كرده و ســعي داشتهايم
تمركز را در روال عادي زندگي شــخصيت اول فيلم
حفظ كنيم.
وی در پایان اذعان داشت :ساخت اين فيلم بر روال
رفاقت و دوستي با داوود ادامه داشته و اين منجر به
واقعيت گرايي فيلم شده است .همچنین باید تاکید
کنم که مســتند «خانهای برای تو» كامال رئال بوده
است و هيچگونه بازسازي در آن انجام نشده است.

مهدي شامحمدي :
فيلم آمریکایی «آخرين گامهاي
مرد محكوم به مرگ» و مستند
«فصل هرس» همانند مستند
«خانهای برای تو» نمونهای
بینظیر از موضوع «مرگ»
هستند
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره 30و31
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محمدهادی کریمی در پنجمين نشست «فیلمنامه فیلم» مطرح کرد:

فردیت برای هنرمند از نان شب هم واجب تر است
پنجمين جلسه «فيلمنامه فيلم» از سلسله نشستهای «سینماپاتوق» با موضوع نقد و بررسی فيلم
سينمايی «كمدی انسانی» به كارگردانی محمدهادی كريمی در سالن اوستای حوزه هنری برگزار شد.
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محمد هادي كريمي نويســنده ،كارگــردان و تهيه
كننده فيلم سينمايي «کمدي انساني» در خصوص
ساخت اين اثر گفت :هنرمند کبوتر حرم نیست ،گل
گلخانه نیست ،همین سختی ها و صعوبت ها و مالمت
شنیدن ها و در عین حال به خود وفادار بودن هاست
که برای هنرمند ســلوک می آفریند ،لذت تجربه ی
کاتارسیستیک از فیلمســازی را به هنرمند می دهد،
هنرمند گله و شکوه و آه و ناله و اعتراضی هم اگر دارد
باید در اثرش منعکس شود و در فردیتش رسوخ یابد نه
در پشت تریبون ها  ...به همین خاطر از سختی های
ساخت فیلمی چون کمدی انسانی در بخش خصوصی
نمی خواهم بگویم  ،راستش انقدر همه و همه معترض
شده اند که اهمیت و شکوه اعتراض به کل از بین رفته
و ما به جای اعتراض بیشــتر تعارض های رفتاری را
پیرامون مان می بینیم.
وی افزود :فردیت برای هنرمند از نان شب هم واجب
تراست ،مهم تر از تکنیک های فیلمسازی ،کانسپتی
است که قرار است مبنای ساخت جهان یک فیلم شود،
مهم تــر از زاویه ی دوربین ،زاویه ی فکری ســازنده
ی یک اثر به موضوعی اســت که قراراست هسته ی
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مرداد و شهریور۹۸

مرکزی اثراو تلقی شود ،البته ،به اشتراک گذاشتن بی
پروای فردیت  ،خود یک جرات و جسارت و اعتماد به
نفس و رهایی ویژه ای می طلبد که رســیدن به این
موقعیت بسیار دشوار است.
کریمی با بیان اینکه «کمدی انســانی» فیلمی است
بیوگرافیک ،پیرامون زندگی یک فرد و به واسطه آن
که هر زندگــیای در ادوار و دهههای مختلف امتداد
مییابد ،اضافه کرد :داســتان ما هم در چند دهه رخ
میدهد و این به معنای تاریخی بودن داستان نیست.
گرچه برای نشان دادن هر دهه ،تصاویر باید منطبق
با حال و هوا و فضای آن دهه باشــد؛ از بافت معماری
و لباس گرفته تا اشیاء صحنه و رخدادهای اجتماعی
ویژه آن دهه ،ولــی «کمدی انســانی» وقتی دقت
میکنیم یک فیلم جامعه شناختی است و نه تاریخی،
و این جامعه شناختی از کریدور بیشتر روان شناختی
است یعنی از خالل ب ُعد روانشناختی رشد یک پسر در
خانواده ،مدرسه و در کل پیرامونش به یک نگاه کلی
از جامعهای که او در آن بزرگ شــده و نیز اثری که او
در بزرگسالی بر پیرامونش میگذارد میرسیم ،اینکه
خشــونت چطور در وجود یک فرد نهادینه و سپس

باز تولید و منتشر میشــود و همه این تلخیها باید
به زبانی گفته میشــد که به لحاظ بصری و گرافیک
همه عین تابلوی نقاشی باشد که عشق اصلی و کشش
اولیه شخصیت داســتان به نقاشی بخشی از مضمون
اســت و به لحاظ لحن روایت آن ظرافت درونی پسر
که همیشه مورد تحقیر و ســرکوب واقع میشد در
فیلم جاری باشد که شــما از آن به عنوان شاعرانگی
یاد میکنید ،ضمن اینکه در کمدی انسانی از گویش
تاریخی کلیشهای و مرسوم فیلمهای تاریخ معاصر و
لباسها و صحنههای تکراری خبری نیست ،چیزی که
باعث متفاوت دیده شدن آن از سوی شما شده است.
شایان ذکر است برنامه «سینما پاتوق حوزه هنری»
به منظور توسعه تعامل ســینماگران ،حمایت از آثار
ســینمایی و گســترش مراودات بین اهالی رسانه و
هنرمندان و بسترسازی برای معرفی بهتر محصوالت
ســینمای ایران زیر نظر روابطعمومی و امور محافل
سازمان سینمایی حوزه هنری طراحی شده و در این
دوره با محوریت «فیلمنامه فیلم» به تحلیل و بررسی
ساختارهای محتوایی فیلم و فیلمنامه آثار سینمایی
می پردازد.

دیدگاه
ورود ســرمایههای مشکوک بدون شک،
برای کمک به سینما نیســت .انگیز ههای
پیچیده دیگری پشــت آن مطرح اســت.
بدیهیترین تحلیل برای این اقدام ،قانونی
کردن پولهای غیرقانونی ،مشــروع سازی
پو لهای نامشــروع و تمیزکاری و تطهیر
پولهای کثیــف و نجس اســت .برخالف
ظاهر امر ،که احساس میشود این پولها،
به رونق ســینمای راکد و بی رمق ما کمک
میکنند اتفاقــا ،در بلندمدت به شــدت،
آسیب میزنند.
در این زمینه بیشتر از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،این دستگاه قضایی و مراکز
و ســازمانهای نظارتی مســئول و مقصر
هستند .چرا که مکانسیم ارشاد به گونهای
نیست که دسترسی به استعالمات پیچیده
و عمیق را داشته باشد و اساسا ،فن و تو ان
و تخصص این وزارتخانه هم ،نیســت .قوه
قضائیه و ســازمانهای بازرسی و نظارتی
این امکان را دارنــد و قدرت رصد و نظارت
بر شعاع عمل همه مفسدان و یا متخلفین
اقتصادی را دارا هستند.
در دیگر ســو ،نمیتوان وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی را مبرا جلوه داد .به نظر
میرســد در این زمینه خالءهــای قانونی
وجود دارد که به آسانی ورود پولهای کثیف
یا ســرمایههای مشــکوک اتفاق میافتد.
چگونه اســت برای یک عضویت ســاده و
ناپیوسته در یکی از صنوف غیراصلی هزار
جور مالحظه و تبصره و ماده واحده وجود
دارد ولــی برای ورود این گونه ســرمایهها
قانونــی وجــود نــدارد .برخالف ســایر
بخشهای ســینمایی ظاهرا هیــچ گونه
مرام نامــهای در این زمینه وجــود ندارد.
ســرمایه گذاری در ســینما یکی از نقاط
پرابهام سینماست.
البته ،فراموش نکنیم ســینما هم مثل
ســایر عرصههــای صنعتــی ،اقتصادی و
اجتماعی به شدت به مشارکت بخشهای
خصوصی و سرمایه گذاریهای آزاد احتیاج
دارد .طبیعی اســت برخی از شــهروندان
مشتاق باشند که در سینما سرمایه گذاری
کنند .کما اینکه در طول سالهای گذشته
به وفور ،از این نــوع تعامالت صورت گرفته
است .این به نفع سینماســت .نباید ورود
پولهای تمیز را مانع شــویم .بــرای این
موضوع با توجه به چالشهای پیش آمده و
پروندههای مفتوح در رابطه با چند سرمایه
گذار مشــکوک معتقدم نیاز به یک کمیته
یا مرکزنظارتی مشــترک با بخش قضایی
و بازرســی داریم .مرکزی که کیفیت این
پولهــا ،صالحیت و ســوابق و انگیزههای
سرمایه گذارانش را تشخیص دهد.
ســینما دارای قدرت ســلبریتی سازی
و چهره سازی است .این رســانه پرنفوذ و

تاثیرگــذار از چنــان قدرت کــم نظیری
برخوردار است که به ســرعت از آدمهای
گمنام چهرههای مشهور و مرجع در منظر
افکار عمومی میســازد و چنانچه فردی با
ســرمایهای مشــکوک و کثیف وارد این
عرصه شود در آن صورت ،پیاده کردنش از
اسب زین شده ســینما کار چندان راحتی
نیست چون هزینه اجتماعی ایجاد میکند
و آسیب میرساند.
علی الظاهر ،این سرمایه گذاران مشکوک
با ژست حمایت از سینما و قرار گرفتن در
ویترین جذاب و هیجان انگیز ســینما وارد
این وادی میشــوند .ولی شکی نیست که
انگیزهها ،اهداف و نیــات دیگری در میان
است .به طور قطع ،انگیز ههایی اقتصادی،
اجتماعی و بیزنس ،همچنین فرار مالیاتی
هم در میان است.
متاســفانه برخی از مدیــران در وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با تحلیلی سطحی
دارای ذهینیتهای اشتباهی در این زمینه
هستند و میپندارند ورود هر نوع سرمایه و
پول اعم از کثیف و تمیز ،حرام و حالل ،پاک
و نجس و مشکوک و شفاف به نفع سینمای
فلک زده و بحران زده ماســت .اما ســخت
در اشتباهند .حساب ســرمایههای حالل،
تمیز و پاک جداســت .و اتفاقا ،میطلبد تا
مدیران تصمیم ساز در این حوزه ،با تدبیر و
هوشمندی در قالب تفاهم نامههای رسمی
با مراکز ،بانکها ،وزارتخانهها ،شــرکتها
و مراکــز تولیدی و صنعتــی و اقتصادی و
اجتماعی مشــارکت بخشهــای دولتی،
خصوصــی و خصولتی را با ســینما همراه
سازند.
اما سرمایههای مشکوک و پولهای کثیف
آسیب و زیانی به سینما وارد میکند که به
زودی قابل جبــران خواهد بود و مثل لقمه
حرامی است که سر سفره سینما آمده باشد.
رهبران دینی و معصومیــن به کرات در
مذمت لقمه حرام ســخن گفتهاند .فارغ از
نگاه دینی نسبت به لقمه حرام  ،پول کثیف
پیامدهای زیان باری برای سینما دارد که
گوشــههای از این ضرر و زیان تاکنون هم
آشکار شده اســت .پرداخت دستمزدهای
نجومی و خارج از عرف و ریخت و پاشهای
غیرمنطقی و به هم ریخت مناسبات معمول
روندهای تولید فیلم در کنار ایجاد البیگری
و رانت از طریق قدرتهای پشــت پرده در
چرخه اکران ،پخش و توزیــع از جمله آن
است .رکود تولیدات مســتقل ،حذف یا به
حاشــیه رانده شدن اســتعدادهای جوان
و کوچک شــدن دایره فعاالن سینمایی و
بیکاری خیل عظیم ســینماگران و شباع
شدن فضای ســینما از چند ســینماگر و
بازیگر و مضامین تکراری و طنزهای سخیف
و بعضا ،مبتذل و بیاعتنایــی به فیلمهای

رسمایههای مشکوک
و عقیم سازی سیمنا
یزدان عشیری
فرهنگی و سینمای انقالبی و جدی از دیگر آســیبهایی است که در
صورت گسترده شدن دامنه ورود پولهای مشکوک سینما گرفتارش
میشود .نکته جالب ،فصل مشترک محتوای اغلب این تولیدات ویژگی
اروتیک آثار و ابتذال آنهاست.
یکی از بدترین بالیی که این پولها سر سینما میآورند عقیم سازی
و تهی سازی سینماست .بیدلیل نیست که ســینمای امروز به تدریج
از فیلمهای جدی خالی میشــود و موجی از تولیدات خنثی محتوایی
فیلمها را فرا میگیرد .جوهره و ذات هنــر و هنرمند عدالت خواهی و
داشتن نگاه انسانی اســت .پول کثیف توان و تفکر نقد و اعتراض علیه
فساد و بی عدالتی را از هنرمند سلب میکند .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 شــک ،مانع ورود پولهای تمیز
میشود و باعث باعث بیانگیزه شــدن آدمهای دلسوز و عالقمندی به
سرمایه گذاری سالم در سینما .متاســفانه ،فضایی که پیرامون پرونده
چند متخلف اقتصادی که در ســینما هم از پولهای بادآورده و از حق
طبقات محروم جامعه ریخت و پاش کردهاند جو روانی بدی در فضای
اجتماعی ایجاد شده و خلی از کسانی که مثل همیشه راغب به حمایت
از جوانان برای فیلمسازی و ســرمایه گذاری در سینما بوداند از ترس
مبتالشدن به این گونه حواشــی در فضای غبارآلود پا پس کشیدند و
نگران شدند .و شاید زمانی طوالنی باید بگذرد تا این غبار فرو نشیند.
فراموش نکنیم فرار مالیاتی هم یکی از انگیزههایهای پیچیده پشت
تفکر این ســرمایه گذاریهاست .در غرب موسســههای خیریه معاف
از مالیات هستند که همواره دستاویزی میشــوند برای سوء استفاده
باندهای مافیا و در ایران هنر و ســینما از مالیات معافند .برخی از این
ســرمایه گذاریها در این راســتا ،شــاید اتفاق میافتد .یعنی سینما
میشود محلی برای فرارهای مالیاتی .و ...
باور داشته باشیم که ســرمایههای مشکوک و پولهای کثیف سینما
را از درون تهی میسازد و توان ،تفکر ،نقادی و اعتراض و آگاهی بخشی
را از سینما میگیرد.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره 30و31
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در نشست هماندیشی «چالشهای سینمای دفاع مقدس» مطرح شد:

سینمای دفاع مقدس تمام نمیشود
هجدهمین نشست هم اندیشی «سینما ،گفتمان فرهنگی» با موضوع «چالشهای
سینمای دفاع مقدس» با حضور :مهدی عظیمی میرآبادی رییس انجمن سینمای دفاع
مقدس ،مهدی جعفری کارگردان ،یزدان عشیری منتقد سینما و مریم دوستی کارگردان
در سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار شد.

ذائقه سازیهای غلط و مخرب معضل سینما
در ابتدای مراسم یزدان عشیری ،هدف از برگزاری
این نشست را رسیدن به چشم انداز و دستاوردهای
مطالعاتی پیرامون ســینمای دفاع مقدس عنوان
کرد و گفــت :علیرغم ادعای حمایــت و هواداری
نهادها و ارگانهای مختلف از این سینما ،این عرصه
در طی سالهای گذشته بسیار مهجور و فقیر بوده
که این در صورت بندی ساختاری و محتوایی آثار،
سوگیری مدیریتهای تصمیم گیر ،فقدان منابع،
بودجه و پژوهش و عدم پذیــرش مخاطب امروز و
 ...ریشه دارد.
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ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مرداد و شهریور۹۸

وی کمبود کیفیت و کمیت آثــار در این حوزه
را ملموس خوانــد و افزود :در حالی کــه با وجود
وضعیت منطقه ،خلیج فــارس و غیره همچنان در
شرایط دفاع مقدس قرار داریم ،حمایت کافی از این
عرصه صورت نمیگیرد .هر چند برخی مراکز نظیر
حوزه هنری حرکتهای جریان سازی در این زمینه
داشته و دارند؛ بویژه ،در بخش حمایتهای اکران،
و یا سازمان جوان اوج در حوزه تولید ،با این حال به
نظر میرسد این تالشها کافی نیست.
این منتقد سینما ادامه داد :ذائقه سازیهای غلط
و مخرب برای مخاطبان ،به معضلی برای ســاخت

این آثار و کمبود فیلم در این زمینه تبدیل شــده
اســت .قطعا تولید فیلم با موضــوع دفاع مقدس
مسیری برای تقویت مفاهیم انقالبی و ملی است.
میتوانیم صدها فیلم در ســینمای دفاع مقدس
بسازیم
مریم دوستی کارگردان ســینما ،در این برنامه
گفت :فیلم ســازی در حوزه دفــاع مقدس قطعا،
موثر و مهم است اما از نظر پشتیبانی و حمایت قادر
نیستم فیلمنامهای را به دست گرفته و با مراجعه
به هر مدیر و ارگانی اصرار به ساخت داشته باشم.
معتقدم متولیان سینمای دفاع مقدس خودشان
بایــد از فیلمســازان دعوت به همــکاری کنند و

گزارش
نمیدانم تکلیف ســینمای دفاع مقدس چیست؟
به عنوان کســی که  20ســال در حوزه فیلم کوتاه
و دیگر حوزههای ســینمایی فعالت دارم ،در حال
حاضر نمیدانم فیلمنامه ام را کجــا ببرم؟ چرا که
مکانی خاص با یک نگاه مشخصی به سینمای دفاع
مقدس وجود ندارد؟ همه ی آدمهایی که به عنوان
مدیر و استاد در شورای فیلمنامهها حضور دارند و
فیلمنامههای اجتماعی و کمدی را رصد و نقد کرده
و به امتیاز بندی میپردازند تا در بودجه فیلمسازی
مراکزی مانند فارابی قرار گیرد ،فیلمنامههای دفاع
مقدس را هم همانها میخوانند .چرا شورای ویژه
برای سینمای دفاع مقدس نداریم .پیشنهاد میدهم
میکنم بخش خاصــی را با عنوان ســینمای ملی
ارزشی را در جشنوارهها ایجاد کنیم.
وی یادآور شد :قطعا ،در ســینمای دفاع مقدس
شــاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود .تقریبا همه ی
مردم در خانواده و اقوام نزدیک یک شهید و جانباز
و از دست رفته در جنگ دارند ،پس ،قطعا نسبت به
تولید فیلم با این موضوع استقبال زیادی وجود دارد.

اگر قرار باشــد فیلم ســازان دفاع مقدس از این
حوزه فاصله گرفته و به ساخت فیلمهای کمدی
بپردازند یعنی کوتاهی صورت گرفته است.
دوستی خاطرنشان کرد :نگه داشتن این اعتقاد
و تفکر نیاز به حمایت دارد .در حال حاضر برای
ساخت فیلمها کامال سلیقهای رفتار میشود .من
برای ســاخت فیلم دومم بعد از شش ماه مطلع
شدم که ارگان مربوطه نسبت به فیلمنامهام نظر
منفی داشــته و فیلم را کاری تلخ تلقی کردند.
ســینمای دفاع مقدس را اگر به سمت قصههای
پس از جنگ ســوق دهیم و داستان بازماندگان
این دوران طالیی ایران را فارغ از قصههای موجود
و تکراری به تصویر بکشــیم میتوانیم معضالت
بچههای جنگ را به نســلهای امــروز معرفی
نماییم.
وی معتقد اســت هنوز هــم میتوانیم صدها
فیلم در سینمای دفاع مقدس بســازیم .من به
عنوان فیلمســاز این حوزه گله منــدم چرا که
سالهاست در راستای ســینمای جنگ تحقیق
کردم و بهتر از بعضی افراد میتوانم درک کنم که
بر سر خانوادههای شهدا و جانبازان دوران جنگ
تحمیلی چه گذشته است .جانبازانی که در جنگ
حضور داشته و خانوادههای آنها نیز از این فرهنگ
دفاع کردند .ولی همواره ،بی مهری دیده ام.
کارگران فیلم «دریاچه ماهــی» عنوان کرد:

دفاعمقدسگنجیپنهاندرالیههایتاریخمعاصر
در ادامه مهدی جعفری کارگردان ســینما گفت:
نسبت به فعاالن سینمای دفاع مقدس ،از بیرون این
تصور وجود دارد که از اوضاع بهتری از لحاظ مالی،
حمایتی و فعالیتــی برخوردارند .در حالی که واقعا،
کســانی که در این حوزه فعالیــت کردهاند متوجه
سختیها و چالشهای این نوع از سینما میشوند.
من کســی را مقصر نمیدانم .کارکردن در حوزهی
ســینما به طور کلی کار مشکلی است و فیلمسازی
در حوزه دفاع مقدس مشکلتر .به طور کلی فارغ از
هرگونه شعار موضوع دفاع مقدس ما مظلومیتی دارد
که بعد از جنگ این فضا بیشــتر از جانب مسئولین
پر هیاهو شده است .در واقع هیاهویی برای تاکید بر
ارزشهای جنگ و دفاع مقدس مان که در برههای
از زمان به یک اصل تبدیل شد.
ادبیات از سینما ماندگارتر است
وی افزود :این خوب اســت که ما بــه یاد دورانی
باشــیم که در واقع گنجی پنهان در الیههای تاریخ
ماســت .در این زمان ما باید قادر به کاوشگری این
گنج پنهان باشیم تا بفهمیم که چه چیزهایی را در
دوران دفاع مقدس خود از دست دادهایم .من معتقد
هستم تاکنون هیچگاه نسبت به این گنج پنهان در
تاریخ به طور کلی پرداخته نشده و همه اتفاقات تنها
در ظاهر و شواهد بوده است .در سالهای اخیر سعی
داشتهایم فقط یادی از آن دوران کنیم و در ایام دفاع
مقدس نسبت به برگزاری یادواره و برنامههایی از این
قبیل اقدام کنیم تا شاید یادی زنده شود .این گونه
مراسمها منافاتی با ارزش گذاری به جنگ تحمیلی
ندارد اما متاسفانه همه چیز به همین هفته خالصه
شــده و تا هفته دفاع مقدس ســال آینده فراموش

میشــود .در این میــان برگزاری جشــنواره فیلم
مقاومت به صورت دو ســاالنه بر این ارزشها صحه
میگذارد و به نمایش تعــداد آثار هنری محدودی
به یادآوری آن روزها میپردازد .بنابراین چیزی که
به دور از عملیات گسترده ،ذات معنایی و موضوعی
دفاع مقدس و دوران قهرمان پروری و تاریخاش را به
ثبت رسانده و تنها حوزهی موثر و مثبت این سالها
ادبیات دفاع مقدس بوده که به صورت ماندگار برای
ما باقی مانده اســت .که بخش بزرگ آن در همین
حوزه هنری اتفاق افتاده اســت .تنها چیزی که در
این بخش تاریخی و ماندگار شــده و به همت آقای
مرتضی سرهنگی و دوستانشان محقق شده ،ادبیات
دفاع مقدس است .این مفهوم یک واقعیت است که
ادبیات از سینما ماندگارتر بوده است.
کارگردان فیلم « 23نفر» اذعان داشــت:کارهای
کلیشهای در زمینه ســینمای دفاع مقدس عاملی
بــرای مخاطب گریــزی و قهر مردم با ایــن ژانر از
سینما شده است .آشتی دادن مخاطب با سینمای
دفاع مقدس بسیار مشکل اســت اما به دور از ذهن
نیست .ما برای درســت شــدن اوضاع نیاز به باور
فیلمســازان و مســئوالن داریم .اگر فارغ از باورها،
پرکردن جشنوارهها ،راهیابی به سینما و اختصاص
بودجه فیلمهای ارزشی ساخته شود فاتحه سینمای
دفاع مقدس خوانده میشــود .اگر بــاور را از این
ســینما برداریم همهی داشــتههای ما در این ژانر
از بین میرود .ما در این مســیر کمیبه تغییر راه
نیاز داریم و باید اعتمــاد خود به چند نفر محدود را
برداشته و به فیلمسازان جوان بهای بیشتری دهیم
تا شاید کارهای بهتر و اصولی تری ساخته شود .این
فیلمسازان نیاز به باور و اعتماد دارند.
مهدی عظیمــی میرآبادی مدیرعامــل انجمن
سینمای انقالب و دفاع مقدس گفت :مسئلهای که
مطرح میشود این است که سینمای دفاع مقدس
مورد اقبــال عمومی قرار نمیگیرد .آیا این ســوال
درست است؟ در سالهای گذشته فیلمهایی که با
تبلیغات و شرایط خوب به نمایش گذاشته شده و از
امکانات و سالن اکران مناسب برخوردار بودهاند آیا

مهدی جعفری :
من کسی را مقصر
نمیدانم .کارکردن در
حوزهی سینما
کار مشکلی است
و فیلمسازی
در حوزه
دفاع مقدس
مشکلتر.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره 30و31
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فیلمها به اندازه خود نفروخته اســت؟ پس تعریف
اینکه فیلم دفاع مقــدس از نظر مردم مهجور واقع
شده خیلی دقیقی نیست .ســاالنه تقریبا  ۸۰فیلم
سینمایی تولید میشود که از این تعداد تقریبا کمتر
از  ۱۰فیلم در این حوزه است.
وی افزود :این حرف درست نیســت که مردم با
ســینما دفاع مقدس قهر کردهاند .چه مســئولین
حکومتی ،چه دولتی ،چه صنفی و چه مسئولینی
که به طــور اختصاصی و موضوعی بــه این حوزه
مربوط میشــوند .همه باید در رابطه با این اقدام
به یک انگیزه باال همانند فیلمهای کمدی برســند
بویژه در زمینه حمایت و اختصاص سانس و سالن
مناسب به آن؛ و امکان دسترسی راحت را برای آن
فراهم کنند.
موضوع قهر مردم با سینمای دفاع مقدس،
غلط است

وی اذعان داشــت :اصــل موضوع قهــر مردم با
ســینمای دفاع مقدس ،غلط اســت .از  100فیلم
ساخته شده در سینما 8 ،فیلم قابل اعتناست پس
اگر ما در شرایط امروز نتیجهای را به نام قهر عمومی
مردم با ســینمای دفاع مقدس میبینیم به علت
برنامه ریزی مدیران اســت .اگر فیلمساز نتواند به
موضوعات ،مسائل و سواالت امروز جامعه پاسخ دهد
و از گذشته به عنوان چراغ راه آینده استفاده نشود،
مسلما توجهی به این سینما نمیشود .سیاست گذار
سینمای دفاع مقدس و فیلمساز باید اشتباه خود در
این زمینه را رفع کنند .از جهت ساختاری ،فیلمساز
برای ارتباط با مخاطب ،بایــد به اصالت و جذابیت
موضوع برای مخاطب توجــه کند .اگر این موضوع
لحاظ نشود از هر طیف و باندی هم که باشند جذب
اینگونه فیلمها نمیشوند.
مدیرعامل انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس
اظهار داشت :متولی سینمای دفاع مقدس کیست؟
آن کجاست؟ چه مسئولیتی دارد و این مسئولیت
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چه بازخــوردی دارد؟ اگر ما بگوییــم که وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی مســئول کل سینماهای
کشور اســت ســینمای دفاع مقدس جزیی از آن
سینما هست یا نیست ؟ آیا وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی نسبت به مســئولیت خود به این موضوع
توجهی میکنــد؟ من به ارگانهــای نظیر :حوزه
هنــری و ســازمان اوج و ...را به عنوان سیاســت
گذار نمیدانم و مجموعههایی هســتند که کمک
کنندهاند .حوزه هنری به عنــوان مجموعه بزرگ
سینمایی مسئولیت اساسی و اصلی در این زمینه
نــدارد همانگونه که ســازمان اوج در زمینه تولید
شروع کرده اســت ولی سیاســت گذار محسوب
نمیشــود و ادعایی هم ندارد بلکــه مدیران این
سازمانها و مراکز با حمایت از فیلمسازان ،سینما
دفاع مقدس را به راه انداختهاند و رونق بخشیدند.
در واقع طی چندســال اخیر اگر ایــن مجموعهها
وجود نمیداشتند اصال فیلمی در حوزه دفاع مقدس
نداشــتهایم .من نمیدانم متولیان این سینما کجا
هستند .در سالهای گذشته  35مرکز در خصوص
سینمای دفاع مقدس تصمیمات سلبی میگرفتند
در حالی که امروز تعداد این مراکز بیشتر هم شده
و همچنان به مرحله تصمیمات ایجابی نرسیدهایم.
عظیمی یادآور شد :از نگاه مدیریتی هم که به این
موضوع نگاه میکنم باید مدیریت ســینمای دفاع
مقدس ستادی متشکل از مجموعههایی باشد که
تصمیم گیریهای اساســی در آن انجام شود تا به
مرحله تولید برسیم.
به گفته وی ،باالترین تعداد فروش بلیط در تاریخ
ســینمای ایران بعد از انقالب ،متعلق به سینمای
دفاع مقدس بوده است .همانند بازمانده ،عقابها و
اخراجیها؛ اخراجیها یک نقطه عطف شد .تعداد
بیننده فیلم عقابهــا در باالترین حد قرار دارد در
حالی که فیلمهای امروزی در رســیدن به این حد
از تماشــاگر ناکام بودهاند .باالترین سطح مخاطب
همیشــه مربوط به فیلم دفاع مقدس بوده اســت
فیلمی که  40میلیارد میفروشد تقریبا متوسط 2

مدیرعامل انجمن سینمای
انقالب و دفاع مقدس:
دفاع مقدس
به خودی خود
آنقدر فیاض و پر جنب
وجوش است که با احتساب
همه فیلمها
در این عرصه
هنوز در جایگاه قطرهای از
یک دریا قرار داریم.

میلیون نفر مخاطب این فیلم پر فروش بودهاند .آیا
کل سینمای کشــور این دو میلیون نفر است؟ این
ایرادی مدیریتی اســت که جرئت پا درازی از این
قانون را نداشتهاند .نهایتا این  2میلیون نفر مخاطب
باعث افتخار آقایان میشود.
مدیرعامل انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس
ادامه داد :دفاع مقدس به خودی خود آنقدر فیاض
و پر جنب وجوش است که با احتساب همه فیلمها
در این عرصه هنــوز در جایگاه قطرهای از یک دریا
قرار داریم .اطالعات ،سوژهها و موضوعاتی در این
حوزه وجود دارد که هنوز هم در دفاع مقدس بسیار
نو و جدید است.
وی تصریح کرد :مشکل ســوژه و موضوع در این
سینما وجود ندارد بلکه مشکل ارتباط با مخاطب
داریم .ایجاد ارتباط الزاما به خود فیلم بر نمیگردد
بلکه منوط به جریانی است که قرار است این فیلم
را در اختیار مردم قرار دهد .در ســینمای خانگی
سیاســتی قرار دارد که اگر قرار بــه فروش فیلمی
باشد به خوبی به فروش خوبی میرسد و اگر قرار به
دیده نشدن باشــد از جذب مخاطب آن جلوگیری
میشود.
یزدان عشیری در این بخش ادامه داد :اگر نگاهی
به سینمای غرب داشته باشیم بعد از گذشت سالها
از جنگهای جهانی اول و دوم ،همچنان فیلمهای
جنگی ساخته میشود و شاهد تولید فیلمهایی با
این موضوع هستیم که به خوبی به فروش میرسند
و ما هم نیز به عنوان یک ایرانی در گستره مخاطبان
عام آنها قرار میگیریم .این نشــان دهنده راهبرد،
سیاست گذاری آنها در این زمینه است .من فکر
میکنم برای مسئوالن سینمایی ما این چشم انداز
و افق روشن و مشخص نیســت و اتاق فکر فعال و
کارآمدی نداریم که ساالنه بر مجموعه موضوعات
فیلم تمرکز داشــته و هدف گذاریها و حمایتها
برای آن انجام شود .متاسفانه ،در دهه  80با موجی
از فیلمهای دختر و پسری و کمدیهای روحوضی
مواجه شده و در دهه اخیر با مجموعه ای از فیلمها
منفعل روبرو هستیم .البته ،حساب فیلمسازانی که
به صورت آتش به اختیار ،خودجوش و با انگیزهها
و پشتکار شــخصی بر خالف جریان شنا میکنند
جداست .نقد ما به وجه قالب جریان سینمای کشور
هستیم .
عشیری افزود :متولی ســینمای کشور مشخص
است .نهادهایی همانند حوزه هنری ،اوج و انجمن
دفاع مقدس ورودشــان به علت وجــود خالها و
انحرافات و کاستیها در این عرصه است و بر اساس
منابع محــدودی که دارند ،آتش بــه اختیار عمل
میکنند .از طرفی معتقدم این نهادها طی سالهای
اخیر در زمینــه گفتمان ســازی و حمایت از این
جریان موفق عمل کردند .کارنامه سینمایی حوزه
هنری نشــان میدهد که این نهاد هــم در زمینه
پرورش ســینماگر متعهد ،هــم در عرصه تولید و
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بویژه در زمینه پخش و اکران در شــبکه خانگی،
اکران در سینماها با همه چالشها و مشکالت خوب
عمل کرده .هر چند کافی نیست .متولی سینمای
کشور مشخص است .چرا ما در ســبد اکرانهای
خود فیلمهایی از ژانرهــای مختلف :کمدی ،دفاع
مقدســی و اجتماعی را همزمان قرار نمیدهیم؟
براساس لیست فیلمهای شورای اکران صنفی ،در
حال حاضر براساس درجه بندی سنی ،گروه سنی
زیر  15ســال اصال فیلمی ندارند و کودک ما عمال
حق رفتن به سینما را ندارد .بر این اساس قطعا نقطه
کوری در این زمینه وجود دارد .در سبد سینما به
تنوع غذای فرهنگی برای همه گروههای سنی نیاز
داریم .ایراد کار در فقدان اتاق فکر و نداشتن راهبرد
مشخص و افق است.
مریم دوستی نیز تصریح کرد :در سینمای جهان
که به دنبال ســاخت فیلم دربــاره جنگ جهانی
هستند اگر به سیاه ترین نقطه تاریخ نرسیم ،هیچ
وقت نمیتوانیم حرفمان را بزنیم .ذات جنگ سیاه
اســت ولی از نظر من تاریخ ارزشی و ملی سینمای
دفاع مقدس همان  8سال دفاع مقدس است که از
جان دل برای همه ما آدمهای آن دوران را که رفتند
و یا با عواقب آن همراه هستند ،ارزشمند بوده و این
ثابت شده است.
وی اضافه کرد :در حال حاضر شــرایط مخاطب
گریزی ما در ســینما علت و معلولهای مدیریتی
دارد و به طور مستقیم تمام این کم و کاستیها را
بر گردن آنها میاندازم .اگر فیلمها دقیقا سر زمان
خود اکران شــود ،حتی ،آثار متوسط و زیرمتوسط
مخاطب خود را خواهند داشت.
این کارگردان ســینما اظهار داشــت :من قبول
ندارم که فیلمســازان دفاع مقدس به ســراغ ژانر
دیگری میروند بسیاری از این افراد دوست داشتند
که فیلمهای ارزشــی و ملی بســازند اما آنها را به
ســمت رفتن از این ژانر کشــاندند .من چند فیلم
میتوانم طی عمر سینماییام بسازم؟ ما باید به عمر
سینمایی سینماگران هم توجه کنیم و عرصه برای
حمایت باز باشــد و منصفانه از آنها حمایت شود.
در چند سال اخیر فیلمســازانی داشتهایم که برند
زود هنگام شــدهاند ما باید بدانیم پشت این ماجرا
چیست؟ و علت برند نشــدن برخی دیگر چیست؟
معتقدم سینمای دفاع مقدس تنها یک ویترین است
و آمار تولیدات این سینما تا حدی اسف بار است که
نیازی به مصاحبه و این حد پز دادن ندارد .سینمای
دفاع مقدس در نگاه مدیران ویترینی بیش نیست و
هیچکس آنگونه که باید برای آن دل نسوزانده و به
تعبیر بسیاری از آنها این سینما تخریب شده است و
به زور آن را تاکنون نگه داشته اند .من فکر میکنم
با این فیلمسازان جوان و نگاههای جدید تا زمانی
که نگاه و سینمای مدرن وارد نگاه مدیران نشود و تا
مادامی که از قصههای پس از جنگ و جدید حمایت
نکنند و این ترس را کنار نگذارند و خط قرمزهایی

را تنها برای تعــداد محدودی از فیلمســازان آزاد
کنند ،سینمای دفاع مقدس در همین مرحله باقی
میماند .خودی و ناخودی بودن در ســینما ،منجر
به دلسردی از این سینما شده و فیلمساز را افسرده
میکند .مدیران باید فیلمهای دفاع مقدس را رصد
کرده و با ایجاد انگیزه آنها را در این عرصه نگه دارند.
درواقع آنقدر که ماندگاری اهمیت دارد فیلمسازی
بیاهمیت است .حمایت از جوانان ،نیروها و تفکرات
جدید امری اساسی اســت .اوضاع سینمای دفاع
مقدس بسیار اسفبار اســت و ما دلمان را به تفکر و
عرق خود به این عرصه خوش کردهایم.
وی تصریح کــرد :ادبیات دفاع مقدس بســیار
ارزشمند است و به طور کلی ســینما و فرهنگ ما
بدون آن مفهومی ندارد.
جعفری نیز ادامه داد :برخالف نظر خانم دوستی
که تنها مســئولین را در کم کاری سینمای دفاع
مقدس مقصر میدانند من فیلمسازان را هم ،مقصر
اصلی میدانم .ما باید بــه دنبال راهی برای ارتباط
درســت مخاطب با سینما باشــیم .از نظر من این
حوزه اما و اگرهای زیــادی دارد و بیش از همه به
سیاستهای محتوایی پرداخته شده در حالی که
بیشتر سیاستها باید بر انتخاب افراد و مسئولیتها
تاکید داشته باشــد و صرفا محدود به ممیزیها و
محتوا نباشیم .جناح بندی در مدیریتها و تصمیم
گیری در این راســتا از نظر من کامال ســطحی و
شوخی است و ما برای تغییر و تحوالت به تغییر نگاه
و آسیب شناسی آن نیاز داریم .مسئوالن باید آسیب
شناسی جدی داشته باشند و اگر این اقدام به خوبی
اتفاق افتد میتوانیم به دیگر ایرادات موجود در این
زمینه پی ببریم .ما زبان هنری را فراموش کرده و با
زبانی کلیشهای حرف میزنیم در حالی که مخاطب
جوان امروز این زبان را قبول نداشته و باید با ادبیاتی
بینابینی با آن صحبت شــود و برآیندی از سالیق
مخاطب را در نظر گرفته و بــه توافق و تفاهمی در
این زمینه برسیم.
وی تشــریح کرد :عمق فاجعه زمانی است که ما
هیچ
مریم دوستی :

من قبول ندارم
که فیلمسازان دفاع مقدس
به سراغ
ژانر دیگری میروند
بسیاری از این افراد دوست
داشتند که فیلمهای ارزشی
و ملی بسازند اما آنها را
به سمت رفتن از این ژانر
کشاندند.

اندیشهای برای ساخت فیلم نداشته و صرفا به دنبال
تیک زدن تعداد فیلمهای دفاع مقدسی هستیم .به
فیلمسازان امثال خانم دوستی که فکر میکنند اگر
از فیلمهای دفاع مقدسی حمایت نشود ،به سمت
ســاخت کمدی میروند حق میدهــم و برادرانه
پیشــنهاد میکنم اگر واقعا باوری به موضوع دفاع
مقدس ندارند بهتر اســت که همان بروند چرا که
ماندشــان تاثیر ندارد اما اکثر این فیلمســازان به
موضوعات خود باور دارند و بنابر شرایط مجبور به
ترک میشــوند .ما نباید فرصت وجود فیلمسازان
مشــتاق به کار در این ژانر را از دست بدهیم تا به
دنبال پیشنهادات بهتری بروند اما اگر این فرصتها
از دست رفت باید بپذیریم که بازگشت این افراد با
پول بیشتر بیفایده است چرا که دیگر دغدغه آنها
پول است و باوری به این موضوعات ندارند.
این کارگردان ســینما زبان ارتباطــی را حلقه
گمشده سینمای دفاع مقدس معرفی کرد و یادآور
شد :باید به دنبال پیدا کردن حلقه گمشده سینمای
دفاع مقدس باشــیم تا به جذابیتهای سینمایی
فیلم به طور کلی نرســیم و بــاورش نکنیم موفق
نخواهیم بود .پیشرفت فیلمهای خارجی منوط به
سیاست گذاریهای پنهان است و اساسا فیلمی که
به مخاطب توجه نکند ،ساخته نمیشود .تا زمانی
که به فرم ،هنر و جذابیتی ســینمایی اجحاف پیدا
نکنیم هیچگاه نمیتوانیم به بهبود سینمای دفاع
مقدس امیدوار باشیم .فیلمهای حاتمی کیا سلیقه
من نیست اما در وهله اول به سینما و بعد از آن به
موضوع فکر میکند و این امر در مسیر فیلمسازی
به مرور پخته تر شده است و این منجر به مخاطب
پذیری شــده اســت .اهمیتی که به فرم و سینما
میدهیم نباید کمتر از اهمیت موضوعی باشد باعث
شده است متخصصین و فیلمساان خاص به دالیلی
از این حوزه پرهیز کردهاند.
مریم دوســتی ادامه داد :ما باید بــه جوانان بها
بدهیم تا حرف تازهای برای گفتن در سینمای دفاع
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مقدس داشته باشیم .نباید گارد را ببندیم و محدود
به سینمای افرادی نظیر حاتمی کیا شویم .درست
است که بعضی افراد پیشکسوت این سینما مانند
آقای حاتمی کیا و  ...موفق هستند ولی جوانان ما
نگاههای ویژهای به این سینما دارند و تا مادامی که
این گارد باز نشود اتفاق درستی نمیافتد.
یکی از نیازهای مهم سینمای دفاع ساخت
فیلمهایی برای گروه سنی کودک و نوجوان است

عظیمی میرآبــادی توضیح داد :بــه قول آقای
عشــیری ما باید تابلویی از آنچه که قرار اســت در
سال اکران شود ،طراحی کنیم و این وظیفه سازمان
ســینمایی کشــور اســت تا موضوعات متفاوت و
مخاطبین مختلف در آن دیده شوند یعنی به همه
اقشار در دورههای مختلف سنی توجه شود و حتی
به لحاظ منطقهای ،قومی و موضوعی نیاز به تنوع
داریم .بنابراین سینمای دفاع مقدس از این قضیه
مستثنی نیست .یکی از نیازهای مهم سینمای دفاع
ساخت فیلمهایی برای گروه سنی کودک و نوجوان
است و کسانی که در این جایگاه قرار میگیرند باید
به این موضوع توجه کنند.
وی افــزود :آمریکاییهــا برای ســاخت فیلم
قطعا سیاســتهای پنهانی دارند اما به طور کلی
ما سیاســتی برای ســاخت فیلم نداریم .صادقانه
میگویم هیچ آیین نامهای برای ســاخت فیلم در
سینمای ما وجود ندارد و کل سینمای ایران بر روی
یک کاغذ بایدها ،نبایدهــا و ممیزیها میچرخد.
من از مسئوالن سازمان سینمایی خواهش میکنم
اگر سیاســتی درخصوص تولید آثار در سینمای
کشــور وجود دارد آن را منتشر کنند تا همه مطلع
شــوند .ما میدانیم کــه چنین آییــن نامهای در
سیستم ســینمایی ما وجود ندارد و یا الاقل ما آن
را نمیشناسیم .بیش از  10ســالی میشود که در
سازمان سینمایی نسبت به تنظیم سند سینما اقدام
شده و سازمان سینمایی پیگیر آن بوده است تا به
قانون تبدیل شود .در این سند قواعدی مطرح شده
که به دلیل تبدیل نشدن آن به قانون ،اعمال سلیقه
مدیران به آن راه یافته است .در این میان اگر سلیقه
نبود این گوناگونی هم صورت نمیگرفت.
مسئوالن سینمایی کاله خود را قاضی کنند که
آیا مسئول سینمای کشور یا مسئول یک باند و
جریان هستند؟

وی عنوان کرد :زمانی از ســینما حرف میزنیم
پیشوندهایی چون ،هنر ،رســانه و صنعت مطرح
میشوند .این یعنی اینکه ســینما به تنهایی معنا
نمیگیرد .ســینما یک هنر ،صنعت و رسانه است.
بنابراین ســینما باید با هر ســه خصلت سنجیده
شود .ما بحثی به عنوان ســهمیه بندی بودجه در
ســینما نداریم و تنها در اختصاص تســهیالت در
فارابی ،فیلمهای مدنظر در این سهمیه بندی قرار
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میگیرند .مسئوالن کشور باید کاله خود را قاضی
کنند که آیا مسئول سینمای کشور هستند یا خیر؟
یا مســئول یک باند و جریان هســتند؟ متاسفانه،
مسئوالن دچار نگرش غلطی شدهاند .من  4روزی
که مسئولیت دارم صندلی خود را محکم میچسبم
که صندلــیام را از زیر پایم نکشــند و بعد از اتمام
کاریام هم سینما را خراب نکرده باشم .اگر متولیان
این دغدغه را داشته باشند کسی به آنها اعتراضی
نمیکند.
وی اذعان داشت :سینمای کشــور در کل دچار
مشــکل اســت پس دفاع مقدس هم که جزیی از
آن اســت نیز دچار مشــکل اســت .دغدغه امروز
سینماگران دفاع مقدس از باوری نشات میگیرد
که آقای جعفری به آن اشاره کرده است .ما در همه
موضوعات مشــکل داریم و پیگیری این مشکالت
ناشــی از دغدغههای فلیمسازان اســت .امکانات
سینما دفاع مقدس در بخشهای دیگر سینما هم
وجود ندارد .مشکل ما سینمای کشور است که به
تبع آن دیگر سینماها دارند .ما نباید بر سر سینمای
دفاع مقدس بزنیم چرا که اگر امکان فروش و اکران
برای اینگونــه فیلمها در نظر گرفته شــود ،اتفاقا
سینمای دفاع مقدس از دیگر ژانرها باالتر اگر نباشد
نباشد ،پایینتر نیست.
مریم دوســتی معتقد اســت :اگر تســهیالت و
یارانهای به ســینمای دفاع مقدس تخصیص داده
نشود این ســینما به صفر میرســد .یک گروه و
شــرایطی الزم اســت که فیلمنامهها را تشخیص
دهند .چرا شــورای بازخوانی فیلمنامه داریم ولی
هیچ زنــی در این شــورا حضور نــدارد .تفکر یک
فیلمساز فارغ از جنســیت مهم است .ما شوراهای
به روز نداریــم و فیلمهای دفاع مقــدس تبلیغی
وجود ندارد.
سینمای دفاع مقدس تمام نمیشود
وی ادامه داد :ما باید با حقیقت رو در رو بشــویم.

مدیران ســینما از خالی بودن سالنها میترسند.
اقتصاد کشــور اجازه حضور خانواده در سینماها را
نمیدهد و موقعیت خوبی برای آنها فراهم نیست.
من حق میدهم که خانوادهها روحیه فیلم جدی را
نداشته باشند .من به عنوان یک فیلمساز اگر بتوانم
در این شــرایط بحرانی کارم را درست انجام دهم،
هنر کردهام و نمیتوان تنها مدیران ســینمایی را
مقصر دانست .سینمای دفاع مقدس تمام نمیشود
حتی اگر تنها یک فیلم در سال ساخته شود؛ مهم
نگاه و عشــق مربوط به آن اســت .من از مدیران و
فیلمسازان تقاضا دارم به بازماندگان جنگ بپردازند.
من پای تفکرات و اعتقاداتم در فیلمها و نوشتههایم
هستم.
کارگــردان فیلم « 23نفر» اما بر این باور اســت
شرایط ایده آل را زمانی میدانم که سینمای دفاع
مقدس ما از هیچ رانتی برخوردار نباشــد و بتواند
روی پای خودش بایستد و اگر هنر ،صنعت و رسانه
کار خود را به خوبی انجام دهد ما به نتیجه مطلوب
خواهیم رســید .من اعتقاد دارم ســینمای دفاع
مقدس به خودی خود در حال بهبود است و نباید
به آدمهای خاص محدود شود .حضور جوانان نیز
در این عرصه بیتاثیر نبوده و نیســت .از مسئوالن
سینمایی و فرهنگی کشــور در همه بخش تقاضا
دارم که جمعیت کشور را محدود به تعداد مخاطب
دو میلیون نفری ندانند و از این ظرفیت فراتر روند و
به جذب بیشتر مخاطب ،ساخت سالنهای سینما،
رونق چرخ اقتصاد ســینما هم فکر کنند و اگر تنها
به فکر تعداد محدود مخاطب باشند تا ابد سینما بر
همین پاشنه میچرخد.
یزدان عشیری در پایان اذعان داشت :در شرایط
فعلی ســینما به خصوص در حوزه تولید ،اشتیاق
بخش خصوصی به سمت ساخت فیلمهای اجتماعی
و کمدی اســت در حالی که سینمای دفاع مقدس
که ژانر اســتراتژیک و به ضرورت دیپلماسی یک
کشــور هم مرتبط و آمیخته اســت از ســوی این
بخش استقبال نمیشــود .در این میان ،شایسته
نیست دســتگاههای مربوطه هم به سمت حمایت
از فیلمهای کمــدی پرمخاطب غش کنند .عدالت
حکم میکند که مراکز حامی دولتی و نهادی جهت
حمایت شان را به سمت ســینمای دفاع مقدس و
کودک و خانواده ببرنــد .بنیاد فارابی در اختصاص
بودجه ژانر دفاع مقــدس و مقاومــت و کودک و
نوجوام را در اولویت بگــذارد ،از ان جایی کهروی
آثار اجتماعی و کمدی متمرکز شده از این طریق
میتوان عدالــت و اعتدالــی را در چرخه تولیدات
سینمایی و تنوع آن ایجاد کنیم.
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رضورت پرورش سیمناگر جوان و متعهد
فاطمه پزشکی
ســینمای ما با پیروزی انقالب اســامی و گفتمان
انقالب اگرچه نه در سطح وسیع ساختاری و دیدگاهی؛
ولی دچار تحول گردید .این ســینما در دوران دفاع
مقدس و جنگ تحمیلی همسو با نگرشها و ادبیات
جنگ به نوعی پوست اندازی کرد و بستری فراهم شد
تا نسل جدیدی از ســینماگران و فعاالن فرهنگی و
سینمایی شکل بگیرد.
ژانر سینمای دفاع مقدس با این نسل پر و بال گرفت
و به قدری رشــد کرد که ویژگیهــای آن بر فضای
کلی سینما و مســیر حرکت آن تاثیر گذاشت .نسلی
از فیلمســازان قدرتمند در این عرصه شــکل گرفت
که تا امروز شــاکله اصلی جریان ســینمای ایران را
تشکیل میدهند .ابراهیم حاتمی کیا ،رسول مالقلی
پور ،احمدرضا درویش ،کمال تبریزی ،مجتبی راعی،
حســن برزیده ،عزیزاهلل حمیدنژاد ،محمدعلی باشه
آهنگر ،جمال شورجه ،عبداهلل باکیده و دهها سینماگر
دیگر که در طول دو دهه پس از جنگ ،بار مسئولیت
تولید محتــوا و فیلم این عرصه بــر دوش آنها بوده و
شاخصترین آثار دفاع مقدس متعلق به همین نسل
است.
متاسفانه ،بســیاری از ســینماگران این نسل اکنون
از این ژانر دور شــدهاند و یکی از مســائل مشهود در
ســینمای دفاع مقدس ،قهر ســینماگران شاخص
این حوزه با فیلمسازی جنگ است .کارگردانانی که
هویت و شناسنامهشان با سینمای جنگ گره خورده

بود و بهترین فیلمهای کارنامهشــان را در این حوزه
ساختهاند سالهاســت ترجیح میدهند در ژانرهای
دیگر فیلم بســازند که دالئل گوناگونی دارد .آثاری
چون «پرواز در شب»« ،دیدهبان»« ،مهاجر» و «هور
در آتش» در دهه  60و فیلمهای برجســتهای مانند
«ســفر به چذابه»« ،نجات یافتــگان»« ،ازکرخه تا
راین»« ،برج مینو»« ،لیلی با من اســت»« ،کیمیا»،
«سرزمین خورشید»« ،هیوا» و «آژانس شیشهای»
در دهه  70و در اوائل دهــه  80هم نمونههایی چون
«مزرعه پدری» و «دوئل» تولید شدهاند ولی این روند
بعد از آن رو به افول گذاشت تا جایی که در سالهای
بعدتر کمتر شاهد اثری مثال زدنی هستیم.
اگرچه بســیاری از کارشناســان بر این باورند عدم
توجه متولیان فرهنگی به این حوزه و نیز ،سیاســت
گذاریهای غلط در دولتهای مختلف در عرصههای
فرهنگ و هنر باعث شــده تا نه تنها شاهد بالندگی
جریان ســینمای دفاع مقــدس و در مفهوم کالنتر
مقاومت نباشــیم بلکه حتی ،نسل قبلی سینماگران
این عرصه هم جذب دیگر گونههای سینمایی شوند.
دیدگاههایی هم وجود دارد که ورود نسل تازه ممکن
نیست؛ چرا که نســل قبلی ،خود برآمده از متن دفاع
مقدس بودهانــد و بهترین فیلمهــای دفاعمقدس را
ســینماگرانی ســاختهاند که خود تجربه حضور در
جبههها را داشتهاند ،اما با گذشت بیش از چند دهه از
پایان جنگ ،تا چه زمانی میتوان دلخوش به فعالیت

این سینماگران ماند؟ آیا ساخت فیلم جنگی باید تنها
در انحصار آدمهای جنگ باقی بماند؟
این دیدگاه به چند دلیل اشتباه است .نخست اینکه
هم اکنون شاهد غیبت همان نسل تجربه جنگ دیده
هم هســتیم .دیگر اینکه جنگ بعــد از دوران دفاع
مقدس به پایان نرسیده و در ســنگرها و شکلهای
جدیدش استمرار یافته اســت .همچنین ،با راهبرد
انقالب اسالمی و نگاه ضدسلطه و «مقاومت محور»
امروز در تار و پود جامعه ما ،منطقه پیرامونی و جهان
اسالم لمس میشود .یعنی ما هم اینک با نسلهای
جوانی ســروکار داریم که گویــی در متن هزارتوی
پیچیده و پرچالش جنگهای بینالمللی و منطقهای
حضور دارند و آن را زندگــی و تجربه میکنند .هنوز
هم کوچهها و خیابان شهرهای ما عطر شهیدان را با
خودش دارد .هنوز ،هم پیوسته قدرتهای استکباری
روزی نیســت که بر طبل جنگ ندمند و هیاهو بر پا
نکنند و در گوشــهای از منطقه علیه انقالب اسالمی
جوسازی نکنند.
در این میان ،اما ،حوزه فرهنگ و سینمای ما چندان با
این موضوع هم راستا نشده است .اینجاست که نیازمند
ترسیم استراتژی دقیقتری هستیم تا ضمن شناسایی
غفلتها و موانع به بازشناسی و کشف استعدادها اقدام
نماییم .استراتژی که مفهوم مقاومت و سینمای مقاومت
را در بینظمی نوین جهان معنا و تعریف کند .نیازمند
شکافتن سقف و در انداختن طرحهای نو هستیم.
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مروری بر شخصیت زن در فیلمهای دفاع مقدس

زنانی که از قاب پنجره بیرون آمدند

در این نوشتار مروری بر جایگاه
و شخصیتهای زنان و سیر تطور
آن در سینمای دفاع مقدس داریم
و زنانی را بر پرده میبینیم که از انتظار در
قاب پنجره به مرور وارد میدان جنگ شدند و
حضورشان هر روز پر رنگ تر نشان داده شده
است.

با هجوم عراق به کشــور ما در ســال  ،59جنگ
تحمیلی آغاز و به دفاع مقدس تبدیل شد .ساخت
فیلمهای جنگی نیز به عنوان مهمترین مسئلهای
که همه را درگیر خود ساخته است ،موجب تولید
سینمای جنگ شد .پس از جنگ نیز ،گروهی در
این وادی ماندند و آن را در اشکال مختلف دادمه
دادند .بدیهی است که این ســینما در دورههای
مختلف خود ،فراز و نشیبها و دگرگونیهای زیادی
را پشت سر گذاشته است .به تبع آن ،فیلمنمامهها،
شخصیتها و دیگر عناصر آن نیز دچار دگرگونی
شدهاند .این نوشــتار به مرور شــخصیت زن در
فیملنامههای سینمای جنگ دهه  60میپردازد.
البته فیلمهای مستند ،کوتاه و تلویزیونی ،از دایره
مرور این نوشتار خارجاند .و ای کاش کسی که در
جایی به این فیلمها دسترسی دارد ،زمانی به آنها
بپردازد(.مشــخصا فیلمهایی که گــروه  40نفره
بسیجیان موســوم به چهل شاهد با دوربین سوپر
 8کارکردند و ناب ترین و نزدیک ترین صحنههای
جنگ را به تصویر کشــیدند ).و نکته دیگر آن که،
برخی تولیدات ســالهای آغازین دهه  70نیز به
دلیل ویژگیهای مشترک با آثار دهه  ،60در این
مرور ،بررسی شدهاند.
جنگ همه جانبه که آغاز شــد ،آن چه به چشم
میآمد مردانی بودند کــه آن جلو میجنگیدند.
زنانی که این سوی سنگرها در قاب پنجره ،بازگشت
شوی شان را به انتظار ایســتاده بودند ،جایی در
میان تصاویر خشن و پرخاک و خون نداشتند .مگر
آن که دشــمن همین جا در کوچه پس کوچهها
باشد .سال  60ساخت فیلم مرز (جمشید حیدری)
بود؛ حکایت مقاومت مردم یک روستای مرزی در
مقابله با حمله دشمن .زن قهرمان فیلم که همان
زن آشــنای فیلمهای مبارزه با خان است ،تفنگ
بر میدارد و دیگران را به مبارزه تحریک میکند.
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جز این فیلم ،محصوالت  ،61فقط فیلم جانبازان
(ناصر محمدی) و ســال  ،62دیار عاشقان (حسن
کاربخش) ،عبور از میدان میــن (جواد طاهری)،
آوای غیب (حاجی میری) ،نینــوا (مالقلی پور) و
بازداشتگاه (مشکوه)؛ همگی سرشار از صحنههای
مبارزه و نیز خلوت رزمندگان بودند؛ بی نام و نشانی
از خانواده و در نتیجه زن.
تا چند سال بعد ،هم وضعیت چنین است.در این
فیلمها نیز زنان فقط در زمــان بدرقه رزمندگان
مشاهده میشــوند .همراه با کودکانی خرسال (و
بیشتر دختر) که غم دوری را در چشمانشان نگه
میدارند تا بیانگر اوج ایثار رزمندگان باشــند که
حاضرند برای دفاع از دین و میهن ،از عزیزان خود
بگذرنــد .در این دوره ،احساســات زنان ،غمهای
پنهان و مصائبشان در نبود ســرپناه ،نشان داده
نمیشــود .دوره ،دوره سلحشوری است و نمایش
این حاالت ،با روحیه مورد نیاز یعنی تهییج حرکت
به سوی جبههها منافات داشت.
از سال  66به بعد کم کم شاهد حضور بیشتر زنان
درفیلمهای جنگی هستیم .و البته در هیچ کدام
شخصیت زنان به شکلی شــاخص و پر رنگ دیده
نمیشود .خانه در انتظار (عسگری نسب) و پرستار
شــب (محمدعلی نجفی) از جمله ایــن فیلمها
هستند.
ســال  67را میتوان ســال آغاز فیلمهای جدی
ســینمای دفاع مقدس دانســت .بیضایی در این
سال «باشــو غریبهای کوچک» را میسازد .نایی،
شــخصیت زن فیلم ،همچون دیگر آثار بیضایی،
شخصیت محوری فیلم اســت .او مظهری است از
مهرورزی ،نفی خشونت ،نفرت از مرگ و تخریب،
برقراری جشن و سرور ،دلبستگی به خانه و خاک،
ترس از بی خانمانی ،حمایت از هر موجود زنده ای
که نیازمند حمایت اســت ،ایثار در عشق ،رحم و
عطوفت ،پرســتاری و در کنار یکدیگر بودن .نایی
همچون دیگر زنان آثار بیضایی ،انســانی است به
غایت حس شدنی ،شــکوهمند و اسطوره ای .این
زن نیز تصویری است از همه زنان در هیئت یک زن.
زمانی که ناامید میشود ،دلتنگ میگردد ،در ایجاد
رابطه باباشو شکســت میخورد ،اما همه اینها به
صورت عوامل بیرونی و رفتاری اجتماعی نشان داده
میشود و از درون شخصیت او مایه نمیگیرد .در

حقیقت این اطرافیان او هستند که باید از نگرانی و ناراحتی
او شرمسار باشند.
در این ســالها حاتمی کیا و مالقلی پور ،فیلمهای خوبی
میسازند؛ «افق»« ،دیده بان» و «مهاجر» .اما نگاه آنها هنوز
به خط مقدم جبهه است .سال  67جنگ پایان میپذیرد و
فیلم سازان جنگ فرصت مییابند تا نگاهی به پشت جبهه
بیندازند .و اگر چه ساخت فیلمهای جنگ بدون زن همچنان
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پوستر فیلم سینمایی ویالییها

ادامه دارد ،اما اینک در عالم واقع ،رزمندگان به ســوی
شــهرها باز میگردند و به ســراغ خانه و کاشانه شان
میروند .شــخصیت زن فیلم وصل نیکان حاتمی کیا
فقط در انتهای داستان است که در مییابد همسرش
آســمانی میاندیشــد .و این ،یعنی آن که هنوز زمان
میخواهیم تا زنان رزمندگان دریابند که مردانشان برای
چه ،خانه را رها کرده بودنــد .و هنوز زمان میخواهیم

تا مردان رزمنده دریابند که زنانشان در این مدت چه
کشــیدهاند .همچون فیلم پرنده آهنین (شاه حاتمی)
در برخی فیلمهای این دوره شــاهد هستیم که زنان
(بدون پرداخت ویژه روی شــخصیت آنهــا) به تصور
شهادت همسر؛ ازدواجی دوباره دارند .تا این که مرد از
جبهه باز میگردد تا مثلثی شکل گیرد به مثابه تضاد
وظیفه و عشق؛ مضمونی آشنا در داستانهای رمانس.

از اینجاست که تضاد میان آن چه در شهر میبینند و
فضایی روحانی که در جبهه شاهدش بودند؛ رزمندگان
سابق را دچار آشفتگیها میکند و زنان هستند که بار
دیگر باید بار این مصائب را به دوش بکشــند .حاتمی
کیا از اینجا به بعد یــک زن آرمانی در فیلمهایش دارد
که دو وجه عقالنی و احساســی آن ،همواره با هم در
کشمکشاند .در فیلم «از کرخه تا راین» ،گر چه وجه
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عقالنی زن آرمانی حاتمیکیا نشان داده میشود ،اما
این زن همچنان به ریشه و هویتش پایبند است .بدین
سبب اســت که وی در انتها همراه با پیکر برادرش به
ایران باز میگردد.
در این ســالها در فیلمهای جنگی کــه با محوریت
حضور اشغالگران در شهرها و روستاهای مرزی ساخته
میشود ،همچنان شاهد حضور زنانی هستیم که مردان
را به ایستادگی دعوت میکنند و با نمایی آشنا از نطق
حماسی آنان ،شاهد تحریک و شروع صحنههای مبارزه
هستیم .مثال در فیلم آخرین مهلت (پرویز تاییدی) یک
خان با نیروهای عراقی همــکاری میکند و با تضعیف
روحیه اهالی روستا میکوشد آنها را وادار به ترک روستا
کند تا نیروهای عراقی بدون مقاومت بخشــی از خاک
ایران را اشغال کنند .لیال ،نادختری خان به موضوع پی
میبرد و به اهالی روستا خبر میدهد وسالحهای مخفی
شده خان را در اختیار مردم قرار میدهد .لیال نیز همان
شخصیت آشنای زن شیردل فیلمهای مبارزه با خان
است .زنان دیگر فیلمهای روستاهای اشغال شده ،در
کنار کودکان؛ نقششان نشان دادن سبعیت و خشونت
سربازان اشــغالگری اســت که به اصطالح «به زنان و
کودکان هم رحم نمیکنند».
در ســالهای پایانی جنگ ،به دلیل بمبــاران هوایی
شهرها ،شاهد مضامینی در شهر هستیم که مستقیما
به جبههها پیوند میخورند .بدیهی اســت که در این
پیوندها ،زنان نقشی محوری ندارند .در  oمنفی (اوی
منفی) زنی در بمباران هوایی شهری در جنوب مجروح
میشود و برای ادامه زندگی به گروه خونی  oمنفی نیاز
دارد .پسرش برای یافتن خون تالش میکند ،اما هر بار
مانعی پیش میآید .او در خیابان با جمعیتی از جوانان
بسیجی روبه رو میشود که به جبهه میروند .در اینجا
مفهوم خون دادن به صحنههای نبرد پیوند میخورد.
در اوینار (شهرام اســدی) ،گروهی از اهالی حلبچه ،از
بمباران شیمیایی میگریزند و در طی مسیر هر یک به
گونه ای کشته میشوند؛ جز یک زن و کودکی خردسال
که قرار است نویدگر ادامه حیات باشند .در اینجا نیز زن،
نه یک شخصیت مستقل بلکه مفهومی نمادین از زایش و
ادامه زندگی پیدا میکند .در این فیلمها ،شخصیت زن،
هر چند هم که پررنگ باشند ،اما محوری نیستند و فقط
به کار میآیند تا ما با شخصیت رزمنده اصلی داستان،
بیشتر آشنا شویم و به عظمت روح وی پی ببریم.
در پرستار شب (محمد علی نجفی)؛ ماری ،زن جوان
مســیحی ،مراقبت از یک رزمنده زخمــی را بر عهده
میگیرد .او احساس میکند که چهره مجروح برایش
آشناست .در مدتی که ماری وظیفه پرستاری را انجام
میدهد ،نامههای همراه رزمنده را میخواند و نزدیکی
بیشــتری با او حس میکند .ســرانجام جوان شهید
میشــود و ماری در مییابد که او حامل پیغام یکی از
آشــنایانش بوده که در جبهه به شهادت رسیده است.
دراین فیلم رزمنده محور ،شــاهد رگههایی کم رنگ
از عشق زمینی میان ماری و رزمنده هستیم .امری که
در سینمای جنگ این سالها ممنوع است .چرا که هر
گونه علقه مادی ،در تضاد بــا روح بزرگ دفاع مقدس،
تلقی میشود.
دراین سالها در برخی داستانها که به زندگی مهاجران
جنگ تحمیلی پرداخته میشــود ،ناچار شاهد حضور
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زنان جوانی هســتیم که گاه همســر خود را از دست
دادهاند .اینها معموال همان قدر که زجر کشــیدهاند،
مقاوماند و به همان میزان نیز تعلق خاطرشان به یک
مرد را پنهان نگه میدارند.
در حریم مهــرورزی (ناصر غالمرضایــی)؛ صبریه زن
جوانی است که شوهرش را در آبادان از دست داده است
و اینک ساکن اقامتگاه مهاجران در تهران است .او با یک
جوان دلسوز آشنا میشود؛ جوانی که به او دل بسته و
هر کاری که میتواند برای خانواده اش انجام میدهد.
سرانجام هم بر اساس منطق داستان ملودرام فیلم ،با
هم ازدواج میکنند .برای پیوند داستان با جنگ ،مراسم
ازدواج آنها با روز آزادی خرمشهر مصادف میشود.
در فیلم دندان مــار (کیمیایی) نیز کــه همان رضای
آشنای ســینمای کیمیایی حضور دارد ،شاهد حضور
دختری جنوبی هستیم .داســتان اصلی فیلم مردانه
است و زنان ،زجر کشــیده منتظرند تا مردان به خانه
بازگردند .در برخی فیلمهای این زمانه ،شاهد حضور
زنان جوانی هستیم که با چنگ و دندان میکوشند تا
از هم پاشیدگی خانواده جلوگیری کنند .این زنان هم
در فیلمهای خانوادگی (با پس زمینه جنگ) و هم در
فیلمهایی که مشخصا به سینمای جنگ تعلق دارند،
دیده میشوند.
در فیلم دیدار در استانبول (افشین شرکت) مردی به
خاطر مشکالت جنگ ،زن و فرزندش را ترک میکند و
به ترکیه میرود .همسرش به ترکیه میرود و با گذراندن

سال  67را می توان

سال آغاز فیلم های جدی
سینمای دفاع مقدس

دانست .بیضایی در این سال
«باشو غریبهای کوچک» را
میسازد .نایی ،شخصیت

زن فیلم ،همچون دیگر آثار

بیضایی ،شخصیت محوری
فیلم است.

مشکالت زیاد ،او را نجات میدهد.
در عروسی خوبان نیز مهری ،دختر بازاری ثروتمندی
اســت که با وجود مخالفتهای مکرر پدر ،همسرش
حاجی را (رزمنده ای که دچار موج انفجار شده) دوست
میدارد و سختیهای درکنار او بودن را تحمل میکند؛
گر چه حاجی ،از شهر و آدمهایش میگریزد و میکوشد
به جبهه بازگردد.
در یک نگاه اجمالی به آثار ســینمایی دهه 60؛ اینک
به نظر میرســد یکــی از دالیل عدم مانــدگاری آن
فیلمها (ضمن توجه به ضرورت پرداختن به مضامین
سلحشــوری و تهییج رزم آوری) ،ناتوانی در به تصویر
کشیدن جایگاه خانواده و به ویژه شخصیت زن در این
گونه فیلمهاست .در حالی که دیدگاههای جامعه ما ـ چه

نگاه سنتی داشته باشیم و چه امروزین ـ بر محوریت زن
و خانواده در اجتماع تأکید دارد؛ نکته ای که سینمای
ما به طور اعم و سینمای دفاع مقدس به طور اخص ،در
دهه  60از آن غافل بوده است .در جامعه ای که بر اساس
دیدگاههایش ،زن در جایگاهی قرار میگیردکه تفاوتی
میان وی و مرد وجود ندارد؛ عدم حضور نیمی از پیکره
اجتماعی در سینمای جنگ این دهه ،سبب شده تا این
فیلمها نتوانند به عنوان واقعیت تمام عیار ،مورد پذیرش
مخاطبان قــرار بگیرند.چرا که در ایــن فیلمها زنان
بیشتر با نماهایی از قرآن گرفتن بر سر رزمنده ،فالش
بکهایی از روز ازدواج ،صحنه خداحافظی و مانند آن
تصویر شدهاند .از دهه  70است که درمیان انبوه فیلم

سازان دفاع مقدس ،معدود فیلم سازانی یافت میشود
که شــخصیت زن را محور فیلمهای خود قرار دادهاند.
نکته جالب آن اســت که این فیلم سازان ،همانهایی
هســتند که بیش از دیگران ،خود حضوری پررنگ در
جبهه داشته و عظمت بار بر دوش نهاده زنان را در عرصه
دفاع مقدس حس کردهانــد .فاطمههای حاتمی کیا،
امدادگران مالقلی پور و منجیــان کودکان درویش از
جمله این زناناند.
در دهه  ،70فیلم سازان جنگ راه خود را یافتهاند .هر
کدام جهانی ذهنی را در قالب داستانی ریختهاند و البته
آدمهای ـ ازجمله شــخصیتهای زن ـ فیلمهایشان
ثابت ماندهاند.
حاتمی کیــا از اینجا به بعــد «فاطمــه» را به عنوان
شخصیت زن آرمانی سینمای جنگ معرفی میکند.
در خاکستر سبز «فاطیما» این نگاه را در بعدی جهانی
نشان میدهد« .فاطیما» که به شکلی نمادین نوعی مام
میهن اسالمی بوسنی نیز هست که حال مورد تعدی
قرار گرفته ـ کسی اســت که مرد فیلم ساز یکسره در
جست وجوی اوســت.و البته هر چه بیشتر میگردد،
کمتر مییابد .اما در البه الی وقایع فیلم ،به شخصیت
او پی میبرد.
در چند فیلم متوالی حاتمی کیا (از کرخه تا راین ،برج
مینو و بوی پیراهن یوسف) ارتباط شخصیتهای زن
داستان با جنگ ،از طریق برادرانشان صورت میگیرد.
زیرا حضور همسر ،موجی از ارتباطات خانواگی را (که
جنگ آنها را سست میکند) به میان میآورد؛ شخصیت
مادر نیز بــا توجه به محــدوده ســنی اش نمیتواند
شخصیت مناســبی برای فیلمی پر تنش باشد؛ بدین
ترتیب به قولی پای خواهران عشــق و انتظار به میان
میآید.

کندوکاو
در از کرخه تا راین ،خواهری به واسطه برادر جانبازش
دچار تحول روحی نامحســوس ـ اما مؤثرـ میشــود.
در برج مینو ،خواهر در راه یافتــن خاطرات برادرش،
جنگ را تجربه میکند و در بوی پیراهن یوســف نیز
خواهر رزمنده مفقوداالثر با واقعیتهای ســرزمینش
آشنا میشود.
گر چه در هر ســه فیلم ،زنان تنها در ارتباط با مردی
جانباز ،اسیر یا رزمنده معنا مییابند ،لکن خود نیز ،به
تنهایی باورپذیرند و میتوانند جلوههایی از شخصیت
زنانه قابل قبولــی را به نمایــش بگذارند(.حتی زنان
فرعی این فیلمهــا نیز میتوانند وجوهــی دیگر را به
نمایش بگذارند .به یاد آورید زنی را که به همراه کودک

خردسالش به استقبال رزمنده ای میآید که چهره خود
را به طرز ناخوشایندی از دست داده است).
ویژگی مشترک جمله این زنان ،تردید است؛ تردیدی
که در مقابل ایمان مردان دفاع مقدس رنگ میبازد .این
شخصیتها بهانه ای هستند تا حاتمی کیا تأثیرگذاری
معنوی جنگ را به تماشاگر نشان بدهد.این زنان در آغاز
زمینیاند و در انتها پس از سیر و سلوک فضای جنگ ،به
زنی آسمانی و آرمانی تبدیل میشوند .درست از زمانی
که مردجهاد را میشناســند .شخصیتهای زن در دو
فیلم بعدی حاتمی کیا وجوه دیگری از این زن آرمانی
را نشان میدهند.
در آژانس شیشه ای دو شخصیت زن داریم؛ زن عباس،
رزمنــده مجروح ،به زندگــی خانوادگــی پایبند و به
آرمانهای حاج کاظم (شخصیت مرد آرمانی حاتمی
کیا) بی توجه اســت.در حالی که فاطمه ،همسر حاج
کاظم ،سنگ صبور اوست و آرمانهای او را میفهمد.
در هر حال هر دو زن،آرام ،صبور و وفادار هستند و البته
منفعلاند.
شخصیت زن فیلم روبان قرمز ،پیچیده ترین شخصیت
زن فیلمهای حاتمی کیاست .حاتمی کیا اینجا در شکلی
بدیع؛ زنی تنها ،مستقل و سرسخت را عرضه میدارد تا
برای نخســتین بار در آثار وی ،تم عشق بر درون مایه
جنگ پیشی بگیردو عشق معنوی شخصیت اصلی مرد
با عشق زمینی اش به زن ،یگانه شود .شخصیت محبوبه
در این فیلم ،نگاه آرمانی حاتمی کیا به ترکیب تعلقات
زمینی (همچون میل به داشتن خانه ،تشکیل زندگی
و زیستن در آرامش و عشق ورزیدن) با دلبستگیهای
معنوی (همچون اندیشه و جهاد در راه عقیده) است.
امری که در عالم واقع کمتر امکان پذیر اســت( .دلیل
استفاده از فضای فراواقع گرایانه فیلم نیز میتواند همین

امر باشد).
فیلمهای بعــدی حاتمی کیا همچون ارتفاع پســت،
از فضای جبهه کامال جدا میشــود و به تبعات جنگ
(در دوران پایان آن) میپردازد .شخصیت همسر مرد
گروگان گیر نیز همان شخصیت زن آثار پیشین حاتمی
کیاست؛ انسانی انتخابگر ،چند بعدی ،مسئولیت پذیر،
حقیقت جو و هویت یاب .این زنان از وجه زمینی و لبیک
گفتن به عقل خویش آغاز میکننــد و به تدریج رو به
سوی خواســته دل میکنند و میکوشند در این سیر
تدریجی ،به ترکیبی آرمانی از عقل و دل دست یابند.
احمدرضا درویش نیز ابتدا در فیلمهای کیمیا و سرزمین
خورشــید و در ادامه با متولد ماه مهر و دوئل کوشیده
اســت تصویری در خور از زنان در معرکه جنگ ،ارائه
دهد .زنانی که نه منفعل ،بلکه با رشادت مثال زدنی که
پا در معرکه میگذارند و سختیها را به جان میخرند
تا مسئولیت خویش را در این عرصه پاسخگو باشند.
در فیلم کیمیا ،شــخصیت زن اصلی فیلم ،پزشــکی
است که با شجاعت نوزادی را از جنگ نجات میدهد
او را به فرزندی میپذیرد .در ســرزمین خورشید ،زن
امدادگر ،نوزادی را به همراه میبرد و گر چه هم مسیر
با گریختگانی بــا صفات و خصائل گوناگون انســانی،
سرگردان میشود؛ لکن در مقابل سختیها نمیترسد و
تسلیم نمیشود؛ سختیهایی که گاه مردان را به تسلیم
و به زانو افتادن وا میدارد .او در آرامش نســبی پس از
خروج از معرکه جنگ ،کم کم فطرت مادرانه خود را باز

در همه جای دنیا از جنگ های
قبیله ای گرفته تا جنگ های

جهانی و نظامی  ،زنانی در پشت

میدان های نبرد حضور دارند که
یا تجهیزات و امکانات رفاهی

رزمندگان را فراهم می کنند و یا
انگیزه و دلیل بازگشت مردان به
خانه هایشان هستند.

مییابد و در فضای مردانه و خشن اطراف ،کورسویی از
حس لطیف زنانه (انسانی) را بروز میدهد و این همه،
محملی اســت تا آدمها ،خصائل انسانی خود را عرضه
دارند؛ فضیلتهایی چون ایثار و عشق را.
در متولد ماه مهر ،مهتاب ،دختر جوان که در شــهر بر
میآشــوبد؛ آگاهانه به معرکه بزرگ تر باز میگردد تا
با حقیقت گذشته مردآشنا شود .در این فیلم و بیشتر
در دوئل ،بار دیگر مردان ،محوریت داستان را بر عهده
میگیرند و همچون آثار پیش گفته حاتمیکیا ،ارتباط
زنان با جنگ ،از طریق همســر یا برادرانشان صورت
میگیرد.
رسول مالقلی پور دیگر فیلم ساز مطرح عرصه جنگ
اســت .او که صریح ترین ،تلخ ترین و بی رحمانه ترین
تصاویر را از جنگ نشانمان داده ،در فیلم نجات یافتگان،

اختصاصا با محور قرار دادن یــک زن امدادگر ،نگاهی
حماسی به حضور زن در خط مقدم جنگ دارد .مریم
در نجات یافتگان ،به ویژه با توجه به شخصیت پردازی
منصفانه عراقیها ،بیشتر شاخص مینمایاند.
همچنین در هیــوا ،او به زنی میپــردازد که در میانه
وفاداری به خاطرات همسر شهید خود و زندگی عافیت
طلبانه پس از او؛ به مرحله ای واال از معرفت و عشــق
میرسد.
و جز اینها هســتند فیلمهایی که در آنها با بهانه یا بی
دلیل ،از جنگ سخن به میان آمده است .طبیعی است
که نبود شخصیت شــاخص زن در این فیلمها ،دلیلی
است تا نام آنها در این نوشتار ذکر نشود .و البته هستند
فیلمهایی چون شیدا (کمال تبریزی) و دفتری از آسمان
(پرویز شیخ طادی) که کوشیدهاند با محور قرار دادن
شخصیت زن ،تلخیهای جنگ را با بار عاطفی حضور
زنان ،تلطیف سازند.
و اما حسن ختام این نوشــتار جز نوشتن از ننه گیالنه
(بنی اعتماد) نمیتواند باشــد .ننــه گیالنه اینک (به
همراه مادر علــی حاتمی) باور پذیرتریــن مادرهای
ایرانی هســتند .او که میکوشد خس خس نفسهای
جوان رزمنده اش را با نفسهای نه چندان پرتوان خود؛
تداوم بخشد .ننه گیالنه تنها فیلم سینمای دفاع مقدس
است که فریاد میزند :چه کسی میگوید ترکشهای
مرگباری که بر قلب و جان مادر مینشــیند؛ کمتر از
ترکشهایی است که آن جوان (قبال رعنا) بر بدن دارد؟
اسماعیل آرام آرام رخت از کره خاکی بر میبندد و این
مادر است که آنجا ،در میان مه ،تنها و یکه؛ شاه شهیدان
را میطلبد و به معجزه ایمان دارد.
ننه گیالنه ،درد نرگس را و شوق زندگی روسری آبی را و
سخت کوشی طوبای زیر آسمان شهر را دارد و این همه
را یکجا نثار فرزند جنــگ میکند؛ همان گونه که بنی
اعتماد ،چکیده داشتههایش را نثار سینمای جنگ.
البته بعد از ننه گیالنه هم سیر حضور زنان در این ژانر
هر روز پر رنگ تر شد .هنگامی قاضیانی در نقش پزشک
در روزهای زندگی وارد اصلی ترین صحنههای جنگ
شد .شــیرین یزدان بخش و رابعه مدنی از واقعی ترین
مادرهای دوران پســا جنگ بودند و انتظار بازگشــت
فرزندش هنوز در این مدیوم حرفی برای گفتن داشت.
مریال زارعی در شــیار  143نقش و جایگاه متفاوتی از
مادر یک مفقوداالثر بودن را به نمایش گذاشت و تعریف
و معیارهای مادری را در هم شکست .زنی قوی و باهوش
که در برابر داغ به این بزرگی صبر پیشه میکند و همه
چیز را آن طور که باید پیش میبرد .ویالییها نیز شاید
جدیدترین نمونه حضور زنان در سینمای دفاع مقدس
بود که تقابل دو دیدگاه و دو طیف از زنان در مواجهه با
حضور همسرشان در میدان جنگ را به زیبایی به تصویر
میکشــید .و زیبایی آن در واقعیتی بود که میگفت.
واقعی که هر زنی نمیتواند به اندازه کافی قوی باشد و با
این دوری به خوبی کنار بیاید و فلسفه این دفاع عظیم
را درک کند.
در همه جای دنیــا از جنگهای قبیلــه ای گرفته تا
جنگهای جهانی و نظامی ،زنانی در پشت میدانهای
نبرد حضور دارنــد که یا تجهیــزات و امکانات رفاهی
رزمندگان را فراهم میکنند و یا انگیزه و دلیل بازگشت
مردان به خانههایشان هستند .زنانی که ضعیف باشند یا
قوی ،همسر باشند یا مادر ،پیر باشند یا جوان ،چیزی از
موجودیتشان کم نمیشود و هستند تا هر جنگی روزی
خاتمه یابد.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره 30و31
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گـفـتـگو

مرتضی سرهنگی در مراسم رونمایی از مستند «مادرجبههها» عنوان کرد:

زنان ،بهترین راویان و نویسندگان ادبیات جنگ
مراسم رونمایی از مستند «مادرجبههها» تازه ترین محصول سازمان سینمایی حوزه هنری عصر دیروز (یکشنبه 7مهرماه) با حضور
مرتضی سرهنگی در سالن اوستا برگزار شد.
مستند «مادرجبههها» محصول مرکز مستند سازمان سینمایی حوزه هنری با حضور مرتضی سرهنگی ،شهرام میراب اقدم كارگردان
و تهيه كننده ،مديران حوزه هنري ،جمعي از اصحاب رسانه با اجرای محمد علی صمدی و استقبال گسترده عالقه مندان به سینمای
مستند رونمایی شد.

در ابتدای این برنامه شهرام میراب اقدم کارگردان
«مادرجبههها» با اشاره به اینکه این مستند در دهه
هشتاد تصویربرداری شده اســت ،گفت :در آن زمان
که ما برای ثبت خاطرات بانو زهرا محمودی مراجعه
کردیم حال جســمی خوبی نداشــت و ما از هرچند
مالقات برای مراعات حال ایشان یکبار موفق به ضبط
میشدیم که گمان میکنم این تصاویر آخرین تصاویر
از زندگی ایشان است.
میراب اقدم در خصوص چگونگی پیدا کردن سوژه
گفت :آن زمان با تحقیقاتی که داشتیم و کمکی هم
که حوزه هنری بــه ما کرد با خانم محمودی آشــنا
شدیم.
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این مستند ســاز در خصوص اینکه چرا بعد از یک
دهه فیلم به خروجی رسیده است افزود :ما آن زمان
که فقط بــه ضبط فکر مــی کردیــم و حفظ چنین
خاطراتی برایمان مهم بود و مشــکل دیگری هم که
داشتیم پیدا نشــدن تهیه کننده برای ادامه مراحل
فیلم بود.
همچنین ،محمد علی صمدی در خصوص حضور
زنان در دوران جنــگ تحمیلی گفت :حضور زنان در
دفاع مقدس به دو مقطع تقسیم میشود .مقطع اول
که کوتاه بود ،به ابتدای جنــگ برمیگردد؛ از زمان
اعالم جنگ تا زمانی که مردان توانستند در برابر این
تجاوز نابهنگام به خودشان بیایند و مناطق جنگی رو

دست بگیرند و به حالت نظامی دربیاوردند .مقطع دوم
هم که تا پایان جنگ ادامه داشت.
صمدی افزود :به نظر بنده پرداختی که از زنان در
دفاع مقدس شده ،بیشتر الهامیست از تک فرمهای
مستند و عکسهای دوران جنگ به جامانده است .در
حوزه ادبیات هم چندین کتاب در این زمینه نوشته
و به چاپ رسید.
در ادامه این مراسم ،مرتضی سرهنگی گفت :ذات
جنگ و کارهای دفاعی مردانه اســت و زنان پشتوانه
مردان هســتند .وقتــی جنگها طوالنی میشــود
مقاومت مردان در خط مقدم مستلزم استقامت زنان
در پشت خط است و زنان ما ایستادند تا ما از این هیوال
و آتیشــی که جهان برای ما روشن کرده بود سربلند

گـفـتـگو

بیرون بیاییم.
ســرهنگی افزود :جنگهــای دفاعــی همانطور
کــه فرماندهان و ســربازان خود را پیــدا می کنند،
نویسندگان و فیلمســازان خود را نیز پیدا میکنند.
این ذات جنگهای دفاعی است .ما یک حضور تعیین
کننده از زنان در جنگ داریم کــه درحال حاضر کم
و بیش به آن پرداخته میشــود .اساسا صدای جنگ
با خاطرات زنان بلندتر شنیده میشــود .در ادبیات
جنگ بر خالف باور بعضیها ،خاطرات یک دختر 17
ساله شناخته شده ترین کتاب جنگ ما میشود« .دا»
مانند خــط پهنی خاطرات را پهــن میکند و در این
حوزه مبدا میشود.
وی در پاســخ به ســوال محمد علی صمدی با این
مضمون که آیا بعد از  40ســال حــق حضور زنان در
جنگ در حوزه ادبیات و هنر ادا شده است یا نه؟ گفت:
حوزه هنری سالهاست که در این زمینه کار میکند
و تشــخیص داده که این ادبیات یه ادبیات جدیدیه
در کشــور ما و در کشــورهای دیگر هــم همینطور
است .بعضی کشورها به ادبیات جنگ ،ادبیات ناگزیر
میگویند ،یعنی اگر جنگ نبود این ادبیات هم نبود.
ادبیات جنگ برای سینما ،مســتند ،نمایش و حتی
برای موسیقی پشتوانهای است .فکر میکنم کاری که
در این زمینه انجام دادیم به اندازه خودمان است نه به
اندازه جنگ .در مورد جنگ هنوز خیلی کار هست که
باید انجام شود که عمر ما کفاف این کار را نمیدهد.

مدیر دفتر ادبیات و هنــر مقاومت حوزه هنری ،در
ادامه این مطلب افــزود :در ادبیــات جنگ ،خانمها
بقدری پررنگ حضور دارند که آقایان رو هم پشت سر
گذاشــتهاند .بهترین روایها و نویسندگان ما در این
ادبیات خانمها هستند .کار درباره جنگ برای خانمها
سخت است زیرا جنگ تجربی است و خانمها تجربهای
که یه مرد در جبههداشــته را ندارند .امــا به لحاظ
احساســت ،تکنینک و فنی در این زمینه بسیار قوی
عمل کردند .ما داریم نویسندگان زنی که در این حوزه
نوشتهاند در صورتی که بعد از جنگ بدنیا آمدهاند.
سرهنگی ادامه داد :جنگی تحمیلی ،جنگ جهانی
سوم در یک جغرافیای محدود بود .در نفرات ،ما نسبت
به عراق برتری سه برابری داشــتیم اما وقتی جنگ
شروع شــد  3میلیون نیروی مصری به عراق تزریق
شد .در دوران جنگ ما اسیر از  15کشور داشتیم که
بیشترین آمار برای کشــور مصر بود .عراق به اندازه
قوزک پای ایران هم نیست اما در زمان جنگ از سوی
عربستان صعودی حمایت میشد.
وی افزود :درجنگی اگر زنها پشت مردان نباشند آن
کشــور در جنگ موفق نخواهد بود .ما ظرفیت باالیی
برای کار در زمینه جنگ داریم .پایان عمر ما پایان کار
در این است و کار در زمینه همچنان ادامه دارد.
سرهنگی در جواب این سوال که با توجه به نزدیکی
که بین مردم ایران و عراق به دلیل مســائل مذهبی
پیش آمده ،آیا زنان عراقی هم میتوانند سوژهای برای

خلق اثر در زمینه جنگ باشند؟ و یا کاری هم در این
زمینه شده اســت یا خیر؟ گفت :جنگ پیش از اینکه
به ما تحمیل شود به عراقیها تحمیل شد .برای صدام
فرقی نمیکرد که ایرانی کشــته میشــود یا عراقی،
برای دنیا هــم فرقی نمیکرد .بــرای همین خیلی از
فرماندهان ما اصرار به گرفتن اسیر داشتند .اسیرهایی
که ما گرفتیم تربیت شدند و االن دارند عراق را اداره
می کنند .ما حدود  60هزار اسیر را با بهترین شرایط
نگهداریکردیم که برخی از آنهــا بعثی بودند .زمان
مبادله اســرا ،حدود  10هزار نفر از این اسرا به خاطر
محبتی که از ایرانیها دیده بودند به عراق برنگشتند.
نویسنده کتاب «پا به پای باران» خبر داد :دو سال
است که در حال گردآوری خاطرات افسرانی هستیم
که نگهبان اســرا عراقی بودند و امسال یک کتاب که
شامل 50خاطره از این افسران است منتشر میشود.
در پایان مرتضی سرهنگی از شــهرام میراب اقدم
برای ساخت این مستند تشکر کرد و در این خصوص
گفت« :مادر جبهههــا» مادران ایرانــی را به تصویر
کشیدند که نشان داد صدام از مادران ایرانی شکست
خورد نه از توپ و تانک ما.
الزم بــه ذکر اســت ،ایــن برنامه نهمین جلســه
«فیلمنامــه فیلــم» از سلســله نشســتهای
«سینماپاتوق» حوزه هنری بود.
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میراث خاطرهنویسی جنگ؛

گنج بیپایان سینمای دفاع مقدس
اقتباس آثار حوزه هنری در سینمای دفاع مقدس؛

اشاره:
یکی از مشکالت سینماگران در این عرصه نبود فیلمنامههای در خور
سینمای دفاع مقدس است .با وجودی که ادبیات داستانی نسبت به
سینما ،دین خود را به دفاع مقدس تا حدی ادا کرده است ،سینمای
ایران هر سال از فقر فیلمنامههایی رنج میبرد که به نظر میرسد با وجود مواد
خام ادبی نباید این مشکل وجود داشته باشد .کتابهای منتشر شده در حوزه
دفاع مقدس و البته کتابهای خاطرات توانستهاند تا حدی این خأل را پر کنند.
این کتابها یکی از گنجهای پنهانی است که میتواند به سینمای دفاع مقدس
جانی دوبارهدهد و نگاه همه را به سمت پرده نقرهای برگرداند.
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کتابهای منتشر شده در حوزه دفاع مقدس یکی
از گنجهای پنهانی است که میتواند به سینمای دفاع
مقدس جانی دوبارهدهد و نگاه همه را به سمت پرده
نقرهای برگرداند.
بیش از  3دهه از آغاز حمله رژیم بعث عراق به ایران
میگذرد .به تعداد افــراد حاضر در صحنههای جنگ
و به عدد پدر ،مادر ،همســر و فرزندان رزمندگان و...
میتوان جنــگ را تعریف کرد .با این گســتره و تنوع
روایت اما اکنون ،در آستانه ســی و چند سالگی این
جنگ نابرابر ،مضامین ســینمای دفاع مقدس ما ته
کشیده اســت! میتوان با مقایسه مشــابهی به ابعاد
این قضیه پرداخت .بــه عنوان مثال با گذشــت 66
ســال از پایان جنگ جهانی دوم همچنان و هر ساله
در سینمای جهان شــاهد فیلمهای بکر و بینظیری
با موضوع جنگ هستیم در صورتی که ایران با وجود
پشت سر گذاشتن تجربه طوالنیترین جنگ قرن ،آثار
سینماییاش بسیار محدود است.
تصویرادبیات دفاع مقدس ســرمایهای ابدی برای
سینماست و حاال چند ســالی است که میتوان ردی
از این اتفاق را در اظهارنظرهای برخی از اهالی سینما
دید ،اما کاش بتوان به راهکارهای کشف ناگفتههای
جنگ از زبان افرادی غیر از سینماگران نیز فکر کنیم.
شــاید نویســندگان ادبیات معاصر ما عالقهای به
برقراری ارتباط با ســینماگران ندارند و شــاید هم
سینماگران ،نقش موثر ادبیات را در سینما فراموش
کردهاند ،اما این بار به جای سینماگران سراغ چند تن
از نویسندگان کتابهای دفاع مقدس رفتیم و از آنها
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
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پرسیدیم آیا حاضرند کتابهای چاپ دو رقمیشان را
در اختیار سینماگران قرار دهند و با آنها پیمان آشتی
ادبیات و سینمای دفاع مقدس ببندند؟
غنیسازی سینما
محســن کاظمیکه کتابهای پرفروشی همچون
«خاطرات عزت شاهی» و «احمد احمد» را در کارنامه
کاری خود دارد ،در این باره میگوید :حرکت به سوی
اقتباس ،نوعی غنیســازی ادبیات و سینماســت به
طوری که قوت سینمای کشور به بنیه و مایه قوی ادبی
آن است و حتی میتوان ضعف تکنولوژی را با تکیه بر
آثار پر مایه ادبی و اقتباس از آنها جبران کرد.
او میافزاید :میتوان با تکیه بر آثــار ارزنده ادبی،
آثار فاخر سینمایی تولید کرد .ســینمای ما به دلیل
عدم استفاده از ادبیات استقرار یافته بر فرهنگ بومی
کشور ،به اجبار به تقلید و ترجمه روی آورده است.
کاظمی تاکید میکند :وقتی به ســراغ آثار مطرح
کشــورهای دارای سینمای توســعه یافته میرویم،
متوجه میشویم که ســینمای آنها مبتنی بر ادبیات
بومی سرزمینشان است و همه شاهکارهای سینمایی
جهان ،در ژرف ساخت خود ،از یکی از آثار ادبی بزرگ
جهان وام گرفتهاند .سینما ویترین قابل توجهی برای
نمایش آثار ادبی تولید شده اســت .سینما میتواند
آنچه در چارچوب کتاب حصر شده و امکان فرار از این
قاب را ندارد به مخاطبان بیشتری عرضه کند.
کمبود مخاطب مهمترین مشکل بازار کتاب ماست،
موفقترین کتابهای ادبی با تیــراژ  ،3000نهایتا به

چاپ دوم یا سوم میرسند و این در حالی است که با
نمایش در سالنهای سینما میلیونها مخاطب را به
خود اختصاص میدهد.
محســن کاظمی این مورد را باعث تاسف میداند و
میافزاید :چنان دیوار عظیمی بین صاحبان ادبیات و
سینماگران کشیده شده است که اگر از سر اتفاق هم
یک نویسنده با یک ســینماگر برخورد و تعاملی پیدا
کند ،حرف یکدیگر را درک نمیکنند.
او ادامه میدهد :سینماگران ما نبود آثار ادبی قابل
تکیه را توجیهی برای ســاختن فیلمهــای تقلیدی
و ترجمهای میدانند و نویســندگان مــا هم به دلیل
عدم انتقاد صحیــح در ادبیات ،کیفیــت آثار خود را
باال نمیبرند و مزید بر علت دوری ادبیات و ســینما
میشوند.
راحله صبوری ،نویســنده کتاب «کوچه نقاشها»
یکی دیگر از نویسندههایی است که معتقد است ،فیلم
و ادبیات بهطور تفکیکناپذیری به هم گره خوردهاند،
به طوری که سینما به بنمایه و پشتوانه ادبیات محتاج
اســت و همچنین ادبیات به زبان تصویــر و نمایش
مکتوبات در سینما نیاز دارد.
او به ســوره ســینما میگوید :فیلم همان ادبیات
مصور است و به جز ســینمای صامت که آن هم البته
نوعی ادبیات پنهان در خود دارد و فقط با تصویر بیان
میشود ،فیلم و ادبیات به نوعی با هم گره خوردهاند و
ادبیات جزئی انکارناپذیر از فیلم است.
این نویســنده درباره گســتره ادبیات مکتوب که
میتواند دســتمایه فیلمنامهنویســان قــرار بگیرد،
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توضیح میدهد :همیشه آثار ادبی مثل زندگینامهها ،رمانها و داستانها محل الهام
فیلمنامهنویسان و نمایشنامهنویسان و در کل هنرمندان بوده و هست .فکر میکنم
هر نویسندهای دوســت دارد ،کتابش الهامبخش هنرمندان و زمینهساز خلق آثار
هنری دیگر باشد؛ چه مجسمهساز باشد ،چه نقاش و چه فیلمساز.
صبوری اما از وفادار نبودن فیلمنامهنویسان به آثار ادبی گالیه میکند و میافزاید:
بیشتر مواقع فیلمنامهنویسان ،تنها از یک اثر ادبی الهام میگیرند تا فیلمنامه را به
طور کامل براساس آن بنویســند .این کار در ایران بسیار رایج است و برای همین
همکاری بین نویسندگان و فیلمنامهنویسان را خیلی زود قطع میکند.
خیلی از رزمندگان معتقدند فیلمهایی که در زمینه جنگ ســاخته شــده ،به
واقعیت جنگ نزدیک نیستند و تاثیر الزم را ندارند .کمتر فیلمی است که بیننده
را به عنوان یــک جنگ نرفته ،به فضــای جبههها نزدیک کنــد و اثرش در ذهن
ماندگار باشد .حتی در فیلمهایی که بر اســاس اتفاقاتی ساخته شده که در جنگ
واقعا رخ داده و حقیقی هســتند ،آن فضا ،روح و معنویت و مظلومیت جبهه کمتر
منتقل میشود.البته همیشه ضعف فیلمنامه مطرح نیست ،محدودیتها و ضعف
تکنولوژی هم هست و فیلمهای ساخته شده درخصوص حاشیههای جنگ موفقتر
بودهاند.
همین دغدغه اســت که بســیاری از نویســندگان را از همکاری با سینماگران
میترســاند .در همین راســتا ،راحله صبوری میگوید :برای مثال کتاب «کوچه
نقاشها» چون بخشی از تاریخ شــفاهی را در بر میگیرد ،شرط امانتداری در آن
بسیار اساسی است.
برای همین فیلمســاز نباید یک سری مســائلی که نظر شــخصی و برداشت
شخصیاش است ،به اسم کتاب به جامعه تحمیل کند و کار راوی و نویسنده را زیر
سوال ببرد.
او در پایان حرفهایش به مخاطب هم اشاره میکند .این که این روزها حوصله
خواندن کمتر از دیدن است و این میتواند فرصتی باشد برای سینماگران .صبوری

در همین ارتباط میگوید :آدمها همیشــه حوصله کتاب خواندن ندارند ،اما
همیشه فیلم را نگاه میکنند و همیشــه برای رفتن به سالن سینما آمادهاند.
بنابراین سینماگران ،میتوانند اندیشههای جاری جامعه را نو و تر و تازه کنند
و از کهنگی در بیاورند.
کیانوش گلزار راغب ،نویسنده کتاب «شنام» یکی دیگر از نویسندگان حوزه
دفاع مقدس در حوزه هنری است که در این بحث همراه ما میشود.
او هم در ابتدا با اشــاره به سهم کم اقتباس ســینمایی از آثار مکتوب دفاع
مقدس به سوره سینما میگوید :در اقتباس ،ماهیت و هدف کلی هر کتابی،
نباید قربانی برخی حواشی زیبنده سینما و جاذبههای گیشه شود.
سینماگر میتواند با برداشت آزاد و دخالت هنر و تخیل ،از روی هر کتابی
فیلم بســازد ،اما روایت کلی فیلم باید بر اساس واقعیتهای مندرج در کتاب
باشد و هدفی که کتاب دنبال میکند تغییر نکند.
این نویسنده با این که اعتراف میکند تماشاگر سینما بیشتر از کتاب است،
اما تاکید میکند اثر سینمایی در بیان عمق مسائل مطرح شده در هر کتابی
الکن است .گلزار راغب میگوید:گرچه فیلم به دلیل بهرهمندی از تماشاگر در
سطحی بسیار گسترده ،به مراتب تاثیرگذارتر از کتاب است ،اما بعید میدانم
که فیلم بتواند در بیان عمق مســائل و حاالت روحی و روانی شــخصیت به
موفقیت کتاب برسد.
زیرا اگر ســینماگر بخواهد فکر درون آدمها را با رفتارهای بیرونیشان در
فیلم به مخاطب انتقال دهد ،کار بسیار بسیار سختی در پیش خواهد داشت.
گلزار راغب پیشنهاد میکند آثار فرهنگی تولید شده در مورد دفاع مقدس
به سمت نمایش روابط انسانی بین رزمندگان و انتقال حال و هوای روحی و
معنوی جبهههای مقاومت برود و میگوید :شنام با همه جزئیگوییها و دقت
در پردازش شخصیتها هنوز زوایای باز نشده بسیاری دارد که میتواند راهنما
و سوژه کار نویســندگان جوان قرار گیرد و من در تشریح مطالب به همه آنها
کمک خواهم کرد.
دست سینما خالی نیست
اما وقتی به سراغ حسین بیضایی ـ نویسنده کتاب «بابانظر» ـ میرویم  ،بحث
را کلیتر آغاز میکند .او به ما میگوید :اگر فیلمنامهها با اقتباس از کتابهای
مستند و حقیقی ارائه شود ،بهتر میتوانیم پاسخگوی نسل بعد خود باشیم.
او میافزاید :هر نسلی سوالهای جدیدی در همه زمینهها با خود به همراه
میآورد ،یکی از این مسائل دفاع مقدس است .با تغییر نگرشها و تغییر نسل،
ما باید پیشبینی این مساله را انجام داده و برای پاسخگویی به نسل بعد آماده
شویم .ما با توجه به گنجینه عظیمی که از جنگ در دست داریم ،در دو دهه
اخیر کار منســجمی برای تغذیه فرهنگی انجام ندادهایم و در این زمینه اگر
هم کتابها پیشتاز بودند ،سینما به عنوان پرطرفدارترین هنر ،بسیار دست
خالی است.
به اعتقاد بیضایی نسل راویان سینمای دفاع مقدس رو به اتمام است و باید
فکری برای تربیت افرادی از نسل حاضر برای روایت ناگفتههای دفاع مقدس
کرد؛ کسانی که بتوانند جای ســینماگرانی چون مرحوم رسول مالقلیپور،
ابراهیم حاتمیکیا و احمدرضا درویش را پر کنند.
او در توضیح نبود آثار درخور توجه ســینمایی در دهه اخیر میگوید :چرا
باید هر ساله در آستانه هفته دفاع مقدس برای چندمین بار فیلم «افق» یا «از
کرخه تا راین» را نشان دهیم و چرا در بیان حقایق اجتماع ،دیگر مثل آژانس
شیشهای نمیسازیم.
بیضایی فیلمهای مستند جنگ را موفقتر از فیلمهای سینمایی میداند و
میگوید :مجموعه روایت فتح هنوز هم جاذبههای تاثیرگذاری برای مخاطب
دارد .از این رو باید در فیلمهای بلند سینمایی هم به سراغ پیدا کردن اسناد،
تحقیقات میدانی و نوشــتن فیلمنامه از روی منابعی کــه بازگوی حقیقت
هستند ،باشیم .یکی از آن منابع ،کتابهای خاطرهنویسی جنگ است.
او درباره تاکیــد بر ضرورت اقتباسهای ســینمایی از آثار مکتوب توضیح
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کندوکاو
میدهد :دنیای امروز در تسخیر رسانههای تصویری است.یک کتاب  500صفحهای
را بعد از زمان زیادی فقط یک نفر برای خودش میخواند اما فیلم دو ساعته یا سریال
تلویزیونی نزدیک به  70میلیون مخاطب دارد و این یعنی تاثیرگذاری بیشتر و اطالع
رسانی بهتر .این ویژگی را نباید دست کم گرفت و از آن غفلت کرد.
داوود امیریان با کتاب های «خداحافظ کرخه» » ،فرزندان ایرانیم» » ،رفاقت به
سبک تانک»« ،مین نخودی»و «آقای شهردار » یکی دیگر از نویسندگانی است که
با ما همراه می شود و می گوید :داستان در سینمای دفاع مقدس هرگز تمام نمی
شود و خاطرات هریک از افراد حاضر در جنگ گنجینه هایی تمام ناشدنی ست که
اتفاقا در سال های گذشته حوزه هنری روی این گنج نشسته است.
وی افزود :در حالت کلی سینمای اقتباســی ما بحران زده و عمر اقتباس در این
سینما بسیار کم .اکثر نویسندگان و شــاید بتوان گفت همه آنها دوست دارند که
کتابشان مورد اقتباس واقع شود  ،اما متاسفانه در کشور ما هنوز اطمینان به همدیگر
وجود ندارد.
نویسنده «ایرج خسته است» تشــریح کرد  :ما بعد از انقالب به تعداد انگشت
در دهه 30
های یک دســت هم اثر ارزنده اقتباســی نداشتیم .
،
فیلم هایی از روی نوشــته هــای منوچهر مطیعی
حســین قلی خان مســتعان و فردی کــه با نام
ح.حمید تخلص می کرد و نوشته هایش پاورقی
روزنامه هــای صبح آن زمان بــود  ،فیلم هایی
ساخته شد .
امیریان ادامه داد « :گاو» مهرجویی از روی
کتاب غالمحســین ســاعدی  ،نخستین اثر
اقتباســی ارزنده آن زمان بود .امیر ارسالن
نامدار ،فیلمی از روی کتاب طوطی ذکریا
هاشــمی  ،فیلم آقای هالو که کتابش را
خود علی نصیریان نوشــته بود و امثال
اینها انــدک مواردی از این دســت بود .
این روند بعد از انقالب کند شــد
 ،تا جایی که در ســال
 65دوباره ناصر تقوایی
دست به اقتباسی عظیم
زد و ناخدا خورشید را با
برداشتی آزاد ساخت .
این نویســنده عنوان کرد :
این روند دوباره کند شد و همچنان
مهرجویی ســردمدار جریــان حضور
ادبیات در ســینما ماند تا به چند سال پیش
رسیدیم و جشنوراه فجر با گذاشتن بخش فیلمنامه
اقتباسی نگاهی دوباره به این مقوله انداخت  .در آن سال
من به خاطر «نفوذی» دیپلم افتخار گرفتم و «چهل سالگی» برنده سیمرغ بلورین
شد .
وی خاطر نشان کرد  :همانگونه که دیدیم سیمرغ بلورین جشنواره تا حد زیادی
مخاطبان کتاب «چهل سالگی» ناهید طباطبایی را باال برد  .این دقیقا همان اتفاقی
ست که در سینمای امریکا و اروپا به شدت رواج دارد و ادبیات ما از این نعمت سینما
بی بهره است .
وی به راهکار خوبی اشاره کرد و گفت  :خوب اســت در برخی موارد از ایده ها و
تجربیات ارزنده دیگران استفاده کنیم  .در امریکا و اروپا نویسندگانی مانند استیون
کینگ داریم  ،که قبل از چاپ کتاب  ،یک فصلــش را در روزنامه چاپ می کنند و
پیشاپیش حق سینمایی آن را می فروشند  .چرا نباید در ایران چنین کاری بکینم !
نویسنده «مین نخودی» هر دو گروه نویســنده و سینماگران را مقصر دانست و
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گفت :یکی از مشکالت این است که نویسندگان ما تصویری نمی نویسند  .داستان
نویسان ما شخصیت پردازی تصویری نمی کنند .
نویسنده «خداحافظ کرخه» ادامه داد  :از سویی دیگر سینماگران ما هم بسیار
تنبل و بی سواد هستند .ما معدود کارگردان های فهیمی داریم  ،که مطالعه کنند
و کتاب شناس باشند .
وی تشــریح کرد  :مثال حوزه هنری گنجینه کتاب های خیلی خوبی دارد ولی
اتفاق بد سینمای کنونی ما این است که همه می خواهند کارگردان مولف باشند
و به اشتباه تصور می کنند که اگر خودشان فیلمنامه بنویسند مولف محسوب می
شوند  .این دیدگاه صد در صد غلط است و مثال ما آلفرد هیچکاک را در همه حال
یک کارگردان مولف می دانیم  ،با اینکه خودش فیلمنامه هایش را نمی نویسد !
امیریان افزود  :این تفکر غلط چنان در فضای عمومی ســینما تعمیم پیدا کرده
که روی دستمزد فیلمنامه نویس هم تاثیر گذاشته و اگر هم کاگردانی حاضر شود
خودش زحمت نوشتن را نکشد و به ســراغ متخصص برود  ،تنها  5میلیون تومان
برای آن هزینه می کند  .این قیمت در شــرایطی اتفاق می افتد که یک بازیگر نه
چندان حرفه ای سینما به راحتی  50میلیون تومان دست مزد می گیرد .
نویسنده «مترسک مزرعه آتشین» گفت  :شرایط کنونی سینما  ،کارگردانان و
سینماگران را به سمت بازیگر محوری کشــانده است و این گونه است که وقتی از
تماشای فیلمی که چندین و چند ستاره داشت بیرون می آییم  ،متوجه می شویم که
فیلم اصال داستان خاصی و یا بهتر بگوییم اصال داستان نداشت و این حقیقت تاسف
باری اســت که پیش تولید خیلی از فیلم های ما بدون داشتنم فیلمنامه
شروع می شود .
داوود امیریان ادامــه داد  :ما باید متعادل و دو جانبــه به قضیه بنگریم .
نویســندگان نباید گارد بگیرند و بخواهند که کتابشان عین به عین فیلم
شود  .فیلم تا کتاب دو دنیای متفاوتند و زمین تا آسمان فرق دارند  .نمونه
مشهور این اتفاق « ،هری پاتر» است که همگی تفاوت کتاب ها و فیلم هایش
را خوب متوجه شده ایم .
وی افزود  :از سویی دیگر سینماگران هم نباید بی انصاف باشند و
مزد زحمت  3ساله نویسنده یک کتاب را یک دهم مزد بازیگر
یک تله فیلم تلویزیونی قرار دهند .
این نویسنده راه کارهای جالبی در این باره دارد
و می گوید  :همه می دانیم که ســینمای
ما مشکل داســتان دارد و تا زمانی که
کارگردان خودش مطلب می نویسد هیچ
بهبودی حاصل نخواهد شــد  .لذا بهتر
اســت به جای صد فیلم بی داستان در سال ،
 10فیلم بسازیم  ،ولی دستمزد بازیگران را سرشکن
کرده و به نویسنده مثال  20میلیون تومان بدهیم  .شما
فکر می کنید وقتی «کلیــدر» را از محمود دولت آبادی
خواستند تا فیلمش را بسازند و گفت یک میلیارد آن را می
فروشــد  ،حقیقتا به این پول نیاز داشت! نه  .او این کار را
کرد و این حرف را گفت تا ارزش متن اولیه و ارزش مولف
حقیقی را به سینماگران یادآوری کند .
امیریان در پایان به مســایل خوبی اشاره کرد و گفت :
داستان در سینمای دفاع مقدس هرگز تمام نمی شود و
خاطرات هریک از افراد حاضر در جنگ گنجینه های تمام ناشدنی است
که حوزه هنری روی این گنج نشسته است  .اگر دو طیف نویسندگان و سینماگران
با حسن نیت باهم روبه رو شوند و پس از رفع تنبلی  ،مشکل پول خرج کردن برای
ادبیات سینما را حل کنند  ،درخشش این گنج چشم همه را به خود جلب خواهد
کرد .
با توجه به برآیند صحبتهای نویسندگان عرصه ادبیات دفاع مقدس ،میتوان
گفت آنان با این که مالحظاتی دارند ،اما بشدت طرفدار اقتباسهای سینمایی از
آثارشان هســتند .اینک نوبت سینماگران اســت تا رغبت و همتی نشان دهند تا
سینمای دفاع مقدس برای بیان درســت حقایق جنگ به نسلهای بعد ،به سراغ
داشتههای ادبیات این حوزه در شاخههای گوناگون داستان و خاطرهنویسی برود.

پـرونده
پرونده این شماره از ماهنامه سوره
ســینما اختصاص دارد بــه رونمایی
از مســتند «روزگار یک چهل ساله»
اثــری که به همــت مرکز مســتند
سازمان سینمایی حوزه هنری تهیه
و تولید شــده و به موضوع مفاســد
اقتصادی و چگونگی شکل گیری آن
میپردازد.
فرایند تولید این مستند که با هدف
تحلیل چالش و ارائه راهکارهایی برای
جلوگیری از مفاسد اقتصادی و بهبود
وضعیت نامناســب اقتصادی کشور
تهیه شده دو سال زمان برده است.
در ایــن مســتند بــا چهرههایی
همچون :احمــد توکلی ،علی پروین،
مهــدی هاشــمی نســب ،مهــدی
رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق،
ســیف اهلل یزدانی مدیر مسئول عصر
اقتصــاد ،مریم مجیبــی مدیر عامل
شرکت تعاونی مســکن هنرمندان،
کاظم پالیزدار رئیس ستاد هماهنگی
مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست
جمهوری ،داود امیریان نویســنده و
 ...د هها چهره دیگــر گفتگو صورت
گرفته است.
ایــن مســتند  ۹۰دقیقــهای روز
یکشنبه  ۱۰شهریور ماه سال جاری
با حضور احمد توکلی و مهدی صنایی
از کارشناســان اقتصادی و جمعی از
کارشناسان رســانهای در تاالر سوره
حوزه هنری رونمایی شد که در ادامه
بخشی از ســخنان ایراد شده توسط
مهمان و ســخنرانان ایــن برنامه از
دیدگان شما می گذرد.

گزارش

گزارشی از مراسم رونمایی مستند «روزگار یک چهل ساله»
مراسم رونمايي از مستند «روزگار يك چهل ساله»
تازهترین محصول سازمان سینمایی حوزه هنری عصر روز
يكشنبه ١٠شهريور با حضور دكتر احمد توكلي عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام و نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي،
دكتر مهدي ثنايي دبير انديشكده شفافيت ،امين قدمي كارگردان،
وحيد چاووش تهيه كننده ،مديران حوزه هنري ،جمعي از اصحاب
رسانه و با استقبال گسترده عالقه مندان به سینمای مستند و
موضوعلت اجتماعی و اقتصادی برگزار شد.
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قدمی کارگردان این مســتند در
ابتــدا توضیح داد :فیلــم من ایراد
زیاد دارد ولی ما زمانی فیلم مستند
را میســازیم که بخواهیم حرفی
بزنیم ،نیشی بزنیم ،ضربهای بزنیم.
بنابراین خواهش میکنم فعال فقط
درباره موضوع فیلم صحبت کنیم و
بحث مسایل فنی را به بعدا موکول
کنیم.
وی همچنیــن عنــوان کرد :من

ایــن مســتند را به «ســید صالح
موســوی» تقدیم میکنم که همه
او را میشناسند و میدانند در این
سالها اینقدر برای نظام و ارزشها
حرص خورده که هر ســال حالش
بدتر شده اســت و االن روی ویلچر
به مراسم ما آمده است.
االن اوضــاع مبارزه با فســاد در
کشور خیلی بهتر شده است
ســپس ،دکتر ثنایی در ابتدای

گزارش

صحبتهای خود گفت :خوشحالم بالخره ساخت
اين مستند تمام شــد و باید بگوییم از زمانی که
شما ساخت این مســتند را شروع کردید تا االن
اوضاع مبارزه با فساد در کشور خیلی بهتر شده
است.
وی ادامــه داد :حوزه مبارزه با فســاد بســيار
گسترده است و شبانه روز من را درگير كرده است
با اين حال بسيار به درست شدن آن اميدوارم و
بســياري از ايدههاي موجود در اين عرصه را به
كارگرفتهايم .دنياي مبارزه با فساد از روز شروع
مستند تا االن تغييرات بسياري كرده است.
عذابی کشیدیم که مپرس

قدمی در این قســمت گفت :یکی از چیزهایی
که مرا به ادامه کار خیلی امیدوار کرد آشنایی با
ثنایی بود مستندسازی چیز مهیجی است که نیز
در طول ساخت عذابی کشیدیم که سابقه نداشت

و متفاوت از همه کارهایــی بود که کردیم وقتی
با این پروندهها و حجم فســاد روبرو میشدیم با
بچهها مینشســتیم به پنجره رو به کثیفی شهر
تهران نــگاه میکردیم و گفتیم چــه کار داری
میکنیم اصال چنین کاری که ما میکنیم به چه
درد میخورد چه کسی می بینند .مسئولین که
خودشــان میدانند مردم هم که میدانند اخبار
را میشــنوند ولی وقتی به آقای ثنایی برخورد
کردیم دیدیم که حرفهای کوچک و حرکتهای
کوچک منجر به اتفاقات بزرگی میشود و ناامید
نشــدن ما ،تیم ما از آقای ثنایی و اندیشــکده
خوبشان بود.
برای مبارزه با فساد متخصص نداریم

ثنایــی در همین زمینه گفــت :خیلی عجیب
است اگر من خدمت شما بگویم که باید ببینیم
کشــورهای دیگر چــه کار کردند ما هــم آن را

فهرست کنیم و اســتفاده کنیم .ما اگر در کشور
مشکل دندانپزشــکی داریم در ادامه آن رشته
دندانپزشکی به وجود آمد اما برای فساد اقتصادی
یا در کل اقتصاد در کشــور متخصص نداریم و یا
حداقل با تخصصی که زمینه فساد بتواند اظهار
نظر علمی کند نداریــم و امثــال دکتر توکلی
استثناء هستند.
وی ادامه داد :من چند وقت پیش مســتندی
دیدم به نام «تلکه» که درباره رشــوه گیری بود
خیلــی خیلی مــن را اذیت کرد زیرا «رشــوه»
ال
را نشــان میداد دوربین مخفــی میرفت مث ً
میگفت در ساختمان ســازی باید حتماً رشوه
بگیریم و کارهایی از این دست.
وی معتقد است :اگرچه رســالت مستند ارائه
راهکار نیســت اما حتی طرح موضوع هم نکرد و
کمتر مستندی مانند «روزگار یک چهل ساله»
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چنین رسالتی را به دوش خود میکشند.
وی افزود :استاد دانشــگاهی که درباره فساد
اقتصادی صحبت میکند در حد دو کتاب است
که خوانده است و کمتر تخصصی صحبت میکند
همین دکتر رفیع پور هم در حد نوشتههایی که
در کتاب خودشان است اظهار نظر میکنند.
ثنایی گفــت :من باور دارم بــاوری که در دنیا
تجربه شده مانند کشور گرجستان که تا حدود
 ۱۵سال پیش به فساد اقتصادی مشهور بود در
عرض ده سال یا کمتر این کشــور از  ۴۰کشور
بد دنیا وارد لیست  ۲۰کشــور برتر دنیا شد و بر
اساس شاخص «ســی پی آی»  -شاخص فساد
اقتصادی ،کشور موفقی شد .آنها خونشان رنگین
تر نبود بلکه دانش مبارزه با فساد اقتصادی را به
کار گرفتند.
قدمی درباره ارائه راهکار در مســتند اشــاره
کوتاهی کرد و گفت  :آنجایی که وارد بحث «ان
جی او»ها میشویم نقبی به ارائه راهکار میزنیم
که البته فقط میتوانیم پیشنهاد ساز و کارهایی
را ارائه کنیم نه بیشتر.
ثنایی توضیح داد :کافیســت بــرای ذهنیت
خودمان یک شبیه سازی میکنیم اگر ما در یک
اتوبان پر سر و صدا و خطرناک که هر روز تلفات
میدهد بیمارســتان بســازیم یعنی از پایه کار
اجتماعی شدن را اشتباه کردیم .درد اصوالً نشانه
یک بیماری است و خود بیماری نیست .فساد هم
معلول است علت نیست .وقتی من قرص مسکنی
بخورم که درد برطرف شود علت اصلی را از بین
نبردم .اولین گام این است که در آن جاده پرتردد
آنقدر سرعت گیر بگذاریم و پلیس کنترلش کند
که تصادف کمتر شود.
وی معتقد اســت :کشــورهایی که فســاد را
ریشــهکن کردند از ما خیلی بهتر نیستند بلکه
فرایند درســت را به کار گرفتهاند به جای اینکه
شخص مجوز آن را صادر کند اگر کامپیوتر این
کار را بکند از ریشه با فساد مبارزه کردیم.
وی عنوان کرد :بنده با قاطعیت عرض میکنم
در طول ســالهایی کــه االن خروجــیاش را
میبینیم از نظــر طراحی ســاز و کار اجتماعی
ســازمانهایی پدید آمدند کــه حرفهایی در
مبارزه با فساد اقتصادی میزنند که تا سالهای
گذشته نسبت به آن کمترین آگاهی را داشتیم و
مثال نمونه موفقی مثل این مستند وقتی به حوزه
دارو ورود میکند مردم را آگاه میکند و رازهایی
را افشا میکند.
وی تصریــح کــرد :ایــن نشــان میدهد که
پشتوانههای قانونی ما ضعیف است که شخصی
همزمان در بخــش خصوصی و دولتی ســمت
داشته باشد یعنی از جانب سیستم قدرت کاذب
دارد و خطای ساز و کار دارد و طراحی ساز و کار
ما خیلی با استانداردهای بینالمللی فاصله دارد.
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وی ادامه داد :پشتوانه قانونی بسیار ضعیف است
یا حتی میتوانیم بگوییــم ندارد برای ما ضعیف
بوده و بنابراین فساد به وجود آمده و حاال باید به
فکر درمانش باشــیم کاری که ما بیشتر روی آن
تمرکز داریم اصالح سازوکارهاست.
توکلی در این بخش از جلســه گفــت :من با
این قســمت از نظر آقای ثنایی مخالف هستم.
این بحث که ســاختار از پایه اشکال دارد بحث
ظریفی است که مقام معظم رهبری طبق تعریف
خودشان میفرمایند فســاد سیستمی نیست و
تعریفی که ایشان از فساد ارائه دادند این بود که
چون ما داریم با فســاد مبارزه میکنیم و همین
پتانسیل را داریم پس سیستم فاسد نیست.
وی افزود :به تعریف من فساد سیستمی است
زیرا خود مسئولین اصلی نظام به آن مبتال شدند
مثل این که سیستم دفاعی و گلبولهای سفید
بدنی خود آلوده شــود .اگر سازمان بازرسی کل
از زمانی
که شما ساخت
این مستند را شروع کردید
تا االن
اوضاع مبارزه با فساد
در کشور
خیلی بهتر شده است.
کشور ،مجلس شورای اسالمی ،کمیسیون اصل
 ۹۰و  ...خودش بیمار نباشــد و از خودش دفاع
کند سیســتم خود به خود نمیتواند از خودش
دفاع کند پس این سیســتم نشتی دارد .اگر این
تعریف را بپذیریم فساد سیستمی است .اختالف
ما به غیر از فهم بیرونی در مقدمات اســت وقتی
فساد سیســتمی میشود فاســدها همدیگر را
پیدا میکنند شــبکه درســت میکنند و وقتی
میخواهیم با آنها مبارزه کنیم نمیگذارند.
االن خیلی از کمیسیونهای مجلس وضعشان
بد است
توکلی عنوان کرد :االن مهمترین قســمت کار
آقای رئیســی رئیس قوه قضائیه همین است و
اگر موفق شــود این بخــش از کار را انجام دهد
راه برای اصــاح کار باز می شــود االن خیلی از
کمیســیونهای مجلس وضعشان بد است و اگر
آقای رئیسی همین مسیر را پیش ببرد خیلی از
آنها را سر جایشان مینشاند.

ما ضعیف تر از دزدها هستیم

توکلی در پاسخ به این سوال که شما به جایی
نمیرسید چون از حریفتان قویتر هستید گفت:
ما ضعیفتر از دزدها هســتیم ولی خدا در این
مبارزه بیطرف نیســت و در نــص صریح قرآن
میگوید ای بسا گروهی کوچک بر گروهی بزرگ
به اذن خدا پیروز شوند.
وی افزود :ما کم هســتیم ولی شماها کنارمان
هســتید اینجا که آقای ثنایی میگویند اوضاع
بهتر شده چون سیر پیشــرفت مبارزه با فساد را
دارند میبینند وگرنه فســاد بدتر شده است اگر
ما از طرف مردم پشتیبانی شویم پیروز میشویم
و جای نگرانی نیست .البته نقشدیل رسانهها را
قبول داریم و قطعا اگــر کار کند قدرت ما باالتر
میرود.
در ادامه جلســه یکــی از حاضریــن درباره
راهکارهــای ارائه شــده در کشــورهایی مثال
گرجستان و مالزی پرســید و گفت آیا میشود
همانها را در ایران شــبیه ســازی کرد؟ ثنایی
در پاســخ به این ســوال گفت :راهکارهایی که
گرجستان برای مقابله با فساد به کار برد اینطور
ا یکی از آن
نبود کــه در چند کلمه بگنجد مثــ ً
گســترش «آی تی» اســت« .آی تــی» در هر
کشوری گســترش پیدا کند فساد اقتصادی کم
میشود و دخالت دست افراد کم میشود.
وی افــزود :برای کشــور ما اگــر بخواهیم از
روی تجربههای کشورهای مشــابه گرجستان
پیشنهادی بدهیم یک بحث مهم بحث مدیریت
تعارض منافع است .کسی که در عرصه حکومت
داری وارد میشود باید از کلیه گرایشهایی که
ممکن است روی تصمیم صحیحش تاثیر بگذارد
ال شــرکتداری ،ســهامداری،
فاصله بگیرد مث ً
قرارداد بستن با وابستگان ،دریافت هدیه ،اعطای
هدیه و...
وی عنوان کــرد :بنابرایــن نبایــد بگذاریم
رئیسجمهــور بعدی که در هر طیف سیاســی
باشد و برای من مهم نیست نباید بگذاریم وزیری
انتخاب کند در آن حوزه ذی نفع باشند .نکته دوم
بحث شفافیت اســت که طول و تفصیل زیادی
دارد و نکته سوم همین انعکاس رسانههاست.
در پایان نیــز توکلی عنوان کرد :اســام بايد
طرف مردم را بگيرد اما متاســفانه ما مســلمان
خوبي نيستيم چرا كه به ظاهر افراد اكتفا كرده
و جايگاههــاي مديريتــي را پــر ميكنيم .من
قبول دارم در نحوه مديريتهــا و انتخاب افراد
ضعفهايي وجود دارد.
گفتني است امین علی نیا ،عباس محترمی ،ثریا
فتحیان ،ســردار نصراهلل فتحیان ،محمدحسین
محمودیان ،مهدی رفیعی ،سید صالح موسوی،
محسن جعفرابادی ،شمیم مســتقیمی ،میالد
بهار ،علی باقری طورانی و سحر صهری نيز در اين
مراسم حضور داشتند.

پـرونـده

امین قدمی کارگردان مستند «روزگار یک چهل ساله»

فسـاد
پاشنه آشیل هر حکومتی است
ما به این نتیجه رسیدیم که هیچ دشمن خارجی نه
تنها نمیتواند ما را تهدید کند بلکه باعث اتحاد و اتفاق
بیشتر ما میشود ولی فساد اقتصادی پاشنه آشیل هر
حکومتی است و این فســاد میتواند باعث فروپاشی
حکومتها در همه جای دنیا شود.
امین قدمی کارگردان مســتند «روزگار یک چهل
ساله» درباره شرایط شــکل گیری این مستند گفت:
حدود  ۲ســال پیش در جلســه تولیدی که با آقای
وحید چاووش و مسئول مرکز مستند سوره داشتیم
موضوعات مختلف را بررســی کردیم تــا ببینیم چه
موضوعی مبتال به جامعه است و ساخت آن را شروع
کنیم.
وی توضیح داد :همانطور که میدانید مستند بیشتر
از اینکه ساختارش و شکل روایت و نگاه فنیاش مهم
باشد موضوعش مهم است و از این جهت با سینمای
داستانی بســیار متفاوت است .ســینمای داستانی
جنبه سرگرم کننده و سینمای مستند بیشتر جنبه
جامعهشناختی و علمی دارد.
وی تشریح کرد :در نهایت در آن جلسه به این نتیجه
رسیدیم که در حال حاضر فشار اقتصادی خیلی زیاد
است و البته زمانی که این موضوع را نشان کردیم هنوز
نارضایتیهای اقتصــادی دی ماه  ۹۶به وجود نیامده
بود و بعد از آن هر چه بیشتر آمدیم دیدیم اوضاع بسیار
بدتر شده و ما پیشگویی و پیشبینی درستی انجام
داده بودیم و موضوع مناسبی را انتخاب کردیم.
وی اضافه کرد :در تحقیقات به این نتیجه رسیدیم
که هیچ دشمن خارجی نه تنها نمیتواند ما را تهدید
کند بلکه باعث اتحاد و اتفاق بیشــتر ما میشود ولی
فســاد اقتصادی پاشنه آشــیل هر حکومتی است و
این فساد در صورتی که مدیریت ،مهار و مقابله نشود

میتواند باعث فروپاشی حکومتها در همه جای دنیا
شود و با این هشدار موضوع فیلم را جلو بردیم.
قدمی تاکید کرد :ســاخت فیلم ما حدود دو سال
طول کشید و اگرچه نشــد در زمان خودش به همان
داغی و به روز بودن ماجرا نمایش داده شود اما حکمت
در این بود که با فاصله گرفتن از وقایع بتوانیم کمی از
مشکالت اکران را هموار کنیم.
وی متذکر شد :از ســختیهای ساخت این مستند
این بود کــه راجع به یک مفهوم بــود و اگر بخواهیم
مستندی راجع به یک شخصیت خاص بسازیم کار ما
به مراتب راحتتر از این است که بخواهیم یک مفسده
اقتصادی را به تصویر بکشیم.
وی ادامه داد :شاید برای مباحثی از این دست بتوان
به راحتی مقاله نوشت یا سمینار برگزار کرد یا حتی به
تحلیل علمی موضوع پرداخت اما به تصویر کشیدن
آن امری بسیار سخت و دشوار بود.
وی خاطرنشــان ســاخت :به عنوان مثال ما برای
نمایش مفســده اقتصادی قاچاق نمیخواستیم یک
کولبر کُرد را نشــان بدهیم بلکه منظور ما از قاچاق،
قاچاقهای کانتینری در اداره گمرک بود که با دستور
یک مقام باال به جابجایی عدد در سیستم کامپیوتری
منجر میشد و خیلی زحمت کشــیدیم تا بتوانیم به
ساختار نمایشی این موضوع برسیم.
قدمی در پایان عنوان کــرد :ولی به نظرم مجموعه
تالش دوستان در این دو سال به نقطه خوبی رسیده
است و ریتم جذابی دارد و ببینند آن را دنبال میکنند.
امیدواریم این مســتند بتواند صدای کوچکی در حد
توان سازندگان آن برای هشدار این مسئله جدی در
جامعه باشد.
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وحید چاووش ،تهیه کننده مستند:

ادای دین به انقالب
در مســتند «روزگار یک چهل ساله» خیلی ســریع و جدی
حرفمان را فریاد زدیم و معتقدیم امروز ،جهاد فی سبیل اهلل زدن
این حرفها و مطرح کردن مشــکالت مردم و جامعه به واسطه
دوربین است.
وحید چاووش تهیه کننده مســتند «روزگار یک چهل ساله»
با بیان این مطلــب افزود :موضوعی که ما در این مســتند به آن
میپردازیم یکی از اصلیترین مســائل مبتالبه مملکت است که
همه مردم ما درگیر آن هستند.
وی تاکید کرد :زمانی که ما تحقیق روی این مســتند را شروع
کردیم نشانهها و آثار اولیه آن در جامعه ظاهر شده بود که امروزه
تبدیل به بزرگترین فاجعه شــده و مفسده اقتصادی اصلیترین
چیزی اســت که انقالب ما را تهدید میکند و ما به عنوان سرباز
فرهنگی همه تالشــمان را برای به روز بودن و حضور تمام قد در
این عرصه و جبهه فرهنگی میکنیم.
وی معتقد اســت :یــک زمان ســربازی به معنــی حضور در
جبهههای دفاع مقدس بود در حالی که امروزه اصلیترین موضوع
این است که به بافتهای جامعه بپردازیم و با سکوت از کنارش رد
نشویم؛ زیرا فهمیدیم که سکوت چیزی را حل نمیکند و غفلتی
که صدا و سیما نسبت به مطرح کردن مشکالت و مسائل اقتصادی
دارد ما را به بحران جدیتر نزدیکتر میکند.
وی تصریح کرد :در این مستند خیلی سریع و جدی حرفمان
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را فریاد زدیم و همه نگرانی من از این است که مبادا خدای نکرده
به نقطه فروپاشی برسیم.
چاووش درباره شکل گیری تیم مستندسازی و شروع مسیر با
امین قدمی توضیح داد :من به ایشان هم گفتم امروزه جهاد فی
سبیل اهلل یعنی زدن این حرفها به واسطه دوربین.
وی عنوان کــرد :از ویژگیهای این کارگردان این اســت که
متعصب و کورکورانــه از چیزی دفاع نمیکند ،انســان منصفی
است ،به نظام اعتقاد قلبی دارد و هر دو عنصر اصلی مستند از نظر
من یعنی صداقت و صراحت را در فیلمسازیاش لحاظ میکند.
وی افزود :ما با همین نگاه شروع کردیم و هر چه پیشتر رفتیم
دیدیم موضوع گستردهتر اســت و همه جای جامعه نشان از این
سرطان اقتصادی وجود دارد و واقعاً مانده بودیم که از کجا شروع
کنیم و با چه طرح دیالوگی پیش برویم .آقای قدمی در این زمینه
آنقدر تحقیق کرد و ممارست نمود تا به شکل فعلی رسیدیم.
وی در پایان عنوان کرد :اگر چه موضوعی که ما در این مستند
«روزگار یک چهل ســاله» مطرح کردیم این قدر گسترده است
که باید قسمت دوم و سوم و چهارم آن هم ساخته شود و ما هم از
ساخت این مستند نهایت رضایت را نداریم اما در حد بضاعتمان
آنچه را باید میگفتیم به تصویر کشیدیم و سعی کردیم دینمان
را به این انقالب ادا کردیم.

پـرونـده

دکتر حسن سبحانی:

مستندی بسیار ظریف و هنرمندانه است
جدا از بحث ایدئولوژی و مسیر فکری مستند اگر بخواهیم به آن
به لحاظ ساختاری نگاه کنیم «روزگار یک چهل ساله» مستندی
بسیار ظریف و هنرمندانه است که ظرافت و زاویه دید فیلمساز در
آن قابل تحسین است.
دکتر حسن ســبحانی عنوان کرد :حرف هایمان را با این پیش
فرض شروع میکنیم که این فیلم را یک کارشناس اقتصادی دیده
و میخواهد نظر بدهد.
وی ادامه داد  :نکته اول اینکه کســی که این فیلم را ببیند این
طور استنباط میکند که این فیلم علیرغم خصوصی سازیهایی
که در ایران اتفاق افتاده منشا فشاد شدند یا الاقل برخی از دالیل
فساد همین خصوصی سازیها هســتند .این مستند به صورت
تصویری با حمله به اقتصاد دولتی ایران دارد خصوصی سازی را
تشویق میکند.
وی معتقد است :این مستند هیچ کاری به علت یابی نداشته و
فقط عکسهایی گرفته از بعضی اتفاقهایی که افتاده اســت .من
به عنوان کسی که هم در دانشــگاه تدریس میکنم و هم سالیان
طوالنی در مجلس همین بحثها را داشتم دیدم که در این سالها
خصوصی سازی چه بالیی ســر اقتصاد مملکت آورده و متاسفانه
این مستند علت همین فســادی که دارد به آن حمله میکند را
دارد ترویج میدهد.
وی افزود :نکته بعد اینکه در جاهای مختلف مســتند میگوید
این فساد به خاطر اقتصاد دولتی است ولی اعداد و ارقامی که ارائه
میدهد اعدادی نیست که بتوان محکم پایش ایستاد و ثابتش کرد.
و آن را به تحقیقات مستندلی وصل و ارائه نمیکند.
دکتر سبحانی معتقد است :من معتقدم برخالف نظر خیلیها
اقتصاد دولت ایران اگرچه نفتی اســت ،اما اقتصاد ایران و اقتصاد
ملی ما نفتی نیست .زیرا سهم فروش نفت ما در بهترین حالت 20
درصد است .یا اینکه  78درصد شــاغلین ما شامل 25میلیون در
بخش خصوصی شاغل هستند .تمام کشاورزی ما خصوصی است.
یعنی اینکه میگویند اقتصاد ایران دولتی است ،ادعایی است که
هیچ کس اثبات نکرده و فقط تکرارش کردهایم.
وی تشــریح کرد :حاال گیریم که اصال اقتصاد ما دولتی باشــد
حتی اگر این طور باشد بر اساس این مستند این مشکل به نظام

مجوزها برمیگردد نه به نظام دولتی .مثال به نظر شما ما میتوانیم
داروسازی یا مواد غذایی را آزاد بگذاریم که هر کس فارغ از وزارت
بهداشت برود تولید کند؟ حتی اگر همهشــان خصوصی باشند
باالخره باید بیایند از یک جایی مجوز بگیرند.
وی متذکر شــد :نکته بعدی عدم عنایت به علل ایجاد مفاسد و
صرفا راجع به معلول ها صحبت کردن از دیگر ایرادات این مستند
است که البته در دفاع از خودش می تواند بگوید من نمیتوانستم
در یک ساعت زمان مستند همه مســایل را از صفر تا صد تشریح
کنم و من فقط به این بخش از ماجرا پرداختم .که اگرچه توجیه
قابل قبولی است اما در حالت کلی مستند را از مستندهای علی و
معلولی جدا می کند.
وی مثال زد :مثال آن جایی از مســتند که سراغ دکتر رفیع پور
رفته هیچ صحبتی نکرده و به همان یک جمله «دریغ است ایران
که ویران شود» با اشاره به کتابی که خودشان سال هاست منتشر
کرده است بسنده کرده است .ولی بازهم خدا پدرشان را بیامرزد
که اسم چنین آدمی که در زمینه فساد اقتصادی فعالیت کرده و
صاحب نظر است را آورده اند.
وی ادامه داد :نکته دیگر اینکه در این مستند از دو «ان جی او»
تقدیر و تشکر شده که به طور غیر مستقیم طرفداری از رشد «ان
جی او» را تبلیغ می کند که البته کار بسیار خوبی است  .اما وزارت
اطالعات در بسیاری موارد معتقد اســت که تعداد زیادی از «ان
جی او» ها مسیرشان شبه جاسوسی اســت و حقیقت این است
که خیلی یکدست نیستند و نمیشود راجع بهشان قسم حضرت
عباس خورد.
سبحانی در پایان گفت  :نکته آخر اینکه ظرافت فیلمساز قابل
تحسین بود و من با خصوصی ســازی در ایران تا زمانی که مقام
معظم رهبری نگفته بودند و تا زمانی کــه احمدی نژاد الیحه به
مجلس آوردند با خصوصی سازی مخالف بودم و گفتم این سیاست
ها و این الیحه چون در ایران بستر مناسب ندارد هنوز هم معتقدم
اوضاع بدتر شده و فســاد بیشتر شده و با تقســیم اموال دولتی
همین حاال هم مخالفم همان طور که االن مقام معظم رهبری هم
فرمودند این خصوصی سازی به طور درست محقق نشده است.
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مدیرمرکز مستند سازمان سینمایی حوزه هنری :

منافع ملي خط قرمز توليدات حوزه هنري است
توجه مستندهاي اقتصادي نظير «روزگار یک چهل
ساله» به برخي خط قرمزهاي رايج در ديدگاه مردم،
به منظور حراست از منافع ملي و حمايت از آن است.
یاسر فریادرس مدیر مرکز مستند سازمان سینمایی
حوزه هنری در خصوص ساخت مستند«روزگار یک
چهل ســاله» و تاكيد بر موضوع مفاســد اقتصادي
گفت :مســتند «روزگار یک چهل ســاله» به همت
مرکز مستند حوزه هنری با موضوع مفاسد اقتصادی
و چگونگی شکل گیری آن به کارگردانی امین قدمی
و تهیه کنندگی وحید چاووش تولید شــده و ساخت
آن به مدت  2سال طول کشیده است .هدف از توليد
این مستند ارائه راهکارهايي برای جلوگیری از مفاسد
اقتصادی و بهبود وضعیت نامناسب اقتصادی کشور
است .براین اســاس به منظور کاهش سقوط اقتصاد
کشور به دنبال ارائه راهکارهایي بنیادی و بررسی آن
در زندگی افراد مختلف در این مستند بودهایم.
وي افزود :مســتند «روزگار یک چهل ســاله» به
هیچ عنــوان به دنبــال بیان تفکرحزبــی یا جناحی
خاصي نیســت بلکه به منظور رســیدگی به اوضاع،
درصدد پاســخگویی تخصصی و علمی به این معضل
اقتصادی برآمده است .در این اثر راوی در حالت مات
و مبهوت به ســر برده و با وجود سردرگمی در اوضاع
فســاد اقتصادی به معرفی راهکارهای مناسب برای
این معضل میپــردازد و نهایتا به موضوع شــفافیت
اقتصادی دست یافته و گروههای فعال در این عرصه را
به راهکاری اساسی میرساند.
فريادرس درباره رويكرد اصلي اين مســتند اذعان
داشت :نشر و گسترش جریان شفافیت و اطالع رسانی
مهمترین راهکار این مســتند برای کاهش مفاســد
اقتصادی در کشــور اســت چرا که تا زمانی که نظام
اقتصادی ما شفاف نباشــد خطری جدی اقتصاد ما
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را تهدید كرده و منجر به بحران اقتصادی در کشــور
میشود.
وي ضمن تاكيد بر حمايت مركز مستند حوزه هنري
از مســتندهاي اجتماعي ،خاطر نشان كرد :در مرکز
مستند سوره ،منافع ملی خط قرمز محسوب میشود.
اگر در حوزه مســتندهای اقتصادی هم موضوعاتی
بیان شده که از نظر برخی افراد به خط قرمزها نزدیک
شــده ،قطعا اين اتفاق در جهت حراســت از منافع
ملی و حمایت از آن بوده اســت .در سیاستهای این
مرکز ،همکاری با افراد با تجربه و متخصص در حوزه
اجتماعــی و حمایت از مستندســازان اين عرصه در
اولويتهاي ما قرار دارد .رویکرد مرکز مســتند سوره
در ســال جديد ،توجه به مســایل حوزه اجتماعی و
موضوعات و دغدغههای اصلی مردم است این در حالی
اســت که از موضوعات دیگر غافل نبوده و به فراخور
اهمیت به آنها نیز پرداخته میشود.
مدیر مرکز مستند ســازمان سینمایی حوزه هنری
در راستاي احاطه مشكالت اقتصادي بر ميزان ساخت
آثار مستند اذعان داشت :مرکز مستند سوره همانند
دیگر مراکز فرهنگی و هنــري دچار محدودیتهای
بودجهای اســت و نمیتوان علت آن را تنها به حوزه
هنری نسبت داد چرا که همه نهادهای مشابه فرهنگی
در وضعیت مالی مطلوب قرار نداشته و نسبت به سال
گذشته ،در شــرایط افول مالی به ســر میبرند .این
در حالی است برخالف دیگر کشــورها که بنیادهای
فرهنگی آخرین مراکز کاهش بودجهای محســوب
میشوند ،در شــرایط نابه ســامان اقتصادي ،مراکز
فرهنگی و هنری ما اولیــن گزینههای روی میز برای
کاهش اعطای بودجهای کشــور تلقي ميشــوند كه
متاســفانه اين نوع جبران بودجهاي عواقب بدي در
حيطه فرهنگي خواهد داشت.

وي ادامه داد :در حال حاضر هيچ مركز فرهنگياي
از بودجه كافي براي اختصاص به فعاليتها و توليدات
ندارد و حتي در حــد انتظار نميتوانيــم توقعات را
برآورده كنيم .مركز مستند ســوره با وجود همه اين
مشكالت تالش كرده است با راهكارهاي مختلف ،به
خروجيهاي خوبي دست يابد .طي سالهاي گذشته
از تعداد آثار مســتند ســينمايي زيــادي برخوردار
بودهايم كه اكنون به دليل كمبود بودجه اين سطح از
تاثيرگذاري را با توليدات مستند كوتاه جبران كنيم و
با جايگزيني فعاليتهاي كم هزينهتر ،سطح توقعات
و نيازهاي فرهنگي را در حد خوب حفظ كرده و مدل
فعاليتها را كمي تغيير دهيم و راه حلي را براي افاقه
بر مشكالت اقتصادي پيدا كنيم.
فريادرس تاكيد كرد :در شــرايط اقتصادي امروز،
هزينههاي بخش توليد فيلم بســيار باال اســت اين
در حالي است كه طرح مســتند «روزگار یک چهل
ساله» در دو سال گذشــته مطرح و برآورد بودجهاي
آن مشخص شــده بود .بنابراين با افزايش هزينهها،
برآورد قبلي توليد اين فيلم كارســاز نبوده و نيازمند
تدبيرجديدي بوده است .با اين وجود تالش شده كه
با حداقل بودجه و برآورد گذشته اين اثر ساخته شود.
وي يادآور شد« :روزگار یک چهل ساله» مستندي
سينمايي است كه در قالب  ٩٠دقيقه توليد شده است.
امین قدمی كارگردان اين اثر ،از جمله مستند سازان
جامعه امروز است که بیش از این مستند هایی نظیر
«سالم برعلی پسر موسی » با موضوعات اجتماعی و
احساسی را تولید کرده اســت .این در حالی است که
مستند «روزگار یک چهل ساله» به لحاظ موضوعی،
وجه متفاوتی با دیگر آثار این مستندساز داشته و در
فضایی ملتهب آور موضوعات را بررسی میکند.

