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سخن نخست
سینما از حماسه اربعین جا مانده است
حماســه پیاده روی اربعین حرکت عظیمی است که در ســالهای اخیر ،یکی از بزرگترین و پرشورترین
اجتماعات انســانی و اعتقادی را به نمایش میگذارد و ابعاد و عظمت این حرکت تا آنجاست که بسیاری از
رسانههای غربی و معاند هم ،برغم نگاه منفی و غرض آلود هم نتوانستند از آن چشم پوشی کنند.
حرکتی که همه ساله جهانیان را مات و مبهوت میکند؛ از چشم سینما و سینماگران ما ولی دور مانده است.
البته نمیتوان تالشهای کوچکی که برای اعزام کاروانهای هنری و ســینمایی صورت میگیرد را نادیده
گرفت .ولی متاسفانه در زمینه خلق آثاری که روایتگر گوشههایی از این جنبش بینالمللی و نهضت جهانی
باشد ضعیف عمل کردیم.
ســاالنه دهها فیلم ســینمایی در زمینههای اجتماعی ،خانواده ،کمدی و فیلمهای خاص تولید میشود و
بسیاری از آنها ،از طریق دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط حمایت هم میشوند و از سبد تسهیالت فارابی
و برخی مراکز بهر میبرند .آیا نمیتوان در چشم انداز تولیدات سینمایی سال ،سهم کوچکی را به موضوعات
مذهبی و حماسه اربعین اختصاص داد؟
نکته مهم ،ویژگیهای فراگیر و وحدت بخشی است که در جوهره و ذات حرکت اربعین نهفته است .بعد از
زیارت خانه خدا و حج ،این رویداد بزرگترین گردهمآیی جهان اسالم است ،فیلمسازان کشورهای اسالمی
باید در کنار هم این حماسه عظیم میلیونی را در قاب سینما به تصویر بکشند ،تولید مشترک در این فرصت
که هرساله تکرار میشود و اکران فیلمهای ساخته شده در سینماهای کشورهای اسالمی عالوه بر مقابله با
بایکوت رسانهای غرب میتواند بر اقتصاد سینمای این کشورها تأثیرگذار باشد.
امســال از هفتهها و ماهها قبل از حماســه اربعین با دخالت برخی از شــبکههای امنیتی و جاسوســی و
سازمانهای صهیونیستی و غربی شاهد فضاسازیهای منفی گسترده و آشوبهای میدانی در عراق بودهایم.
این گونه تحرکات نشان میدهد که نظام سلطه از این حرکت وحدت بخش میان شیفتگان خاندان عصمت
و طهارت نگران است.
حیف است جامعه ســینمایی و مراکز ذیربط با اهتمام و جدیت به این بزرگترین حماسه دینی ،مذهبی و
سیاسی سال جهان اسالم در کنار حماسه حج نپردازند .فقدان اثری شاخص با این موضوع یکی از خالءهای
دردناک سینماست .امید است با تدبیر و درایت متولیان امر بیش از این شاهد فقر ،رکود ،رخوت و کم کاری
در این زمینه نباشیم.
بدون شک ،ساخت اثر یا آثاری با مضامین عاشــورا و اربعین با توجه به پیوند گسست ناپذیر امت اسالم با
این وقایع و حماسهها ،پتانسل باالیی دارد که نه تنها به انعکاس فرهنگی آن منجر میشود بلکه باعث رونق
و رشد سینمای کشور و منطقه میشود .مضمون عاشورا و اربعین مضمونی فراگیر در سطح کشور ،منطقه و
جهان است.

رویدادها
مستند کوتاه «آشو» به «ایدفا» میرود
«آشو» مستند كوتاهى به كارگردانى جعفر نجفى و تهيه كنندگى
مريم نقيبى مىباشــد كه به بخش رقابتى «كيدز اند داكس» سى
و دومين دوره جشــنواره بينالمللى فيلمهاى مستند آمستردام
(ايدفا) راه يافته است.
این فیلم که اولین تجربه کارگردانی جعفر نجفی اســت ،شروع موفقی را در
عرصه بینالمللی را آغاز نموده است.
«ايدفا» مهمترين رويداد سينمايي مستند در دنيا است و ساالنه بيش از ٢٠٠
فيلم مستند از سراسر جهان در بخشهاى مختلف اين جشنواره حضور دارند.
اين جشنواره از  ٢٩آبان الى  ١٠آذر ماه در شهر آمستردام كشور هلند برگزار
مىشود.

«زمانییکزن»درجشنواره«کارتاژ»تونس
فیلم ســینمایی «زمانی یک زن» به تهیه کنندگی آزیتا موگویی
و کارگردانی جلیل اکبــری صحت در جشــنواره بینالمللی فیلم
«کارتاژ» به نمایش درآمد.
فیلم «زمانی یک زن» به نویسندگی محمد رحمانیان که پخش بینالملل آن
را سازمان ســینمایی حوزه هنری برعهده دارد ،روایتگر چند جستجوست،
جستجوهایی که آدمهای قصه را به شناخت دیگری از خود و جهان پیرامون
میرساند.
این فیلم در سه کشــور کنیا ،کانادا و ایران فیلمبرداری شده و غزل شاکری و
پژمان هادوی به همراه چند بازیگر خارجی در آن به ایفای نقش میپردازند.
کمپانی تولید این فیلم شــرکت آریا پرسیس میباشــد و محصول موسسه
رسانههای تصویری است.
جشنواره بینالمللی فیلم «کارتاژ» اولین و مهمترین جشنوار ه سینمای عرب و
آفریقا است و از قدیمیترین جشنوارههای فعال در قاره آفریقا ب ه حساب میآید.
جشــنواره بینالمللی فیلم «کارتاژ» از  26اکتبر تا  2نوامبر برابر با چهارم الی
یازدهم آبان ماه در شهر کارتاژ کشور تونس برگزارشد.

«اسکیباز»درجشنوارهشارجه
فیلم ســینمایی «اســکی باز» به کارگردانی فریــدون نجفی و به
تهیه کنندگی محمد احمدی در بخش رقابتی هفتمین جشنواره
بینالمللی کودک «شارجه» حضور داشت

.
فیلم سینمایی «اسکی باز» که پخش بینالملل آن را سازمان سینمایی حوزه
هنری برعهده دارد ،پیش از این با حضور در چندین جشنواره معتبر بینالمللی،
جوایز متعددی کســب کرد که از این میان میتوان به جایزه نقرهای «دهو» از
جشنواره فیلم «زنگبار» و جایزه بهترین فیلم از جشنواره المپیای یونان را نام
برد.
هفتمین جشنواره بینالمللی کودک «شــارجه» از  21الی  27مهرماه در شهر
شارجه کشور امارات برگزارشد.
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«آشو»درجشنواره«الیپزیگ»آلمان
مستند کوتاه «آشو» به کارگردانی جعفر نجفی در شصت و دومین
جشنواره بینالمللی فیلمهای مستند و انیمیشن «الیپزیگ» (داک
الیپزیگ) حضور یافت.
مستند «آشو» به تهیه کنندگی مریم نقیبی در بخش رقابتی فیلمهای کوتاه
جشنواره «الیپزیگ» با دیگر آثار حاضر در این بخش به رقابت پرداخت .برنامه
پخش این مستند در جشنواره ،روزهای  8و  9آبان در سالنهای Passage
 Kinos Astoriaو  Passage Kinos Universumبود.
جشنواره بینالمللی فیلمهای مستند و انیمیشن «الیپزیگ» یکی از مهمترین
و معتبرترین جشنوارههای مختص فیلمهای مستند و انیمیشن در اروپا است
که از  6الی  12آبان ماه سال جاری در شهر الیپزیگ کشور آلمان برگزارشد.
«آشو» کودکی چوپان است که دلبستهی سینما و بازیگری است .او از صبح تا
شب با گلهاش مشغول است و در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکالت زندگی
روزمره و کارش ،اما همزمان با عشقی که به فیلمهای مطرح سینمای جهان و
بازیگری دارد ،زندگیاش آمیخته به رویاهایش میشود.

سهجایزهازجشنواره«ایثار»برایحوزههنری
اختتامیه سومین جایزه ملی «فیلم ایثار» در حالی برگزار شد که
تولیدات حوزه هنری سهم عمدهای از این جوایز را داشتند.
در این جشــنواره تولیدات حوزه هنری جوایزی را کسب کردند.
بهزاد شاهینپور با فیلم کوتاه «مشتری» از تولیدات حوزه هنری زنجان رتبه
اول و دیپلم افتخار در بخش کارگردانی را به خود اختصاص داد.
فیلم کوتاه «تا فردا» بــه نویســندگی و کارگردانی علی توکلــی زانیانی و
تهیهکنندگی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری مورد تقدیر قرار گرفت.
سعید کریمی با فیلم کوتاه «یک دســت صدا دارد» از تولیدات حوزه هنری
کهگیلویه وبویراحمد تندیس بهترین دستاورد فنی و تکنیکی (تصویر بردار)
را گرفت.
مراسم اختتامیه سومین جایزه ملی «فیلم ایثار» عصر روز دوشنبه  ۲۲مهرماه
در تاالر ایوان شمس برگزار شد.

راهیابی«پیشکش»بهجشنوارهبولیوی

فیلم کوتاه «پیشــکش» بــه کارگردانی بختیــار خلیلی و
تهیهکنندگی حوزه هنری استان کردستان ،به عنوان تنها
نماینده سینمای ایران به جشــنواره فیلم کودک و نوجوان
«بولیوی» راه یافت.
در خالصه داستان آمده است :در یک روستای دور افتاده در کردستان
پسر بچهای به دنبال راه حلی برای سردرد مادرش است ولی اتفاقاتی
غیر منتظره برای او رخ میدهد.
سیزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان «بولیوی» با
هدف تعامل بین دنیای کودکان و دنیای بزرگســاالن و ترویج رشد و
پرورش کودکان از  ۱۵الی  ۲۱مهر در شهر الپاز بولیوی کشور بولیوی
برگزار شد.
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فصل جدیــد مجلــه تلویزیونی
«شوکران» با سردبیری و اجرای پیام
فضلینژاد از  ۱۳آبانمــاه روی آنتن
رفت.
فصل جدید «شوکران» از دوشنبه ۱۳آبان ساعت
 ۲۱با پخش گفتگوی دکتر منصوره اتحادیه ،بانوی
 ۸۶سالهتاریخایران،ازشبکهچهارسیماپخششد.
برنامه «شوکران» شــامل گفتگوهای چالشی با
متفکران ایران امروز اســت که نوزده قسمت آن از
مرداد سال گذشته به مدت پنجماه روی آنتن شبکه
چهار سیما رفت .فصل جدید شــوکران از  ۱۳آبان
 ۱۳۹۸آغاز شد و طی بیست قسمت تا  ۲۶اسفند
ادامه خواهد داشت.
در فصل جدید برنامه «شوکران» ،اندیشمندان
برجستهداخلیوخارجیازجملهدکتر«سیدحسین
نصر» فیلســوف  ۸۶ساله و اســتاد دانشگاه جرج
واشــنگتن ،دکتر «احمــد مهــدوی دامغانی»
اسالمشناس ۹۵ساله و استاد دانشگاه هاروارد و دکتر
«شیرینهانتر»متفکرسیاسی ۷۴ساله،عضوشورای
روابط خارجی آمریکا برای اولین بار در یک گفتگوی
تفصیلیبارسانهملیشرکتکردهاند.
همچنین دکتر «منصوره اتحادیه» بانوی ۸۶ساله
تاریخ ایران ،آیتاهلل «سیدمحمد مهدی میرباقری»
رئیس فرهنگستان علوم اســامی قم ،دکتر کریم
مجتهدی فیلسوف  ۹۰ساله ،دکتر «حاتم قادری»
سیاستپژوه ۶۳ساله ،دکتر «مهدی محسنیانراد»
رسانهشــناس  ۷۴ســاله ،دکتر «باقر ساروخانی»
متفکر ۸۰سالهوپدرجامعهشناسیارتباطات،استاد
«لوریس چکناواریان» موسیقیدان ۸۲ساله ،دکتر
«ابوالحسنتنهایی»جامعهشناس ۶۸سالهبههمراه
دیگر دانشوران برجســته ایرانی از میهمانان فصل
جدیدبرنامهشوکرانهستند.
«شــوکران» محصول مشــترک حوزه هنری و
شبکه چهار سیما است.این برنامه در فصل نخست
خود میزبان شخصیتهایی چون عبداهلل انوار ،ایران
درودی ،مهدی محقق ،منوچهر آشتیانی ،ابوالقاسم
علیدوســت ،غالمرضا اعوانی ،نوشآفرین انصاری،
مهدی گلشنی ،حمید پارسانیا ،هوشنگ ماهرویان،
احمد واعظی و ...بود که کاندیدای جشن هنر انقالب
وهمچنینبرایبهتریناجرانامزدجشنوارهجامجم
شد .در آخرین نظرسنجی صداوسیما« ،شوکران»
به عنوان پرمخاطبترین برنامه شبکه چهار در سال
 ۱۳۹۷معرفی شد.
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رونمایی از پوستر فیلم مستند «یارمحمد خان»

در راســتای تجلیل و تکریم سردار یارمحمد خان کرمانشــاهی ،از پوستر فیلم مستند
«یارمحمد خان» تولید واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کرمانشاه ،در محل آرامگاه
وی در محوطه مرکز بهداشت خیابان نقلیه ،رونمایی شد.
در این مراسم که با حضور مدیران ،مسئولین نهادهای فرهنگی هنری و اساتید و پیشکسوتان برگزار
شد ،عالوه بر رونمایی پوستر این فیلم مستند ،از تابلوی نام گذاری بلوار سردار یارمحمدخان (حد
فاصل چهارراه مادر تا میدان جمهوری اسالمی ایران) رونمایی شد.
یارمحمدخان کرمانشاهی ،از سرداران جنبش مشروطه  ۱۳مهرماه  ۱۲۹۱در بازار سنتی کرمانشاه
به ضرب گلوله ماموران عبدالحســین میرزا فرمانفرما ،حاکم کرمانشاه و عامل حکومت مرکزی از
پای درآمد و جان باخت.

رومنایی و اکران فیلم داستانی «والو»
فیلم کوتاه داســتانی «والــو» در حوزه
هنری اســتان اردبیل رونمایی و اکران
شد.
فیلم کوتاه داستانی «والو» روز دوشنبه  ۲۲مهرماه
در واحد هنرهــای تصویری حوزه هنری اســتان
اردبیل با حضور عوامل و بازیگران رونمایی و اکران
شد.
داســتان فیلم روایت زنــی باردار اســت که دچار
بیماری سرطان میشــود و در این بین با پستی و
بلندیهایی مواجه است.
عوامل ساخت فیلم کوتاه داستانی «والو» عبارتند

از نویسنده و کارگردان :سجاد قنبرپور ،تهیه کننده:
حوزه هنری اســتان اردبیل ،مشــاور پروژه :امین
حیایی ،بازیگران :ســایه عباسپور و بهروز رحیمی،
مدیر فیلمبرداری :عبداله شکری ،تدوین :شاهین
جاللی ،موســیقی متن :بهرام رجبعلیزاده و یاور
قنبرپور ،صداگذار :فرشید زبوری ،صدا بردار :مجید
بشکل ،دستیار کارگردان و برنامهریز :یاور قنبرپور،
دســتیار کارگردان :وحید صالحی اقدم ،دســتیار
فیلمبردار :سعید عالیی ،زیرنویس انگلیسی :حامد
رســولی ،مدیر تــدارکات :رامین پیــرزاده و مدیر
هماهنگی :رضا جاویدکیا.

رویدادها

تولیدکنندگان انیمیشن از  9استا ن در «رویازی»

تولیدکنندگان انیمیشن از اســتانهای اصفهان ،ایالم ،البرز ،سیســتان و بلوچستان ،قزوین،
کردستان ،کرمان و لرستان در کنار هنرمندان تهرانی ،در دومین دوره این رویداد ثبتنام کردند.
طبق اعالم دبیرخانه رویداد «رویازی» ،صاحبان طرحهای ثبتنام شــده در «رویازی »2بعد از
گذراندن کارگاههای آموزشی این رویداد که هفته دوم مهرماه با حضور اساتید داخلی و خارجی با موضوعات
تجاریسازی انیمیشن ،مالکیت معنوی و بالکچین ،أصول و مبانی مذاکره ،تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید
انیمیشن ،کپیرایت و مالکیت معنوی و توزیع بینالملل در حوزه هنری برگزار شد ،در انتظار گامهای بعدی
رویازی هستند تا برای انجام یک پیچ استاندارد و حرفهایی مقابل سرمایهگذاران آماده شوند.
در «رویازی »2چهل طرح سینمایی و سریالی انیمیشن ثبتنام کردند که بعد از بررسی این آثار (از نظر کمی
و میزان آمادگی طرحها برای ارائه) آماده دورههای منتورشیپ خواهند شد.
پیچینگ انیمیشن «رویازی »2در آذرماه سال جاری با حضور تولیدکنندگان ،سرمایهگذاران ،خریداران و
سفارشدهندگان عرصه اینیمیشن در تهران برگزار خواهد شد.

تولید «وزوز» در حوزه هرنی اردبیل باشگاه فیلم یزد در ایستگاه صدم
هنرهای تصویری حوزه هنری استان
اردبیل ،پویانمایی کوتــاه «وزوز» را
با محوریت تولیــد داخل و حمایت از
کاالی ایرانی تولید کرد.
عوامــل پویانمایــی کوتــاه «وزوز» عبارتند از:
نویسنده و کارگردان :حسن اسد اوغلی ،صدابردار
و صداگذار :محمدرضا علینژاد ،اســتوری بورد:
سمیرا بهشتی و طراح و انیماتور :علی بیگ.
گفتنی اســت این پویانمایی کوتاه کــه با نگاه
منتقدانــه و طنــز ،مراحــل انیمیــت تدوین و
صداگذاری را به اتمام رسانده و آماده بهرهبرداری
است.

در یکصدمین نشســت تخصصی اکران
و تحلیل فیلم حوزه هنــری یزد ،فیلم
«پاراسایت» (انگل) ساخته بونگ جون ـ
هو ،کارگردان و فیلمنامهنویس سرشناس کره جنوبی
به نمایش درآمد
فیلم «پاراســایت» که برنده نخل طالی بخش اصلی
جشنواره کن  ۲۰۱۹شده است ،با حضور هنرمندان و
اهالی سینما مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در این برنامه یک اتفاق ویژه برای باشگاه فیلم حوزه
هنری یزد رقم خــورد و آن هم صدتایی شــدن این
نشستها بود.
پس از اکران فیلم ،وحید حُ سنی ،نویسنده و مدرس،
به نقد و بررسی فیلم پرداخت.

محمدحسین صادقی:

باالترین توان انیمیشن ایران

«لوپتــو» عالوه بر اینکه داســتان
و روایت جذابــی دارد بــه لحاظ
تکنیکــی هم به اذعــان اهالی فن
خیلی یکدســت و یک پارچه است و به نسبت
بضاعت سینمای انیمیشن ایران در سطح بسیار
باالیی قرار دارد.
محمدحســین صادقی تهیهکننده انیمیشن
ســینمایی «لوپتو» عنوان کرد :بخش تولید و
پس تولید پروژه به اتمام رســیده و  2قسمت
عمده موسیقی و صداگذاری باقی مانده است.
وی تشــریح کرد :ترانههای آن توسط هومن
شاهی و امیرعلی بهادری در حال ضبط است
و صداگذاری آن توسط تیم صدا به سرپرستی
آرش قاسمی در حال انجام است.
وی توضیــح داد« :لوپتو» در نــگاه اول برای
مخاطب کودک و نوجوان طراحی شــده است
اما با توجه به فضای خانوادگی و طراحی فانتزی
که برای همه کاراکترهای اسن فصه شده است
میتوان همه اعضای خانــواده را مخاطب این
فیلم دانست.
وی معتقد است :داستانی جدیدی که «لوپتو»
آن را روایت میکند و کانون گرم خانواده که در
کنار هم اقدام به تاســیس آسایشگاه نمودند،
زاویه روایت بکری است که به جرات میتوان
گفت نه فقط در ایــران بلکه در هیچ جای دنیا
انیمیشنی مشابه آن ساخته نشده است.
صادقی تاکیــد کرد« :لوپتو» عــاوه بر اینکه
داستان و روایت جذابی دارد به لحاظ تکنیکی
هم به اذعان اهالی فن خیلی یکدســت و یک
پارچه اســت و به نســبت بضاعت ســینمای
انیمیشن ایران در سطح بسیار باالیی قرار دارد.
وی تکمیل کرد :این انمیشــین باالترین توان
انمیشین ایران است و برای بیان مضمون مورد
نظرمان کوچک ترین احساس کمبود تکنیکی
نکردیم و تکنیک یکدســت و چشم نواز کامال
ایرانی در خدمت مضمون است.
صادقی در پایان گفت :ما بســیار به اکران این
فیلم امیدواریم زیرا عالوه بر صحنههای اکشن
خاص و مهیجی کــه دارد با روایــت جذاب و
یکدســتش مخاطب با آن همــذات پنداری
خواهد کرد.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره۳۲
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رویدادها

قدیر از مادران شهدا
در اکران فیلم مستند «بانو»
فیلم مستند سینمایی «بانو» روایتی از زندگی عصمت
احمدیان یکی از زنان تاثیرگذار اهواز است که در قالب
جشنواره فیلم مردمی عمار در سالن سوره حوزه هنری
استان اصفهان به نمایش درآمد.
ضمن نمایش این فیلــم و قدردانی از روح اهلل جوانی
تصویربردار این فیلم سینمایی در این برنامه از جمعی
از مادران شهدای اصفهان تجلیل به عمل آمد.
حوزه هنری استان اصفهان با همکاری جشنواره فیلم
مردمی عمار و موسسه ســراج و مجموعه فیلمسازان
انقالب اسالمی از مادران شــهید تورجی زاده ،علی
قوچانی ،احمدفروغی ،شــهیدان جعفرزاده و حسن
حجاریان تقدیر به عمل آوردند.
در این برنامه همچنین از مهدی عبداللهی مستندساز
اصفهانی و جمعی از خواهران فعال فرهنگی در حوزه
اکران فیلم های مردمی عمار تقدیر شد.

انیمیشن «فردا» در سمنان
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به همت حوزه هنری سمنان ،انیمیشن «فردا» با موضوع
تولید ملی و ساخت داروهای هستهای مورد نیاز بیماران
تولید شد.
بر اساس این گزارش ،انیمیشن «فردا» به مدت  2دقیقه
و درباره تولید ملی و ساخت داروهای هستهای مورد نیاز
بیماران و توانمندی جمهوری اســامی ایران در ساخت
داروهای هستهای است.
امیر طوســی کارگــردان و دفتــر هنرهــای تصویری
و پویانمایی حوزه هنری اســتان ســمنان تهیه کننده
انیمیشن «فردا» است.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مهرماه۹۸

اختصاص ۱۱۰سینمای حوزه هنری به جشنواره «رشد»
معاون دفتر انتشــارات و فناوری آموزشــی و عضو هیئت انتخاب فیلمهای
خارجی جشنواره فیلم رشد از اضافه شــدن  ۱۱۰سینمای حوزه هنری در
سراسر کشور برای میزبانی از این جشنواره خبر داد.
مجید صادقیان گفت :بــرای نزدیک کردن دوباره جشــنواره فیلم رشــد به اهداف و
ماموریتهای اصلی خود ،در حال طراحی و برنامهریزی برای استفاده از امکانات سایر
وزارتخانهها و سازمانها هستیم .دستاندرکاران حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
با روی باز از این همکاری استقبال کردند و طی تفاهمی که داشتیم ،سئانسهای صبح
 110ســینمای تحت مدیریت موسسه بهمن ســبز حوزه هنری در سراسر کشور را در
اختیار جشنواره فیلم رشد گذاشتند.
او ادامه داد :جشنواره فیلم رشــد تا پایان ســال تحصیلی  1399-98حدود  14هزار
سئانس نمایش فیلم دارد که حاال سئانسهای این سینماها هم به ظرفیت نمایشی ما
اضافه شده است.

رسپرست پردیس سینامیی هویزه مشهد منصوب شد

حیدر مرادی به عنوان سرپرست جدید پردیس سینمایی هویزه مشهد منصوب شد.
حیدر مرادی پیش از این در مقام مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کردستان فعالیت میکرد و
امسال در هشتمین همایش مدیران سینمایی کشور از وی به عنوان مدیر نمونه تقدیر شده است .وی
همچنین در سابقه خود مدیریت پردیس سینمایی بهمن سنندج و سینما آزادی بیجار را دارد که جز
سینماهای سودده و پرمخاطب کشور است.
سکان هدایت پردیس سینمایی هویزه مشهد با تقدیر از زحمات و تالشهای حسن کریمی مدیر سابق
پردیس سینمایی هویزه مشهد به حیدر مرادی سپرده شد.

رویدادها

«حیات» در خوزستان تولید شد

مستندی از تولیدات داخلی در ایران و ترکیه

فیلم مستند «اویان» در واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان اردبیل تولید شد.
واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان اردبیل ،فیلم مستند «اویان» (بیدار شو)
را با محوریت تولید داخلی و حمایت از کاالی ایرانی تولید کرد.
در این فیلم سعی شده است ضمن بررســی ابعاد مصرف کاالی ایرانی ،ابعاد دیگر یا
روی دیگر سکه یعنی ابعاد مصرف کاالی خارجی و نتایج آن نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به
ساز و کارهای مؤثر در این راستا نیز اشاره شود.
کارگردانی این فیلم مســتند را «علیرضا پورنادری» ،تصویربرداران ترکیــه :هاکان ییلماز و لیال
قدیریان ،تصویربردار ایران :بهزاد فرزانه وش ،صدابردار :رحمان ابراهیمی ،تدوین :بهزاد فرزانه وش
و محقق :مژگان فرزانه وش ،برعهده داشتند.
گفتنی است این مستند به عوامل موفقیت کشورهای همسایه در عرصه حمایت از کاالهای داخلی
و همچنین آسیبشناسی از وضعیت کاالهای ایرانی پرداخته و راهکارهای عملی ارائه مینماید و
فیلمبرداری آن در دو کشور ایران و ترکیه انجام شده است.

فیلم کوتاه  ۱۰۰ثانیهای «حیات» به کارگردانی مســلم
آقاکوچکزاده و تهیه کنندگــی واحد هنرهای تصویری
حوزه هنری خوزستان تولید شد.
«حیات» فیلمی اســت در ژانر اجتماعــی و موضوع آن
تکریم خانواده و جانبازان است و به مسائلی همچون ایثار،
فداکاری ،خانواده و امید به زیستن اشــاره دارد و روایتی
کوتاه از زندگی یک جانباز است.
این فیلم با ایفای نقش کمال الدین حبیبی ،نفس حاجی
شفیعی و با تصویربرداری و تدوین مهدی بزار ،صداگذار:
حســین شــعبانی و عکاس :ســلمان جلودار در تهران
فیلمبرداری و آماده اکران شد.

اکران مستند «عابدان کهنز»
در خراسان شاملی

«ذبح» در «ایرنوس رادز» لهستان جایزه گرفت
جایزه بهترین فیلم بینالملل بیستوششمین جشنواره مستقل «ایرنوس رادز» لهستان به فیلم کوتاه
«ذبح» ساخته مشترک آکو زندکریمی و سامان حسینپور رسید.
در ادامه موفقیتهای بینالمللی فیلم کوتاه «ذبح» ساخته مشترک آکو زندکریمی و سامان حسینپور
این فیلم در بیست و ششــمین دوره جشنواره بینالمللی مســتقل «ایرنوس رادز» که در روزهای
هجدهم و نوزدهم اکتبر در شهر کازل لهستان برگزار شد جایزه نخست بخش بین الملل فیلم کوتاه
را به خود اختصاص داد.
حوزه هنری کردستان و انجمن سینمای جوانان سنندج به صورت مشترک تهیه کنندگی این فیلم
را بر عهده داشتند.

به همت واحــد تصویری حــوزه هنری
خراسان شمالی ،مستند «عابدان کهنز»
اکران و بررسی شد.
رضا خدادادی گفت :این مســتند به معرفی مسجد
امیرالمومنیــن در منطقه «کهنز» شــهریار تهران
میپردازد و در واقع این مستند داستان  ۳شهید۲ ،
جانباز و  ۲۰مدافع حرمی را که در این مسجد تربیت
شدهاند ،روایت میکند.
مسئول واحد تصویری حوزه هنری خراسان شمالی
افزود :مســتند «عابــدان کهنز» به نویســندگی و
کارگردانی مجید رســتگار با حضور حجت االسالم
سید محمد افشینفر ،اکران و نقد و بررسی محتوایی
شد.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره۳۲
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گزارش

در نشست هماندیشی «بررسی آیینهای مذهبی در سینمای ایران»

به الگوسازی از امام حسین(ع) نیاز داریم
نوزدهمین نشست هماندیشی«سینما ،گفتمان فرهنگی» با موضوع «بررسی آیینهای مذهبی در سینمای
ایران» با حضورکارگردانانی چون :داریوش یاری ،دانش اقباشاوی ،کیانوش دالوند و یزدان عشیری و
امیررضا مافی از منتقدان و کارشناسان سینما در محل سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار شد.
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ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مهرماه۹۸

نیاز به خردورزی جمعی سینماگران و علمای
دینی
در ابتــدای برنامه یــزدان عشــیری ،در خصوص
چالشهای موجود در عرصه ســینمای دینی گفت:
در این نشست قرار است به بررسی جایگاه آئینهای
مذهبی در ســینمای ایران بپردازیم .متاسفانه ،آمار
تولید فیلم بــا موضوع آئینهای مذهبی بســیار کم
اســت .در حالی که ســینما میتواند به مثابه ابزار و
دریچهای برای معرفی این گونــه آئینها در جامعه
باشــد به نظرم این رسانه ،از گســتره نیاز و مطالبه
جامعه عقب مانده است .دست سینما و تلویزیون در
این زمینه خالی است و سفره سینما از نظر تولیدات
مذهبی و آیینی بسیار فقیر است.
وی افــزود :احتماال مشــکالتی چــون :محافظه

کاری ،وجود قرائتهای مختلف از مسائل و مفاهیم
دینی ،عدم اهتمام و کم توجهی برخی دســتگاهها
و مســئوالن ذی ربط ،محدودیت امکانات ساخت
این گونه فیلمها در کنار تجربههای ناموفق صورت
گرفته و  ...مهمترین دالیل بیمهری و فاصله سینما
از ورود به این عرصه است.
عشــیری خاطرنشــان کرد :ســاالنه فیلمهای
زیادی در زمینــه تاریخ مذاهــب و پیامبران دینی
در سینمای غرب ســاخته میشود که عموما همراه
با تحریف و مبتنی بر فلســفه اومانیسم امروز است
ولی سینمای ما از این قضیه غافل است .تقریبا150،
فیلم اجتماعی ساالنه ،در ایران تولید میشود که در
این چشم انداز جای موضوعات دینی کمرنگ است.
رفع این مشکل نیاز به بررسی موضوع در بخشهای
مدیریتی ،همراهی جامعه ســینمایی و فیلمسازان
دارد .معتقدم ریشــه یابی مشکالت سینمای دینی
اقدامی اســت ضروری که هم اندیشی و خردورزی
جمعی سینماگران و علمای دینی را میطلبد.

اقباشاوی:
مقام معظم رهبری(ره)
در بیانات خود
بارها گالیه داشتهاند
که چرا تاکنون
فیلمی
در وصف حال و هوای
نماز جمعه
ساخته نشده است.

فقدان حکمت و اخالق
داریوش یاری کارگــردان « کربال جغرافیای یک
تاریخ» ،اخالق و حکمــت را الزمــه جامعه امروز
معرفی کرد و اظهار داشــت :اساسا همه فیلمسازان
و مسئوالن نسبت به بیان مشکالت ،محافظه کارانه
برخورد میکنند تــا خدای ناکرده مشــکلی برای
کسی ایجاد نشــود؛ درحالی که این محافظه کاری
منجر به آزار پیشکســوتان و ماهیت ســینما شده
اســت .مســائل تئوری مربوط به آیینها و مذهب
حوزه بسیارگستردهای اســت و به قول استاد بلوک
باشی «آیین» لباسی بر تن فرهنگ است .ما سرشار
از این آیینها هســتیم که به علت عــدم آگاهی و
شناخت ناکافی به راحتی از آن گذشتهایم .در حالی
که بخشــی از این آیینها به مراسمهای عزاداری،
شــور و شــادی و  ...مربوط میشــود که به مراتب
در برنامههــای تلویزیونی و ایام خاص متناســب با
رسوم شهرهای مختلف با آن روبرو شدهایم .مراسم
نخل گردانی ،تشــت گذاری ،عزاداری ،سینه زنی و
زنجیر زنی چیزی است که همه ما به نحوی متفاوت
آن را دیدهایــم .اینگونــه مراســمها از زیباترین و
شــگفت انگیزترین جلو ههای آیینی ایرانیها بوده
و به آیینهای جوانمردی در ایران مربوط میشود.
جامعه ما نیاز به حکمت و اخالق دارد.
یاری ادامه داد :مــا بازار حکمــت و اخالق را به
بــاد دادهایــم و تنها بــه حســینیه داری و موکب
داری بســنده کردهایم .رسم ســخنوری به منظور
آموزش حکمت و اخالق ایجاد شده و سردسته این
آموزشها «حسین ابن علی(ع)» بوده که در وصف
آن میگوییم ان الحسین مصباح الهدی و السفینة
النجاة  .جنگ امام حسین(ع) درس حکمت و اخالق
بود تا اندازه معرفت آد مها در داشتن انصاف معلوم
شود .اگر ما ســینمای آیینی و دینی نداریم به این
دلیل است که جامعه به شدت دچار کمبود حکمت
و اخالق است .فقدان حکمت و اخالق باعث کمرنگ
شدن سینمای دینی شــده است .مسائل دیگری بر
این کمبودها صحه میگذارد که بخشــی از آن به

فیلمسازان و بخش دیگر به مســئوالن حکومتی و
مدیران فرهنگی مربوط میشود.
تولید فیلمهای شیعی
دانش اقبال شاوی در خصوص وضعیت سینمای
دینی گفت :سینمای آیینی میتواند نوعی فرم هم
محسوب شــود .بخشهای آیینی و زیبایی شناسی
آثار دیگــر کشــورها از جمله :فیلمهــای مارتین
اسکورسیزی باعث حســرت آأم میشود و او به نحو
احســن از آیینهای کاتولیک برای زیبایی شناسی
بهره برده است.
اقباشاوی افزود :مقام معظم رهبری(ره) در بیانات
خود بارها گالیه داشتهاند که چرا تاکنون فیلمی در
وصف حال و هوای نماز جمعه ســاخته نشده است.
این نکته بینی دقیقی از ایشان بوده است که سالی
 52بار در این مراسم شرکت میکنیم ولی در سینما
از آن غافل مانده و بعضا در ســاخت فیلمهای خود
کمتر بــه نمادهایی از آیینهــای مذهبی و ایرانی
میپردازیم .ســینمای دیگر کشــورها بــا الهام از
آیینها مخاطب داخلی و خارجی را با اعتقادات خود
آشــنا میکند .در اکثر فیلمهای آمریکایی کلیسا و
جزئیات اندیشــه کاتولیک به وضوح دیده میشود.
ما هم میتوانیم اســتفاده هویت مندی از اعتقادات
در سینما داشتهایم.
این کارگردان ســینما اظهار داشت :ما آیینهای
دراماتیک بســیار جذاب و خوبی داریــم که برای
مخاطب ملــی و بینالمللی جالب و دیدنی اســت.
بدون نزدیکی بــه اگزوتیزم میتوانیــم از آیینها
و حکمتها به شــکل زیبایی در فیلمها اســتفاده
کرده و فیلمهای شــیعی تولید کنیم تا همان قدر
که هیا تها پرشور برگزار میشود سینما هم حجم
باالیی از مخاطب را به خود اختصاص دهد.
رنسانس سینمایی
کیانوش دالوند در این نشســت گفت :در جامعه
با مشکل بزرگی مواجه هســتیم که قبل از سینما
و ســاخت فیلمهای آیینــی و مذهبــی باید آن را
حل کنیم .جملــه معروفــی داریم کــه میگوید
«ســینماگران کاهنــان معابد امروز هســتند» و
هنرمند کسی اســت که اســطوره را به عصر خود
میکشــد و آن را متناســب با زمانه خــود به روز
میکند .ما در ایران ســینمادار را کاهن نمیدانیم
و سینماگر جرئت ندارد کاهن باشد.
وی افزود :آیینها همیشــه دروازهای برای عملی
کردن اســطورهها بوده و آن را الگوسازی میکنند.
ســاختار ســینما قدرت تاثیرگذاری بر مخاطب را
دارد اما متاسفانه ســینماگران از این امکان و اجازه
محروم هستند .مگر میشــود برخی از چهرهها که
قرنها الگوی ماست در فیلمها نشان داده نشود؟ و
این الگوها حتی حــق داد زدن در فیلم را ندارند و
فیلمساز را مجبور به حاشیه کشــاندن افراد اصلی
و برجســته کردن آدم بدها میشــود .در فیلمهای
مذهبی ما نقشهای منفی تاثیرگذاری بیشتری بر
مخاطب دارند .در ســریال امام علی(ع) عمروعاص
به مراتب پررنگ تر از امام علی(ع) است .در سریال
امام رضــا(ع) و دیگــر فیلمهای مذهبــی هم این
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مشــکل وجود دارد .بنابراین مادامی که این معضل
حل نشــود مشــکل ســینمای دینی و آیینی ما در
بحران قرار دارد.
دالوند یادآور شــد :هر کس خوانــش متفاوتی از
مذهب و اعتقادات دارد و بعضا آن را در سینما اعمال
کرده است و حتی مداحیها هم قابل استناد نیست
و همه مردم ایران فکر میکنند داستانهای مذهبی
را به خوبی میدانند اما به علت ناکارآمدی رســانه
همه خوانش متفاوتی از مذهــب دارند .در حالی که
در فیلمهای آمریکایی افراد به واسطه سینما تبدیل
به اسطوره شدهاند.
وی اظهار داشت :ما برای اســطوره سازی نیاز به
دانش و آگاهــی از آیینها داریم .ما به رنســانس و
الگوسازی از امام حســین(ع) نیاز داریم .نیاز داریم
که چهره بازیگران نشــان داده شــود و این یکی از
بزرگترین ایرادات سینمای دینی و آیینی ما است.
فقدان نظام معرفتی
امیررضا مافی گفت :در جامعهای زندگی میکنیم
که تقاضای مــردم برای دیدن فیلمهــای آیینی به
تولیدات تلویزیون منحصر شــده اســت .صدها بار
«مختارنامه» را مرور میکنیم اما در ســینما نهایتا
با «رستاخیز» و خط قرمزها مواجه میشویم .کار به
جایی رسیده اســت که امروز دیگر به فیلمهای درام
هم احتیاجی نداریم و تنها به دنبال فیلمهای کمدی
و خنده دار میگردیم.
وی اذعان داشــت :خیلی از افراد بر این باورند که
محصول دیگری در برابر اینگونه فیلمها وجود ندارد
اما من معتقدم که مســئله و پرسش مخاطب امروز
علت حادثه کربال نیســت چرا که ســالها درباره این
موضوع شــنیده و میداند .در حال حاضر آیینها در
تفکرات امروزی به کارناوالهایی تبدیل شــده است
که ذائقهها را ارضا کــرده و مردم را به این حد راضی
میکند .آیینها قرار است از مفاهیم موجود در تاریخ
حفاظت و نگهداری کنند.
مافی ادامه داد :قراراست آیین اتفاقات رخ داده در
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تقویم را به تاریخ تبدیل کنند و آن را نســل به نسل
منتقل کنند .آیینهای ما تا پیش از سده اخیر در این
اقدام موفق بودهاند اما در سده اخیر بنابر چند اتفاق،
از تاریــخ فاصله گرفته اســت .در دوران پهلوی اول
آیینها سرکوب شده و از دهه  ،40حکومت آیینها
را به سبک خوانش خود تبدیل کرده و ما را از پایان
دوره قاجار به نحوی دستوری وارد دوره مدرن کرد.
در این زمان پروژه مدرن شــدن به دستور رضاخان
ایجاد میشود که بدون اشباع ســنت تا پهلوی دوم
ادامه پیــدا میکند که رهبری کالســیک و انقالب
سنتی را در پی داشت.
وی اضافــه کرد :در تالطم ســده اخیــر به دنبال
دســتورالعملی برای آیینهایمــان بود هایم که در
شکل گیری آن طیفهای سیاسی نیز وارد میشوند
که نتیجتا جامعه با آیینهای مصادره شــده توسط
گروههای مرجع مواجه شده و محتوا را مصادره شده
میداند و به کاناوال روی میآورد .این مخاطب دیگر
به دنبال دیدن آیینها در ســینما نیست .در جامعه
امروز ما نه مخاطب نیازش را احســاس میکند و نه
سازنده خود را مکلف به ســاخت فیلمی میکند که
خط قرمزها ،محدویتها و سختیهای بسیاری دارد.
چرا این نیاز در مخاطب ما وجود ندارد چون ما نظام
معرفتی برای امــروز جامعه مان نداریــم .بنابراین
زمانی که این تشنگی احساس شود مسئول فرهنگی
هم به دنبال آن به ساخت فیلمها میپردازد .فیلمساز
در بال متفکران و اســتفاده از آنها بــه ترجمه افکار
در فیلم میپردازد .فیلمســاز امروز مــا از متفکران
محروم است.
فیلم «قیصر» نمونهای از یک آیین است
داریوش یاری در ادامه به مبحث تفاوت سینمای
دینی و آئینی پرداخت و عنوان کرد :فیلمهای دینی،
آیینی و تاریخی تفاوت بســیاری با هــم دارند .چرا
همه اصرار دارند که فیلم «رستاخیز» فیلمی آیینی
است؟ بلکه «رســتاخیز» فیلم تاریخی جان دار و با
وجود نقدهای زیاد مذهبی به آن ،در نوع خود بسیار

محکم اســت .همچنین فیلم «روز واقعه» فیلمی
دینی تاریخی اســت اما فیلم «قیصر» نمونهای از
یک آیین است و شجاعت و جوانمردی را به تصویر
کشیده است.
این کارگردان سینما؛ فیلمســازان را آد مهای
تنبلــی در پژوهش معرفــی کرد و یادآور شــد:
فیلمســازان برای بیان آیینها وقت نمیگذارند.
فیلمنامههایی با مضمون محرمی را به ما میدهند
که در حــد محدود هم اطالعات درســتی در آن
وجود ندارد .ما  1400ســال زحمت کشید هایم
حادثهای را به حماسه تبدیل کرده و شخصیتها
را به اســطوره تبدیل کنیم و ایرانیها به واسطه
فرهنگها و اعتقادهایشــان در ایــن اقدام موفق
بودهاند .در تعزیههای ایرانی با اصالت ،شــهادت
امام حســین را نمیبینیــم و در فرهنگ اصیل
نباید کشته شــدن قهرمان دیده شود تا تبدیل به
اسطوره شود .ما با این بینش امام حسین(ع) را به
اسطوره تاریخ اسالم تبدیل کرده و توانستهای در
برابر عرب بایستیم.
شهدا پرچم دار فتوت و اخالق
در ادامه اقباشــاوی متذکر شــد :ســینما هنر
جوانی اســت و در مقابل دیگر هنرها  120ساله
اســت .در این ســالها  57ســال آن عمال در بی
محتوایی زمــان پهلوی و نبــود فیلمهای آیینی
گذشته است و تنها  40سال در دست جریانهای
مذهبی قرار گرفتــه و باید خــوش بینانه به آن
نگاه شود .در میان فیلمهای دفاع مقدس ،تعداد
انگشت شماری از آثار به محتوای آیینی و مذهبی
میپردازند .مرحــوم مالقلــي پور،حاتمي كيا و
درويش از جمله فيلمســازاني هستند كه در طي
اين ســالها نســبتا آثاري آييني را به سينماي ما
رساندهاند.
وی افزود :شعر و ادبيات هنر كم هزينهاي است
اما صنعت سينما به اندازه مناسب قوام نيافته اما
تجربههايي همانند «روز واقعه» و «رستاخيز» را
به خود ديده است .بايد به سينماي آييني خوش
بينانه نگاه كنيم .نميتوان انتظاري كه از محتشم
كاشاني داشــته ايم را از فيلمســازان هم داشته
باشــيم .معتقدم اگر مــا بر فن و صنعت ســينما
مسلط شويم سينماي آييني و مذهبي كشورمان
با همين تك مضرا بها به پيشرفت ميرسد و من
به آن اميدوار هستم.
ياري در واکنش به اقباشــاوی عنــوان کرد :ما
خودمان نخواستهايم به سينماي آييني بها بدهيم
و زير و رو كشــيد هايم و به فكر كاســبي و رونق
دكانهاي خودمان بودهايم .ســينما مركز انتقال
حكمت و اخالق بوده و اين وظيفه را برعهده دارد.
اقباشاوي تاکید کرد :كشور ما از دل يك انقالب
بيرون آمده و همراه جنگ قادر به رشــد ســينما
بود هايم .پرچمدار ســينماي آييني فيلمسازان،
مردمان مبــارز در دهه  ، ٦٠رزمندگان و شــهدا
هستند كه خود نمادي از فرهنگ فتوت هستند.
ناگفته نماند پرده ســينما روايتگر قصهها است.
فيلم را پول و زمان ميســازد .سينما يك صنعت

پيچيده و هزينه بر اســت كه چرخش تنها با توليد
فكر و محتوا نميچرخد .جريان صنعت ســازي نياز
به ساختار دارد.
رشد ابتذال در فیلمها
دالوند ادامه داد :ما ملت كم كاري هســتيم و در
قلمروي فرهنگي كــم كاري ميكنيــم .بايد فيلم
ساخته شــود ،خرابكار يهايي صورت بگيرد كه به
تجربه برسيم تا به كم و كاســتي اشراف پيدا كنيم.
تا قبل از انقالب سيســتمي در سينما وجود داشت
كه بعد از انقالب ديگر خبري از آن نبود .امروز بدنه
ســينما از هم جدا شــده و همه از جمله فيلمساز،
موسيقدان ،ســينمادار ســاز خود را ميزنند .ما به
دانشــگاه هم اعتقادي نداريم و به مباحث فرهنگي
جور ديگري نــگاه ميكنيم در حالي كــه از ميان
مباحث راهكار خوب پيدا ميشود.
وی ادامــه داد :ســطح مطالعــه فعــاالن عرصه
فيلمســازي و فرهنگ بســيار پايين اســت و بعضا
افرادي هم كه مطالعه زيــادي دارند رقيبي براي به
چالش كشاندن مباحث ندارند .ســواد ما درعرصه
ســينماي آييني كم اســت و اين بحران جامعه ما
را فراگرفته و تا جايــي پيش ميرود كــه از انجام
فعاليتهاي فرهنگي واهمه داريم .تقریبا ،االن٧٠ ،
درصد فيلمها مبتذل و سطحی است.
کارگردان انیمیشن عاشورایی «ناسور» ادامه داد:
كم كاري جامعــه فرهنگي و عــدم تعامل فرهنگي
بين افراد بر كمبود توليد فيلمهاي آييني و مذهبي
در ســينماي ايران تاثير گذاشــته و جسارت را از
فيلمســازان جوان و اولي گرفته است در حالي كه
اين افراد ذهن جوان و جسوري دارند كه در مقابله
با نقدهاي كوبنده و غيراصولي مســير رشد را براي
آنها دشــوار ميكنند .از هر  ١٠فيلم در ســينماي
هاليوود ٧ ،اثر ضــرر كرده ٢ ،فيلم هزينه ســاخت
خود را به دست آورده و یک فيلم در اوج سوددهي
قــرار ميگيرد که ضــرر بقیه را جبران میســازد.
تقويــت زيرســاختها مهمتر از كميــت و كيفيت
آن اســت .با وجود كمبودها ،ايران جزو ١٠كشــور
برتر ســينماي دنيا اســت و در حوزه انيميشن نيز
یکی از سرآمدان محسوب ميشــويم و جز معدود
كشــورهايي تلقي ميشــويم كه از قبل از انقالب
تاكنون تــوان توليد باالي  ١٠٠فيلم در ســينما را
داشتهايم .سينماي ايران بسيار نجيب و قوي است
اما براي بقا و ماندگاري آن نياز به زيرساخت ،توليد،
تجارب ،نشستهاي دانشــگاهي و استفاده از علوم
بينابيني داریم .فيلمســازان ما كمتــر به خواندن
كتاب ،ديدن تئاتر و رفتن به سينما ميپردازند و در
مسير جريان فرهنگي مسدود قرار گرفتهايم.

را به مردم ميدهند ،به ســلبريتيها تبديل شده و
در دســترس مردم قرار ميگيرند .طبقه متوســط
جامعه نيز فارغ از بحث ارزشي جذب اين سلبريتيها
ميشــوند .در اين ميان مطالبه معنا شكل ميگيرد.
زمانيكه مطالبه معنا شــكل گرفته اما متفكري براي
پاسخگويي به آن وجود ندارد ،بنابراين فيلمساز هم
در عرصه سينما قادر به پاسخگويي معنا نخواهد بود.
وی توليدات ســينمايي يك كشور و نمايش آن بر
پرده سينما را نشــانگر احواالت مردم آن مرز و بوم
دانســت و عنوان کرد :امروز بر روي پرده سينماي
ما چه چيزي ديده ميشود؟ حتي آد مهايي كه يك
دوراني فيلمهاي معنادار ســاختهاند ديگر نسبت به
توليد اين آثار اقــدام نميكنند .امروز كمال تبريزي
چه فيلمي ميسازد؟ چه ميســاخته؟ اين اتفاق در
همه فيلمسازان در حال تكثير است حتي مهدوياني
كه فيلم رد خون را ساخته است با مهدويان ماجراي
نيمروز يكي محســوب ميشود؟ اين مطالبات وجود
دارد اما ســر در ســينماي ما معناي آن را مشخص
ميكند .مردم ما به دنبــال هزينه براي ديدن آثاری
نظير ستايش هســتند و با افتخار هم از بيننده ٨٥
درصدي آن حرف ميزنند.
این منتقد ســینما یادآور شــد :واكنش بازيگران
نسبت به يك اتفاق منجر به همراهي مردم در جريان
ســازي ميشــود در اين ميان داعيه داران متفكر تا
توده مردم وارد جريان تازه ميشوند .حادثه روستاي
لردگان از جمله اين جريان ســاز يها اســت .همه
روشنفكران ما به ترندها واكنش نشان ميدهند و تا
به حال روشنفكري نداشــتهايم كه به جاي واكنش،
عكس العمل كنش از خود نشــان دهــد و به دنبال
پاسخ به اتفاقات هستند در حالي كه مشخص نيست
معنا را بايد از چه كسي به دست آوريم.
وی تصریح کرد :چه كســي به ما ياد داده است كه
چه بخشــي از آيينها قابليت آمــوزش به كودكان،
نوجوانان ،بزرگساالن و ميانساالن را دارد؟ ما از روز
اول درباره عاشــورا براي همه گروههاي ســني يك
قصه مشــخص رو تعريف كردهايم .علما و روحانيون
ما جز گفتن قصه عاشــورا و گرياندن مردم چقدر از
معرفت و چيزهاي ديگر ســخن ميگويند؟ در پاسخ
حضرت زينب(س) مبني بر مــا رأيت اال جميال چه
ميتوانند بگويند؟ مقام اين بانو ايســتادن در مقابل

يزيد و بحث با او نيســت .حضرت زينب (س) قطعا
چيزي جز جمال نديدهاند .كجاي عاشورا و زجرهاي
آدمهايش زيباســت؟ هر چه در دنيا در حسن ذاتي
فعل وجود دارد ،در لشكر امام حسين (ع) هم موجود
اســت و اين نمودي از جمله كل يوما عاشورا است.
شايد به مزاج خيلي از افراد خوش نباشد امت جامعه
عاشورايي صرفا رفتن به پياده روي اربعين حسيني
نيست ،در حالي كه اين شيوه براي ساختن مناسك
خوب اســت اما قبل از اين پياده روي ،نياز به پياده
روي نفوســي داريم كه طريقت امام حسين (ع) را
نشــان داده و يك قدم بر نفس هر انســاني برداشته
شود .متوليان اين فرهنگها براي نفس انسانها چه
اقدامي كرده اند؟
مافی اذعان داشت :ســينماگران بايد آيينها را نه
به صورت مســتمر بلكه در البه الي آثــار خود بيان
و معرفي كنــد اما ما آيينهــا را يا له و يــا عليه آن
چيزي كه هســت ،نشــان ميدهيم .ما هيچ وقت از
ظرفيتهاي آيينها استفاده نكرد هايم و اين معضل
بزرگي در سينماي آييني است و متروك و مستهلك
شــدن آن هم برايمان اهميتي نداشــته اســت .در
اين ميان هيچ ارگان و مكاني بــراي حفاظت از اين
آيينها نداريم تا از آن نگهداري شــود .اين در حالي
اســت كه در دانشــكدههاي آمريكا براي گردآوري
آثار خوانندگان دوران شــاه در ايــران ،هزينههاي
بســياري صورت ميگيرد تا نسبت به آن پژوهشها
و مستندات خوبي داشته باشــند .اما ما براي حفظ
آيينهاي خود هم كاري انجــام نداد هايم .مخاطب
امروز ما به دليل نداشــتن نظام معرفتي در جامعه،
فاقد پرســش بوده و همواره به دنبال صرفا پاســخ
هستيم.
نگاه توریستی به حماسه عاشورا
ياري نیز اذعان داشت :ما در ســينما دست به هر
چيزي كه زدهايم به كاريكاتور تبديل شــده و خراب
كردهايم .فيلم كمدي خوب به «اجاره نشــينها» و
«مهمان مامان» گفته میشود نه فیلمهایی که فلهای
در حال تولید اســت .در حوزه فيلمهــاي تاريخي،
«مختارنامــه» پز جنگجويان كوهســتان را هم زده
اســت؛ چرا كه بازيگران از حركات آكروباتيك براي
نمايش جنگ اســتفاده كردهاند .مــن نميدانم اين

سینما انعکاسی از احواالت مردم
مافي نیــز یادآور شــد :ما بــه لحــاظ مطالعات
ميتوانيم اسوهها را به اســطورهها تبديل كنيم اين
در حالي اســت كه هر كدام از اينهــا ويژگيهايي
دارند كه بخشــي از نيازهاي معرفتــي يك جامعه
را حمل كنند .ما در جامعــهاي زندگي ميكنيم كه
معناخواهي وجود دارد .در اين ميان افرادي كه معنا
ماهنامهداخلی
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گزارش
شيوه فيلمسازي چيســت؟ ما اگر به دنبال ساخت
فيلمهاي عربي و تاريخي هســتيم بايد يكبار فيلم
«محمد رســول اهلل» را ببينيم تا نحــوه جنگيدن
عرب را ياد بگيريم .كشــتي فرنگي چــه جايگاهي
در فيلمهاي آييني و تاريخــي دارد كه بازيگران در
صحنه جنگ از آن استفاده ميكنند؟
کارگردان«كربال جغرافياي یــک تاريخ» عنوان
کرد :فيلمسازان ما به واقعه عاشــورا و آيينها نگاه
توريســتي دارند و با فيلمهاي خود هيچ چيزي به
مخاطب اضافه نميكنند .نگاه اين فيلمسازان فاقد
عمق و معناســت و قرار نيســت بينش جديدي به
مخاطب بدهد.
وی در خصوص عدم نمایش «رستاخيز» تصریح
کرد :روزي كــه قيد فيلم «رســتاخيز» را زدند ،در
واقع ریشــه ســينماي ديني را زدند .من اين فيلم
را به شــخصه دوســت نداشــتم ولي همين كه از
اكران آن جلوگيري كردند يعنــي ترتيب خيليها
را دادنــد و خيلي از افراد بايد ديگر ســمت اينگونه
فيلمنامهها نيايند و غالف كنند .بنابراين چند عامل
منجر كم كاري در ســينماي آييني ميشود ،كه يا
نگاه فيلمسازان به ســينما ،نگاهي توريستي است
يا فيلمســاز با حال خوب به ســاخت اينگونه آثار
ميپردازد اما مديران فرهنگي بنابر مصلحت خود از
فيلمها استقبال نميكنند.
یاری اظهار داشت :ســاخت فيلمهاي تاريخي به
جاي آييني نتيجه نگاه توريستي فيلمسازان و تهيه
كنندگان به سينما است كه منجر به مسيري اشتباه
شده اســت .اما اشــكال اصلي كارفرمايان فرهنگي
اين حوزه است كه هر دو ســال تغيير كرده و حتي
فعاالن حوزه خود را نميشناســند و از فعاليتهاي
تاثيرگذار در اين عرصه غافل هســتند .من شرمنده
سيدالشهدا هستم چرا كه چيزهايي را ياد گرفتهام
اما به خاطر حفظ منافع خود آزادگي نداشــتهام تا
مقابل ظالم ايستاده و حقي كه به عنوان فيلمساز بر
گردنم افتاده را محقق كنم.
دالوند نیز سینماگران را دو دسته دانست و تاکید
کرد :دو نوع ســينماگر وجود دارد .عدهاي ضعف را
در مشــكالت اجتماعي ديده و به تصوير ميكشند
و عد هاي نگاه عميقتري به موضوعات داشــته و با
دغدغه و مطالعه بيشــتري به بيان موضوعات قبل
از وقــوع ميپردازند .بنابراين ،قادر به تشــخيص و
بيان درمان در قصه است كه متاســفانه از اين نوع
سينماگر محروم هستيم .ســينماي ديني و آييني
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نياز به اين جنس از آدمها دارد كه به داليل مختلفي
نبود آن را احســاس ميكنيم .امروز بايد واقعيتها
در داســتانهاي فيلمها تعريف شود .ما به سينماي
آييني نياز داريم اما به مصاديــق غيرمرتبطي با آن
توجه ميكنيم.
وی اذعان داشــت :سينماي يك كشــور نماينگر
خيلي از موضوعات است و زير ساختهاي بسياري
را الزم دارد .تاثير سينما در بيان موضوعات مهم تا
حدي اســت كه در جنگ جهاني دوم ژنرال آلماني
با ديدن فيلم برباد رفتــه اعتراف ميكند كه ما قادر
به شكســت اين ملت نيســتيم چرا كه اين چنين
محصــول قدرتمنــدي را توليد كرده اســت .بنده
معتقدم سينماي آييني ما توان پيشرفت دارد براي
رســيدن به آن نياز به احياي زيرساختها دارد تا با
توليد فيلمهاي خوب شرايط را براي حمايت و اكران
آن فراهم كند و حتي قادر به فروش فيلمهاي خوبي
به كشورهاي ديگر باشيم.
مافــی در ادامه اظهار داشــت :آيينهــا يكي از
بزنگاههايي هستند كه همانند تابلوي راهنما قادر به
راهنمايي مردم به راه درســت هستند و اگر نتوانيم
اطالعــات و واقعيتهاي آيينــي را در غالب فيلم و
متن به نسلي منتقل كنيم ســينمايي هم نخواهيم
داشت .جامعه ما دچار فقدان معناي شديد است.
عشيري خاطرنشــان کرد :داليل مختلفي منجر
به فقر ســينماي دینی شــده اســت .کم کاری و
فقدان مطالعات پشــتیبان و پژوهش فیلمسازان از
سوی باعث شده ما شــاهد خلق فیلمهای ماندگار
و تاثیرگذار نباشیم .همه ما بارها فیلم مصطفی عقاد
را دیدهایم و هر بار که از تلویزیون پخش میشــود
دوســت داریم ببینیم .این هم یک اثر دینی است و
با مصادیق و مســتندات واقعی تاریخ اسالم ساخته
شده است .چرا آثار دینی که در سه چهار دهه اخیر
در کشور ساخته شــده خیلی طرفدار و خاطرخواه
ندارد؟ در این باره ،فرافکنی و ســوق دادن مشکل
به سمت مهندسی اکران و ســینمادار شاید نقدی
شنیدنی باشــد ولی همه علت نیست .البته ،نگرانی
نســبت به واکنش طیفهای مختلف اجتماعی هم
مزید بر علت است و باعث شــده است تا جسارت و
جرات در زمینه ســاخت فیلمهای مذهبی کمرنگ
شود.
وی اضافه کرد :در جایی خوانــدم روزانه تنها در
تلگرام بیش از  ۳میلیون مطلب منتشــر میشــود.
جالب است بدانید حتی در ساعت  ۴صبح که میزان

مطالب منتشر شده به کمترین مقدار خود میرسد
نیز  250هزار مطلب نشر مییابد .این میزان تولید
محتوا در شبکههای مختلف اجتماعی در طول تاریخ
بینظیر و فوق العاده اســت و منجر به پدیده جالبی
شده« :همه ما» راجع به «همه چیز» میدانیم اما با
ويژگیهایی خاص.
این منتقد ســینما خاطر نشان ساخت :کارل تارو
ژورنالیســت معروف ژاپنی میگویــد «هر وقت هر
کسی از هر چیزی سخن میگوید ما وانمود میکنیم
که دربارۀ آن میدانیــم ».همکارانمان دربارۀ فیلم،
کتاب ،قیمــت ارز ،حمله نظامی آمریــکا صحبت
میکنند ســرمان را باال و پایین میبریم یعنی من
هم دربارۀ آن میدانم .این درصورتی است که آنها
دربارۀ آن موضوع فقط نظرات کس دیگری را در یک
شــبکه اجتماعی خواند هاند و آن را بازگو میکنند
همان گونه که ما نیز چنین میکنیم .ما به شــکلی
خطرناک بــه نوعی کپی بــرداری از دانایی نزدیک
میشویم ،که در واقع الگوی جدید نادانی است .ما با
سواد مصنوعی روبرو هستیم.
وی تصریح کرد :متاســفانه جامعه روشــنفكري
امروز ما دچار نوعي بيماري و سوادي مصنوعي شده
است و همه گرفتار شبكههاي اجتماعی هستند و از
دریچه این شبکهها به جامعه و مسائل آن مینگرند.
وی گفت :فيلمســازان ما ديگر به دنبال مطالعات
پشتيبان و پژوهشهاي گســترده پيرامون مسائل
مهم فرهنگي و تاريخي نيستند .و از طرفي با وجود
مشــكالت چرخه اكران فيلمها ،اما در ٤دهه اخير
فيلمهاي آييني و مذهبي ســاخته شده است ولی
خاطرخواهي ندارد و هنوز هم بــه فیلمی مثل روز
واقعــه دلخوش هســتيم .بنابراين نبــود مطالعات
فرهنگي مشــكل بزرگي در عرصه ســينماي دینی
اســت .از طرفي ديگــر روحيه انقالبي بــراي بيان
مشكالت و ريشــه يابي آن در ٩٠درصد فيلمسازان
امروز ما وجود ندارد كه منجر به ابتذال و افت کیفی
و فرهنگی فيلمها شده است.
این کارشــناس ســینما گفت :نگاهی به جداول
پروانه ســاخت فيلمهاي ســينمایی در چند ماهه
اخیر ،بيانگر توجه خاص فيلمسازان به ژانر اجتماعي
و عدم وجود تنوع ژانر در تولیدات پیش رو است .فقر
مطالعه و ابتالی فيلمسازان به سواد مصنوعي و ترس
از برخي قرائتهای شخصیتهای مرجع و مديران
منجر به خالي ماندن سفره سينماي ديني و آييني
از توليدات مناسب و مطلوب شده است.

سیمنا و ادبیات؛ وامداری متعادل ،تعامل متقابل
کاظم بلوکات
ســینما همواره از بن مایههای ادبی قصهها ،داستانها و رمانهای معروف (چه در
ایران و چه در جهان) برای خلق آثاری برجســته و تأثیرگذار و به یاد ماندنی سود
برده است.
در چند دههی اخیر برای نشان دادن پیوندهای پیدا و پنهان میان ادبیات و سینما،
تالشهای فراوانی صورت گرفته است .بیتردید ارایهی تصویری دقیق و روشن از
پیوندها و مناسبتهای میان ادبیات و سینما ،نیاز به پژوهش جدیتر و کنکاشهای
گستردهتری دارد .با این همه ،تنها به قصد ورود به این مبحث مهم کوشیدهایم تا
در این نوشتار کوتاه با نگاهی گذرا و کلینگرانه ،بیآنکه فرصت تشریح رابطههای
ظریف و دقیق میان زبان ادبی و بیان ســینمایی -به ویــژه از منظر روایتگری  -را
پیدا کرده باشیم ،به یادآوری برخی نامها و نمونههای برجستهی ادبی و هنری در
عرصهی ادبیات و سینما بسنده کنیم .واضح است که چنان پژوهشهایی باید بتواند
به جزییترین پیوندهای میان ادبیات و ســینما از دیدگاه زبان شناسی و تفاوتها
و دیگرگونیهای انکارناپذیر میان ســینما و ادبیات در عرصههای روایتگری و به
ویژه در نشان دادن تأثیرهای دو جانبهی این دو هنر بر یکدیگر اشاره داشته باشد.
ریشــههای تاریخی این پیوندها و مناســبتهای دوجانبه را عالوه بر تئاتر و دیگر
هنرهای نمایشی در قرون گذشته ،دست کم در یک قرن اخیر ،میتوان در پایبندی
ســینما به برخی از سبکها و شــیوههای شناخته شــدهای همچون واقع گرایی
(رئالیسم) نوواقع گرایی (نئورئالیســم) ،فراواقع-گرایی (ســور رئالیسم) و دیگر
سبکهای ادبی و هنری کالسیک و جدید جســت وجو کرد که با تکیه بر همین
سبکها ،آثار ادبی و سینمایی فراوانی خلق شده است.
به عنوان مقدمهای کوتاه در چنین بحثی مهم ،باید اذعان داشت که سینما همواره از
بن مایههای ادبی قصهها ،داستانها و رمانهای معروف (چه در ایران و چه در جهان)
برای خلق آثاری برجسته و تأثیرگذار و به یاد ماندنی سود برده است .بیسبب نیست
که بگوییم سینما و ادبیات ،از رهگذر همین پیوندها و مناسبتها ،بهرههای فراوانی
از هم بردهاند .آثار برجستهی ادبی زیادی در جهان وجود دارند ،که از طریق تولید
آثار سینمایی و تلویزیونی ،در کمترین زمان ممکن در میان مخاطبان گستردهی
خود (با تنوع چشمگیر سنی ،جنســی ،قومی ،نژادی و فرهنگی) در معرض دید و
داوری گذاشته شدند.
چنان که میدانیم ،بسیار کسان برای اثبات موضوع برتری ادبیات یا دست کم برای
نشان دادن مسئلهی تقدم و دیرسالگی ادبیات در مقایسه با سینما ،گاه راهی مبالغه
آمیز و افراط گرایانه در پیش گرفتهانــد .به نحوی که برخی از آنان اعتقاد دارند که
سینما ،بدون اســتفاده از ادبیات قادر به ادامهی حیات نخواهد بود و معتقدند که
سینما بدون تیکه بر ادبیات ،درست مثل جوانههای کوچکی که پیچک وار در جست
وجوی تکیه گاهی مطمئن است ،بر درخت تناور ادبیات تکیه دارد و بدون تکیه بر
آن ،بر زمین میغلتد و امکان رشد و بالندگی نخواهد داشت .به بیانی سادهتر ،اینان

معتقدند که با حذف این تکیه گاه اطمینان بخش (ادبیات) رشد و بالندگی هنری
مثل سینما مختل خواهد شد.
شــاید طبیعیترین و عاقالنهترین برداشــت واقعبینانه در جریان چنین بحثها
و چالشهایی این باشــد که از نگاه پژوهشــگری بیطرف و بدون حب و بغض به
چنین موضوعی نظر داشته باشــیم .به ویژه که تکیهی اصلی ما بیش از هر چیز بر
دستاوردهای مثبت و سودمند و تعامل سازنده و ثمربخش ادبیات و سینما بنا نهاده
شده است .از همین روی پروفســور «جئوفرس وگنر» در تفسیر و تحلیل همین
پیوندهای دوجانبه ،فشــردهترین و در عین حال ســادهترین عبارت ،را میگوید:
«سینمای درست و خوش ساخت ،ادبیات است» .با اندکی تأمل میتوانیم باور کنیم
که سینمای درست و سنجیده به راســتی که باید عالوه بر ویژگیهای اختصاصی
خود ،از کیفیتها و ماهیتهای موجود در ادبیات نیز نشانهها و مولفههای درست
و مشخصی داشته باشد.
«هربرت رید» ،مورخ تاریخ هنر و منتقد ادبی ،شاخصترین کیفیت یک نوشتهی
خوب را جنبهی بصری بودن آن میداند .از این رو میتوان گفت« :نوشــتهای که
بتوان از روی آن تصویرســازی کرد به یک نوشــتهی خوب نزدیکتر است» .این
خصوصیت به ویژه در فیلمهایی که فضایی شاعرانه دارند -گذشته از وجه داستانی
پردازانهی اثر -بیشتر اهمیت پیدا میکند ،چرا که فیلمساز باید براساس همین وجه
تصویری بودن نوشــتار ،بر مبنای فیلمنامه ،فیلمش را بسازد و بر این خصوصیت
مهم تکیه کند؛ و شاید به همین دلیل است که همواره از زبان سینما به تعبیر «زبان
تصویر» نام بردهاند.
این بحث را البته نمیتوان و نباید تنها به سینمای شاعرانه محدود کرد .در بررسی
نمونههای برجســتهی ســینمایی که در گنجینهی فیلمهای ماندگار ســینمای
جهان همواره به یاد ماندنی است ،میتوان به فیلمهای علمی تخیلی ( ،۲۰۰۱یک
ادیسهی فضایی) ساختهی «استانلی کوبریک» و فیلم (هشمهری کین) ساختهی
« اورســن ولز» و یا اقتباسهایی که از مجموعهی نمایشــنامههای به یاد ماندنی
«ویلیام شکسپیر» (همچون اتللو ،مکبث ،شاه لیر ،هملت ،هنری پنجم و )...ساخته
و پرداخته شدهاند اشــاره کرد .همچنین نمونههای آثار ســینمایی و سریالهای
تلویزیونی ساخته شده بر اساس ادبیات جنایی و پلیسی دهههای اخیر مثل هرکول
پوآرو یا شرلوک هلمز که بر اساس رمانهایی از «آگاتا کریستی» و «سِ رکانن دویل»
ســاخته شــدهاند ،همه و همه نمایانگر این واقعیتاند که مناسبتها و پیوندهای
دوجانبهی میان ادبیات و سینما همواره میتواند بسیار عمیق و مؤثر تلقی شود.
به ویژه که وجود اشتراک در عرصههایی چون داســتان گویی ،شخصیت پردازی
و شــیوههای پرداخت قهرمانان و ضدقهرمانها و فراتر از همهی این عوامل ،بهره
جویی از عنصر تخیل و تفکر خالق برای آفرینش یا بازآفرینی آثار ادبی و سینمایی
به خوبی اثبات میکند که تعامل مثبت و ســودمند میان ادبیات و ســینما ،امری
انکارناپذیر است.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره۳۲
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گزارش
مدیر امور سیمنایی حوزه هرنی بوهشر:

افزایش فروش ات مرز
میلیاردی شدن

محمدمهدی مباشــرتکار گفت :ما در
استان بوشهر با یک ســینمای سه سالنه
افزایش فروش چشــمگیری داشــتیم و
پیشبینی رونق مضاعفــی در نیمه دوم
سال داریم.
محمدمهدی مباشــر تکار مدیر امور
سینمایی حوزه هنری اســتان بوشهر از
وضعیت سینماهای اســتان در نیمه اول
ســال ابراز امیدواری کرد و گفــت :ما از
ابتدای امســال با تغییر سیستم پخش و
افزایش ساعتهای باز بودن سینما تالش
کردیم که فروشــمان را افزایش دهیم و
االن با رسیدن به مرز 700میلیون تومان
در پی رکورد میلیارد هستیم و طبق آمار
جز استانهای سود ده به شمار آمدیم.
وی افزود :اینجا شــهر کوچکی است و
تعداد زیادی از بومیهای ثابت آن در شش
ماه اول سال به دلیل گرمای هوا و رطوبت
و شرجی ،شهر را ترک میکنند و به همین
دلیل ما روی فروش بیشــتر در نیمه دوم
سال سرمایه گذاری کردیم.
وی توضیح داد :فعال در بوشــهر همین
سینما بهمن را با سه سالن داریم که سالن
یک با 556صندلی ،سالن شماره دو با 118
صندلی و سالن شماره  3با  94صندلی به
قیمت بلیت  10هزار تومان فعال است.
مباشر تکار درباره وضعیت سالنهای
استان بوشــهر گفت :این سالنها آخرین
بار در سال  85بازسازی شدهاند و االن به
شدت نیاز به بازسازی دارند و جدیترین
آسیب آن آگوستیگ سقف است که نیاز
به تغییر یا تعمیر دارد .همچنین کف پوش
سالن انتظار نیز نیاز به تغییر دارد.
وی همچنین درباره به ســازی سالنها
گفت :قرار بود ســالنی از طرف ســازمان
تبلیغات به ما اختصــاص دهند که هنوز
بودجه آن تصویــب نشــده و امیدواریم
بتوانیم در حد بضاعتمان به بهترین شکل
به هنر صنعــت محبوب ســینما در این
استان رونق دهیم.
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ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مهرماه ۹۸

خسرو شهراز:

درجهبندی سنی ،خوب است ولی جدید نیست!
ســینمای ایران این روزها وضعیت متناقضی را ســپری میکند .از یک طرف بدنه سینماگران از
کمبودهای معیشتی مینالند و از آن طرف ،مدیران سینمایی بر طرحهایی مانند درجه بندی سنی یا
تغییر مدیران بهجای اصالح ساختار مدیریتی مشغولند.
خسرو شــهراز بازیگر پیشکسوت با بیان اثرات مثبت درجهبندی ســنی گفت :درجه بندی سنی
فیلمهای سینمایی بدون شک تاثیرگذار است به ویژه برای اجتماع ما ،فوق العاده تاثیر میگذارد .البته
نقش خود خانوادهها هم نباید فراموش شود .این خانوادهها هستند که در واقع باید طوری برنامه ریزی
کنند که فیلمهای نامناسب توسط فرزندانشان دیده نشود ،یعنی فرزندان کوچکتر از سن معمول را
به تماشای فیلمهای بزرگسال نبرند.
این بازیگر ادامه داد :ســاختار درجه بندی سالهاســت در ســینمای دنیا متداول است و برخی
ارگانهای سینمادار مانند حوزه هنری نیز پیشتر برای سالنهایشان هم درجه بندی داشتهاند و هم
عدم نمایش برخی فیلمها در سالنها .برای همین نظام درجه بندی ،جدید نیست که برخی بخواهند
خود را مبدع آن بدانند.
شهراز افزود :کاش برای ایجاد امنیت شغلی سینماگران هم طرحهای ضربتی ،اجرا میشد و مدیران
بر روی طرحهای کاربردی مانور میکردند تا به جایی برســیم که هیچ سینماگر نیازمندی نداشته
باشیم.
بازیگر «چ» و «انتهای خیابان هشتم» درباره کیفیت کلی محصوالت سینمایی اظهار داشت :برخالف
نظر آنها که همه چیز را سیاه جلوه میدهند من فکر میکنم وضعیت فیلمهای سینمایی در کل بهتر
از تلویزیون است و آثار ارزشمندی در سینماها عرضه میشود که میتواند مورد اقبال قرار گیرد.
ی تولیدش ،مانند تلویزیون نیست که به هر جهت فقط تولید
این بازیگر ادامه داد :سینما بهخاطر گران 
کند و بخواهد که زمان بگذرد و آنتن را پر کند .اگر بخواهید به نسبت تلویزیون بسنجید بخش عمده
تولیدات حرفهای سینمایی ،استانداردهای بصری الزم را دارند و اینکه بعضا مخالفتهایی را میبینیم
بیشتر ،محتوایی است که با ایجاد درجهبندی میتوان این مخالفتها را تعدیل کرد.
بازیگر «هیهات» و «قصهها» افزود :هم در میان تولیدکنندهها و هم سازندهها ،دوستان بسیار خوب و
فرهیختهای هستند؛ کارگردانها و بازیگران خوبی داریم و در نتیجه تالش آنها در سینما آثاری مطرح
داشتهایم .حاال بنا نیست هر سال دهها فیلم مطرح تولید شود .اگر سالی پنج فیلم خوب و قابل ارائه به
دنیا داشته باشیم کافیست ولیکن باید برای این آثار بهدنبال بازار جهانی باشیم.
خسرو شهراز با اشاره به کمبودهای زیرساختی سینمای ایران گفت :اینکه برخی ارگانها مانند حوزه
هنری و سینماشهر ،سینماسازی را بهعنوان الویت خود قرار دادهاند خیلی خوب است بهویژه حوزه
هنری که کوشیده در شهرستانها به بازسازی یا ایجاد سالنهای باکیفیت بپردازد .واقعا ما نیاز داریم
به ساختن سینماهای جدید با تکنیکهای مدرن و امروزی که مردم با شوق و ذوق به سینما بیایند.
این بازیگر ۶۸ساله خاطرنشان ساخت :اگر گمان کنیم همه سینما ،تولید است ،راه را سخت اشتباه
رفتهایم .نیاز داریم کنار تولید هم توسعه زیرساختها را پیگیری کنیم و هم گسترش سینماتکهایی
که به باال بردن درک مخاطب ،منجر میشود .سینماپاتوقها میتوانند یاری رسان دوگانه مخاطبان-
سینماگران باشــند .مخاطبان به این واسطه بیشتر میآموزند و ســینماگران بیشتر میفهمند که
مخاطبان چه خواستههایی دارند.

غالمرضا فرجی:

حوزه هرنی رکورددار
اکران سیمنای کودک

آرش قاسمی:

«لوپتو» فانتزی خاص با مخاطب فراگیر است
این کار هم مخاطب نوجوان و جوان را جذب میکند و هم برای مخاطب کودک،
جاذبهها و فانتزیهای مخصوص به خود را دارد و بر خالف ســایر انیمیشنهای
مشابه برای گروه محدودی ساخته نشده است.
آرش قاسمی صداگذار انیمیشن «لوپتو» گفت :االن حدود یک هفته است که
من وارد پروژه «لوپتو» شدم و به لحاظ محتوایی بسیار کار را پسندیدم.
وی افزود :این کار هم مخاطــب نوجوان و جوان را جــذب میکند و هم برای
مخاطب کودک جاذبهها و فانتزیهای مخصوص به خود را دارد و بر خالف سایر
انیمیشنهای مشابه برای گروه محدودی ساخته نشده است.
وی توضیح داد :ما در مراحل اولیه کار هستیم و فعال باید افکتها را آماده کنیم
و از حدود 15روز دیگر وارد صداسازی بشویم و سپس تمیزکاریهای دیالوگها
را انجام دهیم.
وی ادامه داد :همه دیالوگها ضبط شده و در دست ماست و از بهترین گویندهها
با مناسبترین جنس صدا استفاده شده و دیالوگهای تمیز و ایده آلی داریم که
بعد از مرتب کردن آنها باید فضاهای صوتی مخصوص انیمیشن را بسازیم.
قاسمی درباره تجربه کلی صداگذاری انیمیشن گفت :تفاوت اصلی انیمشین با
سینمایی این است که مانند بوم سفید نقاشی بکر و خالی است و همه صداها اعم
از دیالوگها و فضاها را بازسازی کنیم .حتی کوچکترین صداها مانند صدای پا،
صدای در و  ...نیاز به بازسازی از جنس فانتزی دارد.
وی معتقد است :این بازسازی باید از جنسی باشد که هم به عالم واقعی شباهت
داشته باشد و هم خیال پردازی کودکانه و فانتزی را دارا باشد.
وی همچنین درباره موســیقی «لوپتو» گفت :موسیقی هم بخش مهمی از کار
است که باید ببینیم چه طور از آب در میآید و چقدر می تواند به بهبود اثر کمک
کند.
در گویش کرمانی لوپتو به عروســکها و اســباب بازیهای دست ساز گفته
میشود .به عبارتی معادل کلمه اسباب بازی در گویش کرمانی است.
شایان ذکر است مرکز تلویزیون و انیمیشن سوره وابسته به سازمان سینمایی
حوزه هنری با مشارکت موسســه فرهنگی هنری «فراســوی ابعاد» در کرمان
انیمیشن سینمایی «لوپتو» را تولید میکنند.

حوزه هنری توان و پتانســیل را برای همراهی
و حمایت اکران ســینمای کــودک دارد و از این
سینمای تاثیرگذار با تمام توانش حمایت میکند و
به همین دلیل رکورددار موفقترین خروجی اکران
سینمای کودک در کل کشور است.
غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی اکران
و مدیر پخش ســینماهای حوزه هنری به انگیزه
دریافت لوح تقدیر برترین موسســه سینمایی در
حوزه پخش و اکران مستمر و موفق از طرف بنیاد
سینمایی فارابی ،گفت :حوزه هنری در نوروز 1397
پخش و اکران انیمیشن ســینمایی «فیلشاه» را
داشت که پر فروش ترین انیمیشن تاریخ سینمای
ایران شد و هشت میلیارد تومان فروخت.
وی افزود :با این فروش عالی هم رونقی در گیشه
سینمای کودک و صنعت انیمیشن ایجاد شد و هم
سازندگان انیمیشن به خود بالیدند که میتوانند در
این زمینه هم به توفیقهایی برسند.
وی ادامــه داد :بعــد از آن هم پخــش و اکران
فیلمهای موفق «پاستاریونی» و «خاله قورباغه»
را داشتیم که موفق ترین و پر فروش ترین فیلمهای
سینمای کودک در سالهای اخیر بودند و به همین
دلیل فارابی که به نوعی متولی ســینمای کودک
اســت بر خود واجب دید که موسسه بهمن سبز
حوزه هنــری را به عنوان برتریــن پخش و اکران
سینمای کودک در سالهای گذشته معرفی کند.
فرجی عنوان کرد :همچنین در بخش سینماها
نیز ســینما چهارباغ اصفهان که متعلق به حوزه
هنری ســینمای برتر شــناخته شــد ،همچنین
ســینمای آزادی بــه عنــوان پر فــروش ترین
سینماهای حوزه کودک و نوجوان معرفی شدند.
این سینماها بیشترین خروجی در سطح استانها
به لحاظ اکران سینمای کودک و نوجوان داشتند.
وی خاطرنشان کرد :ما اساســا به دلیل داشتن
پشتوانه ســینمایی و فیلمهایی که در این چرخه
اکران شــده به نوعی برای آینده ایــران فرهنگ
سازی کردیم.
وی گفت :اکران کودک نیاز به زمان دارد .زمانیکه
شــاید برای ســینماهای دیگر مقدور نباشد ولی
حوزه هنری این توان و پتانسیل را برای همراهی و
حمایت اکران سینمای کودک دارد و به سینمای
تاثیرگذار کودک و نوجوان با تمام توانش حمایت
میکند.
فرجــی همچنین دربــاره احداث ســالنهای
مخصوص کودک نیز تاکید کرد :سالن مخصوص
کودکان در سرفصلهای کاری سینماسازی بهمن
سبز حوزه هنری است و مانند شیراز و اصفهان کم
کم سالنهایی با شرایط ایده آل کودکان دبستانی و
پیش دبستانی و حتی مهدکودکها آماده میشود.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره32
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گـفـتـگو نوشت

نیاز به مطالعه
و مقتل خواین

مفاهیم عاشورایی
و رونق سیمنا

عاشورا را نباید فقط در حد یک سنت پیش پا افتاده نگه داشت و متولیان
سینمای دینی و حتی تلویزیون باید به ســمت واکاوی فرهنگ عاشورا و
بازکردن زوایای فلسفیاش و انتقال آن به نسل جوان برود .من و امثال من از
برکت انقالب و رزمندگان اسالم ،در سینمای پاک فعلی مشغول فیلمسازی
هستیم و از آن جایی که انقالب اســامی ما نیز ،از فرهنگ عاشورا نشات
گرفته ،به نوعی همگی وام دار این نهضت هستیم.
حاال اینکه چرا در همه این ســالها بــرای انعکاس فرهنگ عاشــورا کم
گذاشتیم جای حرف و حدیث زیادی دارد و مبحث بسیار بسیار تاسف بار و
نگران کننده است .سیاستهای غلطی که از سال  ۷۶به بعد،سینمای مارا
از مسیر اصلی خود دور کرد ،تا امروز اثر نامطلوب خود را حفظ کرده و ذهن
مخاطبان را از مسیر کربال و هدف انقالب دور ساخته است.
برای سینمایی ما که ژانر قوی و حتی در سالهای اخیر پولساز دفاع مقدس
را دارد ،حرف زدن درباره فرهنگ عاشــورا نباید اینقدر به حاشیه کشیده
شود زیرا سینمای دفاع مقدس بستر بسیار مناســبی برای ارائه تصاویر و
مفاهیم عاشورا ،در فضایی معاصر و ملموستر است زیرا ما هرگونه برداشتی
از دفاع مقدس داشته باشیم ،محال است خارج از چارچوب ایثار و معنویات
کربال باشد.
ما باید در این دوران غرور به علم نداشــته خودمان را در برابر عظمت این
نهضت بشکنیم و عالوه بر مشکی پوشیدن و گریه کردن ،به سمت مطالعه
کتابهای معرفی کننــده این قیام عظیم برویــم و مثال مقتلهایی چون
االرشاد شیخ مفید را بخوانیم.
عاشورا را نباید فقط در حد یک سنت پیش پا افتاده نگه داشت و متولیان
سینمای دینی و حتی تلویزیون باید به ســمت واکاوی فرهنگ عاشورا و
بازکردن زوایای فلسفیاش و انتقال آن به نسل جوان برود.

مسئولین باید تدابیر زیرســاختی عمیقی بچینند که فرهنگ عاشورایی و اربعینی در
تمام اركان و سراسر سينماي ما ،حضور داشته باشد تا از این کلیشههای تکراری خارج
شویم .مرحوم سلحشور در همین حوزه هنری ســالها تئاتر ایوب پیامبر را روی صحنه
میبرد ،در سینما و تلویزیون هم از فیلم سینمایی مردان آنجلس گرفته تا مریم مقدس
و از سریال حضرت علی و والیت عشق و یوســف پیامبر گرفته تا مختارنامه را داریم که
میتوان بیش از صدها صحنه و دیالوگ خوب از مجموع این فیلمها و سریالها درآورد
و گنجینه ارزشمندی ساخت.
به همان نسبت که در آن زمان گرایش سینما و تلویزیون به سمت کارهای آموزشی و
ارزشی و مفید بود ،کارنامه ما بازیگرها هم همانقدر به درد بخور و پرمغز میشد و اگر هر
بازیگری سالی یک بار در مثال نقش یکی از یاران معصومین را بازی میکرد سالمت رزومه
کاری و زندگی شخصی یک سال خودش را تضمین کرده بود و همچنین برای بازیهای
بعدی محتاطتر و با درایتتر دست به انتخاب میزد .اما از زمانی که سیاستهای محوری
سینما و تلویزیون تغییر کرد ،نه فیلمهای مذهبی و دفاع مقدسی خوبی ساخته شد ،نه
سریالهای تاریخ اسالم که مانند مختارنامه سالی چند دوره از تلویزیون پخش شود و
ما بازیگرهای عالقه مند به آن سبک هم تقریبا بیطرفدار ماندیم و گزینه مناسبی برای
ادامه مسیرمان نداشتیم .اگر سینمای مذهبی و دفاع مقدس را کنار هم نام میبرم زیرا
با تجربه حضور مداوم در هر دو زمینه به جرات میتوانم بگویم دفاع مقدس ما برگرفته
از فرهنگ جهاد در سيرهي انبيا و اولياي خداست و ما بايد سینمای جهاد را جايگزين
ســينماي جنگ كنيم که در واقع با اين تغيير نام ،كربال،الگوي سينماي دفاع مقدس
ميشود و روح از دست رفته اين سينما به آن باز ميگردد و به جرات میتوان گفت با ورود
مفاهیم عاشورایی به ســینما و رونق ژانرهای مذهبی ورود خانوادهها به سینما تسهیل
میشود و سینما از رکود فعلی خارج میشود.
سينماي دفاع مقدس وجه نظامي سينماي مذهبي است و ما سالهاست جنبهي مذهبي
جبههها را فراموش كردهايم و فقط فيلم جنگي ميسازيم که نه بویی از مذهب خالصانه
دارد ،نه تکنیکهای الزم فیلمهای صرفا جنگی دنیا را ،و نتیجهاش میشود همین که
شما مالحظه میفرمایید .مسئولین باید تدابیر زیرساختی عمیقی بچینند که عاشورا در
تمام اركان و سراسر وجود سينماي ما ،حضور داشته باشد تا از این کلیشههای تکراری
خارج شویم و با شروع محرم به چند سریال چند قسمتی مناسبتی که فقط بازیگران آن
مشکی پوشیدهاند و در دستههای عزاداری زنجیر میزنند بسنده نکنیم.

انسیهشاهحسینی
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مهجوریت فیلم های مذهیب در فجر

فریدون حسن پور

اگر چه فیلمهای مذهبی هیچ وقت برای بازیگرانش سیمرغ نمیآورد و برای من هم افتخار سینمایی دنبال نداشت اما
نوعی ادای دین شخصیام به سینما بود و به لحاظ وجدانی آن را یکی از درخشانترین نقاط کارنامه هنریام میدانم.
همیشه از ســاختن فیلمهای آپارتمانی و تکراری و کلیشهای فرار کردم و به همین نســبت زمانی که تصمیم گرفتم
فیلم مذهبی آن هم درباره یکی از عظیمترین فجایع انسانی و اخالقی جهان بشریت ،نه فقط جهان اسالم ،یعنی قیام
آزادیخواهانه امام حسین (ع) فیلمی بسازم ،دوست داشتم از زاویهای متفاوت ،عشق و ارادت باطنی یک پیرمرد روستایی
را به آن حضرت نشان دهم و اینگونه بود که «من و زیبا» شکل گرفت .اگر چه فیلمهایی با این مضامین هیچ وقت برای
بازیگرانش سیمرغ نمیآورد و برای من هم افتخار سینمایی به دنبال نداشت اما نوعی ادای دین شخصیام به سینما بود
و به لحاظ وجدانی آن را یکی از درخشانترین نقاط کارنامه هنریام میدانم.
این مسئله یکی از ضعفهای زیربنایی سینمای ماست که حل و فصلش در یکی دو جمله نمی گنجد و ساعتها پژوهش
و جلسات متعددی برای نقد و بررســی طلب میکند .اینکه واقعا مگر در هر جشنوارهای چند فیلم با موضوع مذهبی
و دینی صرف وجود دارد .یا تاکنون کال چند فیلم برای بازنمایی توبه ســاخته شده است؟ بازگشت انسانها به فطرت
پاک خود که در اسالم توبه نامیده میشود ،در سراسر دنیا حقیقتی محض و روشن دارد و در فیلم «من و زیبا» ،تصویر
خوبی از توبه و امید به رحمت الهی و حسن ظن به خداوند نشان داده شده است .این توبه هم با عمل صالح همراه بود و
هم با توسل و طلب شفاعت از امام حسین (ع) .آیا همین به تصویر کشیدن توبه به شکل کامل و صحیح آن که منجر به
رستگاری میشود کم ارزش دارد؟
فرهنگ عاشورا بینهایت مضمون جهانی و انسانی دارد که میشود سالی چندین و چند فیلم خوب و درجه یک درباره
آن ساخت و همچنین واقعه کربال سراسر تصاویر سینمایی و چشم نواز است که میتوان حتی به صورت مستقیم به آن
پرداخت و روایتهایی مستندگونه تاریخی از هزار و اندی ســال گذشته تا روایتهای معاصر از پیاده رویهای اربعین
هرساله مردم عاشق ساخت ،اما دریغ که سرمایه گذاری کالن سینما روی مباحث دیگری متمرکز شده و امثال بنده
هم با بودجههای محدود و شخصی به سختی میتوانیم قدم در این مسیر غیر سود ده بگذاریم .اگرچه که علقه و گرایش
شخصیام همچنان اراده و حس ساختن «من و زیبا»های دیگر را در من زنده نگه میدارد و به امید فرداهای بهتر برای
سینمای دینی و سینمای کودک ،دو شمع رو به خاموشی در گیشه هستم.
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گـفـتـگو
محرم از دوربین مستند

وقتی مستند ،جورسینمای داستانی را میکشد

محرم یکی از آن مضامینی اســت کــه هرچقدر در
سینمای داســتانی به آن کم پرداخت شده ،در عوض
مستند یک تنه مسئولیت روایت این اتفاق مهیب تاریخ
را برعهده گرفته است.
سینمای مستند ســینمایی زنده ،پویا و موفق است
که در همه زمینهها از سینمای داستانی پیشی گرفته و
گوی سبقت را در جوایز و اعتبارات داخلی و بینالمللی
از سینمای بلند ربوده است .ســینمای مستند ایران
به شــهادت جوایز بیســابقه بینالمللی و همچنین
نظر مثبت ســینماگران مطرح دنیا ،بی شک یکی از
سینماهای پیشگام دنیاست که شاید به لحاظ تکنیکی
بهمستندهای مشهور محیطزیستشبکههای مشخصا
انگلیســی زبان نرســد اما به لحاظ محتوایی همیشه
حرفهای بکری برای زدن دارد و دوربین را در بهترین
زاویه نگاه انســانی قرار میدهد .محــرم یکی از همان
مضامین اســت که هرچقدر در ســینمای داستانی و
سریالهای تلویزیونی به آن کم پرداخت شده و اندوخته
افتخارآمیزی بعد از سی و چند سال فعالیت هنری بعد
از انقالب در دســت ندارد ،در عوض مســتند یک تنه
مسئولیت روایت این اتفاق مهیب تاریخ را برعهده گرفته
و حرفهای مگوی زیادی را به تصویر کشیده است.
مستندهای مذهبی در موضوع مشخص محرم به چند
دسته تقسیم میشود .یکی به تصویری کردن تعزیههای
شهرهای مختلف کشور اختصاص دارد که یا با چاشنی
مستند داستانی ما را درگیر زندگی واقعی بازیگرهای این
تعزیهها میکند و گاهی حتی همان اسب و شتر تعزیه
را دست مایه خود قرار میدهد تا حرفهای قشنگی در
لفافه هنر بیان کند.
دسته دیگر این مســتندها ،به فیلم برداری واقعی از
آداب و رسوم و سبک و سیاق خاص عزاداری هر شهر و
هر محله میپردازد که با نمایش دادن تفاوتهای اقلیمی
و بومی و نحوه خاص ابراز ارادت شیعیان به موالیشان ،به
خوبی در دل مخاطب جا باز میکند و بیننده را در مسیر
این عزاداری باشکوه با خود همراه میسازد.
همچنین تکیه زدن و نذری پختــن و نذری پخش
کردن و گرفتن یکی دیگر از آداب و رســومی است که
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تقریبا به این ایام گره خورده و به طرز جدایی ناپذیری
وارد واجبات عزاداری شــده و بعضــا روایت دوربین
مستندســاز از ماجرای تهیه یک پرس غذا به شدت
ماجرایی و تماشایی میشود.
بخش دیگری از مستندهای عاشورایی به نذر و وقایع
خاص این ایام اختصاص دارد .درختی که ظهر عاشورا
خون میچکاند .آسمان منطقهای که ظهر عاشورا قرمز
میشود .نذر افرادی که باید مسیری را پیاده طی کنند.
یا در جــادهای دور افتاده آب به دســت مردم بدهند.
اتفاقاتی که ظهر عاشورا در حرم امام رضا (ع) میافتد.
کودکی که رفتار آسمانی خاصی دارد و  ...همه اینها از
سوژههای نابی اســت که هر تعداد فیلم مستند هم
درباره آن ساخته شــود باز جای ادامه دادن دارد
و میتوانیم از زوایــای مختلف به عظمت یک
داستان عمیق پی ببریم.
به عالوه آن گروهی از مســتندها به
بازتاب اعتقادی این ایام و مناسک
خــاص آن در بیــن پیــروان
ســایر ادیــان پرداختهاند
و روایتهــای جذابی
از اعتقــاد مثــا
د ا نشــجو یا ن
یهــودی به
خــوردن
غــذ ا ی
نــذ ر ی
یا شــفا

گرفتن دختر مسیحی در حرم امام حسین (ع) در ظهر
عاشورا و غیره دارند که به لحاظ بینالمللی کاربرد قوی
داشته و برخالف سایر مستندهای مذهبی ما این دسته
به دلیل داشتن موضوع فرا ایرانی و فراشیعه ،قابل ارائه
در بازارهای جهانی است و یکی از بهترین شیوههای
تبلیغ دین به شمار میآید.
مستندهای «شــبیه خوانی» به کارگردانی بهمن
کیارستمی« ،آن ســوی دیوار» به کارگردانی وحید
چاووش« ،گل گیران» بــه کارگردانی محمد غفاری،
«اربعین» به کارگردانی «ناصر تقوایی»« ،پولکه یک
آیین مذهبی» به کارگردانی مجید صباغ بهروز ،مستند
«آینا» و «صفورا» به کارگردانی داور نجفی ،مســتند
«شــام» به کارگردانی محمدرضا اصالنی ،مســتند
«نخل» به کارگردانی بابک بهداد ،مستند «من شمر
هستم» به کارگردانی داریوش کرم یار ،مستند «آیین
دیگر» به کارگردانی سید مهدی میرشرف ،مستند «
به خشکی لبهای فرات» به کارگردانی حمید تقوی،
مستند «شور عشق» به کارگردانی حمید قربان نژاد،
مستند «ترکیب بند» به کارگردانی امیر آذین ،مستند
«کاروان» به کارگردانی محسن امیر یوسفی ،مستند
«عاشــورا در مه ریز» به کارگردانی جمال زارع زاده
عزیزی ،مستند «روز پایان» به کارگردانی نرگس آبیار،
مســتند «کربال جغرافیای یک تاریخ» به کارگردانی
داریوش یاری و  ...از مهمترین مستندهای عاشورایی
اســت که همه دستهای عنوان شــده در متن را در

گـفـتـگو
برمیگیرد و هرکدام به نوعــی پیام آور مفهوم اصلی
قیام امام حسین (ع) برای مخاطب است.
داریوش یاری کارگردان مستند «کربال جغرافیای
یک تاریخ» که با حمایت حوزه هنری سازمان تبلیغات
اسالمی ساخته شــد و در ابعاد یک فیلم سینمایی
در گــروه هنر و تجربــه روی پرده رفــت میگوید:
مســتندهای مذهبی ما از فقدان ایده رنج میبرند و
چون واقعه اصلی جلوی دوربین رفته و ایده و خالقیت
و شخصیت پردازی کمتری بدون آسیب رساندن به
ساحت مستند در آن نبوده ،تاثیرگذاری الزم را روی
مخاطب ندارد.
وی ادامه داد :مثال در شهر فیلمساز مراسم کرب زنی
انجام میشود و او همان وقایع را فیلم برداری کرده و
به عنوان مستند ارائه میکند این در حالی است که
تفاوت یک فیلم ساز با تماشــاگر معمولی آن مراسم
باید در نوع روایتش باشــد و مثال از زوایه دید یکی از
اهالی ما را درگیر این مناسک کند.
وی معتقد اســت :اگرچه برگزاری جشنوارههای
فیلم موضوعی و هفتههای نمایش فیلم مذهبی ،تدبیر
خوبی برای تکان دادن به این گونه از سینماســت،
اما تعداد باالی فیلمهای ایــن زمینه دلیل موجهی
برای عدم تحقیق و پژوهش و ساخت آثار دم دستی
نمیباشد.
در همین زمینه امیر آذین کارگردان مستند
«ترکیب بند» افزود :ما مقتلها و منابع بسیار
زیادی درباره عاشورا و واقعه کربال داریم
که مستندساز اگر واقعا وقت بگذارد و با

مطالعه آنها اقدام به ساخت اثرش کند قطعا موفقتر
خواهد شد.
وی تشریح کرد :اندیشمندان و عاشوراشناسان به
نامی همچون محمدرضا درویشی و یا جهانگیر نصر
اشــرفی ســالهای زیاد عمر خود را صرف شناخت
این واقعه ارزشــمند تاریخی کردهاند و به جاســت
که فیلمساز مشخصا مستندســاز از علم آنها در این
زمینه بهره بجوید .همچنین کتاب دانشــنامه بزرگ
امام حسین (ع) منبع قطور و بیبدیلی برای مطالعه
جویندگان حقیقت است.
محمود رحمانی دیگر مستندساز مطرح کشورمان
در بــاب رهایی مســتندهای مذهبــی به خصوص
عاشورایی از کلیشــههای مرســوم عنوان میکند:
برگزاری جشــنوارههای موضوعی از یک سو راه حل
معقول و استانداردی به نظر میرسد و از سویی دیگر
زمان و بودجه محدود مستندسازان و اصرار آنها برای
حضور در چندین جشنواره به صورت همزمان ،باعث
خارج شدن مستند از کار خیاطی شخصی و تبدیل
آن به دوخت تولیدی میشود.
کرد :اگر مــا میخواهیم
وی تشــریح
واقعــا در کارش
مستندسازمان
و زیر ســایه
موفق باشد
جشنواره
مثال
ما ،

همین جشنواره فیلم مسیر عشق ،به آسودگی فیلم با
کیفیت بسازد ،باید برای او شرایط کارگاهی مناسب
فراهم کنیم و در ادامه برنده شدن فیلمش هم شرایط
و امکانات ســاخت مســتند بهتری در آینده فراهم
کنیم وگرنه همــه چیز به گرفتن یــک جایزه و یک
شب اختتامیه و شــام و خداحافظی تمام خواهد شد
و مدام به جای آموزش ماهی گیری ،ماهی به دســت
مستندسازان میدهیم.
مرتضی زراعت پیشه کارگردان مستند «روزشمار
خون» در پایان ایــن بحث مســئله تکنولوژیهای
جدید ســینمایی را عنوان میکند و میگوید :اضافه
کردن افکتهای خاص ســینمایی و حتی استفاده از
جلوههای ویژه تا جایی که به بن مایه اصلی داســتان
صدمه نزند هیچ ممنوعیتی ندارد و این اشتباهی است
که بســیاری از مستندســازان ما دچار آن میشود و
ساده انگاری و ساده نمایی را معادل حقیقت گویی در
مستند میدانند.
وی تصریح کرد :عــدم اســتفاده از تکنولوژی روز
سینمای دنیا در گونه مســتند ،قطعا باعث بازماندن
مستندهای ایرانی از عرصههای جهانی خواهد شد و
باید در این باب تجدید نظر جدی صورت بگیرد.
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دیدگاه

لزوم حمایت
پخشکنندگان
از انیمیشن ایراین
امیرپویا افضلیپور

(نویسنده و کارگردان انیمیشن)

در مبحث امکان تولید انیمیشــن باکیفیت در
ایران ،بین سفارشدهندگان و عامۀ مردم ،ما با
نوعی مقایسه مواجه هستیم که انگار قرار است
در ایران انیمیشنی تولید شود که کیفیتی برابر
با نمونۀ ســینمایی هالیوودی داشته باشد .این
قیاس اساساً معالفارق اســت و ناشی از رعایت
نکردن قانون حمایت از حقوق مؤلف .در حقیقت
به این دلیل که ســالهای سال آن محصولی را
که هنرمندان بزرگ انیمیشــن جهان به عرق
جبین بدســت آوردهاند مفت و مجانی صاحب
شــدهایم ،قدر آن زحمــت را نمیدانیم و توقع
داریم هنرمنــد انیماتور ایرانی بدون داشــتن
امکانات الزم محصولی در آن سطح تولید کند.
از دیگر آسیبهای این رویه ،درک نکردن درست
بازار اســت .در بازار انیمیشــن ،ما با بسترهای
مختلف و با کیفیتهای متفاوت ،متناســب با
هر بازار مواجه هســتیم .چنین است که هیچ
تولیدکنندۀ عاقلــی به مثال بــرای پخش در
شبکههای تلویزیونی ،اثری باکیفیت سینمایی
تولیــد نمیکند .گرچه میشــود انیمیشــن
سینمایی را در تلویزیون هم پخش کرد و بخشی
از آنتن را به آن اختصاص داد و از این راه درآمد
هم داشت ،اما برای پر کردن کل آنتن یک شبکه
با آن ساعتهای پخش بسیار نباید و نمیتوان
سراغ صرف هزینه و وقت بسیار رفت.
در حال حاضــر انیماتورهای ایرانی پیشــرفت
بسیاری داشته ،توانایی خود را بسیار باال برده و
به کیفیت روز جهان نزدیک شدهاند ،بخصوص
در سطح کیفی انیمیشنهای تلویزیونی و حتی
در ســطح ســینما هم حرفهایی برای گفتن
دارند .مســئله اینجاســت که تولیدکنندهها و
دســتاندرکاران پخش باید بازار خود را دقیقاً
بشناســند و به تعریف دقیقی از نیازهایشــان
برســند که بتواند دغدغههای ایشان را تأمین
کند .یکی از دغدغههایی که انگار شــبکههای
تلویزیونیِ ایران (در همۀ بسترها) یادشان رفته و
نویسنده این سطور آرزو دارد تا دیر نشده به یاد
آورند ،این است که هر ملتی که فرهنگ خاص
خودش را دارد نیاز فرهنگی منحصر بفردی هم
دارد .باید متوجه شــویم که رعایت نکردن حق
مؤلف و همینطور بیحســاب و کتاب فرهنگ
بیگانه -مخصوصاً غربــی -را به خورد مخاطب
دادن ،حاصلی جز ویرانی فرهنگ کشــورمان
ندارد .وقت آن رسیده است که به انیماتورهای
ایرانــی اعتمــاد شــود و همانطور کــه عموم
کشورهای مول ِد فرهنگ در دنیا ،بخش کوچکی
از امکان پخش خود را در اختیار کشورهای دیگر
قرار میدهند ،حتی در سینمای ایران هم چنین
است ،دستاندرکاران دیگر بسترهای پخش هم
به هر طریق ممکن به رونق گرفتن تولید یاری
رسانند و سبب شــکلگیری چیزی متناسب با
فرهنگ ایرانی شوند .باید توجه داشت که عرصۀ
فرهنگ بسیار مهمتر اســت از عرصۀ صنعت،

که برای حفظ تولید ایرانــی واردات خارجی را
محدود میکنیم .بحث این نیســت که باید د ِر
تبادل فرهنگی را تخته کرد ،چنانکه نویســنده
شــخصاً برخالف عقیدۀ عموم همکارانش ،در
جلسات متعدد با مســئولین امور ،در حد خود
کوشیده است امکان اکران انیمیشن سینماییِ
رو ِز جهان را در ایران فراهم آورد ،بحث این است
که باید حد نگه داشت ،تا چنین نشود که روزی
ببینیم در عوض تبادلِ فرهنگی ،فرهنگ خود
را بالکل باختهایم.
اما آیا اعتماد به انیماتور ایرانی و کمک به تولید
محصول داخلــی میتوانــد مهمترین دغدغۀ
پخشکنندهها یعنی امور مالی را هم رفع کند؟
با رصد کردن هزینۀ تولید انیمیشن در جهان،
به قطع میتوان گفت هزینۀ تولید انیمیشن در
ایران چیزی در حدود یکدهم میانگین هزینۀ
جهانی اســت! توجه کنیم که میانگین هزینۀ
جهانی ،نه گرانترین انیمیشــنهای سینمایی
جهان که میشود گفت حداقل صد برابر هزینۀ
تولید انیمیشــن ســینمایی در ایــران صرف
ساختشان میشود .نکتۀ دیگر اینکه همچنان
که پیشتر هم بســیار دیده شده است ،مخاطب
ایرانی اتفاقاً آماده اســت تا جذب اثری شود که
نمادهای فرهنگی ایرانی در آن روشــن باشد و
بتواند با آن همذاتپنــداری کند .در این میان
باید مراقب بود که ما به هیچوجــه نباید دچار
شوونیسم فرهنگی شویم و هیچ اشکالی ندارد
که آثار ما به زبان مشترک جهانی نزدیک شود.
اما از طرفی وجود عناصری که نشــان دهد یک
اثر زادۀ فرهنگ ایران اســت ،میتواند مخاطب
ایرانی را ذوقزده و توجهش را به آن جلب کند
و آن را بدل کند به یک سرمایهگذاری سودآور.
چنین اثر انیمیشنی توانایی رقابت با آثار روز دنیا
را هم خواهد داشــت ،به این دلیل که برآمده از
فرهنگی یگانه است و جهان تشنۀ شنیدن صدای
نو .دیگر میماند نقش پخشکنندۀ حرفهای که
توانایی ارائه و جذب سود را به بهترین نحو داشته
باشد .بد نیست کمتر به کیفیت انیمیشن ایران
ایراد بگیریم ،که مشــکل بیش از آنکه از جانب
انیماتور باشــد از جانب پخشکنندههاست که
باید بسترهای درآمدزایی را کشــف کنند و با
ورود حرفــهای به آن بســترها ،چرخه تولید و
سودآوری را رقم زنند.
خوشبختانه دو سال اســت در ایران رویدادی
با عنوان «رویازی» برگزار میشــود ،که امکان
مواجهه بیواسطه با طرحهای انیمیشنسازان
ایرانی را فراهم میسازد .شاید این فرصت برای
هر ســفارشدهندهای که قصد تولید انیمیشن
دارد ،فرصتی یگانه باشــد که در یک روز بتواند
توان تقریبی انیمیشن ایران را بسنجد و از میزان
خطر سرمایهگذاریش بکاهد.

مهدی کریمی:

«درجه بندی»کمکی به افزایش مخاطب نکرده
درجه بندی سنی فیلمها در جهت رونق گیشه سینماها راه افتاده
که هنوز مشخص نیست بتواند به باال رفتن دامنه مخاطبان کمکی
کند یا خیر؟؟
مهدی کریمی تهیه کننده قدیمی سینما درباره تمرکز ارشاد بر
درجه بندی سنی آثار ســینمایی بیان داشت :یکی از مشکالت دو
دهه اخیر سینمای ایران آن است که ســهم مخاطبان سینماها از
جمعیت  80میلیونی ایران ســهمی قابل توجه نیست و همین امر
موجب شــده هر ازگاه طرحهایی برای کمک بــه افزایش مخاطب
اجرایی شود .از جمله طرحهای تازهای که با تبلیغ فراوان مدیران در
جهت رونق گیشه سینماها راه افتاده درجه بندی سنی فیلمهاست
که در این مدتی که اتفاق افتاده فکر نمیکنم کمکی کرده باشــد
به باال رفتن میزان مخاطبان! شاید هم اصال هدف درجه بندی باال
بردن دامنه مخاطبان نبوده است.
کریمی ادامــه داد :البته بایــد این را هم در نظر داشــت که این
تأکیدات سازمان بر درجه بندی فیلمهای سینمایی تازه راه افتاده
و کمی زود اســت که بگوییم تاثیری بر گستردگی مخاطب خواهد
داشته و یا نه.
تهیه کننده آثاری ماندگار همچون «آژانس شیشــهای» و «چ»
خاطرنشان ساخت :متاسفانه بخشی از قوانین و شرایطی که به آن
میرسیم ،مرهون تغییر مدیریتی مداوم در سینماست یعنی وقتی
مدیران ثبــات ندارند به دنبال حل مشــکالت کلیدی نمی روند و
میکوشند با دستورات کم اثر و ارائه قوانین کم خطر عمر مدیریت
خود را به انتها برسانند.
کریمی در توصیف این ماجرا افزود :آیا در سالهای اخیر دغدغه
ســینماگران ورود پولهای آلوده بوده یا درجه بندی فیلمها؟ آیا
دغدغه سینماگران فقدان امنیت شغلی بوده یا نداشتن نظام درجه
بندی؟ آیا مشکل ســینمای ما تشــدید 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 طرحهایی فرعی رو میکنند .شخصا امیدوارم
که تمرکز بر درجه بندی فیلمها راهی برای عبور از حل مشــکالت
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 ســنی فیلمها به نتیجه مطلوب خود
برســند و حتما عموم ســینماگران را هم در جریان دستاوردهای
درجه بندی قرار دهند.
مهدی کریمی درخصوص درجه بندی پیشتر توسط حوزه هنری
اظهار داشت :حوزه هنری به عنوان نهادی سینمادار 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.
کریمــی ادامه داد :االن هم فکــر نمیکنم با درجــه بندی تازه،
سیاستهای حوزه تغییری کند چون درهرصورت آنها خود اختیار
سینماهایشــان را دارند و در جهت منویات و ماموریت خودشــان
است که چیدمان اکران فیلمها در سینماهایشان را شکل میدهند.
مهدی کریمــی در پایان بیان داشــت :ما باید بــه دنبال جذب
مخاطب خاموش به سینماهایمان باشیم .اینکه دل خوش کنیم به
همین یکی دو میلیون مخاطب حداقلی ســینما ،مشکل سینما را
حل نمیکند .باید به این بیندیشیم که چرا میلیونها نفر از ایرانیان
سالهاست به سینما نمیروند؟ امیدوارم درجه بندی سنی به جذب
مخاطبان خاموشی که سالهاست دور ســینما را خط کشیدهاند
منجر شود.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره۳۲
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دیدگاه

جای خایل پژوهش؛
اهبایم که نسل به نسل منتقل یمکنیم
مریم اکبرلو
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جای خالی پژوهش در هــر زمینهای از زندگی مردم
بیحوصله و سطحی نگر جامعه امروز موج میزند اما
اینکه این فقدان علمی وارد هنر تاثیرگذار تصویر شود
و برای بیان اصولی اخالقی و شرعی و مذهبی به کار
گرفته شود ،تاسفی صدچندان دارد.
فقر شديد پژوهشــی يكی از موانعی است كه بر سر
راه فیلمها و سریالهای مذهبی به خصوص آنها كه
به زندگی بزرگان دينی میپردازد ،قرار دارد و باعث
میشود در پرداختن به زندگی اين بزرگان نتوانيم از
سطح فراتر رويم .حال آنکه اگر بخواهیم تخصصی و
مفصل درباره این معضل صحبت کنیم ،ساعتها بحث
و سمینار و تجزیه و تحلیل میطلبد و قصد نگارنده
در اینجا فقط تلنگری ساده به جای خالی پژوهش در
آثار مذهبی است نه هیچ.
پیش از هرچیز یادمان باشد اگر قرار است موضوعی
تبديل به فیلمنامه شــود ،بايد تحليل جامع و عميق
از آن موضوع مورد نظر در دســت باشد تا نويسنده
سینما یا تلویزیون بتواند با اشــراف كامل نسبت به
همه جوانب موضــوع ،آن را تبديل به دیالوگ كند و
اثری خلق كند كه در بردارنده همه خصايصی باشد
كه در حال حاضر به خصوص در زمينه آثار دم دستی
مذهبی (چه تئاتر ،چــه فیلم و ســریالهای کوتاه
مناسبتی) شاهد آن نيستيم.
در چگونگی پرداخت به يك موضوع نیز کار پژوهشی
وجود ندارد .زيــرا آن گونه كه علمــا و فقها به ابعاد
مختلف زندگی ائمه تسلط دارند ،قطعا یک سینماگر
مسلط نيست و منابعی كه برای اين توليد نياز است را
نيز در دسترس ندارد لذا طبيعی است آنچه تاكنون در
قالب فیلم و سریال از زندگی اين بزرگان عرضه شده
است ،تنها به وجوهاتی از زندگی ايشان بپردازد كه در
اطالعات عمومی اكثر مردم وجود دارد.
به عنوان نمونه درمورد حادثه عاشورا و شخصيت امام
حسين(ع) ،فیلم ساز ما همان اطالعاتی را در اختيار
دارد كه در هيئتهای عزاداری و مجالس وعظ و تعزيه
بدست آورده و عليرغم آنكه ممكن است ساختار اثر
به لحاظ تكنيكی بسيار ارزشــمند باشد ،اما قطعا از
نظر موضوع چندان عميق و تحليلگرانه نخواهد بود.
باال رفتن سطح آگاهی کارگردانان و فیلمنامه نویسان
و نيز تعامل با پژوهشگران دينی الزمه ارتقاء در اين
حوزه اســت .همچنان كه فیلمســاز برای پرداختن
به موضوعات فلســفی ،تاريخی و روانشناسی ،دانش
خود را نسبت به آن موضوع تعميق و اطالعات مورد
نظر را از اهالی مطلع كســب خواهد كرد تا بر اساس
آن فیلمنامه خــود را به نــگارش درآورد ،در زمينه
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مهرماه۹۸

موضوعات مذهبی نيز بايد به منابــع يا افراد مطلع
رجوع كند و اطالعات الزم را از آنها بگيرد لذا نياز است
كه علما و پژوهشــگران و هنرمنــدان بتوانند با يك
تعامل دوسويه به دانش الزم برای خلق يك اثر هنری
ماندگار دست پيدا كنند.
قطعا فیلمنامه نویس ،متخصص همه علوم مختلف
نيســت .تخصص او تبديل علومی كه به آنها اشراف
پيدا میكند ،به اثر هنری اســت لذا اگر وی بخواهد
در زمينههای مختلف دســت به خلق اثر بزند ،نياز
به مطالعه ،پژوهش و گفتگو با صاحبان علم و دانش
دارد.
درباره حضور فيزيكی ائمه در آثار مذهبی سالهای
گذشته بیشترین جنجالهای سینمایی و تلویزیونی را
به همراه داشته و تا به امروز هم سکانسی از چهره ائمه
چه در فیلم سینمایی «رســتاخیز» و چه در سریال
«مختارنامه» علیرغم موافقت برخی از علما به نمایش
عمومی درنیامده است و بهتر اســت فیلمسازان در
آینده برای جلوگیری از اتالف هزینه و زمان مجددا
دســت روی این تابو نگذارند و فرامــوش نکنند که
امامان ما شخصيتهای ويژهای هستند كه علتالعلل
آفرينــش جهان هســتیاند لذا نمیتــوان به دليل
حرمتی كه برای ايشان وجود دارد ،بازيگر را در قالب
اين شخصيت ارائه داد اما چند راهكار وجود دارد كه
ضمن حفظ حرمت ايشان ،عدم به نمايش درآوردن،
مانع از آشنايی با سيرت آنها نشود.
راهكار اول استفاده از تكنيكهايی است كه نياز به
حضور فيزيكی معصومين نداشته باشد ولی فیلم یا
سریال مملو از حضور معنوی آنها باشد( .مانند همه
فیلم و ســریالهایی که پیش از این ســاخته شد و
اثربخشی مطلوبی هم روی مخاطب داشت)
راهكار دوم آن است که در تئاتر ،تكنيكی به نام فاصله
گذاری وجود دارد كه در تمام دنيا نيز مرسوم است و
نمونهای از آن را درتعزيه نيز میتوان ديد و به راحتی
قابلیت انتقال به هنر نمایش ضبط شده و غیر زنده ،ائم
از سریال یا فیلم دارد .شبيه خوانی در تعزيه به همين
صورت است و قرارداد نانوشتهای بين مخاطب و اجرا
كننده وجود دارد و تماشاگر آن شبيه پوشان را خود
ائمه نمیداند و اين عمل ،طبق استفتائاتی كه از علما
شــده نيز مانعی ندارد ضمن آنكه روشی است برای
آنكه حرمت به تصوير در آوردن ائمه معصوم را رعايت
كرده باشيم و علیرغم روی زمین زندگی کردن این
بزرگواران ،آنها را با سايرين قياس نكنيم.
در حالت کلی از نمایش صرف چهره که بگذریم برای
دستيابی به اثری ارزشمند كه درخور شأن و شخصيت
اين بزرگواران باشــد ،بايد محتوا و تكنيك همسان
شوند تا بتوانند به يك اندازه يكديگر را تحت پوشش
قرار دهند زيرا اگر با تكنيك باال از محتوای ضعيف و
سطحی استفاده شود يا برعكس برای يك كار با محتوا
و عميق به تكنيك پايينی بسنده كرد ،قطعا كار قوی

و شايستهای ارائه نمیشود لذا دوشادوشی تكنيك و
محتوا بايد رعايت شود كه نياز به پژوهش و تحقيق
و كسب دانش بيشــتر در اين زمينه دارد زيرا وقتی
اطالعات از نظر تكنيكی و محتوا باالتر رود ،قطعا اثر
ماندگارتری توليد خواهد شد.
همچنین اگر بخواهیم تیتروار به یکی دیگر از سطحی
نگری و بیعلمی آثــار مذهبی اشــاره کنیم باید از
مســئله «غممحوری» بگوییم که صراحتا به دلیل
ضعــف اطالعات فیلمنامه نویســان و صــرف تاثیر
گیری از واعظان اســت .اين نگاه بايد در آثار مذهبی
تغيير كند زيرا موضوعات شــاد و فرح آور در زندگی
بزرگان و شخصيتهای دينی بسيار يافت میشود كه
عدم اشراف به آن ،موجب میشــود تا فقط آنچه كه
در عزاداریها شــنيدهايم را به تصوير درآوريم و اين
مشــكل كه در فرهنگ عامه وجود دارد نيز فیلمساز
سینما و تلویزیون ما را تحت تأثير قرار داده است.
در پایان با توجــه به همه عناوین گفته شــده ،تنها
آثار داوود میرباقری به نســبت ســایر آثار جامعیت
تاریخــی و محتوایی و همســویی بــا تکنیکهای
الزم جذب مخاطب دارد .او ســالها بــه تحقیق و
پژوهش میپردازد ،با متخصصین این حوزه نشست
و برخواست میکند .آثار او مملوست از جلوههای ویژه
و دکور و آکساســوارهای بیبدیل و البته پر هزینه تا
خرده عشــق و جنایتهای فرعی که به دل ماجرای
اصلی تزریق میشــود و بعضا هیچ صحت تاریخی و
ما به ازای عینی (مانند شخصیت شوذب خزانه دار)
ندارد و فقط بستر را برای تیزکردن گوش مخاطب و
ادامه دادن مسیر اصلی فراهم میکند.
اینکه میرباقری تقریبا یک تنــه بار هنرنمایی کردن
اســناد تاریخی را به دوش میکشــد هم جای بسی
افتخار است و هم جای تاسف .تاسف به لحاظ سست
مایه بودن و بهتر است بگوییم وجود نداشتن سایر آثار
و همچنین تاســف برای ذهن مخاطب .مخاطبی که
حتی اگر تحصیالت دانشگاهی باالیی هم داشته باشد
باز هم برای مطالعه فرهنگ عاشورا یا مطالعه شناخت
حضرت علی (ع) تربیت نشده و ترجیح میدهد آنچه
را که در رسانه ملی یا بر پرده سینما میبیند باور کند و
اینگونه است که روایت ذهنی میلیونها آدم از بسیاری
از وقایع دینی روایت ذهن شــخصی داوود میرباقری
است .حال اینکه به تعداد آدمهای روی زمین روایت
تاریخی و ســلیقهای و هنری و غرض ورزانه و  ...از هر
واقعه تاریخی وجود دارد و ما سالهاست فقط حضرت
علی را آنگونه که میرباقری میشناسد ،میشناسیم.
انتقام خون شــهیدان کربال را فقــط در قیام مختار
میدانیم زیرا میرباقری برایمان اینگونه تعریف کرده
است و به دلیل ضعف ساختاری رسانه و فیلمسازان
ما هرگز کس دیگری تصمیم به ساخت مجموعهای
با روایت دیگر و از زاویه دیگــری نمیگیرد و در واقع
مختار ذهن هر ایرانی تا ابد فقط فریبرز عرب نیا باقی
میماند .و این یعنی آفت.
جای خالی پژوهش در هر زمینــهای از زندگی مردم
بیحوصله و سطحینگر جامعه امروز موج میزند اما
اینکه این فقدان علمی وارد هنر تاثیرگذار تصویر شود
و برای بیان اصولی اخالقی و شرعی و مذهبی به کار
گرفته شود ،تاسفی صدچندان دارد و زیرساختهایی
را در ذهن افراد (به خصوص قشــر جوان) پی ریزی
میکند که تقریبا تغییر ناپذیر است و ابهامی غلط نسل
به نسل منتقل خواهد شد .

«فرشهای واقعا قرمز»
کیاپور نظری
فرش قرمز ســینمای ایران وارد دهمین ســال خود
شده است و امروز بیشتر سازندگان آثار سینمایی به
تبعیت از آن رویداد ،برنامه ویژهای تحت عنوان «اکران
مردمی» در یکی از بهترین سینماهای تهران با حضور
عوامل اصلی فیلم به ویــژه بازیگران برگزار میکنند.
هرچند بین مراســم فــرش قرمز و اکــران مردمی
تفاوتهایی وجود دارد اما هر دو از یک نظر شــبیه به
هستند .فرش قرمز برای مشخص کردن مسیریست
که مسئوالن سیاســی و مقامات بلند پایه در مراسم
رسمی و تشریفاتی طی میکنند پهن میشود .بتدریج
مراسم پهن کردن فرش قرمز در بین سایر مقامات غیر
حکومتی از جمله هنرمندان ،بازیگران و سلیبریتیها
مرسوم گردید .البته پیش از سال 1990م بازیگران و
سلیبریتیهای حاضر در مراسم فرش قرمز با هر نوع
لباس و مدلی که خودشــان طراحی میکردند حاضر
میشــدند اما پس از دهه  1990انتخاب لباس برای
مراسم فرش قرمز و جشنوارهها ،عملی حرفهای شد نه
کاری که در آن فقط سلیقه دخیل باشد .اکنون مراسم
فرش قرمز به یکی از مهمترین محلها برای طراحان
لباس و برندهای مشهور برای عرضه محصوالت خود
تبدیل شده است .امروز نقش سلیبریتیها در فروش
لباسهایی که بــه هنگام عبور از فــرش قرمز به تن
میکنند بسیار گسترده است و دامنهی اثرگذاری آن
خیلی وسیعتر از انجام تبلیغات مد و لباس در مجالتی
اســت که فقط چند نوبت منتشر میشــوند .کارمن
مارک والوو طراح به نام آمریکایی در این رابطه در سال
 ۲۰۰۰گفته بود:
بازگشت ســرمایه از لباســی که یک ســلبریتی در
مراســمی ،لباس یک طراح را میپوشد ،بسیار بیشتر
از زمانی است که آن طراح ،در یک مجله مانند ووگ
یا هارپرز بازار پنج صفحه تمام تبلیغات بدهد ،چرا که
آن نشــریات تنها یک بار و به صورت محدود منتشر
میشــوند ،اما اگر لباسی بر تن یک ســلبریتی ،نظر
افراد را به خود جلب کند ،مطمئنا به صورت مداوم در
نشــریات ،اینترنت و ...منتشر خواهد شد که ارزشش
صدها هزار دالر خواهد بود.
ســینمای ایران نیز اولین فرش قرمز را در  22آبان
ســال 1388برای فیلــم «محاکمــه در خیابان» به
کارگردانی آقای مسعود کیمیایی پهن کرد .قرار بود

این مراسم راس ساعت 17در ســینما ناهید یکی از
محالت قدیمی تهران برگزار شود اما حضور جمعیت
غیر قابل پیش بینی ،اجرای مراسم فرش قرمز را یک
ساعت به تاخیر انداخت .انگار سینمای ایران آخرین
پازل گم شــدهاش را یافته و با برگزاری مراسم فرش
قرمز برای این فیلم ،این پازل تکمیل شده است .شور و
اشتیاق عجیبی در بین تماشاگران ایجاد شده بود زیرا
اولین بار بود که آنها میتوانستند بازیگران و هنرمندان
محبوب خود را از نزدیک ببینند .تحت تاثیر این جو
کاذب ،حرفهای پرحاشــیهای هم زده شــد .آقای
کیمیایی در این مراســم عنوان داشت «پنجاه سال
تمرین زمان زیادی اســت یعنی میشود با برگهای
ریخته پاییزی یک سیگار برگ هاوانایی خیلی خوب
بسازید با تمبر ».در ادامه آقای اکبر معززی حرفهای
آقای کیمیایی را تکمیل میکند؛ «وقتی کیمیایی سی
سال پیش فیلم قیصر را ساخت یک جریان جدیدی
در ســینمای ایران به راه انداخت و فکــر میکنم با
«محاکمه در خیابان» نیز جریان جدیدی در سینمای
ایران به راه بیفتد».
اکنون داستان فرش قرمز درسینمای ایران ده سالگی
خود را پشت ســر میگذارد و فیلمســازان ،پیش از
نمایش هر فیلم در سینماهای کشور ،برنامه ویژهای در
یکی از سینماهای درجهی یک تهران تدارک میبینند
البته با تمام ویژگیها و نشانههای مراسم فرش قرمز.
بازیگران و هنرمندان با پوشــشهای عجیب و غریب
و غیر متعارف شبیه پوشــش سلیبریتیهای پیش از
سال  ،1990با هر نوع لباس و پوششی در این برنامهها
حاضر شده و با تماشــاگران عکس سلفی میگیرند.
حاال واژههایی که ده سال پیش مطرح شده بود معنا و
مفهوم پیدا کردهاند .کلید واژههایی چون «برگهای
پاییزی و «جریان سازی» در سینمای ایران نشانههای
خود را در سینمای ایران آشــکارتر ساخته است .در
حالی که در مراسم فرش قرمز (اسکار و گلدن گلوب)
طراحان ،لباسی را برای سلیبریتیها انتخاب میکنند
که در فهرســت بدپوشترین فرد مراسم قرار نگیرند
اما گویی در مراسم ســینمای ایران پوشیدن هر نوع
لباسی آزاد و مجاز شمرده میشود به نحوی که مراسم
اکران مردمیها و فرش قرمزها در ســینمای ایران به
مراسم «عبور از خط قرمزها» تبدیل شدهاند .این نوع

پوششهای به ظاهر متمدنانه چه سنخیتی با فرهنگ
و هنر ایرانی دارد؟ مردم در کجای این واژهی ساختگی
(اکران مردمی) قــرار دارند؟ ســلبریتیهایی که به
هنگام ســخنوری دم از غنای فرهنگ چندین هزار
ساله ایران زمین میزنند چقدر حاضرند از فرهنگ و
نمادهای ایرانی که خود مدعی آنند دفاع کنند؟ عاریه
گرفتن از فرهنگ غرب و الگو برداری از ظواهر آن ،چه
جریان سودمندی را به ســینمای ایران اضافه کرده
است که یک دهه قبل عدهای ســنگ آن را به سینه
میزدند و کدام تحول و نوع آفرینی را در سینما ایجاد
کرده است که باید به آن افتخار کرد؟ فاصله گرفتن از
مردم به عنوان مخاطبان اصلی سینمای ایران در این
شرایط سخت و دشوار دستاوردش برای سینمای ایران
چیست جزء فخر فروشــی و نمایش مضحک دارامند
بودن و فرق داشتن با عامه جامعه؟
حال که به قول آن فیلمســاز از برگهــای پاییزی
سینمای ایران «ســیگار برگ هاوانایی» ساخته شده
اســت آیا بهتر نیســت کمی به درون خود بنگریم و
از داشــتههای تاریخی خود« ،جریان ایجاد شده در
سینمای ایران» را به نفع فرهنگ مان و سرزمین مان
تغییر دهیم؟ کمی از خودمان مایه بگذاریم و پیام آور
فرهنگ و هنر این مرز و بوم باشــیم .میشود همین
فرش قرمزها و اکران مردمیهــا را با درون مایههای
فرهنگ ایرانی که تبلور شخصیت ایرانی است و آداب
و سنن ایرانی را در جان خود دارد احیاء کرد .میتوان
با یک برنامه ریزی بهتر با همین ســبک و ســیاق،
پوششهای ایرانی را که متناســب با فرهنگ ایرانی
ســت در عبور از فرش قرمزها و باالی سن رفتنها و
سلفی گرفتنها توسعه داد .میتوان فرش قرمزها را که
نماد شکوه و جالل است با طراحان لباسهای ایرانی و
اقوام ایرانی جلوه بهتری بخشید .میتوان از این فرش
قرمزها به کمک صنعت پوشــاک ایران آمد و آن را از
رکود و کسادی خارج کرد .فقط باید باور داشت به این
بیت از شعر پروین اعتصامی با این مضمون:
چو بگرویم به کرباس خود چه غم داریم
که حلّه حلب ارزان شده است یا که گران
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در حالی که بخــش عظیمی از ســینماهای ما فاقد
شاخصهها و استانداردهای الزم و کافی است ،با ورود
حوزه هنری و پرچمداری موسسه بهمن سبز نهضتی
فراگیر برای احیاء ،استانداردســازی و نوســازی این
سینماها در کشور شکل گرفته است.
سالهاســت که مخاطبان ایرانــی از کیفیت پایین
سالنهای ســینما در شــهرهای مختلف شاکیاند.
شکایتی که البته کامال به حق و درست است .زمانی
که قرار اســت دو ســاعت در یک محیط سربسته به
ســر ببرید طبیعتا اولین خواستهتان این است که آن
محیط از حداقل امکانات بــرای فراهم کردن آرامش
شــما برخوردار باشد .اما سالنهای ســینمای ایران
به خصوص آنها که پس از انقــاب باقی ماندهاند در
فراهم کردن شــرایط نرمال برای مخاطب نامناسب
بودهاند .صندلیهای کهنه و زهــوار در رفته ،تهویه
نامطبوع ،چرک و زشــت شــدن در و دیوار و محیط
داخل ســینما ،نور و صدای نامناســب ،مشــکالت
عدیده در ســرویسهای بهداشــتی و نداشتن بوفه
های مناســب ،فقدان معماری و المانهای فرهنگی
و هویتی ،ســقف ،کف پوش ،پرده ،امکانات صوتی و
تصویری ،دکوراتیو ،نورپردازی و نمای بیرونی سینما
و … تنها بخشــی از مشکالت ســالنهای قدیمی
سینماست که باعث شده بود خانوا دهها چندان رغبتی
برای حضور در سینما نداشته باشند.
اما پس از آغاز موج سینماســازی در سالهای اخیر
توسط موسســه «بهمن سبز» و ســاخته شدن یک
سری سالنهای ســینمایی باکیفیت در پردیسهای
ســینمایی هجوم مردم به سمت ســالنهای سینما
بسیار بیشتر شده است.
حوزه هنری با در اختیار داشــتن حدود  ۱۰۰سالن
سینما ســهم عمدهای در اداره و نظارت بر سالنهای
سینمایی داشــته و دارد .در حالی که بخش عظیمی
از این تعداد سینماها فاقد شاخصهها و استانداردهای
الزم و کافی یک فضای ســینمایی و فرهنگی بودهاند
و از آن جایی که اغلب آنها در اختیــار نهادهای غیر
هنری قرار داشــتهاند به حال خود رها شده بودند با
ورود حوزه هنری و پرچمداری موسسه «بهمن سبز»
نهضتی فراگیر برای احیاء و جوان ســازی و نوسازی
این سینماها در کشور شــکل گرفت به طوری که به
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صورت میانگین ماهانه دو سالن سینمایی به ظرفیت
سینماهای حوزه هنری در دو ساله اخیر افزوده شده
است و این رقم در سال جدید با چشم اندازی بلندی و
جهشهای اساسی به  ۱۲۰سالن میرسد.
از سال  ۹۲که موسسه «بهمن ســبز» با هدف اداره
کردن یکپارچه سینماهای حوزه هنری تشکیل شد
حرکات و اقدامات نسبتا خوبی در زمینه رسیدگی به
وضعیت سینماهای در اختیار این نهاد فرهنگی رخ داد
و حاال طبق خبرهایی که محمود کاظمی مدیر موسسه
میدهد تا پایان امسال در شهرهای مختلف سالنهای
متعددی از مجموعه سالنهای در اختیار این موسسه
بازسازی و مرمت خواهند شد.
«بهمن سبز» در یکی دو ساله اخیر ،خیز بلندی برای
توسعه ســالنهای سینمایی در شــهرهای مختلف
برداشته است .در حالی که بسیاری از مراکز ذیربط به
دلیل مشکالت اقتصادی و موضوع بودجه فتیله ساخت
و ساز سینما را پایین کشیدهاند موسسه «بهمن سبز»
بدوم برخورداری از بودجه مصوب و مشخص دولتی
برای بازســازی دهها سالن ســینمایی در استانها و
شهرهای مختلف برنامه ریزی کرده است.
بعد از اتمام و تکمیل پروژه بازســازی ســینماهای
آفریقا(مشهد) ،قدس(تبریز)« ،فلسطین» (همدان)،
«فلسطین»(اصفهان) ،پردیس سینمایی«خانواده»
(اصفهــان)«،آزادی» (ارومیــه)«،آزادی» (آبادان)،
بهمن (تهران) ،یاسمن (شاهین شهر) ،سینما فرهنگ
( فوالدشهر) ،ســینما فرهنگ (میمه) و … در سال
 ۹۷هم ،سینماهای بروجرد با ظرفیت  ۷۵۰صندلی،
سینما فجر سیاهکل با  ۳سالن ،سینما بهمن علویجه
با  ۱سالن ،سینما اســتقالل تهران با  ۲سالن ،سینما
بهمن اصفهان با  ۱سالن ،سالن شماره  ۲سینما بهمن
تهران و سالن شماره یک سینما سپیده تهران و … در
برنامه ساخت و بهره برداری دارد.
حاال باید امیدوار بود موسســه «بهمن ســبز» که با
همکاری دستگاههای دلسوز در مناطق مختلف کشور
دست به بازسازیها زده و همچنان ،این حرکت را در
دیگر استانهایی که ســالنهای قدیمی دارند مثل
آذربایجان غربی ،فارس ،مازندران و گلســتان ادامه
دهد تا طبق پیش بینیها و برنامههای کالن سازمان
سینمایی حوزه هنری و برنامه  ۵ساله توسعه عمرانی

سینماهای حوزه هنری که از دو سال پیش آغاز شده
سالنهای سینمای تحت نظر حوزه هنری خون تازهای
در رگ هایشان جاری شود و بالطبع مخاطب با رضایت
و میل بیشتری حاضر به حضور در این سالنها شود.
خوشــبختانه ،با کارنامه غنی و تالشهای موثری که
موسســه «بهمن ســبز» ،از خود ارائه داد به یکی از
نمادها و شاخصهای بازسازی سینما در ایران تبدیل
شده است.
این موسسه با رشد فعالیتهایش و چتر حمایتی که
گشوده است ،توانســته نسبت به معرفی حوزه هنری
به عنوان سازنده و اداره کنندهی سینماهایی مقبول
تماشــاگران و موثر در جریان پخــش و نمایش فیلم
در سپهر ایران اسالمی و در راســتای وظایفی چون
ایجاد ،تکمیل ،نوسازی و توســعه سالنهای سینما
با رعایت الگوی استاندارد و شــاخصهای اقتصادی
با مشــارکت با بخش خصوصی ،عمومــی و دولتی،
تهیــه و تنظیــم قراردادهای مشــارکت در تکمیل،
نوسازی و توسعه سالنهای سینما ،تهیه و تنظیم نظام
نامههای استاندارد ساخت و تجهیز سالنهای سینما،
پخش و توزیــع فیلمهای ســینمایی ،تهیه و تنظیم
قراردادهای نمونه پخش و توزیع فیلم ،بهره برداری و
اداره سینماهای تحت پوشش ،تدوین و تنظیم مقررات
و آین نامههای بهره برداری از ســینماها ،طراحی و
اجرای نظامهای مشوق خرید بلیط سینما ،برگزاری
دورههای آموزشی نیروی انســانی برای بهره برداری
از سینما و تبلیغات و معرفی فیلم ،پژوهش و مطالعه
در امور سینما (سالن ،پخش ،نمایش و…) به منظور
بهره برداری از اطالعــات حاصله برای بهبود خدمات
و محصوالت و انجام مجموعــه فعالیتها و عملیات
بازرگانی الزم تاثیرگذار و چشمگیر عمل کرده است.
فرامــوش نکنیم انتظــار جامعــه از همــه مراکز و
دستگاههای مربوطه و از جمله حوزه هنری به مراتب
بیش از اینهاست.
توقع از حوزه هنری در راســتای مکتب ادبی و هنری
انقالب اســامی و احترام و اکرام مخاطبان خود و به
عنوان بزرگترین مجموعه سینمادار در کشور ،جز این
نبوده و نیست که شرایطی را فراهم آورد تا مخاطبان
فیلمها در محیطی بهتر و با کیفیت باالتر به تماشای
فیلمهای گوناگون بپردازند.

سینما بهمن تهران پردیس چهار سالنه میشود
سینما بهمن تهران بزودی با داشتن چهار سالن سینمایی باکیفیت به جمع
پردیسهای چهارسالنه خواهد پیوست.
موسسه فرهنگی -تبلیغاتی «بهمن ســبز» حوزه هنری در ادامه نهضت
سینماســازی خود از ابتدای مهرماه  98کار بازسازی سینما بهمن یکی از
معروف ترین و باسابقه ترین سینماهای شهر تهران را آغاز کرد.
این سینما که در  2ســالن و با ظرفیت  1170صندلی در سال  1344در
میدان انقالب تهران و در مجاورت دانشــگاه تهران تأسیس شد ،از ابتدای
انقالب اســامی تحت مدیریت حوزه هنری به نمایش فیلمهای سینمایی
میپرداخت.
«سینما بهمن» که مرکزیت آن در شهر ،طی سالها آن را به سینمایی در

دسترس دانشجویان و سینما دوستان تبدیل کرد ،سال گذشته سالن یک
آن مورد بازســازی و بهره برداری قرار گرفت و اکنون سالن  2این سینما با
ظرفیت  450نفر در حال مرمت و بازسازی میباشد.
«بهمن سبز» در کنار بازسازی سالن  ،2دو سالن اختصاصی با ظرفیتهای
 55و  50نفر به مجموع سالنهای این سینما خواهد افزود .درنهایت در پایان
این بازسازی و نوسازی ،ســینما بهمن تهران با داشتن  4سالن سینمایی
باکیفیت به جمع پردیسهای چهارسالنه خواهد پیوست.
گفتنی ست سازمان سینمایی حوزه هنری ،موسسه بهمن سبز حوزه هنری
و موسسه سینما شهر در این پروژه همکاری دارند.

احداث«سینمای تخصصی کودک» در ارومیه
رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی در نشســت خبری بازسازی سینماهای آذربایجان
غربی از احداث سینمای تخصصی کودک در پردیس سینمایی ارومیه و بهرهبرداری از آن
در سال آینده خبر داد.
رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی در این نشست که روز دوشنبه  ۲۱مهرماه برگزار شد،
با تاکید بر احداث پردیس سینمایی ارومیه در محل سینما آزادی این شهرستان و تبدیل

آن به شش سالن ســینمایی مجزا گفت :یکی از سالنهای
پردیس سینمایی ارومیه با آخرین امکانات موجود به صورت
حرفهای به «سینمای کودک» اختصاص دارد.
احد هوشمند قرهباغ افزود :فضاسازی محیط سینما کودک
بر اساس معیارهای دنیای کودکان ،صندلیهای ویژه کودک،
در کنار امکانات رفاهی و اکران فیلمهای سینمایی کودکان با
سیستمهای صوتی و تصویری به روز جهان ،خاطرات خوش
و به یادماندنی را در این محیط برای کودکان و والدینشــان
برجا میگذارد.
وی ادامه داد :ســینمای کودک در ارومیه با همکاری حوزه
هنری آذربایجان غربی ،ســازمان سینمایی و موسسه بهمن
سبز حوزه هنری و همچنین موسسه سینما شهر در نیمه اول
سال آینده به بهرهبرداری میرسد و کودکان میتوانند از این
امکانات بهرهمند شوند.
ســینما کــودک یکــی از مهمتریــن ،ســودآورترین و
پرمخاطبترین بخشهای ســینما در جهان است که تولید
ســاالنه صدها فیلم در کشــورهای مختلف بــه این حوزه
اختصاص دارد و عالوه بر زیباییها و معیارهای خاص خود،
بسیاری از حکومتها در کشورهای مختلف جهان در راستای
تربیت نســل آینده جامعه بــر روی این بخــش از تولیدات
سینمایی سرمایهگذاریهای ویژهای را انجام میدهند.
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سالنسازی و خروج سیمنا از رکود
فرهاد بشارتی(بازیگر)
تعداد سینماهای کشور در سالهای اخیر افزایش یافته و سینماهای مدرنی
به چرخه سینماها افزوده شده که اتفاقا خیلی هم کمک کرده به افزایش
فروش محصوالت سینمایی؛ شــما درنظر بگیرید که بخش عمده فروش
سینماهای پایتخت در پردیسهای مدرن است و این ،معنایی دارد جز آن
که مخاطب روزگار ما دوست دارد بهش احترام گذاشته شود و سالنهایی
مجهز برای فیلم دیدنش فراهم شود.
با همه تالشهایی که در زمینه سالنســازی صورت گرفته همچنان در
شهرستانها سینمای خوب کم داریم و به نســبت کل جمعیت ایران که
هشتاد میلیون نفری میشود و از آن ســو به نسبت حجم باالی تولیدات
سینمای ایران ،همچنان سالنهایمان ،کافی نیست و باید به سمتی برویم
که تعداد سینماها باال برود.
باید در کنار ســاخت پردیســهای مدرن ،ســینماهای متروکه تهران و
شهرستانها احیا شوند تا در موقع اکران فیلمها دچار کمبود سالن نشویم
و فیلمهای تولید شــده در نوبت اکران نماننــد؛ ارگانهایی مانند بهمن
سبز حوزه و سینماشهر که سینماسازی را پیگیری میکنند باید روزبروز
پرتالشتر ظاهر شوند تا این خالء سینما در کشور به طور کامل حل شود.
در نوبت ماندن فیلمها به دلیل کمبود ســالن ممکن است باعث شود که
قصه فیلم دچار انقضای تاریخ مصرف شــود و ســرمایه تهیهکننده راکد
بماند و درنهایت در زمان اکران فروش خوبی نداشــته باشــد و استقبال
خوبی از آن نشود.
باید تسهیالت و تمهیداتی که شــرکتهای توسعهدهنده سینماها دارند،
افزایش داده شود تا سینماداران قدیم هم فکر احیای سالنهای خویش
و مجهز کردن ســالنها با تجهیزات جدید و بهروز دنیا باشــند .در این
صورت است که تولیدات ســینما بهموقع اکران میشوند و تهیهکننده و
سرمایهگذار ،سرمایهشــان از رکود خارج میشود و رغبت برای تولیدات
جدید پیدا میکنند و این چرخه ادامه دار خواهد شد.
در سالنسازی بد نیست به ســمت احداث سالنهای ویژه اقشار مختلف
جامعه برویم .کودکان از جمله مخاطبان ســینماها هســتند که نیاز به
سینماهای مخصوص خود دارند؛ البته تالشهایی در این باره توسط حوزه
در پردیسهایی مثل ســاحل اصفهان و اخیرا ارومیه انجام شده که باید
توسعه یابد و دیگر ارگانهای متولی سینمای ایران نیز به سمت احداث
سالنهای مخصوص کودک بروند .سالمندان از دیگر اقشاری هستند که
ســالن مخصوص به خود نیاز دارند چون مشکالت حرکتی آنها و شرایط
روحی شان ممکن است طوری باشــد که نتوانند از سینماهای معمول
اســتفاده کنند پس چه خوب است که در سالن ســازی این قشر جامعه
هم لحاظ شود.
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آغاز به کار سالن شماره  2سینما «سپهر» ساری
سالن فوقانی سینما «سپهر» ساری به همت موسسه «بهمن سبز حوزه هنری»
بازسازی و از امروز رسما ،آغاز به کار میکند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان ســینمایی حوزه هنری ،سیدعلی سیدپور
گلنشینی ،مدیر امور سینمایی حوزه هنری مازندران سینما سپهر ساری با اعالم
این خبر افزود :سالن دوم سینما «سپهر» ساری که در طبقه فوقانی این سینما
واقع است به طور کامل بازسازی شد .این ســالن به  62صندلی  ،VIPسیستم
دیجیتال و لیزر مجهز شده است.
به گفته وی ،سالن اصلی سینما «سپهر» ساری  1000نفر ظرفیت دارد و دومین
سینمای هزار صندلی حوزه هنری اســت .این سالن در سال  85بازسازی شد و
قرار است بزودی به همت موسسه «بهمن سبز» به دوسالن مجزا تبدیل شود.
سیدپور ،ضمن اعالم خبراحداث دومین سالن نمایش در طبقه فوقانی سینما
سپهر ساری خاطرنشان ساخت :همهی ما در مقابل فضای فرهنگی پیرامونی خود
حساس و مسئول هستیم و سینما بعنوان یکی از مظاهر فرهنگی و از ابزارهای
مؤثر هنری اســت و حمایت آن یک الزام همگانیســت ،رجوع انبوه مخاطبان
عالقمند از شهرهای قائمشهر ،کیاسر ،زیراب ،سوادکوه ،نکا ،جویبار ،شهرستان
سیمرغ و ...به سینما سپهر و همچنین رغبت اهالی فرهنگ دوست و حامی هنر
هفتم شهرستان ساری به سینما را دلیلی برای افزایش و توسعه سالنهای نمایش
سینما سپهر عنوان کرد.
وی ادامه داد :موسسه «بهمن سبز» تالش مجدانهای در امر افزایش سرانه سینما
در کشور دارد چراکه سینما درگاهی مهم در اشاعه آیین و فرهنگ یک ملت است.
تالش ما برای تحقق اهدافمان در موسسه بهمن ســبز برای بازسازی و ساخت
سالنهای تازه با وجود مشکالت اقتصادی همچنان ادامه دارد .سینماهای این
موسسه با این بازسازیها و نوسازیها ،کیفیت بهتری از خدمات را به عالقهمندان
سینما عرضه میکنند.
مدیریت امور سینمایی استان مازندران ،در پایان با تشکر از همراهی مخاطبان
خود ،از آغاز بهره برداری دومین سالن سینما سپهر سازی از امروز خبر داد.
سینما «سپهر» ساری در استقبال مخاطب و فروش ،جزو  5سینمای برتر حوزه
هنری در سطح کشور است.

«سینما ایران» ارومیه دو سالنه میشود
با همکاری ســازمان ســینمایی حوزه هنری،
موسسه بهمن ســبز و سینما شــهر ،سالن اول
سینما ایران تبدیل به یک سالن  500نفره کامال
مدرن و مجهز میشود و همچنین یک سالن 45
نفره اســتاندار دو جدید به طبقــه اول مجموعه
اضافه میشود.
مسعود یکانی مدیر امور سینمایی حوزه هنری
اســتان آذربایجان غربی اعالم کرد :ما در سطح
استان آذربایجان غربی  12سالن سینما داریم که
مالکیت آنها با حوزه هنری است و از بین اینها فقط
سه سالن فعال در مرکز استان یعنی شهر ارومیه
داریم که شامل سالنهای «سینما انقالب» با 600
نفر ظرفیت و سالنهای «سینما ایران» و « سینما
آزادی» با  750نفر ظرفیت است.
وی افزود :ما در شــهرهای اشــنویه ،سلماس،
شــاهین دژ ،نقده ،ماکو و خوی هم ســالنهای
سینمایی داریم که غیرفعال بوده و فعال بالاستفاده
هستند و ســینما فرهنگ ارومیه در حال حاضر
محل اداری حوزه هنری استان آذربایجان غربی
میباشد و کارکرد سینمایی ندارد.
یکانی درباره بازسازی ســینما «ایران» ارومیه
توضیح داد :این سینما در ســال  1330ساخته
شده و از قدیمیترین و پرمخاطبترین سینماهای
ارومیه بوده که تحت مدیریت حوزه هنری است و
اکنون با همت و اراده حوزه هنری و موسسه بهمن
سبز و مسئولین اســتانی و سینماشهر قرار است
سالن قدیمی آن به دو سالن شامل :یک سالن 500
نفره مجهز و مدرن و لوکس و  VIPو یک سالن

کوچکتر تبدیل شود.
وی شرح داد :این سالن به همراه بالکن آن مجهز
به  500صندلی کامال اســتاندارد میشود که در
حال حاضر مراحل کف ســازی آن شروع شده و
پیش بینی میشود تا آبان ماه به اتمام برسد.
وی ادامه داد :همچنین ،تجهیز سیســتم پخش
و صوت ،پرده اکران ،مبلمان و دکوارسیون البی،
مسیر خروج و  ...از دیگر اقداماتی است که در این
مرحله از بازسازی انجام خواهد شد و در کل تالش
کردیم که کلیــت فضا را از یک ســینمای کهنه
و مســتهلک به ســینمایی کامال مدرن و لوکس
تبدیل کنیم.
وی همچنین ،عنوان کرد :در کنار این بازسازی
و به سازی ،احداث یک سالن بسیار مجهز و کامال
استاندارد  45نفری هم در دستور کار ما قرار دارد
که تا کنــون  60درصد مراحــل آن پیش رفته و
انشاهلل تا یک ماه دیگر آماده بهره برداری میشود.
یکانی درباره گزارش هزینههای این پروژه گفت:
از آنجایی که مرحله به مرحله کار را پیش بردیم
هنوز جمع دقیقی از مبالغ ارائه نشــده و موسسه
بهمن سبز بعد از اتمام کار هزینههای برآورد شده
و خرج شده آن را ارائه خواهد داد.
وی در پایــان تاکیــد کــرد :ولی به هــر حال
مشکل کمبود سالن در اســتان آذربایجان غربی
یک مشکل جدی اســت که انشــاهلل با همت و
حمایتهای همیشگی ســازمان سینمایی حوزه
هنری و به همت موسســه بهمن سبز در راستای
بهبود این وضعیت قدمهای جدی بر میداریم.

نشست مسئوالن «بهمن سبز»
و حوزه هرنی آذربایجان غربی
مدیرعامل موسسه «بهمن ســبز» حوزه هنری در
نشســتی با رئیس حوزه هنــری آذربایجان غربی در
ارومیه گفت :حوزه هنری از دســتگاههای فرهنگی
پرتالش و با معیار در کشور است و سینماهای فرسوده
در شأن و جایگاه حوزه هنری نیستند و باید بر اساس
نیاز روزبازسازی شوند.
سیدمصطفی حسینی در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره بر همراهی مسئوالن استان آذربایجان
غربی در بازسازی سینماهای فرســوده این استان و
احداث «پردیس ســینمایی» در شهرستان ارومیه
اظهار داشت :اصفهان امروز  ۵۰پرده سینما در حال
اکران دارد که حاصل همراهی و همکاری مسئوالن این
استان با موسسه «بهمن سبز» است که این مسئله در
آذربایجان غربی نیز دور از انتظار نیست.
رییس حوزه هنــری آذربایجان غربــی نیز در این
نشست طی سخنانی با اشاره به وضعیت سینماهای
موجود در آذربایجان غربی و لزوم بازسازی بافتهای
فرسوده این اماکن فرهنگی در مرکز ،جنوب و شمال
استان ،بر نگاه مثبت استاندار آذربایجان غربی و شخص
شــهردار و اعضای شورای اســامی ارومیه و احداث
«پردیس سینمایی» در شهرستان ارومیه تاکید کرد.
احد هوشمند قره باغ در ادامه سخنان خود با اشاره به
مکاتبات و جلسات صورت گرفته در خصوص وضعیت
سینماهای استان طی سالهای گذشته افزود :انتظار
میرود موسسه «بهمن سبز» حوزه هنری به عنوان
یکی از ارکان اصلی بازســازی ســینماهای کشور به
استان آذربایجان غربی همانند ســایر استانها نگاه
ویژهای داشــته باشــد و قدم های محکم تری را در
بازســازی ســینماها و احداث پردیس سینمایی در
ارومیه که حق مسلم مردم این دیار است بر دارد.
شایان ذکر است استان آذربایجان غربی از استانهای
پیشتاز در هنر سینمایی کشور به خصوص در حوزه
تولید آثار سینمایی و سینماداری است که در دوران
نه چندان دور دارای  ۱۹باب سینمای فعال بود که از
این تعداد سینما امروز فقط سه سینما فرسوده با بیش
از  ۶۰سال قدمت در شهرستان ارومیه فعال میباشند
که تحت نظارت حوزه هنری بــه فعالیت خود ادامه
میدهند.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره۳۲
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گزارش

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

چرا ما در ایران
سینمای اقتباسی نداریم؟
هشتمین برنامه از سلسله نشستهای «فیلمنامه فیلم» حوزه هنری ،با
موضوع نقد و بررسی فیلم سینمایی «دزد کتاب» به کارگردانی برایان
پرسیوال در سالن اوستا حوزه هنری برگزار شد.
هشتمین قسمت از سلسله نشستهای «فیلمنامه فیلم» حوزه هنری ،با
نقد و بررسی فیلم سینمایی «دزد کتاب» به کارگردانی برایان پرسیوال و
نویسندگی مایکل پترونی در سالن اوستا حوزه هنری برگزار و همزمان
با اکران فیلم ،سید رضا اورنگ مدرس و منتقد سینما ،به نقد و بررسی
این فیلمنامه پرداخت.
فیلم «دزد کتاب» که بر اساس رمانی پرفروش و موفق به همین نام اثر
مارکوس زوساک نویسنده استرالیایی ساخته شده است دومین اثر
هالیوودی است.
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ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مهرماه۹۸

سیدرضا اورنگ مدرس و منتقد ســینما در این خصوص گفت :فیلم سینمایی
«دزد کتاب» فیلمی بسیار جذاب و دلنشین است و شخصیت به یادماندنی را به
تصویر کشیده اســت .مرگ به عنوان راوی قصه را تعریف میکند .ما در ادبیات
واژهای به نام برائت اســتدالل داریم که در هنر به معنای تعریفی از قصه اســت
و مخاطب را برای آنچه که قرار اســت اتفاق افتد آمــاده میکند .برای مثال در
شاهنامه فردوسی در داستان رستم و سهراب با یک تراژدی ناراحت کننده روبرو
هستیم .در این قصه ما با مرگ آماده اتفاق جدیدی هستیم.
وی افزود :فیلمنامه نویس باید به جزئیات دقت بســیار کنــد در این فیلم هم
جزئیات بسیار مهم بوده و ســینما را با جزئیات به اوج میرساند .در واقع کلیات
جایگاهی در این عرصه ندارد و جذابیت آن به بیان شرح و حال زندگی است .در
سینما و فیلمنامه نویسی ایران کمتر به شخصیت پردازی پرداخته میشود چرا
که اگر اصولی انجام شود فیلم بسیار جذاب میشود.
اورنگ خاطرنشــان کرد :قصه از رفتار و زبان شخصیتها باورپذیر میشود .اگر
این شــخصیتها نباشــند جذابیتی برای فیلم نمیماند .در واقع اتفاقاتی رقم
میخورد که ما دوســت داریم .فردی مهربان که به یک بچه کمک میکند .فکر
میکنند برای به دســت آوردن یک شــخصیت جذاب باید خیلی تالش کرد اما
اصال اینگونه نیست .شما اگر برخورد اول فرانس را با این دختر دیده باشید که با
مهربانی او را اعلی حضرت صدا میکند ما ناخودآگاه از فرانس خوشمان میآید
فرانس برای ما یک شــخصیت جذاب میشــود یا رزا را یک شخصیت بیرحم
میبینم که در طول داستان تغییر میکند.

وی عنوان کرد :هانس وقتی که برای جنگ میرود
شما محبت رزا را نســبت به او میبینید .بنابراین ما
باید با تصویر همه چیز را نشان دهیم ،اینجا دو صحنه
به شما نشان میدهد که عمق محبت رزا به هانس را
درک میکنید ،آیا این اتفاق از دیالوگ قابل اقتباس
است؟ وظیفه فیلمنامه نویس این است چیزی که به
تصویر کشیده میشود را بنویسد ،مگر میشود بدون
تصویر عمق محبت رزا را به هانس نشان داد در حالی
که اینها در تصویر درآمده است.
این منتقد ســینما اظهــار داشــت :در فیلمنامه
شخصیت و شخصیت پردازی خیلی مهم است و اگر
شخصیت نداشته باشــید نمیتوانید قصه را تعریف
کنید .شــخصیتها مثل خود ما ســه بعد ظاهری،
درونی یا عاطفی و اجتماعی دارند و شما هر سه بعد
فرانس را به راحتی در فیلــم دیدید ،اول قصه وقتی
دختر کتابــی را بر میدارد نشــان میدهد که او به
کتاب عالقه دارد در حالی که بیســواد است و حتی
نمیداند کتاب دستورالعمل دفن مردگان است .در
ایران خودمان هم خیلیهــا را دیدیم که کتابها را
در خانهشان نگه میدارند و گاهی سواد هم ندارند.
وی ادامــه داد :در برخــی از فیلمنامههای ایرانی
دیدهام که نوشته شده سعید در را باز میکند و وارد
میشود ،این سعید کیست؟ چه شکلی است؟ چطور
راه میرود؟ نمیتوان همه چیز را به عهده کارگردان
گذاشت ،دنیای کارگردان با فیلمنامه نویس متفاوت
است .تعدادی از کارگردانان که فیلمنامه مینویسند
چون قصه نویس نیســتند پالنها پراکنده است که
حتی در ایران هم داریم ،خیلی جاها اشتباه میکنند
که هر کارگردانی میتوانــد فیلمنامه نویس خوبی
هم باشد ،تخیلی که فیلمنامه نویس دارد هیچ وقت
یک کارگردان ندارد .تمام شخصیتها در این فیلم
درست است که بر اساس یک کتاب است اما فیلمنامه
نویس تمام آنها را به تصویر کشیده و صحنههایی را
خلق کرده که ما از دیدن آن لذت میبریم.
اورنگ در خصوص اقتباس گفــت :اقتباس مبحث
مهمی در فیلمنامه اســت ،چرا ما در سینمای ایران
سینمای اقتباسی نداریم ،دو دلیل عمده دارد ،اول
اینکه کتابهــا و رمانهایی که مــا داریم تصویری
نیســتند و حتی دیالوگی وجود نــدارد ،دوم اینکه
اقتباس کردن برگرداندن نعل به نعل نیســت ،باید
شــخصیتهای فردی و قصههای اضافه را کم کنید
ولی حق ندارید به محتوای قصه دست بزنید ،در این
صورت کل قصه از بین میرود.
وی شــخصيت پردازي در فيلمنامه را بسیار مهم
دانســت و افزود :شــخصيت پردازي داراي سه بعد
عاطفي و احساســي و دروني اســت .موضوع فیلم
«دزد کتاب» در واقع عشق شخصيت دختر داستان
به كتاب اســت .براین اســاس براي جــذاب كردن
شــخصيتهای فیلم بايد به دنبال اقدامی موثر بود
که با فیلمنامه ممکن میشــود .این در حالی است
كارگردان فیلم ،تفســير كننده فيلمنامه اســت و

دنياي او با فيلمنامه نويس کامال متفاوت اســت .در
واقع كارگردان فاقد تخيالت فيلمنامه نويس بوده و
قادر به احیای صحنههای جذاب فــارغ از فیلمنامه
نیســت چرا که در قصه آدمها طراحي ميشوند ولي
در فيلمنامه خلق ميشوند.
این منتقد ســینما اقتبــاس كردن را بــه معناي
برگرداندن نعــل به نعل نمیدانــد و عنوان کرد :در
اقتباس اختيار كم كردن شــخصيتها و كاراكترها
وجود دارد ولی حق نداریم به محتوا دســت بزنیم.
در شخصيتهاي فيلم هم نسبت به پايداري محتوا
اقدام شده و آشناييها توسط كتاب صورت ميگيرد
در اصل جنگ در فيلم بهانهاي براي بيان قصه آدمها
است تا نهايتا به داستان پردازي كتابها بپردازد.
وی ادامه داد :ايــن فيلم در بيان عالقــه مردم به
كتابخواني موفق بــوده و منجر به كاهش ترسها در
شــخصيتها ميشــود .اگر فیلمنامه نويس به بيان
سه بعد شــخصيت نميپرداخت داســتان و مفهوم
قصه نابود ميشــد .در این میــان بازيگر و پرداخت
به شخصيت بســيار مهم اســت تصور برخي افراد
ســينمايي در خصوص عدم توصيف شــخصيتها
در فيلمنامه بســيار تاسف آور اســت .من معتقدم
شــخصيت پردازي در فیلمنامــه مهمترين بخش
فیلمنامه بوده و اگر شــخصيتها نباشند فیلمنامه
بياهميت میشود.
اورنگ یادآور شــد :كارگــردان نميتوانــد فارغ
از فیلمنامــه به بيان شــخصيتها بپــردازد بلكه با
توصيفات افــراد و چك كردن بازيگران قادر اســت
داســتان موفقي را خلق كند .بنابراین امكان ناديده
گرفتن شــخصيتهاي يك فیلمنامــه وجود ندارد.
نويسنده به دنبال نشان دادن تفكرات آدمها فارغ از
رنگ پوست است.
وی اذعان داشت :دوربين براساس ساختار انسانها
ســاخته شــده اســت پس قادر به درک حاالت از
این طریق هســتیم این در حالی اســت که از تمام
خاصيتهاي انسان در سينما اســتفاده شده است.
زمان دروني و بيروني فيلــم با هم متفاوت بوده و در
فیلمنامه هر شخصيت داستان خاص خود را دارد در
حالي كه برخي فيلمها شخصيت را به راحتي حذف
ميكند .در فيلم «دزد کتاب» مرگ تعاريف مختلف
و جذابي دارد .و به دلیل جذابیت پیچیده انسان مرگ
موضوع مناسبی برای مخاطب محسوب میشود.
این منتقد ســینما ديالوگ را هنر دانســت و ادامه
داد :حرف زدن هنر نيست .ديالوگ؛ دادن اطالعات،
افشــاي دروني شــخصيتها و بيان حاالت است.
صحنههاي حضور نازيسم به راحتي درك ميشود و
قصه به دنبال پرداختن به دنياي جنگ نيســت چرا
كه به دنبال داستان سرايي است.
وی یادآور شد :ما عادت داريم براي اذيت آدمها به
بيان ماجراهاي تلخ بپردازيم ،اما با طراحي درســت
در اين فيلم به دنبال راحتي مخاطب بودهايم .اختيار
مرگ دست خداست .شخصيت مكس نقطه عطفي

براي شكل گيري ديزل است .وقتي فيلمنامه نوشته
ميشود بايد در طول فيلمنامه همه چيز رعايت شود.
ساختار جز اصلي فيلمنامه است كه با رعايت آن در
فيلم همه شخصيتها منتهي به مرگ نشدند.
وی افزود :جانبداري فيلمنامه از يك عقيده ارزش
آن را كاهش نميدهد .بحث كمونيســم اســت و نه
عقيده چرا كه سياهپوستان را نیز درگير كرده است.
اينها نمونهاي از عقايد اســت و طرز فكر و انديشه
خاصي را نشان نميدهد.
اورنگ عنوان کرد :داســتانهاي اقتباســي وجود
دارد اما محدود است .كشورهاي ديگر ياد گرفتهاند
مردم به دنبال تصوير هستند كه  ٨٠درصد فيلمهاي
هاليــوودي اقتباس اســت و شــخصيتها توصيف
ميشود .در قصه بايد توصيفات براي خواننده تداعي
شود ولي در فيلمنامه بايد عكس العملها به تصوير
كشيده شود.
دربيشــتر فيلمها هاليوودي چند نويسنده به بيان
جزئيات ميپردازند اما در ايران اين اتفاق نميافتد.
ما در ســينما به دنبال اتفاق هســتيم كه متاسفانه
كمتر رخ ميدهد .وقتي قصه و شــخصيتها .جذاب
باشد به مابقي جزئيات فكر نميشود.
شایان ذکر است برنامه سینماپاتوق حوزه هنری به
منظــور توســعه تعامــل ســينماگران ،حمايت از
فيلمســازان جوان و گســترش مراودات بين اهالي
رسانه و هنرمندان و بسترســازي براي معرفي بهتر
محصوالت ســينماي ايران زير نظر روابطعمومي و
امور محافل سازمان ســينمايي حوزه هنري ايجاد
شده است.

در برخی از فیلمنامههای
ایرانی دیدهام
که نوشته شده
سعید در را باز میکند و وارد
میشود،
این سعید کیست؟
چه شکلی است؟
چطور راه میرود؟
نمیتوان همه چیز را به عهده
کارگردان گذاشت،
دنیای کارگردان
با فیلمنامه نویس
متفاوت
است
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره۳۲
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کندوکاو

حضور در

بیش از  100جشنواره بینالمللی

نگاهی به عملکرد واحد بینالملل و بازرگانی سازمان سینمایی حوزه هنری

حضور و نمایش فیلمها در بیش از  100جشنواره بینالمللی ،حضور
چشــمگیر داخلی و انجام قراردادهای پخش و بازرگانی در رابطه با
بسیاری از فیلمها از مهمترین سرفصلهای عملکرد واحد بینالملل
و بازرگانی موسسه سینمای مهر در شش ماه نخست سال  1398بوده است.
فعالیتهای واحد بینالملل بــر روی تولیدات جدیــد از جمله فیلمهای
سینمایی «ایده اصلی» (به کارگردانی آزیتا موگویی) و «زمانی یک زن» (اثر
جلیل اکبری صحت) ،فیلمهای مســتند «خانهای برای تو» (به کارگردانی
مهدی بخشــی مقدم)« ،دیلگ» (اثر مشــترک عباس رفیعــی و صفی اله
حســینی) ،فیلم کوتاه «کاپیتان ( »22ســاخته آرمان قلی پور دشــتکی)،
انیمیشــن کوتاه «آخرین ماهی» (اثر محمود صائمیــن) و همچنین معرفی
انیمیشن بلند «لوپتو» (اثر عباس عسکری) به همراه تولیدات سال گذشته و
چند سال اخیر میباشد .فعالیتهای این واحد عموماً بر روی معرفی تولیدات
به جشــنوارههای خارجی و داخلی و بازاریابی جهت فروش این تولیدات به
سرتاسر جهان و همچنین داخل ایران است.
در عملکرد این بخش میتوان به حضور در جشــنوارههای خارجی اشاره
کرد که در  6ماه اول ســال  1398ثبتنام فیلمها در بیش از  100جشنواره
بینالمللی انجام پذیرفته و فهرســت آثار پذیرفته شــده و جوایز دریافتی به
شرح زیر است:
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-1انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انیمیشن ریورساید  -آمریکا ( 5الی  6آپریل )2019
-2فیلم سینمایی «اسکی باز» در جشنواره ایرانیان زوریخ – سوئیس ( 28مارچ الی  3آپریل )2018
-3انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره گالس – آمریکا ( 21الی  24مارس )2019
-4انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره درسدن -آلمان ( 9الی  14آپریل )2019
-5انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انیمیشن اسکپتو  -ایتالیا ( 3الی  6آپریل  / )2019جایزه بهترین فیلم
-6انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انیمیشن انی موج  -لهستان ( 7الی  13مارچ )2019
-7انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انیمیشن انیماکوم  -اسپانیا ( 2الی  8آپریل )2019
-8انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره مدیاویوو  -آمریکا ( 30آپریل الی  4می )2019
-9مستند «خانه ای برای تو» در بخش رقابتی جشنواره کراکف – لهستان ( 26می الی  2جون)
 -10انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره شورت شورت  -ژاپن ( 29می الی  16جون )2019
 -11انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره ان آربور -آمریکا ( 26الی  31مارچ )2019
 -12انیمیشن کوتاه «تحریف یک پیام» در جشنواره اکوزین -اسپانیا ( 9الی  18می )2019
 -13فیلم سینمایی «سرو زیر آب» در جشنواره دوربان -آفریقای جنوبی ( 18الی  28جوالی )2019
 -14حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» و «تحریف یک پیام» در جشنواره رجینا  -کانادا ( 13الی  17آگوست )2019
-15فیلم سینمایی «اسکی باز» در جشنواره زنگبار – تانزانیا ( 6الی  14جوالی  / )2019جایزه نقرهای دهو
 -16انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره کارتون سئول – کره جنوبی ( 17الی  21جوالی )2019
-17انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انیمیشن انیماریو  -اسپانیا ( 26الی  29سپتامبر )2019
 -18نمایش دو فیلم سینمایی «سرو زیر آب» و «دایان» در بیست و هفتمین دوره جشنواره  – Love is Follyبلغارستان ( 23آگوست الی  1سپتامبر )2019
 -19حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره بردراسکرین– آمریکا ( 4الی  9سپتامبر )2019
 -20حضور فیلم سینمایی «دایان» در بخش رقابتی هفتمین دوره جشنواره دهوک – کردستان عراق ( 9الی  16سپتامبر )2019
 -21مستند «دیلگ» و انیمیشن کوتاه «آخرین ماهی» در جشنواره میزوبوتامیا – هلند ( 13الی  14سپتامبر )2019
 -22انیمیشن کوتاه «آخرین ماهی» در جشنواره موون دنس – آمریکا ( 15سپتامبر )2019
 -23انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انیمیشن ایندی انی فست ایژیا رود– کره جنوبی ( 19الی  24سپتامبر 2019
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مهرماه۹۸

حضور در جشــنوارههای داخلی از جمله :انیمیشــن کوتاه «آقــای گوزن» در
جشنوارههای نماز و نیایش به روایت دوربین-قم ( 12-9اردیبهشت  ،)98جشنواره
بینالمللی فیلم شهر-تهران( 31-26تیر ،)98جشنواره بینالمللی هنر برای صلح
(شهریور  )98را میتوان از عملکردهای مفید این بخش در نیمه اول سال دانست.
همچنین بخش بازرگانی و فروش داخلی موسسه سوره سینمای مهر فعالیتهای
مهمی از جمله :قرارداد واگذاری حق پخش  VODتولیدات سوره به موسسه نوا
کامکار ماندگار (نواک) ،انجــام تمدید قرارداد  8عنوان از فیلمهای ســینمایی با
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران «چشم شیشهای»« ،مرزی برای زندگی»،
«دل خون»« ،سیب و سلما»« ،آخرین شناسایی»« ،زنگها»« ،بدوک»« ،شکار
شکارچی» و «آدم برفی» انجام مذاکره جهت فروش فیلم سینمایی «سرو زیر آب»
و مستند «متولد آذر» به صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،پیگیری قرارهای
تولید مشترک با کارگردان پروژه انیمیشن سینمایی یوز و طراحی و آماده سازی
پوستر این انیمیشن و  ...را در کارنامه نیمه نخست سال  1398دارد.
فروش خارجی این بخش نیز با موفقیت چشــمگیری همراه بوده اســت که از
مهمترین آنها میتوان به فروش حق پخش  VODفیلم سینمایی « 21روز بعد»
به کمپانی یونایتد مدیا – کره جنوبی ،فروش حق پخش سینمایی انیمیشن کوتاه
«آقای گوزن» به کشور فرانسه ،فروش حق پخش فیلم سینمایی «اسکی باز» به
کشور یونان ،هماهنگی جهت دریافت جایزه نقدی و تندیس جشنواره کیندرکینوی
آلمان برای فیلم سینمایی « 21روز بعد» و تحویل به کارگردان فیلم (دریافت جایزه
مربوط به سال گذشته) ،هماهنگی جهت دریافت حق پخش نمایش جشنوارهای
فیلم سینمایی «اســکی باز» از جشــنواره  IFIایرلند (مربوط به نمایش در سال
گذشته) ،هماهنگی جهت دریافت جایزه جشنواره اسکپتوی ایتالیا برای انیمیشن
کوتاه «آقای گوزن» و تحویل به کارگردان فیلــم ،هماهنگی جهت دریافت وجه

نقدی قرارداد فروش حق پخش تلویزیونی انیمیشن «آقای گوزن» به شبکه آرته
– فرانسه ،فروش  4عنوان از سریالهای انیمیشن «فان فارم»« ،بابی لو»« ،بیگی»
و «زوزو» به تاتارستان روسیه  -از طریق نماینده فروش (کمپانی اچ کالچر) ،فروش
حق پخش فیلم سینمایی « 21روز بعد» به تاتارستان روسیه ،مذاکره جهت فروش
فیلمهای کوتاه و مستند به دو کمپانی در ایتالیا ،جمع آوری و به روزرسانی اطالعات
شرکتهای تولید ،پخش و خریداران کشور چین+ارسال ایمیل معرفی موسسه و
تولیدات ،جمع آوری و به روزرسانی اطالعات شرکتهای تولید و پخش و خریداران
اندونزیایی+ارسال ایمیل معرفی موسسه و تولیدات و  ...اشاره کرد.
از دیگر سرفصلهای این بخش در نیمه نخست سال ،شرکت در جشنواره و بازار
فیلم بوده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به شرکت در بازار فیلم جشنواره
جهانی فیلم فجر  29 -فروردین الی  3اردیبهشــت و بیســت و دومین دوره بازار
بینالمللی فیلم و برنامههای تلویزیونی ایران ،به عنوان یکی از بخشهای مهم سی
و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر ،از تاریخ 1398/1/29لغایت  1398/2/3در
پردیس سینمایی چارسو ،شرکت در بازار فیلم جشنواره بینالمللی فیلم کن – 24
اردیبهشت الی  4خرداد ،هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن از چهاردهم می (24
اردیبهشت) الی بیست و پنجم می ( 4خرداد) در شهر کن فرانسه برگزار شد ،اشاره
کرد.
این واحد نیز در این دوره از بازار بینالمللی فیلم همچون سالهای گذشته در
طبقه  Rivieraشماره  ،D10با  9اثر جدید بلند ،کوتاه و انیمیشن حضور داشت.
در طی برگزاری این بازار ،مالقات و مذاکرات مختلفی با خریداران فیلم ،مدیران و
مسئوالن مؤسسات توزیع و پخش بینالمللی ،شرکتها و استودیوهای تولیدکننده
آثار سینمایی و برگزار کنندگان جشنوارههای معتبر بینالمللی از کشورهایی مانند
چین ،ژاپن ،کره جنوبی ،فرانسه ،سنگاپور ،هند ،انگلیس ،رومانی ،آلبانی ،آمریکا،
اسپانیا ،مقدونیه اتریش ،آلمان ،قزاقستان و  ...در محل غرفه موسسه سوره سینمای
مهر بهمنظور گسترش روابط فرهنگی ،برگزار شد.
حضور در جشــنواره بینالمللی کودک اصفهان از دیگر فعالیتهای جشنواره
این واحد بود که به مدت دو روز (طی روزهای  29و  30مرداد ماه) در جشــنواره
بینالمللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان شرکت نمود و براساس تنظیم قرارهای
مالقات از قبل ،مالقاتهایی جهت فروش و معرفــی تولیدات با مدعوین خارجی
جشنواره در هتل کوثر (اقامتگاه میهمانان و دفتر جشنواره) انجام پذیرفت.
واحد تبلیغات نیز با اقداماتی از جمله راه اندازی صفحه توئیتر بخش بینالملل
و فعالســازی صفحه فیس بوک این بخش ،بارگزاری اخبار جدید رویدادها ،اکران
آثار در جشــنوارههای مختلف و حضور در بازارهای بینالمللی در ســایت بخش
بینالملل ،تلگرام ،لینکدین ،اینســتاگرام ،بله ،ایتا ،ســروش ،توئیتر و فیسبوک،
طراحی و آماده سازی الین آپ  ،2019طراحی و آماده سازی کارتهای دسترسی
به فیلمها در سایت ویمئو برای آثار جدید ،آماده سازی و به روزرسانی کاتالوگ آثار
و تولیدات سوره سینمایی برای ارائه در بازارهای بینالمللی ،تحقیق در خصوص
بازارهای معتبر بینالمللی تخصصی انیمیشن ،طراحی و آماده سازی بروشور آثار
جدید ،به روزرسانی سایت بخش بینالملل ،www.sourehcinema.org
برنامه ریزی اولیه برای گردآوری و بازاریابی انیمیشنهای تولید شده خارج از مرکز
انیمیشن ،جمع آوری و تکمیل لیست اطالعات جشنوارههای انیمیشن بینالمللی،
مرتب سازی و به روزرسانی جدول اطالعات جشنوارهای آثار ،تدوین جدول کامل
اطالعات آثار بخش بینالملل ،نیمه نخست سال را پربار آغاز کرده است.

ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره۳۲
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کتاب «پیاده آمدهام» مجموعه عکسهای سید
احســان باقری از پیاده روی میلیونی زوار امام
حسین (ع) در اربعین حسینی است که از سوی
انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده است.
«پیاده آمدهام» روایت مصور چند قطعه صدف
از دریای اربعین اســت؛ هر چند توصیف زیارت
اربعین محال اســت! نه با زبان ،نه با عکس ،نه با
فیلم و نه با هیچ چیز دیگر .حضــور در این رود
متالطم تا رسیدن به دریای کربال ،سفری است
که تا تجربه نکنی ،دریافتی از آن نخواهی داشت
و البته هر سفر با سفر قبل متفاوت است.
این کتاب با هدف نمایش عظمت پیاده روی خیل
مشتاقان زیارت اربعین منتشر شده است .کلیه
گردآوردندگان و تولیدکنندگان این اثر به تمنای
ثبت شدن در فهرست خادمان آستان ابا عبداهلل
الحسین علیه السالم  ،به صورت افتخاری آن را
به سرانجام رســاندهاند .این عکسها در فاصله
زمانی  ۶سال و از اربعین  ۸۷تا اربعین  ۹۳گرفته
شده است.
در مقدمه کتاب نیز آمده است« :آرزوی زیارت
امام حسین علیه السالم در کربال یکی از آرزوهای
کودکی ما بود .راه کربال در طول تاریخ ،از حضرت
آدم تا به امروز همیشه باز بوده است مماو از زائر.
اما در معنــای قراردادی انســان از زمان ،گاهی
بسته بوده اســت و آرزوی زیارت کربال به جای
آن نشسته است .در ســالهای نوجوانی با یک
دنیا آرزوی زیارت امام حسین علیه السالم ،پای
منبر یکی از علما ،سخنی از ایشان مرا مجذوب
زیارت اربعین کرد! ایشان از قول پدرشان که از
علمای بزرگ تبریز بودنــد نقل میکردند :برای
زیارت اربعین پاداشی است که برای هیچ عملی
وعده داده نشده است ،زائر اربعین عاقبت به خیر
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مهرماه۹۸

میشــود! و من که عاقبت به خیری را باالترین
هدیه الهی به انســان میدانســتم حاال دو آرزو
داشتم :زیارت امام حســین علیه السالم در روز
اربعین و این دو آرزو مصادف شــد با باز شــدن
مجدد مسیر کربال بعد از سقوط صدام که مدتها
در خفا انجام میشد.
 ۲۵فروردین  ۱۳۸۳همزمان با اربعین حسینی
پس از ساعتها معطلی پشت مرز مهران با یک
کاروان حج و زیارت ،راهی ســفر اربعین شدم.
موکبها با فواصل چند کیلومتــری و امکانات
بسیار محدود اما با همان شوق پذیرایی از زائر ابا
عبدا ...برپا بودند .کربال نیز در روز اربعین آنقدر
خلوت بود که صبح تا ظهر اربعین ضریح نورانی
اربابمــان را در آغوش گرفته بودم .یادم اســت
که بیشــترین دعایم توفیق زیارت مجدد امام
حســین خصوصا در روز اربعین بود .تا امسال 7
بار توفیق زیارت امام حسین علیه السالم نصیب
این آرزومند عاقبت به خیری شده که  5بار آن
در روز اربعین بوده اســت .و این سفر هر سال با
ســالهای قبل چه فرقها که نمیکند! از تعداد
و تنوع زائران گرفته تا رشد فزاینده موکبها تا
حدی که دیگر کمتر فضای خالی در جادههای
منتهی به کربال خصوصا جــاده نجف-کربال به
چشم میخورد .و چه معجزات و کرامات و قصهها

که در این سفرها ندیده و نشنیدهام .و چه رنجها
و خوشیها که مرا به وجد نیاورده است.
توصیف زیارت اربعین محال است! نه با زبان ،نه با
عکس ،نه با فیلم و نه با هیچ چیز دیگر .حضور در
این رود متالطم تا رسیدن به دریای کربال ،سفری
است که تا تجربه نکنی ،دریافتی از آن نخواهی
داشت و البته هر سفر با سفر قبل متفاوت است.
دوربین ،در این ســفر مبهوت است و به درستی
وظیفــهاش را انجــام نمیدهد .با علــم به این
حقیقــت ،حداقــل زکات توفیق این ســفر را
برای خود ،آوردن ســوغات چند قطعه عکس و
روایتگری سفر نورانی زیارت اربعین میدانستم.
ایــن عکسها چنــد قطعه صدف اســت که از
کنار دریایی پر از رمز و راز و اعجاب و شــگفتی،
سوغات آورده شده است .دیدن آن دریا را توصیه
میکنم».
الزم به ذکر اســت کتــاب «پیاده آمــدهام» با
کاغذ گالســه رنگی و در قطع خشــتی و حجم
 ۱۸۰صفحه منتشر شده اســت .در پشت جلد
کتاب نیز تــک بیتی از حامد حجتی به چشــم
میخورد« :پیاده آمدهام چله در کمان بکشــم /
غم غریبیات ای دوست را به جان بکشم»

درباره فعالیت بانک جامع سینمای ایران از آغاز تا امروز

به دنبال جایگاه اتریخی
محدثه واعظیپور

پژوهش و تحقیق در ســینمای ایران ،مانند اغلب حوزهها قدر و قیمــت ندارد .روحیه
ایرانی ،بیعالقهگی به کار تیمی ،بیتوجهی به تاریخ و مســیری که پیش از ما دیگرانی
آن را پیمودهاند تعدادی از عواملی هستند که در این موضوع سهم دارند و احتماال صدها
دلیل دیگر که باید زعمای قوم درباره آن سخن بگویند .راه اندازی بانک جامع سینمای
ایران در دهه هشــتاد یک اتفاق مهم بود ،بلندپروازی و یک جاهطلبی مثبت برای ثبت
تاریخ سینمای ایران ،نه در کتابها و منابع مکتوب که در فضای مجازی .در روزگاری که
هنوز تب رسانههای مجازی باال نگرفته بود ،مجلهها خواننده داشت و هنوز میشد سراغ
روزنامهنگاری را گرفت .بانک جامع با تحقیق و اســتفاده از آمارها و اسناد موجود در آن
مقطع متولد شد و برای بسیاری از سینمادوســتان ،روزنامهنگاران و منتقدان سینمایی
منبع و مرجعی قابل استناد و تقریبا موثق بود .البته مثل هر پدیده محصول دانش و تجربه
بشری ،بانک جامع در همان مقطع مشکلها و ایرادهایی داشت ،هنوز هم دارد اما بدون
تعارف وجود چنین پایگاه دادهای آنقدر غنیمت اســت که کمتر باید به کاســتیهایش
خرده گرفت و بیشــتر به دنبال رفع آنها در زمانی کوتاه و با هزینهای مناسب بود .از آنجا
که انسان کمالطلب است و فضای رســانهای در یک دهه اخیر تغییرهای گسترده و گاه
شگفتانگیزی داشته برای ما دوستداران بانک جامع سینمای ایران ،ضرورت اصالحات
امری بدیهی است که باید به کمک متولیان بانک و ســینماگران به بهترین شکل انجام
شود .به دلیل گستردگی فعالیت سینمای ایران ،به روز کردن بانک و صفحه عوامل سینما
روندی ساده ندارد .به نظر میرســد با وجود قدمت بانک و اعتبار آن در فضای حرفهای،
هنوز سیستم پشتیبانی آن ،به شکلی که ضروری و الزم است پا نگرفته .برای به روز کردن
یک پایگاه دادهای در وسعت و اندازه بانک نیروهایی تمام وقت ،با انگیزه و پیگیر باید دائم
در حال رصد کردن اتفاقهای سینمای ایران باشند .پوشش رویدادها ،تولیدات ،جوایز و
 ...آنقدر وسیع و دشوار است که یک تیم می توانند همسو با این رخدادها صفحات را به روز
کنند .بعضی صفحهها درباره تعدادی از بازیگران (گیریم جوانترها یا کم کارها) مدتهاست
به روز نشده ،تصاویر قدیمی از بازیگران یا عوامل باید تغییر کنند ،اشتباههایی که بر اثر
تشابه اسمی به وجود آمده و از آغاز تا امروز تصحیح نشده قطعا باید رفع شوند .بانک جامع
سینمای ایران ،به عنوان یک مرجع رســمی اطالعات و آمار که به نهادی بزرگ و نامدار
(حوزه هنری) وابسته است ،باید معتبر و بدون ایراد باشد .بیش از یک دهه از فعالیت این
پایگاه گذشته و هیچ نهاد و ارگانی ،در این حوزه ورود نکرده و وسوسه نشده که دست کم
برای کم اعتبار کردن بانک جامع هم شده ،نوآوری و ابداعی در این زمینه داشته باشد .با
وجود پیشرفت در فناوری و گسترش رسانههایی که در فضای مجازی تنفس میکنند،
بانک جامع هنوز یگانه و بیرقیب است .نمونههای مشابه اندک ،بیشتر کپیبرداری از بانک
هستند و نمیتوان آنها را رقیبی جدی ،موثر و کاربردی دانست .این موقعیت منحصر به
فرد برای سازمان ســینمایی حوزه هنری موقعیتی فراهم میکند تا مرکز توجه و محل
مراجعه باشد .آنهم در بین اقشار دانشجو ،پژوهشگران ،روزنامهنگاران ،منتقدان و در یک
کالم بخش نخبه سینما و فرهنگ ایران .امتیازی که برای هر نهاد هنری و فرهنگی ،برگ
برنده محسوب میشود .هزینه ارتقای بانک جامع بسیار محدودتر از هزینه کالنی است که
ساخت یک فیلم سینمایی ،تولید برنامه تلویزیونی یا تاسیس و بازسازی یک سینما برای
سازمان سینمایی حوزه هنری دارد ،و نتیجه آن زودبازده و سریع است .دستاورد و ثمره
تبدیل شدن بانک جامع به کاملترین منبع اطالعاتی سینمای ایران ،اگر از ساخت فیلم
سینمایی بیشتر نباشد ،کمتر نیست .پژوهش و جمعآوری اسناد و اطالعات در سینمای
ایران ،همیشــه مغفول اســت اما بانک جامع به عنوان پایگاهی دیرپا و معتبر میتواند
بخشــی از این کمبود را جبران کند .همان طور که تا کنون تنها مرجع ســینماپژوهان
و روزنامهنگاران بوده اســت .هدف اصلی متولیان بانک در دوران تازه فعالیت این پایگاه
میتواند رفع نواقص و افزایش بخشهایی باشد که در روزگار حکمرانی رسانههای مجازی،
کارکرد تازه پیدا کرده است.

پـرونده
روشنایی اتریخ!
محمدعلی حیدری
ســازمان ســینمایی حوزه هنری که از پیشــگامان و فعاالن عرصه
سینماست ،در راستای بسط و گسترش فرهنگ سینمایی کشور در سال
 ۱۳۸۲اقدام به ســازمان دهی و احداث بانک جامع اطالعات سینمای
ایران «سوره سینما» نموده که خوشبختانه عالوه بر ایجاد محیطی سالم
و مفید گامی بلند در این عرصه حساس و مهم فرهنگی برداشته است.
سینمای ایران با بیش از  ١٠٠سال سابقه فیلمسازی از وجود قریب
به هزاران متخصص فنی و هنری در زمینههــای گوناگون بهره گرفته
و کیفیت ســینمای ایران را باید محصول تالشهای فنی ،استعدادها و
مایههای هنری این افراد دانست و بیشــک گردآوری نام ،مشخصات
و تنظیم فهرســتی از آثار و فعالیت هنرمندان و ســینماگران و فعاالن
این عرصه یکی از ضروریات عمده در پژوهشهای تاریخی ســینمای
ایران است.
این ســایت تنها بانک جامع اطالعاتی جامعه سینمایی ایران است و
اطالعات مربوط به تمام فیلمهای ســینمایی ساخته شده قبل و بعد از
انقالب در این بانک گردآوری شده است.
پژوهش حلقه مفقوده بســیاری از فعالیتهای فرهنگی و سینمایی
کشور است و قطعا ،تقویت و توســعه بانک اطالعاتی سازمان سینمایی
حوزه هنری که بزرگترین مرجع اطالعاتی ســینمای کشــور است،
میتواند پاســخگو و تامین کننده بسیاری از نیازها و ضرورتها در این
عرصه باشد.
محتوای این بانک شامل:
 .1تاريخچه ســينمای ايران ،معرفی فيلمهای ســاخته شده ايرانی
به همراه كليه اطالعات مربوط به آنها (عوامل فيلم ،مشــخصات فنی،
خالصه فيلم ،بيوگرافی و ســوابق هنری ســينماگران ايرانی) از قبل
پيروزی انقالب اسالمی تا كنون است.
 .2شبكه خبری سينمای ايران و پیوند مرتبط با فیلم و افراد
 .3بزرگترين گالري عكس سينمايي (شامل عكسهاي صحنه ،پشت
صحنه و پوستر) براي فيلمها ،افراد و جشنوارهها.
 .4گــزارش كامل از نتايــج جشــنوارههای داخلــی و بينالمللی و
رويدادهای روز آن.
 .5امكان دسترسی به اطالعات روز سينماهای تهران به طور كامل.
 .6بخش آرشــيو عكس شــامل عكس فيلم پشــت صحنــه فيلم و
هنرمندان.
این ویژگیها ،ظاهر و پوســته بانک جامع ســینمای ایران را نشان
میدهند اما روح این بانک و انرژی آن ،محصول فکر و تالش دهها نفری
است که در این سالها کوشیدهاند تا چراغ این پایگاه روشن بماند.
در شرایطی که بسیاری از ســامانهها و سایتها ،به مرور زمان مخاطب
از دست میدهند و به بایگانی سپرده میشوند این بانک زنده و پویا باقی
مانده است.
در سالهای پیش رو ،در شــرایطی که فضای مجازی بر منابع مکتوب
پیشی گرفته به روزرســانی بانک جامع و پویا نگه داشتن آن فراتر از یک
وظیفه سازمانی اســت .فراتر از اتفاقی روزمره و اداری .بانک جامع امروز
منبع اطالعاتی بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران است و توجه به ارتقای
کیفیت آن ،میتواند به اعتبار حوزه هنری در تاریخ سینما بیفزاید.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره۳۲
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پـرونـده

بانک جامع اطالعات سینمای ایران از نگاه منتقدین و نویسندگان سینمایی
ســایت بانک جامــع اطالعات ســینمای
ایران قدیمیترین مرجــع و موثقترین بانک
اطالعاتی پیرامون جامعه ســینمایی کشور

است.
به اذعان بسیاری از سینماگران و فعاالن سینمایی
ایــن گنجینــه اطالعاتی تاکنــون نقــش و جایگاه
تاثیرگذاری در معرفــی اســتعدادها ،ارتقاء آگاهی
جامعه نســبت به ســینماگران ،معرفی تواناییها و
نیازمندیهای متقابــل ،اطالعات مرتبــط با مراکز
فرهنگی ،هنــری و تشــکلهای صنفــی و صنوف
سینمایی ،شناسایی جشــنوارههای معتبر سینمایی
و تامین نیازهای اطالعاتی پژوهشــگران ،محققین
و نمایندگان رســانههای گروهی ایفا کرده اســت و
از ظرفیتهای بیبدیل در کشــور است که سازمان
سینمایی حوزه هنری متولی آن است.
سازمان ســینمایی حوزه هنری که از پیشگامان و
فعاالن عرصه سینماست ،در راستای بسط و گسترش
فرهنگ سینمایی کشــور در ســال  ۱۳۸۲اقدام به
سازمان دهی و احداث بانک جامع اطالعات سینمای
ایران نموده که خوشــبختانه عالوه بر ایجاد محیطی
سالم و مفید گامی بلند در این عرصه حساس و مهم
فرهنگی برداشته است .پژوهش حلقه مفقوده بسیاری
از فعالیتهای فرهنگی و سینمایی کشور است و قطعا،
تقویت و توسعه بانک اطالعاتی ســازمان سینمایی
حوزه هنری که بزرگترین مرجع اطالعاتی سینمای
کشور است میتواند پاسخگو و تامین کننده بسیاری
از نیازها و ضرورتها در این عرصه باشد.
سعید قطبیزاده از منتقدان سینمایی معتقد است
بانک اطالعات جامع ســینمای ایران بهترین منبع
مطمئن است.
وی میگوید :در فقر اطالعاتی موجــود از طرفی،
و همچنین وفــور اطالعات ناقص و گاه پر از اشــکال
و آشفتگی ،سایت ســوره از معدود منابعی است که با
اطمینان میتوان به آن مراجعه کرد.
وی ادامه میدهد :این امید و انتظار وجود دارد که در
شرایط آتی به دور از جناح بندیهای سیاسی و...؛ هم
این روند ادامه داشته باشد و اطالعات روزبهروز تکمیل
شدهتر در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
در همین رابطه کیوان کثیریان عضو شورای مرکزی
انجمن منتقدان و نویسندگان ســینمایی می گوید:
بانک جامع اطالعات ســینمای ایران ســایت خوبی
هست اما به طور طبیعی حاوی ایرادات و ضعفهایی
نیز است که باید اصالح شود.
به اعتقاد وی ،یکی از نکات بسیار خوب سایت عدم
حذف اطالعات سینمای ایران در قبل از انقالب است
که یکی از امتیازات مهم این سایت بشمار میآید.
این منتقد ســینمایی با اشــاره به اهمیت توسعه
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اطالعات این مرجع ســینمای ایران یادآور میشود:
در برخی از بیوگرافیها و پرونده فیلمها عکس و متن
وجود ندارد که با توجه به اینکه این تصاویر در دسترس
هستند میتوان آپدیت کرد .برخی بیوگرافیها بسیار
کوتاه نوشته شده که باید با استفاده از کتب مرجع و
سایر منابع آن را تکمیل کرد .در پرونده فیلمها چون
آرم سوره روی تصاویر درج شده به نظرم برای محققین
و جامعه مطبوعاتی باید تدابیری گذاشــته شود که
عکس با کیفیت آن مــورد بهرهبرداری قــرار گیرد.
انتظاری که از این سایت مرجع میرود این است که
کاملتر و به روزتر شود.
جبــار آذین از دیگــر منتقدان ســینمایی یکی از
اقدامهای زیرســاختی ،مرجــع و تاثیرگذار و تعیین
کننده در عرصه فرهنگ وهنر وسینمای کشور را ایجاد
بانک اطالعاتی درخصوص ســینمای ایران میداند و
از این منظر حرکت سوره ســینما ،مهم ،ارزشمند و
شایسته توصیف میکند.
وی معتقد است با توجه به نیاز سینما و سینماگران؛
و همچنیــن ،مخاطبان بــه چنین مرجــع ،آن هم
درشرایط آشفتگی مناسبات ســینمایی ،پراکندگی
اخبار واطالعات وحتی نواقص بیشمار شبه بانکهای
کنونی ،اقدام دوســتان ســوره را ارجمند و محترم
بوده و میتوانــد درتبیین تاریخ کتبــی و تصویری
سینمای ایران بویژه سینمای جمهوری اسالمی ایران
توسط اهل پژوهش و مورخان و سینماگران کارآمد
و تاثیرگذار باشد.
فرامرز روشــنایی در این زمینــه میگوید :از حق
نگذریــم ،بانــک اطالعات ســینمای ایران ســوره
مطمئنترین مرجع فعلی در ارتباط با فعالین حوزهی
سینمای ایران است.
به گفتــه وی الزم اســت منبع اطالعاتــی بانک
اطالعات ،تیتراژ فیلمهای ســینمایی باشــد که در
چرخــهی اکران قــرار میگیرنــد و در بعضی موارد
فیلمهایی که هرگز در چرخهی اکران قرار نگرفتهاند
در رزومه افراد قرار نگیرد.
روشنایی خاطرنشان ساخت :باید توجه کنیم که در
نشریات ،بسیاری از تله فیلمها به عنوان فیلم سینمایی
معرفی شدهاند .حتی بعضی از فیلمها با وجودی که در
جشنواره فیلم فجر بودهاند ولی امکان اکران برایشان
فراهم نشده و وارد شبکه نمایش خانگی شدهاند.
وی همچنین خواســتار تقویت آرشیو عکسها و
پوسترها این بانک اطالعاتی سینما شد.
فرانک آرتا از نویســندگان و منتقدان ســینمایی
معتقد است داشــتن اطالعات اولیه و پایهای در هر
امری ضروری اســت؛ به ویژه در حوزه سینما که به
دو بخش هنرمندان و فیلمها قابل تقســیماند و البته
هر کدام زیرشــاخههایی هم دارند .گردآوری چنین

اطالعاتی اگر درست ،دقیق و دست اول باشد ،قطعا در
پژوهشها ،نقدها و غیره مددرسان خواهد بود.
وی با بیان اینکه گردآوری چنین اطالعاتی در بدو
امر ســهل الوصول به نظر میرسد یادآور میشود :اما
وقتی نیک بنگریم ،میبینیم دربارهی همین مسائل
ابتدایی چندان اتفاق نظری وجود ندارد! شاهد بودیم
که در چندین کتاب درباره سالروز تولد بازیگری که
در قید حیات اســت ،اعداد متفاوتی درج شده! با این
نگاه تکلیف هنرمندانی که در قید حیات نیستند کامال
مشخص است.
آرتا اضافه میکند :با این مقدمــه در رابطه با بانک
جامع اطالعات سینمای ایران (سایت سوره سینما)
واقعیت این است اگر دست اندرکاران این سایت چنین
هدفی را دنبال میکنند کــه تمامی اطالعات درباره
سینمای ایران را جمع آوری کنند ،کار بزرگی خواهند
کرد .چون این کار یک روز و یک شب نیست .به نظر
میرسد هر سایتی هم ازعهدهی آن بر نمیآید ،چون
نه بودجهاش را دارد و نه نیروی انسانی که دلش برای
سینما بسوزد و تمام وقت در خدمت آن باشد .حاال که
حوزه هنری بودجهای دارد و نیروی انســانی باانگیزه
چه خوب که طرح نوئی بیفکند.
وی تأکید میکند :برای توسعه و ارتقای این بانک
صحت اطالعات و استفاده از منابع دست اول ضروری
است .ضمنا اگر ســینمای قبل از انقالب را هم اضافه
کند خوب است .با این رویکرد ،نگاهی به سر و شکل
ســایت انداختم ،به نظرم بد نبود ولی کامل شــدن
اطالعات آن زمان بر است.
این منقد سینما معتقد اســت فقط لطفا به سایت
همچون خبرگزاریهــا نگاه نکنید ،بلکــه مهم ارائه
اطالعات آرشــیوی و پایهای اســت که آن را از دیگر
فضاها متمایز میکند.
حمید یادروج از مستندسازان و منتقدین سینمایی
هم ســایت بانک جامــع اطالعات ســینمایی برای
خبرنگاران و اهالی رســانه ســایتی نام آشنا و مرجع
میداند و میگویــد :از دیرباز تاکنون این ســایت به
عنوان منبعی قابل اعتماد مورد استفاده قرار میگرفته
و میگیرد .این سایت با اطالعات کاملی که در زمینه
فیلمها دارد به نویسندگان و خبرنگاران کمک میکند
تا در تحلیلها و نقدها از اطالعات دقیقی اســتفاده
کنند.
در یک جمع بندی میتوان عنــوان کرد با توجه به
اینکه مرکز دادهپردازی ویکیپدیا فاقد اعتبار علمی
است؛ مقاالت علمی در سایت ویکیپدیا در بسیاری
از موارد کذب و فاقد اعتبار علمی اســت سایت بانک
جامعه سینمای ایران از مجموعههای روابط عمومی
سازمان سینمایی حوزه هنری مهمترین مرجع و منبع
اطالعاتی حال حاضر جامعه سینمایی کشور است.

بانک جامع اطالعات سینمای ایران ،شناسنامهای برای سینمای ایران
مهدی سجادهچی ،حسن برزیده ،ابوالفضل
جلیلی و شــاهد احمدلو دیدگاههای خود را
در خصــوص اهمیت بانک جامــع اطالعات
سینمای ایران بیان کردند.
بانــک جامع اطالعات ســینمای ایران ســینمای
ایــران از محدود ظرفیتهایی اســت کــه به اذعان
سینماگران و اهالی رســانه به مثابه مهمترین مرجع
و منبع سینمایی کشــور در حال فعالیت است .این
منبع اطالعاتی ریزترین و گاهی نایابترین اطالعات
در زمینه فیلمهای سینمایی و ســینماگران را ارائه
میدهد .ســاختار این مرجع اطالعاتی و پژوهشی به
لحاظ گرافیکی و برنامهای در سال جدید تغییر خواهد
کرد .به همین بهانه دیدگاههای چند سینماگر (حسن
برزیده ،مهدی سجاده چی ،ابوالفضل جیلیل و شاهد
احمدلو) را در خصوص اهمیــت این منبع اطالعاتی
میخوانیم:
بانک جامع اطالعات سینمایی؛ منبعی مهم
برای پژوهشگران سینما
مهدی ســجادهچی از فیلمنامه نویسان سینمای
ایران ،وجــود منبعــی مانند بانک جامــع اطالعات
سینمایی را به ویژه در زمینه تحقیقات سینمایی ،حائز
اهمیت دانست و بیان داشت« :چنین بانک اطالعاتی
به ویژه برای محققان و پژوهشــگران این حوزه منبع
بســیار مهمی به شــمار میرود و فقدانِ آن مشکل
ایجاد خواهد کرد .از ســویِ دیگر ممکن است برای
عواملی در ســینما مانند تهیه کنندگان ،فیلمسازان
و ســینماگرانی که در زمینه ســینمای ایران مطلب
مینویسند نیز مفید واقع شود .در حال حاضر گاهی
شاهد هستیم که در سینمای ما فعالیتها بر مبنای
روابط انجام میشوند و افراد از پیش میدانند که باید
با چه کســانی کار کنند اما اگر سینمای از این فضای
قبیله گرایی خارج شــود در این صورت تمام عواملی
که برای ساخت یک اثر میخواهند به عوامل سینما
در حوزههای گوناگون دسترسی داشته باشند ،برای
آگاهی از جزئیات حرفهای ایــن عوامل نیاز به چنین
منبع اطالعاتی خواهند داشت».
مهم ترین نکته« ،به روز بودنِ » این مرجع
است
حسن برزیده؛ نویســنده و کارگردان سینما ،خالء
بانکهای اطالعاتی معتبــر و قابل اعتماد را زمینهای
برای سوءاستفاده دانســت و گفت« :از آنجا که خالء
اطالعات در نبو ِد یک منبــع اطالعاتی جامع و موثق

همواره زمینه را برای سوءاستفاده و پخش اطالعات
نادرســت ایجاد میکند ،طبیعتا وجود چنین بانک
جامع اطالعاتی حائز اهمیت است .در واقع اگر رسانه
و منبعی معتبر وجود نداشــته باشد امکان دسترسی
به اطالعات نادرست ایجاد میشــود .در این مورد به
خصوص ،ایــن بانک اطالعاتی برای ما ســینماگران
نیز منبع قابل اعتمادی به شمار میرود و به سراغش
میرویم .اتفاقا چند سال پیش در جریان شکلگیری
این بانــک اطالعاتی بودم و اعتقاد داشــتم که اتفاق
خوبی برای سینمای ایران است .البته اهمیت استفاده

از این منبع صرفا برای تازه کارهای سینما نیست ،چرا
که هر چقدر هم که حافظه خوبی داشته باشیم ممکن
است برخی از اسامی را به خاطر نیاوریم؛ من شخصا
زمانی که تصمیم به ساخت فیلمی دارم ،برای یک بار
هم که شده سعی میکنم تمام اسامی را مرور کنم .در
این میان اگر به دلیل تعداد زیاد همکاران ،نا ِم کسانی
در ذهن مان از قلم بیافتد رجوع به چنین بانکی ،کمک
بسیار خوبی خواهد بود .اما مهم ترین نکته در ارتباط با
چنین مرجعی ،به روز بودنِ آن است ،به ویژه در بخش
بازیگران که ممکن اســت در بازههای زمانی کوتاهی
کارهایی به کارنامه هنری آنها اضافه شده و این بانک
اطالعاتی نیاز به روز رسانی باشد».
بانک اطالعات سینمایی فرمالیته نیست

ابوالفضل جلیلی؛ فیلمنامه نویس و کارگردان سینما
معتقد است وجود اینگونه بانکهای اطالعاتی نباید
صرفا فرمالیته باشــد« :اگر فعالیتهای سینمایی به
صورت سیستماتیک و بر اساس روندی صحیح پیش
بروند ،طبیعتا وجود چنین بانک اطالعاتی مفید واقع
خواهد بود اما متاسفانه در سینمای خیلی چیزها س ِر
جایِ خود نیست و وجود بانک اطالعاتی ممکن است
ســرگرمی به نظر برســد .به اعتقاد من وجود چنین
منبعی نباید صرفا فرمالیته باشد و باید از آن استفاده
شود؛ به این معنا مدام به آن رجوع شود و اگر به عنوان
مثال بازیگر ،فیلمبردار یا هر یک از دست اندرکارانی
که به هر دلیل چند ســالی اســت که کار نکرده اند
مورد توجه قرار گیرند و از آنها استفاده شود .در واقع
مقصود اصلی باید همین باشــد .البته در خصوص هر
مرجع اطالعاتی به روز بودن و به روز رسانی از اهمیت
ویژهای برخوردار است و شــاید هر روز نیاز به آپدیت
داشته باشد».
بانک جامع اطالعات سینمایی سوره به مثابه
شناسنامه سینمای ایران
شاهد احمدلو؛ بازیگر و کارگردان سینما ،بانک جامع
اطالعات سینمایی را به مثابه شناسنامهای برای سینما
میداند که وجودش به ویژه برای مخاطبان ضروری
اســت« :همانگونه هر فردی نیاز به شناسنامه دارد،
سینمایِ ما هم شناسنامه میخواهد .در زمانهای که
همه میتوانند با یک کلیک به تمام اطالعات آرشیوی
و ســوابق افراد دسترســی پیدا کننــد وجود چنین
منبعی واجب و ضروری اســت .شاید در دایره سینما
افراد اطالعات ناقصی در باره همکاران سینمایی خود
داشته باشند اما به مخاطب عام نیز باید فکر شود .در
واقع با توجه به گستردگی دنیای مجازی و اینترنت،
این مخاطب نیــاز دارد هنرمندان خــود را با دقت و
جزئیات بیشتری بشناسد تا شناخت دقیق تر و صحیح
تری نسبت به آنها داشته باشد .به روز رسانی نیز نکات
بســیار قابل توجه در این زمینه است که میبایست
همواره بــا دقت فراوان انجام شــود .اطالعات چنین
بانک اطالعاتــی به عنوان یکی از مهــم ترنی مراجع
شناســنامهای ســینمای ایران باید به مراتب بیشتر
چیزی که امروز هست ،باشد .این دقیق بودنِ اطالعات
هم در ب ُعد ملیِ سینمایِ ایران از هم در رابطه با ب ُع ِد بین
المللی سینمای ایران .من به شخصه در موارد بسیاری
به این بانک اطالعاتی رجوع کرده ام و مفید هم بوده
است فقط در مواردی نیاز به آپدیت و به روز رسانی با
دقت و ظرافت بیشتر دارد».
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره۳۲
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پـرونـده
ضرورت تبديل «بانک جامع اطالعات سينماي ايران» به مهمترين مرجع اطالعات سينمايي
بانک جامع اطالعات ســينماي ايران نه به عنوان
ويکي پديايي فاقد اطالعات دقيــق و صحيح ،که به
مثابه مهمترين مرجع و منبع اطالعاتي در اين زمينه
ميتواند زنده کننده خاطراتي باشد که قريب به چهل
ســال از آن ميگذرد و مرور آنها نه تنها خالي از لطف
نيســت بلکه امري ضروري براي بقا و پويايي هرچه
بيشت ِر اين رويداد هنري ـ سينمايي خواهد بود.
به اين بهانه براي تحليل و بررســي و ارزيابي سايت
«بانک جامع اطالعات ســينماي ايران» به ســراغ؛
سعيد الهي ،رضا حســيني ،عليرضا بهرامي ،روحاهلل
شمقدري ،حميدرضا مدقق ،محمد سليماني و مهدي
خرمدل رفتيم.
ِ
فعاليت دوزبانه
نياز به
سعيد الهي کارشناس ســينما؛ در خصوص سايت
بانک اطالعات سينماي ايران و ظرفيتهاي آن گفت:
اساســا در دنياي امروز که ارتباطــات و تکنولوژي با
شتاب بااليي رو به رشد است ،استفاده از فناوريهاي
نوين و چنين ابزارهايي ،امري بسيار پسنديده و قابل
تحسين است .در عرصه ســينما نيز به واسطه اينکه
مخاطبان ،ســطوح متفاوتي از جامعه را شــامل مي
شوند ،طبيعتا اطالعات به سرعت منتشر ميشود ،اگر
کردن اين اطالعات
مرجعي براي ساماندهي و به روز
ِ
وجود نداشته باشــد تا صحت اين اطالعات را بررسي
کند ،مخاطب با حجمي از اطالعات نادرســت رو به
مروج
رو خواهد بود و خود نيز به صورت ناخواســته
ِ
اين گونه اطالعات اشتباه ميشود؛ اطالعاتي که مي
تواند سينه به سينه و دهان به دهان به سطح وسيعي
از جامعه منتقل شود .بنابراين به اعتقاد من تاسيس
سايتي چون بانک جامع اطالعات سينماي ايران که
از سالهاي پيش در ســازمان سينمايي حوزه هنري
اتفاق افتاده اقدامي شايان تقدير اســت و بايد در به
روز رســاني آن تالش کرد .اگر بتوانيــم بانک جامع
اطالعات ســينماي ايران را در ابعاد مختلف ديگري
چون حوزه رويدادهاي سينمايي ،مراکز و شرکتهاي
مرتبط با سينما ،دفاتر سينمايي و هر گونه اطالعات
مرتبط با حوزه سينما نيز گسترش دهيم بسيار خوب
است .حتي مي توان اين بانک را به صورت دوطبانه و
به زبانهاي فارسي و انگليسي فعال کرد تا مخاطبان
غير ايراني نيز امکان رجوع به اين ســايت را داشــته
باشند .از ســوي ديگر از آن جهت که يک سازمان و
نهاد دولتي به نوعي متولي اين سايت است ،مخاطبان
اعتماد و اطمينان بيشتري نســبت به اطالعات اين
بانک اطالعاتي دارند چرا که آن را قابل استناد و موثق
تلقي ميکنند.
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دريافت اطالعات موثق
رضا حســيني؛ منتقد ســينما در خصوص بانک
اطالعات ســينماي ايران و ظرفيتهــاي آن گفت:
همواره جاي خالي چنين مرجعي احساس ميشده و
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مهرماه۹۸

هنوز هم جا براي بهتر شدن و رشد اين مرجع وجود
دارد .به شخصه در حوزه ســينماي ايران از مدتها
پيش به طرق مختلف اگر به دنبال اطالعاتي بودم اين
مرجع به من کمک کرده است .در حال حاضر نيز در
کنار اين مرجع ويکي پديا وجود دارد که پژوهشــگر
همواره نسبت به اطالعات مندرج در آن ترديد دارد.
اما خوشبختانه سايت بانک جامع اطالعات سينماي
ايران اين ويژگي را دارد که مخاطب از اطالعات درج
شده در آن اطمينان بيشتري دارد .بنابراين اگر توسعه
بيشــتري پيدا کند ميتواند نيازهاي بيشتري را در
جست و جوهاي اينترنتي برطرف کند.

نادرست نيز در آنها درج ميشــود .در اين ميان آنچه
که بايد رخ دهد ساز و کارهاي تعاملي براي ارتباط با
سينماگران است .به طور فرض به شخصه مواردي را
سراغ دارم که اطالعاتشــان در اين سامانه به صورت
ناقص درج شده و اگر سينماگران اطالع داشته باشند
که از چه طريقــي ميتوانند اطالعات خــود را براي
تکميل در اختيار ســامانه قرار دهند ،چنين تعاملي
برقرار خواهد شد .اگر اين نکته به عنوان مورد نظر قرار
بگيرد از يک سو اطالعات سامانه دقيقتر خواهد شد
و از سوي ديگر اين سامانه به عنوان مرجع جديتري
ميان سينماگران شناخته خواهد شد.

ضرورت تبديل بانک
به مهمترين مرجع اطالعات سينمايي ايران
عليرضا بهرامــي ،مديرکل فرهنگــي خبرگزاري
ايســنا؛ در خصوص بانک اطالعات ســينماي ايران
و ظرفيتهــاي آن گفت :من از ســايت بانک جامع
اطالعات ســينماي ايران خاطره خوبي دارم چرا که
سالهايي بود که ما در هفته يک پرونده درباره يکي از
فيلمهاي روي پرده در مجله کار ميکرديم و از آنجا که
ميخواستيم در مقدمه آن معرفي از سازندگان فيلم
داشته باشيم ،در مواردي که ترديد داشتم نياز به يک
منبع موثق داشتم ،اسم هر سينماگري را که در گوگل
جستجو ميکنيم دو صفحه نخست که پيدا ميشود،
ويکيپديا و ســايت بانک جامع اطالعات ســينماي
ايران است .ويکي پديا که شخصا همواره به اطالعات
آن بياعتماد بــودهام و در اين مــورد به خصوص به
من ثابت شــده که بعضا اطالعات آن دقيق نيســت.
نميتوان گفت سايت بانک جامع اطالعات سينماي
ايران کامال دقيق و بيعيب و نقص است اما دست کم
کاملتر و قابل اطمينانتر از هر منبعي است .اميدوارم
اگر روزي اين مرجع تکامل پيــدا کند ،به مهمترين
مرجع اطالعات سينمايي ايران تبديل شود؛ چرا که
پژوهشگران در هر لحظه و در موارد بسياري به وجود
چنين مرجعي نياز دارند.

بانک ،مدلي از  IMDBايراني
حميدرضا مدقق؛ سردبير علمي ،فرهنگي و هنري
شبکه خبر در خصوص بانک اطالعات سينماي ايران
و ظرفيتهاي آن گفت :بــه خاطر دارم زماني که اين
سايت شکل گرفت ما نيز گزارشي از آن تهيه کرديم.
ايده بسيار خوبي بود و مدلي از  IMDBايراني است
و تا آنجا کــه ميدانم در ميان رســانهها محل رجوع
بسياري از اهالي مطبوعات است و در دسترسترين
اطالعات موجود را به صورت آن الين در اختيار محقق
قرار مي دهد و من نيز به شخصه در موارد بسياري از
آن استفاده ميکنم .اما در کنار اين ويژگيهاي مثبت
اين سايت در ابتداي راه بسيار خوب کار کرد که البته
با يک سري ايرادات فني همراه بود که البته در يکي دو
سال اخير دوباره احيا شده و در حال تکميل اطالعات
است .بزرگترين ايراد اين سايت وجود اطالعات ناقص
و نادرستي است که بعضا در آن وجود دارد .به نظر من
بسيار ضروري است که اطالعات اين سايت بروزرساني
شود و در زمينه سينماي قبل از انقالب نيز ميبايست
اطالعات تکميل شود .در بخشهايي مشخصا از منابع
ديگري هم بهرهبرداري شده که برخي از آنها نيز کامل
نيستند .در بخش جشــنوارههاي داخلي و خارجي
نيز نياز به بازنگري اســت و نياز به طراحي جامعتري
رغم تمامي اين نقــاط ضعفي که به آنها
دارد .اما بــه ِ
اشاره کردم وجود چنين مرجعي بسيار الزم ،مفيد و
ضروري است و به شخصه ترجيح ميدهم با وجود اين

لزوم شکل گيري ساختار تعاملي ميان سامانه
و سينماگران
کارگردان سينما
روحاهلل شــمقدري؛ نويســنده و
ِ
در خصوص ســايت بانک اطالعات ســينماي ايران
و ظرفيتهاي آن گفــت :در مجمــوع چنين بانک
اطالعاتي براي ســينماي ايران الزم و ضروري است،
و به تعبيري ميتوان گفت مدتها يکي از مرجعهاي
اصلي ،تنها همين بانک جامع اطالعات سينماي ايران
بود .هر چند در حال حاضر دست کم به لحاظ جست
و جوهاي اينترنتي جايگاه آن به اندازه قبل نيست که
البته به نظر من چرايي اين نکته ميبايســت آسيب
شناسي شود؛ چرا که بعضا منابع غير رسمي به عنوان
مرجعهاي باالتري در جست و جوهاي اينترنتي قرار
ميگيرند کــه طبيعتا گاهي اطالعــات غير واقعي و

بانک جامع
اطالعات سينماي ايران
اين ويژگي را دارد
که مخاطب
از اطالعات درج شده
در آن
اطمينان بيشتري دارد.

ضعفها باز هم وجود داشته باشــد چرا که بسيار زياد منبع
رجوع است.
نکته مهم در خصوص اين بانک اطالعاتي؛ مسئله
اعتماد است
محمد سليماني؛ ســردبير مجله جهان سينما در خصوص
بانک اطالعات ســينماي ايران و ظرفيتهــاي آن گفت :به
شخصه بسيار خوشحال هستم که اين سايت که با تالش بسيار
زياد آغاز به کار کرد ،تا به امروز توانسته با تکيه بر بازخوردهاي
مثبتي که دريافت کرده است به حيات خود ادامه دهد .من به
عنوان کسي که فعاليتهاي تحقيقي بسياري در حوزه سينما
انجام دادهام شــايد بيش از هر کس ديگــري اهميت چنين
مرجعي را براي فضاي تحقيق و پژوهش در عرصه سينما درک
مهم ديگر در اين مورد مسئله اعتماد است؛ اينکه
کنيم .نکته ِ
محقق بتواند به اطالعات موجود در يک مرجع اعتماد کند .به
اعتقاد من ،بانک جامع اطالعات ســينماي ايران به نوبه خود
توانســته اعتماد مخاطبان را جلب کند اين اعتماد زماني به
دست ميآيد که اطالعات مندرج در سايت با دقت گردآوري
شده باشد و کمترين ميزان خطا و اشتباه در آن ديده شود .با
توجه به جديت و پشتکار دست اندرکاران اين سايت ،به نظر
ميرسد اين مهم تا به امرزو محقق شده و در آينده نيز اتفاق
خواهد افتاد .من پيشنهاد ميکنم تيم فعال در اين زمينه براي
جلب اعتماد بيشتر ،ميتوان به تيم گستردهتري تبديل شود و
فعاليت گستردهتري داشته باشد تا پروسه گردآوري اطالعات
با سرعت بيشتري انجام شود.
دورنماي بسيار خوب
مهدي خرمدل؛ دبير بخــش فرهنگي ســايت تابناک در
خصوص بانک اطالعات ســينماي ايــران و ظرفيتهاي آن
گفت :تا کنون تالشهاي بســياري انجام شده تا مدلي شبيه
به  IMDBدر ايران داشته باشــيم اما تمامي آنها با شکست
رو به رو شــدند به جز همين بانک جامع اطالعات سينماي
ايران که متولي آن حوزه هنري و سايت بانک جامع اطالعات
سينماي ايران است .مشخصا شايد بتوان گفت که در طول يک
ماه ميزان رجوع من به اين سايت براي يافتن جزئيات فيلمها
سه رقمي اســت .به نظر من در بلند مدت و در بيست آينده
تبديل به ســرمايه بســيار مهم و بزرگي براي سينماي ايران
خواهد شد .در آينده بخش قابل توجهي از  SEOسايتها و
مخاطبان بر اساس همين اطالعات پايه شکل خواهد گرفت.
اطالعاتي که مخاطبان ميخواهند با يک جست و جوي ساده
اينترنتي به دســت بياورند و ديگر حوصلــهاي براي خواندن
کتب مرجع در اين زمينه نيســت .به اعتقاد من اگر سازمان
ســينمايي حوزه هنري يک روز از ســرمايه گذاري و تمرکز
بر اين حوزه بکاهد خســارت عمدهاي خواهد ديد .اميدوارم
در آينده سرمايه گذاري گســتردهتري در اين زمينه صورت
بگيرد تا اطالعات بــا کيفيتتري نيز به آن اضافه شــود .به
عنوان مثال همانند  IMDBهــر فيلم يک مجموعه عکس
داشته باشد ،مجموعهاي از مترجمان را به تيم اضافه کنيد تا
مطالب به دو زبان ارائه شوند و مطالب از حالت بومي به حالت
بينالمللي تبديل شــود .در حقيقت به جايي برسد که تمام
سينماگران ايراني درخواست مکرر براي ارائه اطالعات خود
در اين سايت داشته باشند .اگر اين جزئيات با کيفيت باال به
اين بانک اطالعاتي اضافه شود و گرافيک قديمي سايت که در
واقع ميراث سالهاي دور است به روز رساني شود ،به شخصه
دورنماي بسيار خوبي براي اين بانک اطالعاتي ميبينم.

علیرضا تابش:

بانک جامع اطالعات سینمای ایران
مانع از فراموشی نام اهالی سینماست
مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی معتقد است :سینمای ایران
به عنوان یک صنعت بــزرگ همواره با این تهدیــد روبرو بود که
نام زحمت کشانش در هیچ منبعی ثبت نشــود ،اما سایت بانک
اطالعات جامع سینمای ایران «سوره سینما» مانع از این مسئله
شد.
علیرضا تابش ضمن بیان این مطلب عنوان کرد :بانک اطالعات
اهالی سینمای ایران «سوره ســینما» تالش قابل تقدیری است؛
در قالب یک سایت که در آن اطالعات تمام فیلمها از سال ۱۳۰۹
تا االن با تیتراژ کامل بارگذاری شــده و تاریخچه جشنوارههایی
مثل فجر ،کودک ،روستا ،رشد ،دفاع مقدس در آن موجود است و
همچنین تصاویر فیلمهای سینمایی قابل دسترسی است .هرچند
این سایت برای رسیدن به جایگاه پژوهشی در حوزه سینما فاصله
دارد اما بستر ارزشمندی برای پژوهشگران و جستجوگران حوزه
اطالعات سینمایی است.
وی ادامه داد :سینمای ایران به عنوان یک صنعت بزرگ همواره با
این تهدید روبرو بود که نام زحمتکشان و کسانی که پشت دوربین
فعالیت میکنند و یا کسانی که زندگیشــان در تاریکی اماکنی
چون البراتوارها سپری شده ،نامشــان در هیچ منبعی ثبت نشود
اما سایت «سوره سینما» با درج تیتراژ کامل فیلمها این امکان را
فراهم کرد تا نام این بزرگان و تالشگران در تاریخ سینمای معاصر
ثبت شود و از طرفی باعث شود که کســانی که در حوزه پژوهش
نیازمند اطالعات هســتند ،این خال تا حدود زیادی مرتفع شود و
نیاز پژوهشگران را تامین نماید.
تابش همچنین گفت :باید توجه داشت که این بانک اطالعاتی و
یا هر بانک اطالعاتی دیگری باید مستند باشد و مورد رجوع اهالی
و نهادهای ســینمایی و فرهنگی قرار گیرد و در جنبه دیگر ،یک
بانک اطالعاتی باید کاربردی باشد و اطالعات آن در گردش باشد،
چرا که میزان اعتبار یک بانک اطالعاتی به ضریب در گردش بودن
اطالعات و میزان مراجعه و تنوع گروههای بهرهبردار آن بستگی
دارد.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پایان گفت :فکر میکنم با
توجه به ورود نسل جوان و جدیدی از سینماگران (فیلم اولیها)،
رصد کردن این آثار و درج اطالعات مربوط به آنها یکی از اولویتها
برای به روز رسانی «سوره سینما» محسوب میشود.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره32
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شش هزار و  ۱۷۵پرونده شامل :پرونده افراد،
فیلمها ،شرکتهای سینمایی و جشنوارهها طی
سال  ،۹7توسط بانک جامع اطالعات سینمای
ایران «سوره سینما» از مراکز سازمان سینمایی
حوزه هنری به روزرسانی شد.
این بانک عالوه بر بروزرســانی پرونده ۶۱۷۵
فعالیت سینمایی ،پرونده  ۹۵فیلم ساخته شده
در سال  ۹7را به همراه تصاویر این آثار در بانک
ثبت و آماده بهره برداری کرد.
همچنین ،برای اولین بار پرونده صنف بدلکاران
ســینما با مشــارکت این صنف در خانه سینما
در بانک جامع اطالعات ســینمای ایران ایجاد
و اطالعات بدلکاران ســینمایی در آن به عنوان
«ســایر بازیگران» ثبــت و همچنــان ،در حال
بروزرســانی و جمع آوری اطالعات این بخش از
بدنه سینمای کشور است.
از دیگــر فعالیتهای این بانک در ســال ۹7
میتوان به« :ثبت فروش اکــران فیلمها در این
سال و برنامه نمایش فیلم در سراسر کشور ویژه
ســینماهای حوزه هنری»« ،ســاخت پرونده
جشنواره فجر دوره ســیوپنجم شامل :گزارش
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
مهرماه۹۸

افتتاحیه ،اختتامیه ،قوانین و مقرارت ،پیام دبیر-
معرفی داوران و اعضای هیئت انتخاب و همچنین
نامزدها و برگزیدگان ،آلبــوم تصاویر به تفکیک
روزها شــامل  ۹۰۳تصویر از حواشی افتتاحیه،
اختتامیه و نشستهای خبری»« ،ساخت پرونده
جهانی جشــنواره فجر دوره سیوچهارم شامل:
قوانین و مقررات ،معرفی نامزدها و برگزیدگان،
گزارش تصویری به شــکل روزشــمار ،معرفی
فیلمها و معرفی اعضای هیئت انتخاب و داوری»
اشاره داشت.
بانک جامع اطالعات ســینمای ایران از مراکز
زیرمجموعه روابط عمومی ســازمان سینمایی
حوزه هنری است که شــامل :پرونده  ۳۲هزار و
 ۴۳۹سینماگر از ســال  ،۱۳۰۹سه هزار و ۵۰۷
پروند فیلم شامل :آلبوم عکسها ،خالصه داستان
و تیتــراژ؛ همچنین ،اطالعات مربــوط به ۷۶۵
شرکت و فیلمهای تولید شده است.
شایان ذکر است :محتوای بانک جامع اطالعات
سینمای ایران «سوره ســینما» که اولین و تنها
بانک اطالعاتی (دیتابیس) سینمای ایران است
شامل :تاریخچه سینمای ایران ،معرفی فیلمهای

ساخته شده ایرانی به همراه کلیه اطالعات مربوط
به آنها (عوامل فیلم ،مشــخصات فنی ،خالصه
فیلم ،بیوگرافی و ســوابق هنری ســینماگران
ایرانی) از سال پیروزی انقالب اسالمی تا کنون
میباشــد ،بزرگترین گالری عکس ســینمایی
(شامل عکسهای صحنه ،پشت صحنه و پوستر)
برای فیلمها ،افراد و جشــنوارهها ،گزارش کامل
از نتایج جشــنوارههای داخلــی و بینالمللی و
رویدادهای روز آن ،امکان دسترسی به اطالعات
روز سینماهای تهران به طور کامل ،بخش آرشیو
عکس شــامل عکس فیلم ،پشــت صحنه فیلم
و هنرمندان میشــود .همچنیــن پرونده کامل
(شامل قوانین و مقررات ،فیلمها ،جوایز ،تصاویر
و )...از اطالعات مربوط به جشــنوارههای مهم
سینمایی کشور مانند :جشنواره بینالمللی فیلم
فجر ،جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان،
جشن خانه سینما ،جشــنواره بینالمللی فیلم
مقاومت ،جشنواره بینالمللی فیلم رشد در این
بانک گردآوری شده و پرونده فیلمهای سینمایی
به تفکیک سال تولید از  ۱۳۰۹تاکنون در آن ارائه
شده است.

