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هبمن سزب

سینما حقیقت

سخن نخست
گســترش بســترهای گفتمانی در حوزه
هنری
برگزاری نشســتهای تبیینی با حضور
دکتر حســن عباســی ،طراحــی برنامه
ســینماگپ با حضور و همراهی صاحب
نظران و اساتید سینما ،برنامه سینما پاتوق
برای میــدان دادن به جوانان فیلمســاز
و در کنــارش پیــش بینی نشســتها و
میزگردهــای تحلیلــی و پژوهشــی از
جدیترین تحرکات مبنایی اســت که در
حوزه هنری در حال انجام است.
حوزه هنری به نظر میرســد در ماههای
اخیر پوســت انداخته اســت .توســعه و
گســترش بســترهای گفتمانی و ایجاد
فضایی برای تعاطی افکار و اندیشــهها و
آرا و ســایق در حوزههای فکری و مبانی
فرهنگ ،هنر و رســانه اتفاقی اســت که
این ماهها و هفتهها در ایــن نهاد انقالبی
شــاهدیم .موضوعی که بســیار حیاتی و
اساسی اســت و جامعه فرهنگی و هنری
بیش از گذشته بدان نیاز دارد.

در دنیای امــروز با تکثر و وفــور هجمه
رســانههای شــنیداری و دیــداری این
ضرورت اجتناب ناپذیر اســت؛ و راهبرد
حوزه هنری بسیار درســت و هدفمندانه
است.
این ظرفیت جدیدی که در حوزه هنری و
در بخش سینمایی این نهاد انقالبی ایجاد
شده قطع به یقین ،یک افق و گشایش تازه
است .البته این عرضه چالشها و مشکالت
خاص خودش را در پی دارد .نشســتها،
پیرامــون مهمتریــن و چالشــیترین
موضوعــات و مباحث ســینمای ایران با
رویکرد پژوهشی و تحلیلی و با هدف تبیین
وضعیت ،ترسیم افقها و نیازهای سینما
در غفلت بسیاری از مراکز و دستگاه های
فرهنگی در این نهاد طراحی شده است.
برگزاری نشســتهای تبیینی با حضور
دکتر حســن عباســی ،طراحــی برنامه
ســینماگپ با حضور و همراهی صاحب
نظران و اساتید سینما ،برنامه سینما پاتوق
برای میــدان دادن به جوانان فیلمســاز

و در کنــارش پیــش بینی نشســتها و
میزگردهــای تحلیلــی و پژوهشــی از
جدیترین تحرکات مبنایی اســت که در
حوزه هنری در حال انجام است.
موضوعاتــی چون« :تحلیــل خانواده در
ســینمای ایران»« ،بررســی ســینمای
مســتند»« ،تحلیــل خط و مشــیهای
فرهنگی و رسانهای کشــور»« ،ظرفیت
شناســی مخاطب در ســینمای ایران»،
آســیب شناسی ســینمای دفاع مقدس
با عنــوان «ســینما و دفــاع مقدس»،
«بررسی جایگاه حوزه هنری در سینمای
ایران»« ،جشــنواره فیلم فجر؛ فرصتها
و چالشها» همچنیــن «ارزیابی پخش
بینالملل سینمای ایران»« ،جوانگرایی
در سینما»« ،چالش نظارت در سینمای
ایران»« ،بررسی زبان فارسی در تولیدات
سینما و تلویزیون»« ،سینما و دیپلماسی
فرهنگی»« ،ســینمای کودک و ترسیم
افقهای پیشرو»« ،چالش سینمای دفاع
مقدس» از جمله موضوعات بررسی شده

در این نشستها است.
طراحی برنامههایی چون« :شــوکران»
و «نقد ســینما» در فضای رســانه ملی
در کنار ایجاد شــرایط بــرای هم افزایی
مجموعههای فرهنگی انقــاب رهآورد
اتفاقات تازه در حوزه هنری است.
این رویکردی اســت که ســازمان حوزه
هنــری بــرای واکاوی و تحلیل وضعیت
و ارائــه راهکار برای رفع معضل انســداد
در ســینمای ایران در دو ســاله اخیر در
پیش گرفتــه اســت  -طر حهایی چون
«سینماپاتوق» و میزگردهای تخصصی و
نشستهای مناظره تحت عنوان «سینما؛
گفتمان فرهنگی» با حضور بیش از ۱۰۰
سینماگر و منتقد دقابل تمجید است.
پوست اندازی سازمان ســینمایی حوزه
هنری را باید به فال نیک گرفت و ثمرات و
دستاوردهای آن بدون شک ،برای جامعه
فرهنگی و سینمایی کشور خواهد بود.

رویدادها
جایزهبهترینکارگردانیبخارستبرای«انتهایجاده»
سوران رحیمی کارگردان فیلم کوتاه «انتهای جاده» تولید حوزه
هنری اســتان کردســتان جایزه ویژه بهتریــن کارگردانی به نام
«کریستین نمسک» از بیست و سومین جشنواره فیلم دانشجویی
سینمایوبیت بخارست رومانی را از آن خود کرد.
این جشــنواره به منظور ارائه و نمایش فیلمهای دانشــجویان رشته سینما
در سالن دانشگاه «یو ان ای تی سی» بخارســت در آذرماه برگزار شد و فیلم
«انتهای جاده» به عنوان تنها فیلم کوتاه ایرانی در این جشنواره حضور پیدا
کرد.
آژانس پخش کات فیلم پخش بین المللی این اثر را به عهده دارد.نویسندگی
این فیلم را سوران رحیمی و عدنان جوانمردی برعهده داشتهاند.

«تماممریمها»فیلمبرترجشنوارهفانوس
فیلم داســتانی «تمــام مریمها» از تولیــدات حوزه هنری
سمنان به عنوان فیلم برتر سومین جشنواره ملی «فانوس»
معرفی شد.
فیلم داســتانی «تمام مریمها» در بخش آزاد فیلم داستانی کوتاه ،از
سوی هیئت داوران به عنوان فیلم برتر معرفی شد.
داستان این فیلم درباره مادر مفقوداالثری است که نامه ای از پسرش
مبنی بر خواســتگاری از دختری به نــام مریم دریافــت میکند و
جستجوی مادر برای پیدا کردن مریم آغاز میشود.
این فیلم بر اساس داستان تمام مریمها از کتاب «از سرفه ،از سکوت»
نوشته مهدی زارع است که در سال  1393از سوی حوزه هنری استان
سمنان توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

نمایش«درچوبی»درجشنواره«کیپ»آفریقایجنوبی
فیلم کوتاه داستانی «در چوبی» در جشنواره بینالمللی
فیلم کودکان «کیپ» آفریقای جنوبی به نمایش درآمد.
فیلم «در چوبی» به کارگردانی ناصر فکور در جشنواره
فیلم «کیپ» که شــامل دو بخش فیلمهای بلند و کوتاه در حوزه
کودکان میباشد حضور داشت.
این فیلم به تهیهکنندگی حوزه هنری خراسان شمالی در روزهای
 ۲۹نوامبر تا  ۱دسامبر  ۲۰۱۹در شهر کیپتاون ،پایتخت آفریقای
جنوبی به نمایش درآمد.
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«ذبح»درراهجشنواره«لچه»ایتالیا
فیلم کوتاه «ذبح» ســاخته مشــترک آکو زندکریمی و ســامان
حســینپور در چهاردهمین جشــنواره «لچه» ایتالیا به نمایش
گذاشته خواهد شد.
فیلم کوتاه «ذبح» ساخته مشــترک آکو زندکریمی و سامان حسینپور در
چهاردهمین جشــنواره «لچه» ایتالیا به نمایش گذاشته خواهد شد و با 58
فیلم دیگر از کشورهای :ایتالیا ،آفریقای جنوبی ،هند ،روسیه ،فرانسه ،استونی،
یونان ،اسپانیا ،اسلواکی ،برزیل ،فنالند و لهستان به رقابت خواهد پرداخت.
الزم به ذکر است این فیلم تنها نماینده ایران در این دوره از جشنواره است.
فیلم کوتاه «ذبح» تولید حوزه هنری کردســتان ،داســتان خانوادهای است
که برای گذراندن یک زمستان ســخت باید تنها دارایی خود یعنی گاوشان
را بفروشند ،اما پسر خانواده از این تصمیم خوشــحال نیست و گاو را فراری
میدهد.
چهاردهمین جشنواره بین المللی لچه ایتالیا از  ۲۸دسامبر تا  ۴ژانویه در شهر
لچه ایتالیا برگزار خواهد شد.

اهدا جایزه«بام ایران» به «مادربرفی»
فیلم کوتاه «مادربرفی» اثری از حوزه هنری خوزستان
از چهارمین جشنواره «بام ایران» چهارمحال و بختیاری
جایزه گرفت.
فیلم کوتاه «مادر برفی» به کارگردانی مرجان خســروی و تهیه
کنندگی ســید شــهاب الدین طباطبایی ،اثری از حوزه هنری
خوزســتان و با مشارکت انجمن ســینمای جوان چهارمحال و
بختیاری است که در این جشــنواره با  ۴۲اثر به رقابت پرداخت
و موفق شد جایزه بهترین کارگردانی را به خود اختصاص دهد.
موضوع داستان این فیلم ،زندگی پســر نوجوانی است که هنوز
به بلوغ کافی فکری نرســیده ،اما بهخاطر شیوه زیست و اقلیم،
ازدواج کرده و حاال در تالش است که جان همسر باردار خود را
نجات دهد.

حضور «آقای گوزن» در جشنواره انیمیشن لندن
انیمیشــن «آقای گوزن» به کارگردانی مجتبی موســوی
و محصول مشــترک ســازمان ســینمایی حوزه هنری در
شانزدهمین جشنواره بینالمللی انیمیشن لندن ()LIAF
حضور داشت.
انیمیشــن کوتاه «آقای گوزن» در ادامه حضورهــای موفق خود در
جشنوارههای مختلف بینالمللی و کسب جوایز متعدد ،این بار در یکی
از معتبرترین جشنواره فیلمهای انیمیشن شرکت کرد.
جشنواره بینالمللی انیمیشن لندن ()LIAF؛ شامل طیف وسیعی از
بهترین انیمیشنهای هوشمندانه و سرگرم کننده ساخت سراسر دنیا
میشود و تالش دارد این باور را که انیمیشن مخصوص کودکان است،
تغییر دهد .جلسههای مفید پرسش و پاسخ ،ورکشاپها و رای گیری
از مخاطبان این جشنواره را بسیار پربار کرده است.
این جشنواره از  29نوامبر تا  8دسامبر برابر با  8تا  14آذرماه در لندن
برگزار شد.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره34
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تولید «مثلث بیقاعده» در شهرکرد
فیلم کوتاه «مثلث بیقاعده» به نویسندگی و کارگردانی حمید
علیدوستی شهرکی در شهرکرد تولید شد.
فیلم کوتاه « مثلث بیقاعده» به نویسندگی و کارگردانی حمید
علیدوستیشهرکی با حمایت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و
توسط حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در شهرکرد تولید شد.
با توجه به تفاهمنامه مبادله شــده بین دفتر امــور اجتماعی و فرهنگی
اســتانداری و حوزه هنری چهارمحال و بختیاری پیرامــون تولید آثار
هنری با محوریت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،اولین محصول این
تفاهمنامه با عنوان فیلم کوتاه «مثلث بیقاعده» در شهرکرد تولید شد.
فیلم کوتاه «مثلث بیقاعده» با نگاهی نقادانه ســعی دارد روایتی از لزوم
توجه به تحکیم خانواده و آسیبهای آن در جامعه امروزی را به نمایش
بگذارد

اکران فیلمهای جشنواره «سینام حقیقت» در ساری
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اکران همزمان فیلمهای جشنواره «سینما حقیقت» طی دو
روز در سینما سپهر ساری مازندران صورت گرفت.
در این رخداد فرهنگی هنری که  23و  24آذر  98برگزار شد،
با استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه شد و فیلمهایی از بخش مسابقه
ملی جشنواره در سالن شماره دو سینما سپهر ساری به نمایش درآمد.
فیلمهایی همچون « آبشــار» به کارگردانی علی شهابی نژاد« ،جمیله»
به کارگردانی محمدباقر شاهین« ،زمستان است» به کارگردانی مهرداد
زاهدیان« ،سینما چهارباغ» کاری از علیرضا منصوری« ،روایت رهبری»
اثر مهدی نقویان و «فرزنــدان خونیار» به کارگردانی آرمان قاســمپور
دشتکی از جمله این فیلمها بودند.
اکران همزمان فیلمهای «سینما حقیقت» با همکاری اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،حوزه هنری و صدا و سیمای مازندران ،موسسه فرهنگی
تبلیغاتی بهمن سبز ،شهرداری ساری و مرکز گسترش سینمای مستند
و تجربی برگزار شد.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
آذر۹۸

برگزاری کارگاه فیلمسازی مستند در فارس

واحد هنرهای تصویری حوزه هنــری فارس کارگاه مقدماتی
فیلمسازی کوتاه مستند را برگزار میکند.
محمدحسن محمودی مســئول این واحد عنوان کرد :تولید
فیلم مســتند از رویکردهای اساسی ماست که نیاز به آموزش
دارد و راه اندازی کارگاه مقدماتی فیلم کوتاه مستند را باید در همین راستا
ارزیابی کرد.
وی افزود :این رویداد که «کارگاه فیلم کوتاه مســتند؛ ایدهیابی ،پرداخت
و تولید» نــام گرفتــه ،از جمله برنامههایی اســت که در قالــب برنامهها
و کارگاههــای زمســتانه در حوزه هنری فــارس در حال برگزاریســت و
عالقهمندان عرصه سینما و فعاالن این عرصه در آن شرکت دارند.
وی در تشــریح عناوین این کارگاه تصریح کرد :در بخــش اول کارگاه به
مفاهیم «ایدهیابی پرداخــت» میپردازیم و در بخش دوم چگونگی تولید
فیلم مستند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
محموی افزود :ایــن کارگاه  ۱۳آذرمــاه افتتاح و تــا  ۲۵دیماه روزهای
چهارشنبه هر هفته از ساعت  ۹تا  ۱۲در محل حوزه هنری فارس ادامه دارد.

تولید فیلم صدثانیهای «مستانه» در اردبیل
فیلم کوتاه صدثانیهای «مســتانه» با موضوع آســیبهای
اجتماعی در واحد هنرهای تصویری حوزه هنری اســتان
اردبیل تولید شد.
فیلم داستانی «مستانه» یکی از ده فیلم تولید شده در زمینه آسیبهای
اجتماعی با محوریت مضرات مصرف مشــروبات الکلی بر روی جامعه و
خانواده است.
بر اساس تفاهمنامه وزارت كشور با حوزه هنری ،تولید فیلمهای كوتاه
 100ثانیهای با موضوع آســیبهای اجتماعی ،از اسفندماه  1397در
دستور كار حوزه هنری قرار گرفته و در همین راستا فیلمسازان استان
اردبیل 10 ،فیلم کوتاه با ارائه راهكارهای كاهش و مبارزه با آسیبهای
اجتماعی ،بیان عوامل ریشهای و ارائه الگوهای مثبت تولید کردهاند.

رویدادها

رئیس هیئتمدیره صنف انیمیشن ایران:

قطار رویازی روی ریل
امیر سحرخیز گفت :یکی از اهداف صنف انیمیشن
شفا فسازی و گسترش بازار است و رویدادی مثل
«رویازی» دقیقاً در همین مسیر قدم برمیدارد.
امیر سحرخیز رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی
انیمیشن به عنوان یکی از پایههای برگزاری رویداد
«رویازی» ضمن حمایت از روند برگزاری پیچینگ
انیمیشن ایران ،در خصوص دالیل ورود صنف
انیمیشن به جمع برگزارکنندگان این رویداد گفت:
یکی از اهداف صنف انیمیشن شفافسازی و گسترش
بازار است و رویدادی مثل رویازی دقیقاً در همین
مسیر قدم برمیدارد .هیچ شکی وجود ندارد که
کارهای این چنینی در قدمهای اول عاری از اشکال
ال نمیتوان
و خطا و مشکالت اجرایی نیستند و اص ً
ال مثبت بوده و
مدعی شد که عملکرد این رویداد کام ً
هیچ ایرادی نداشته ،همانطور که نمیتوانم در مورد
فعالیتهای انجمن صنفی صد درصد از همه چیز
دفاع کنم چون مسلماً ایراد داشته ،ولی زمانی که
در پایان یک اتفاق مشکالت و محاسن آن را کنار هم
میگذاریم و میبینیم که محاسن خیلی بیشتر بوده،
پس میتوان گفت هشتاد درصد به آنچه میخواسته
رسیده و آن کمبودها را رفع میکند .در خصوص
رویداد رویازی نمیتوانم بگویم بدون ایراد بوده ولی
دقیقاً در مسیری که ریل گذاری شده بود ،حرکت
میکند.
سحرخیز در خصوص میزان موفقیت رویازی در
رسیدن به اهدافش با اشاره به اینکه مفهومی شبیه به
پیچینگ در ایران خیلی دیر ورود کرده گفت :توقع
رسیدن به نتیجه نباید در یک بازه کوتاه مدت یکی دو
ساله باشد ،این یک پروسه طوالنی است .نکاتی مثل
قطع وابستگی به سرمایه و بودجه دولتی برای تولید

محتوای فرهنگی چیزی است که در زمان طوالنی به
دست میآید .هرچند معتقدم که این ارتباط نباید
ال قطع شود ،ولی شاید بتوان گفت که نزدیک به
کام ً
 80درصد از ساختارهای تولید ما باید از این ماجرا
مستقل شود .اگرچه فکر کردن به این مسئله نیز
گاهی اوقات غیرممکن است ،چون انیمیشن سالها
توسط بودجه دولتی حرکت کرده.
وی افزود :به همین نسبت که ایجاد استقالل در
انیمیشن زمان میبرد ،جا افتادن یک رویداد مثل
رویازی (که یکی از قد مها در رسیدن به همین
استقالل است) نیز مسلماً زمان میبرد .اما اینکه
عملکرد این رویداد چطور بوده ،میتوان گفت که
هشتاد تا نود درصد آنچه که در ذهن برگزارکنندگان
بوده ،اتفاق افتاده است .یعنی یک جریان شفافِ کار
کردن ،از پرداخت یک طرح تا رساندنش به شرایط
ارائه و ارائه در مقابل سرمایهگذار و در نهایت اتصال به
سرمایه گذار برای تولید ،اتفاق افتاده است .حاال اینکه
چند درصد کسانی که در این رویداد درگیر بودند به
نتیجه درستی رسیدند ،موضوعی است که در مدت
زمان طوالنی باید مشخص شود.
رئیس هیئتمدیره صنف انیمیشن در رابطه با
موضوع شفا فسازی که یکی از شعارهای رویداد
پیچینگ انیمیشن ایران هست نیز گفت :یکی
از مواردی که ما در صنف انیمیشن به آن بسیار
اهمیت میدهیم ،موضوع شفا فسازی است .برای
همین است که رویدادهایی مثل رویازی برای ما جز
موارد مهمی است که باید همه کسانی که در فضای
انیمیشن کار میکنند به آن کمک کنند ،از حمایت
کنند تا رشد کند .حاال اینکه این رویداد در خصوص
شفافسازی در دوره اول و دوم موفق عمل کرده یا

خیر ،به نظرم در قدم اول عملکرد مثبتی داشته و
به این هدف که یکی از نیتهای اصلی رویداد بوده
رسیده است.
او در خصوص همکاری متولیان تولید انیمیشن
با پیچینگ رویازی اضافه کرد :اینکه حوزه هنری
اعالم کرده صرفاً از آثاری که در رویازی حضور پیدا
میکنند طرح انتخاب میکند یا مرکز صبا یکی از
نیازهای تولیدیاش را از این رویداد تأمین میکند،
در کنار مواردی همچون حضور مرکز گسترش
سینمای مستند و تجربی در رویداد سال گذشته
قدم بزرگی است ،ولی به نظرم ما زمانی میتوانیم
بگوییم که به موفقیت رسیدیم که عالوه بر حفظ
کردن سفار شدهند ههای همیشگی انیمیشن
ایران ،به سراغ بازارهایی برویم که هنوز کشف
نشدهاند و اتصال و ارتباطی درست بین تولیدکننده و
سرمایهگذاران جدید به وجود بیاوریم.
او ادامه داد :ما وقتی میبینیم امسال به نسبت سال
گذشته طر حهای بیشتری در رویازی ثبتنام شده
و به پیچینگ ورود کردند ،خود این مسئله نشان
میدهد که رشدی وجود داشته و اعتمادی شکل
گرفته است و خانواده انیمیشن دیدند که امسال
اتفاق بزرگتری نسبت به سال قبل در این رویداد رخ
داد و قطعاً سال آینده نیز بزرگتر از این خواهد بود.
امیر سحرخیز در انتهای صحبتهایش گفت :نظام
فکری ما در انیمیشن نیاز به تغییر دارد و به جای
فردی کار کردن باید به سمت استودیو محور شدن
برویم .به سمت کار تیمی و البته پیدا کردن بازارهای
جدید بدون استفاده از روابط غیر معقول .امیدوارم
رویداد رویازی همینطور روبهپیشرفت باشد و
اتفاقات مثبتی برای انیمیشن ایران رقم بزند.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره34
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عناوین طرحهای نهایی
«رویازی»2
بعد از برگزاری پیش پیچینگ ،طرحهای نهایی
حاضر در رویداد «رویازی »2مشخص شدند.
پس از اینکه طرحهای ثبتنام شده در پیچینگ
«رویازی »2با اتمام کارگاههای آموزشــی و دوره
منتورشیپ ،آمادگی الزم برای پیچ طرحهای خود
را کسب کردند ،در جلسه پیش پیچینگ شرکت
کردند و بعد از اتمام این جلسه ،با انتخاب اساتید
دوره منتورشــیپ ،طرحهای نهایــی پیچینگ
انیمیشن امسال مشخص شدند.
در «رویازی »2ده انیمیشــن شامل  6سریال،
 3فیلم سینمایی و  1ترنس مدیا حضور داشتند،
آثاری که هنرمندانی از تهــران ،قزوین ،کرمان و
اصفهان آنها را تولید کردهانــد و از مرحله پیش
پیچینگ گذشــتند .ســازندگان این آثار در روز
نهایی رویداد رویازی ،در مقابل ســرمایه گذاران،
طرحهایشان را پیچ کردند.
فهرست نهایی آثار حاضر در رویازی 2به ترتیب
حروف الفبا« :آلبینو» (تهران/ســینمایی)« ،اتاق
اسرار آمیز» (تهران/ســریال)« ،اصالن و دیو سه
شــاخ» (قزوین/ســینمایی)« ،دنیای دست و پا
چلفتیها» (تهران/سینمایی)« ،دیدی و بودی»
(تهران/سریال)« ،زوبو» (کرمان/سریال)« ،زیرو»
(تهران/ســریال) ،ســینما نادر (تهران/سریال)،
«فارسی باقند» (تهران/ترنس مدیا) و «فالنشهر»
(اصفهان/سریال).
رویداد اصلی «رویازی »2از  ۲۴تا  ۲۶آذرماه با
برگزاری نمایشگاه صنایع خالق ،پیچ انیمیشن،
پیچ کاراکتــر ،برنامهها و ســمینارهای مختلف
آموزشی و ترویجی در تهران برگزار شد.

8

ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
آذر۹۸

برگزاری دومین پیچینگ انیمیشن «رویازی»
پیچینگ انیمیشــن «رویــازی ،»2اصلیتریــن رویداد پیــچ بزرگ تهــران باحضور
تولیدکنندگان و سفارش دهندگان انیمیشن برگزار شد.
در رویداد «رویازی »2که روز دوشــنبه  25آذر با حضور تعداد زیــادی از فعاالن حوزه
انیمیشن از داخل و خارج از کشور برگزار شد ،ابتدا سازمانها و شرکتهای داخلی و خارجی
دقایقی به ســخنرانی پرداختند و نیازهای تولیدی خود را مطرح کردند و سپس شرکت
کنندگان نهایی «رویازی» رودروی سرمایهگذاران حاضر در رویداد ایستادند و طرحهای
خود را ارائه دادند.
نخست ،در بخش پیچ معکوس و جلسه جذب ،نبیزاده از اداره کل اطالع رسانی معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ،قانعی از سازمان بهزیستی و محمودینیا از
سازمان آتش نشانی به عنوان سفارش دهندگان داخلی و الکساندر کِمپی از مدیران استودیو
انیمیشن ملنیتسا ( ،)MELNITSAسووِتالنا بوخارائ ِوا نماینده شرکت تولیدکننده و
توزیعکننده کینوفِست ( )KINOFESTو ایگور شیبانوف مدیر شبکه تلویزیون اینترنتی
مالیش تیوی ( )MALISH TVبه عنوان سرمایهگذاران و سفارش دهندگان خارجی
سخنرانی کردند و نیازها و خواستههای مورد نیازشان برای تولید انیمیشن را مطرح کردند.
در بخش دوم 10 ،طرح انیمیشــن در قالبهای مختلف سریال ،سینمایی و ترنس مدیا
توسط انیمیشن سازهایی از استانهای تهران ،قزوین ،کرمان و اصفهان ارائه شد و عالوه بر
سخنرانان پیچ معکوس و جلسه جذب ،نمایندگانی از سرمایه گذاران و سفارش دهندگان
انیمیشن VOD ،ها و اصناف مرتبط با این حوزه ،به تماشای پیچ این آثار نشستند.
بعد از اتمام پیچها نیز در فضایی که از قبل تعبیه شــده بود ،ده گروه شــرکت کننده در
رویازی ،در بخش ( )B to Bبه طور چهره به چهره با سرمایه گذاران و سفارش دهندگان
گفتگو کردند و در فرصت یک ساعته ،طرحهای خود را به طور دقیق پرزنت کردند.
رویازی ،2پیچ بزرگ تهران ،سه شنبه با برگزاری دور دوم جلسات جذب و پیچ معکوس در
صبح و پیچ کاراکتر در بعدازظهر در ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی به اتمام رسید.
شایان ذکر اســت رویداد رویازی به همت حوزه هنری انقالب اسالمی و معاونت علمی و
فناوری ریاســت جمهوری با اهدافی چون :ارائه توانمندی ها در حوزه انیمیشن و کاراکتر
 ،Pitchارائه نیازهای حوزه انیمیشــن (پیچ معکوس) ،کمک به توسعه بازار شرکتهای
دانشبنیان ،حمایت از تولید داخل و توســعه همکاریهای فناورانه میان تولیدکنندگان
بزرگ و صاحبنام صنایع خالق کشور و شرکتهای دانشبنیان ،استارتآپها و فناوران
این حوزه طراحی شده است.

رویدادها

به بهانه اولین رویداد رویازی در ایران؛

حوزه هنری؛ متولی رویازی ،از ایده تا اجرا
رویازی اولین پیچینگ انیمیشن ایران است که به همت حوزه هنری و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ایجاد شده است.
اولین سوالی که در ذهن ایجاد میشود این است که پیچینگ رویازی چیست؟
پیچینگ همان جلسه پیچ یا ارائه ایده است .پیچینگ ،شیوهای دقیق برای ارائه یک طرح یا یک محصول
است که بهصورت شفاهی و گاهی تصویری ،به امید جذب هزینه تولید و عرضه انجام میشود .پیچ ،میتواند
در مراحل مختلف تولید برای جذب سرمایه انجامگیرد .ارائهدهندگان در جلسه ارائه ایده ،بستهای تولیدی
شــامل اطالعات کامل ایده فراهم میکنند و آن را در اختیار سرمایهگذاران بالقوه قرار میدهند .این ارائه
باید تاثیرگذار ،دقیق و مدون باشد.
پیچینگ رویازی امکانی اســت برای تولیدکنندگان صنایع خالق که همواره با ایدههایشــان زندگی
میکنند و برای ساخت رویاهایشان به دنبال سرمایهگذارند .از طرفی فرصتی است برای سرمایهگذاران و
سفارشدهندگان که در محیطی حرفهای و شفاف ،طرحهای خوب و ایدهپردازان خالق را شناسایی کنند.
جایی که میتواند پیوند ایده و سرمایه شکل بگیرد و تولید رویاها کلید بخورد.
رویازی برای شما بستری فراهم میآورد تا اگر صاحب طرح خالقانهای در حوزه صنایع خالق (انیمیشن و
کاراکتر) هستید ،طرح خود را در بهترین و امنترین فضا به خریداران و سرمایهگذاران ارائه کنید.
خریدار و سرمایهگذار در حوزه صنایع خالق هستید ،در این فضا با خیالی آسوده از میان بهترین طرحهای
نابِ تولیدکنندگان خوش فکر و خالق ،طرح مورد نظر خود را انتخاب و در چارچوبی شــفاف و با قواعدی
روشن در مسیر سرمایهگذاری یا خرید محصول مورد نظرتان گام بردارید.
ســفارشدهنده محصوالت خالقه هســتید ،این فرصت ویژه برای شما مهیا میشــود که در یک پنل
اختصاصی با حضور بهترین تولیدکنندگان و خریداران ،برنامهها و سفارشهای خود را مطرح کنید.
بخشهای مختلف رویازی
پیچ انیمیشن :پیچ انیمیشن شیوه ارائه یک طرح یا محصول انیمیشنی است که برای جذب سرمایهگذار
یا خریدار انجام میشــود .پیچ در مراحلی مختلفی از تولید یک محصول انیمیشن انجام میشود .در سال
 ۱۳۹۷رویازی ،اولین پیچینگ انیمیشن ایران را با حضور  ۱۵تیم تولیدکننده پس از برزگاری دورههای
آموزشی تخصصی پیچینگ برای آنها و همزمان با جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران در مقابل بیش از
 ۱۰۰سرمایهگذار و خریدار در حوزههای کسب و کاری مختلف برگزار کرد.
پیچ کاراکتر :در این جلسه ،با هدف معرفی ظرفیتهای اقتصادی کاراکترهای ایرانی ،تعدادی از توسعه
دهندگان کاراکترهای ایرانی مبتنی بر آموزشهای ارائه شده و مشاورههای منتورینگ صورتگرفته ،اقدام
به ارائه طرحهای بازارپردازی (مرچندایز) کاراکترهای ایرانی مینمایند .سپس طرحهای بازارپردازی ارائه
شده توسط متخصصان روســی مورد بررســی قرار گرفته و طرحهای برتر ،فرصت ارائه نمایشگاهی برای
معرفی محصوالت بازارپردازی کاراکترها به مخاطبان عمومی و بازخورد از آنها را خواهند داشت.
جلسه جذب :پیچینگ یعنی ایدهایی را به خریدار یا سرمایهگذاری عرضه و او را جهت سرمایهگذاری در
آن ایده متقاعد کردن .اما یک حالت برعکسی هم وجود دارد؛ به این معنی که سرمایهگذاران یا خریداران
عمده و اصلی یک صنعت ،برنامه خود را در ســال آینده ارائه دهند و اهداف و محصوالت مورد نظر را برای
تولیدکنندگان یا ایدهپردازان آن صنعت مشخص کنند .این جلسات به  share withیا در میان گذاشتن
معروف هستند.
جلسه پیچ معکوس :در این جلسه با توجه به هماهنگیهای قبلی و جلسات برگزار شده با چند مجموعه
سفارشدهنده منتخب و عالقمند به حوزه انیمیشن ،نیازهای ترویجی و فرهنگی ایشان شناسایی شده و
به تولیدکنندگان انتقال پیدا کرده است .تولیدکنندگان حاضر در رویازی با علم بر نیازهای مخاطب خود
در جلسه شرکت خواهند کرد و سعی میکنند با گنجاندن نیازهای مخاطبین خاص در طرح خود ،ارائهای
متفاوت و درخور نیازهای آنها داشــته و بتوانند مجموعههای حاضر را متقاعد به سرمایهگذاری در طرح
خود نمایند.

حضور منتخبین «رویازی»
در مسکو
منتخبین پیچینگ انیمیشــن دومین رویداد
«رویازی» در بازار محتوای جهانی مسکو ۲۰۲۰
حاضر خواهند شد.
با اعــام برگزارکنندگان رویــداد «رویازی»،
طبــق هماهنگیهای صــورت گرفتــه بین این
رویداد و «بازار محتوای جهانی مســکو ،»۲۰۲۰
منتخبیــن پیچینگ انیمیشــن «رویازی »۲که
توسط متخصصان روسی حاضر در رویداد انتخاب
میشــوند ،امکان حضور در این بازار بینالمللی و
پیچ در مقابل سرمایهگذاران مطرح بینالمللی را
خواهند داشت.

برگزاری سلسله نشستهای
تخصصی «سینام و علوم انسانی»
سازمان ســینمایی حوزه هنری و پژوهشکده
فرهنگ وهنراســامی سلســله نشســتهای
تخصصی «ســینما و علوم انســانی» را با عنوان
«درنگ» برگزار میکنند.
این نشســتهای تخصصی قرار است با حضور
ترکیبی کارشناســان ،متخصصــان ،منتقدان و
ســینماگران و با محوریت ســینما و رشتههای
مرتبط با علومانسانی برگزار شود.
گفتار اول این سلسله نشست با محوریت «سینما
و هویت ملی» روز شنبه هفتم دی در سرای شهید
مرتضی آوینی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی
برگزار میشــود و اســاتیدی چون :سیدحسین
شهرستانی ،ناصر شفق و امیررضا مافی به تبادل
نظر و بحث و گفتگو خواهند نشست.
این سلسله نشستها در راســتای برنامههای
گفتمانی امور محافل سازمان ســینمایی حوزه
هنری طراحی شده است.
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جعفری جوزانی در نشست «سینماگپ» مطرح کرد:

برایدستیابیبهسینمایملینیازاساسیبهخانهتکانیداریم
دوره جدید سلسله نشستهای «سینماگپ حوزه هنری» با حضور مسعود
جعفری جوزانی کارگردان صاحبنام سینمای ایران و جبار آذین منتقد سینما در
سالن تماشاخانه ماه حوزه هنری برگزار شد.
این برنامه با موضوع «الزامات سینمای ملی ایران» به بررسی محورها و موضوعات
«موقعیت کنونی سینما و موانع دستیابی به سینمای ملی ،نقش و سهم سینماگران
و دستگا ههای سینمایی در شکل دهی سینمای ملی ،مهمترین موانع تحقق
سینمای ملی ،رقابت سینمای ملی و بینالملل ،سازمان سینمایی ،بنیاد سینمایی
فارابی و حوزه هنری و سایر نهادهای دولتی یا خصوصی در مسیر رسیدن به
سینمای ملی» پرداخت.
در ابتدای مراسم ،جبار آذین منتقد سینما در خصوص جایگاه سینمای ایران
گفت :سازمان سینمایی حوزه هنری در صدد برنامههایی نوآورانه در حوزه فرهنگ
و هنر کشور است در حالیکه این مجموعه ،در دهه  ۶۰شروع بسیار خوبی در زمینه
تولید فیلم داشته است؛ اما به علت تغییر و تحوالت اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی،
تالشها با رکود مواجه شد .تولید فیلم و بقای سینما نیاز به حمایت از سینماگران
و در دسترس قرار دادن سالنها دارد؛ بدین منظور ،حوزه هنری با ایجاد بسترهایی
برای گفتمان فرهنگی ،سینما را وارد دوره جدیدی کرده و در فضای سیاسی و
سینمازده کشور ،به دنبال ناگفتههای سینمای ایران است و به بیان برخی مسایل
و حقایق میپردازد.
وی افزود :سازمان سینمایی حوزه هنری به طور ماهیانه از سینماگران شاخص
کشور دعوت میکند که با تحلیلها و بررسیهای خود ،راهکارهایی را برای حل
مشکالت سینمای ایران تبیین ،و به بهبود بیماریهای سینمای ایران بپردازند.
موضوع الزامات سینمای ملی در شرایط نامساعد کشور و تقویت آن ،از جمله اصولی
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است که به بقای آن کمک میکند .این در حالی است که نمای بیرونی سینمای ایران
و سطح فیلمهای تولید و اکران شده در سینما نشان میدهد که ما سینما داریم ولی
از صنعت سینما محروم هستیم.
این منتقد سینما خاطرنشان کرد :در کشور ما سینما تعریف و تبیین مشخصی
ندارد و این امر در رویارویی با دیگر مشکالت ،مانع از جلوهگری سینما شده است
در حالیکه امروز با وجود سینماگران خوب ،در عرصه تولیدات ملی کمکار بوده و
سینمایی تحت عنوان سینمای ملی نداریم .به طور کلی با وجود همه بضاعتهای
ایران ،اوضاع سینمای ما نابسامان بوده و در جریان مسلط فرهنگی ،ناکام بوده است.
در ادامه ،مسعود جعفری جوزانی کارگردان سینما در خصوص سینمای ملی
و عوامل ناکامی آن در ایران گفت :سینما یک پدیده فرهنگی عصر مدرنیته است
که تولید آن ،مجموعهای از نیروهای خالق و متخصص در عرصههای متناوب و
متفاوت هنری ،علمی ،جامعه شناختی و مدیریتی تا کارگران ساده و بازاریابان را در
بر میگیرد .از این رو ،امروز سینما یکی از شاخصههای توسعه فرهنگی کشورهای
تولیدکننده آن ،بهحساب میآید؛ چرا که تا کشوری دارای فرهنگ ،نیروی خالق و
دانش کافی نباشد؛ قادر به تولید جمعی (تیمورک) فرهنگی نیست .آن هم تولیدی
که محصوالت آن مانند هر تولید جمعی دیگر ،بتواند به هنگام نمایش گروه ،طبقه و
یا جمعی از مردم را که نشانه رفته است ،جذب کند تا پاسخگوی سرمایة خود باشد.
خصیصهای که سینما و سینماگر را مجبور میکند؛ سلیقه مخاطب را در نظر بگیرد.
از این رو ،با پژوهش جامعهشناسانه در فیلمهای سینمایی اعم از فیلمهای تجاری
پرمخاطب تا فیلمهای فرهنگی و هنری یک کشور ،بهراحتی میتوان به ارزشها،
ایدهآلها ،رؤیاها ،طرز تفکر ،سلیقه و نیازهای آشکار و پنهان سیاسی ،اجتماعی و
روانی آن ملت پی برد.

کارگردان سریال تاریخی «در چشم باد» در ادامه
سخنانش اظهار داشت :به عبارت دیگر ،فیلمهای
تولید شده یک کشور در مجموع ،یک تابلوی تمام
قد از سلیقه ،آداب و رسوم ،اخالقیات ،رؤیاها ،باورهای
دینی ،فلسفی ،زبان اشاره ،سنتها ،رفتارهای
اجتماعی ،ارز شها ،خواستههای آشکار و پنهان
سیاسی و بطور کلی روش زندگی و طبقات اجتماعی
یک جامعه را در معرض دید جهان قرار میدهد .با این
تعریف ،شاید بشود سینمای ملی را پایبندی آن به
جوهر اصول و ارزشهای فرهنگی که طی تاریخ یک
ملت پایدار و پیشرو را در عرصة فرهنگی ،انسانی،
معنوی و تاریخی استوار نگه داشته ،تعریف کرد.
وی همچنین گفت :بدیهی است داشتن چنین
سینمایی ،تدبیر و برنامهریزی میخواهد .اما اینکه
چرا سینمای ایران ،پس از دوران طالیی دهه شصت،
سیر نزولی طی کرد و امروز در تنگنای ستاره محوری
و تجار یساز یهای سطحی گرفتار شده ،حرف
دیگری است که یک وجه آن به مسئولین دولتی و
وجه دیگر آن به وضعیت و واقعیتهای اقتصادی
موجود بر میگردد .از آنجا که معیار گزینش مسئوالن
سینمایی پیش و بیش از آنکه به دانش سینمایی،
جهانبینی و تخصص متکی باشد ،به تعهدات حزبی و
سرسپردگی آنها متکی است .بیش از آنکه به سینمای
ملی بیاندیشند با دیدگاه تنگنظرانه حزبی به سینما
و سینماگر نگاه میکنند و انگیزهای برای فعالیت و
برنامهریزیهای طوالنی مدت فرهنگی در آنها وجود
ندارد.
کارگردان فیلم سینمایی «شیر سنگی» در ادامه
سخنانش گفت :از این روی بیشتر به کمیت و آمار
(معموال ساختگی) بسنده میکنند .اینگونه افراد از
آنجا که معموال از دردسر و نقد هراس دارند ،مشاورین
خود را نیز از بین هم حزبیها و نزدیکان انتخاب
میکنند .تا به کمک آنها بتوانند سخنرانیهایی را
که معموال پر از امید کاذب است؛ برای جشنهای
پرخرج و بیخاصیت بنویسند .متأسفانه مشکالتی
از این دست ،در این دوران بحرانی و سیاستزده ،که
میانگین شعور جمعی ملی از سقف شعور دولتی باالتر
است ،به گونهای مضاعف به فرهنگ و سینما لطمه
وارد میکند.
وی افزود :فراموش نکنیم که در آغاز پیروزی
انقالب ،ملت و دولت و مدیر و مسئول و سینماگر یکی
بودند و یک هدف داشتند .غول شرق بیدار شده بود
و نیروهای مردمی ،با انگیزه و خالق آزاد شده بودند،
نیروهای امیدواری که با همة توان ،خالقیت و دانش
به میدان آمده بودند .همه یا حداقل بیشترمان با شوق
و شور و شعف تالش میکردیم افق تازهای در سینمای
ایران و جهان پدید آوریم .انگیزه و امید داشتیم،
چیزی که باعث پیشرفت شد و در مدتی کوتاه
سینمای نوین و اندیشمندی پدید آورد؛ که مرکز
توجه آزادیخواهان و روشنفکران جهان شد ،سینمایی
که صفهای طوالنی تماشاگران را در داخل کشور و
همچنین شیفتگی مسئوالن و مدیران جشنوارههای
جهانی را در خارج از کشور در پی داشت.
کارگردان فیلم سینمایی «جاد ههای سرد» در
بخش دیگری از سخنانش گفت :متأسفانه با گذر

زمان ،دیدگاه سیاستزده ،تنگنظرانة حزبی ،شتاب
پیشرفت سینما را گرفت و آن را به نقطة صفر ،که
امروز در آن هستیم رساند .جالب است که امروزه،
پس از گذشت بیش از صد سال از حضور سینما
در ایران و حتی با احتساب تاریخ تولید اولین فیلم
ایرانی «آبی و رابی»  90سال میگذرد ،اما هنوز
هیچ قانون و دولتی این پدیده پیشرو و ارزشمند
را به عنوان یک صنعت به رسمیت نشناخته است.
یعنی هنوز پدیده سینما و کارکنان آن ،هیچ تعریف
قانونی در ایران ندارند .حتی در سازمان بیمة تأمین
اجتماعی هم کارکنان و سازندگان فیلم را تحت
عنوان «ماهیگیران فصلی» بیمه میکنند.
وی افزود :جالب است که این تولید جمعی
بیتعریف ،بیش از فیلم و سینماگر ،سازمان و مسئول
و مدیر و وزیر و نهاد و بنیاد و رئیس و منشی و راننده
و مستخدم دارد .بودجههایی هم که برای آن تعریف
و از جیب ملت پرداخت میشود؛ معموال صرف
جشن و جشنواره و هر چیز و کار بیهودة دیگری به
غیر از فیلم و فیلمسازی است ،به مصرف میرسد.
جشن و جشنوار ههایی که به شیوة موجودات تک
یاختهای به سرعت تکثیر میشوند و با وجود خیل
فار غالتحصیالن بیکار ،هر روز حیات خلو تهای
جدیدی به نام مدرسه و دانشکده و دانشگاه سینمایی
افتتاح میکنند که جز فقر اندیشه و اقتصادی و
خالیکردن جیب مردم ،کاری از پیش نمیبرند.
این کارگردان سینما اذعان داشت :مدتی است که
مسئولین فرهنگی تصمیم گرفتهاند بودجه اندکی را
هم که به سینما تعلق میگرفت ،قطع کنند و رسما
آنرا بهدست سرمایه بسپارند .این اتفاق که به بهانه
کمبود بودجه ،از هفت سال پیش ،شدت بیشتری
گرفته است ،تصمیمی که صد البته مانند همیشه،
بدون مشورت با اهالی سینما انجام گرفت و ابعاد
مثبت و منفی آن در نظر گرفته نشد .نتیجه هم امروز
به وضوح قابل مشاهده است .منظور اینکه چنانچه
سینما درست در اختیار سرمایه قرار بگیرد ،مانند
هر تولید دیگر ،صرفا باید به عرضه و تقاضا فکر کند
و با استفاده از سلیقة موجود کاالی فرهنگی بسازد.

چهره ماندگار سینمای ایران در بخش دیگری از
سخنانش اظهار داشت :در نتیجه ،نیازی به این همه
وزارتخانه و نهاد و بنیاد و کارمند ندارد .پس ،پیش از
این عمل؛ کلیه نهادها و بنیادها و وزارتخانهها را باید
تعطیل میکردند .سینما را هم رها کنند تا در خدمت
سرمایههای مشکوک و سرمایهگذاران نوکیسه،
فقط و فقط به عرضه و تقاضا بیاندیشد .بدیهی است
در شرایط موجود ،جایگاهی برای سینمای ملی
که مدعی است ،روح ملی را بهنمایش میگذارد
وجود نخواهد داشت .امروز ،سینما بردة سرمایه و
سرمایهگذار است و سینماگر اگر بردة این نوکیسهها
نشود خانهنشینش میکنند ،در نتیجه ،فیلمسازان
مقصر وضعیت و شرایط موجود نیستند .طبیعی
است چنین سیاست و برنامهای عوام و عوامزدگی را
رواج میدهد و ارزشگذاری فیلم هم تغییر ماهوی
میکند.
وی همچنین گفت :امروز ،فیلم خوب و بد را
سینماداران و مافیای سرمایه ،تعیین میکنند نه
پیشتازان فرهنگ و اندیشه .در شرایط موجود ،هر
فیلمی که به هر قیمت ممکن تماشاگر بیشتری
داشته باشد و سود بیشتری عاید سرمایهدار کند ،فیلم
برتری است .واقعیت تلخ این است که سیاستبازان
با همکاری نوکیسهها و با سوءاستفاده از مدیران
بیبصیرت ،آن سینمایی را که به همت فرزندان ملت
انقالبی ،طی یک دهه چنان درخشید که مرکز توجه
و امید آزادیخوان و روشنفکران جهان شد؛ به خاک
سیاه نشاندند.
در ادامه ،جبار آذین خاطر نشان کرد :سینمای
ملی ،شناسنامه هویت سینمایی ایران در کنار
آیینها ،سنتها و ادیان است ،اما متأسفانه این
مؤلفهها در فیلمهای ایرانی بهدرستی نشان
داده نمیشود .ما در فضای فرهنگ ،به دنبال
فرهنگسازی هستیم اما مسئوالن ما بهجای بها به
آن به فرهنگسوزی میپردازند و حتی فرهنگ
ملی و باورهایمان را هم بهدست نیاوردهایم .بهنوعی
ملوک الطوایفی بر عرصه فرهنگ ایران حاکم است
و دستگا ههای متصدی این اقدام ،منجر به عدم
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شکلگیری مسیری روشن و فعال فرهنگی در کشور
شده است .
وی تأکید کرد :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به
عنوان متولی قانونی فرهنگی کشور است؛ اما خود
مدیران این مجموعه ،بر مبنای فرهنگ و رسانه
گزینش نشده و براساس سیاست و رفاقت انتخاب
شد هاند .بر این اساس امور فرهنگی در جایگاه
خواستگاه سیاسی قرار گرفته است .ساز و کارهای
موجود نیز سلیقهای است و شاهد اختصاص بودجه و
به جریانها ،افراد خاص وهمسو با اندیشههای خاص
است .زمانیکه فیلم مجوزدار وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در تلویزیون ،به دلیل ایرادات محتوایی فاقد
مجوز و نمایش معرفی میشود و حتی برخی از آن ها
مناسب سینماهای خانوادگی حوزه هنری نیستند
یعنی ما سیاست و قانون مدونی برای سینمای کشور
نداریم و در این زمینه با افراد غیر متخصص و غیر
حرفهای در مقام تصمیم گیر طرف هستیم .سازمان
سینمایی سازمانی است که تصمیم های آن منجر به
بازدارندگی فعالیت هنرمندان دلسوز منجر میشود.
در بخش دیگری از این نشست ،جعفری جوزانی
سینما را سیاستزده و حزبی معرفی کرد و گفت:
واقعیت این است که در شرایط موجود ،سینمای ایران
پایه و اساسی پایدار ندارد و ذاتا سلیقهای ،سیاستزده
و حزبی است .در حالیکه سینما بهعنوان یک کاالی
فرهنگی ملی باید ریشه در واقعیتهای زندگی ،رؤیاها،
سلیقه ،آداب ،رسوم و اخالقیات ،آیینها ،باورها،
اعتقادات و خواستههای سیاسی آشکار و پنهان ملت
داشته باشد تا بتواند روح ملی کشور بزرگ ایران را به
نمایش بگذارد.
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وی در ادامه ،اظهار داشت :تاریخ معاصر ایران
نشانگر این واقعیت تلخ است که در عرصه فرهنگ و
هنر بهویژه سینما ،همیشه یکی بوده و هست که زور
بگوید و سلیقة خود را به سینما و سینماگر تحمیل
کند .سینما از همان آغاز ورود به ایران ،دچار این
مصیبت بوده و همچنان در آن بهسر میبرد .از آغاز
تولید فیلم سینمایی مسئولین وقت ،قریب به سی سال
به منظور دخالت در موضوع و سانسور ،سینما را به
دست شهربانی سپردند ،بعدتر وزارت فرهنگ تأسیس
کردند و این مجرم مهجور را بهدست آن دادند .پس از
انقالب هم چهل و یک سال است که در زیر مجموعه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار دارد .به عبارت
دیگر از همان آغاز تولید فیلم سینمایی دولتها یکی
پس از دیگری ،نهاد یا سازمانی را در مقابل سینما
و سینماگران قرار دادند ،تا پای رهروی آنرا محکم
بگیرد و هر وقت صالح دانست و دلش خواست ،فیلم
را سانسور و فیلمساز را تمشیت کند.
این تهیهکننده و کارگردان باسابقه سینما یادآور
شد :یکی از مشکالت کالن و اصلی سینما در ایران
نبود یک تعریف قانونی برای این پدیده مظلوم است.
یعنی پس از یک قرن هنوز ،حکومت و دولتی نیامده
که این تولید جمعی فرهنگی را بهعنوان صنعت،
تعریف و آنرا بهرسمیت بشناسد .اتفاقی که تا رخ
ندهد ،معضالت و مصائب کارکنان و محصوالت آنها در
کشور پا برجاست .یعنی نه میشود از تکثیر و دزدی
محصوالت سینمایی جلوگیری کرد و نه از سازندگان
آن حمایتی بهعمل آورد.
وی همچنین گفت :صنعت سینمای ایران در
شرایط کنونی خود قربانی سیاستزدگی و جاهطلبی
مسئوالن بیبرنامه و تصمیمات حزبی آنهاست .معموال

هر کشوری که دچار بحرانهای ناخواسته فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی میشود باید با مشورت مردم
روشی برای برون رفت از بحرانهای پیشآمده تبیین
کند ،نه اینکه مسئولین یک طرفه تصمیم بگیرند و
شبانه جیب ملت را خالی کنند.
این کارگردان سرشناس سینمای ایران در
پایان سخنانش تأکید کرد :متأسفانه در شرایط
موجود ،مسئولین و مدیران فرهنگی بحرا نها را
بر دوش اهالی فرهنگ و سینما تلنبار کرد هاند و
شرایطی پدید آورد هاند که فیلم ساختن نیازی به
متخصص و تحصیلکرده ندارد .بدیهی است در شرایط
سرمایهساالری ،سرمایه حرف اول و آخر را میزند
در نتیجه ،روز به روز به خیل فارغالتحصیالن بیکار و
فعاالن عرصه فرهنگی سینما افزوده میشود .در این
شرایط هردمبیل سست نهاد و بیبرنامه ،نباید توقع
یک سینمای فراگیر ملی داشته باشیم .خالصه آنکه
باغ بیباغبان بهثمر نمینشیند.
در پایان سلسله نشستهای «سینماگپ حوزه
هنری» با موضوع «الزامات سینمای ملی ایران» جبار
آذین تأکید کرد :آنچه که بر روی پرد ههای سینما
به عنوان فیلمهای شبه اجتماعی اکران میشود
حاصل خطاها و اشتباهات است .ما برای دستیابی به
سینمای ملی نیاز اساسی به خانه تکانی داریم .و برای
ادامه فعالیت در این عرصه ،به انتقال سینما از بازار به
صنعت سینما نیاز داریم؛ چرا که باید انقالبی فرهنگی
بروز کند تا انحرافات و زواید حذف شده وفضا برای
متخصصان فراهم شود.
شایان ذکر است سلسله برنامههای «سینماگپ»
حوزه هنری به صورت دوهفتگی با حضور چهرههای
شاخص سینما یا مدیریت فرهنگی به میزبانی سازمان
سینمایی حوزه هنری برگزار میشود.

گزارش

در بیستوسومین قسمت از برنامه «شوکران» مطرح شد:

دانستههای تاریخیمان عمق ندارد
قسمت بیستوســوم برنامه تلویزیونی «شوکران»
با حضور دکتر منصوره اتحادیه بانوی  ۸۶ساله تاریخ
ایران دوشنبه  ۱۸آذرماه ساعت  ۲۱روی آنتن شبکه
چهار سیما رفت.
وی در ابتدای این برنامه دربــاره اهمیت و جایگاه
تاریــخ در زمانه کنونی گفــت :هر علمــی از جمله
تاریخنــگاری تحول پیدا کرده اســت .پیشتر تاریخ
نخبگان و فاتحین روایت میشــد و اقشار فرودست
تاریخی نداشتند اما با پیشرفت تاریخنگاری« ،تاریخ
نو» قبل از جنگ جهانی دوم شــروع شد ،هر چند آن
هم اکنون زیر سوال رفته است.
وی اضافه کرد :اصوال در دهه اخیر ،روششناسی علم
تاریخ دگرگون شده است .خود تاریخنگاری در حال
گذار است اما چون گسترش پیدا کرده ،امکانات خوبی
در اختیار میگذارد .مثال االن از عکسهای خانوادگی
و مردم عادی میتوان بسیار آموخت .در واقع ،هر چه
مربوط به انسان و در مسیر شــناخت انسان است ،به
تاریخ مرتبط میشود.
اتحادیه تصریح کرد :از اسناد تاریخی محلی (مثل
اجارهنامه یک دکان) میتوان اســتفادههای بسیاری
کرد و حتی درباره آنها مقاله نوشــت .بنابراین باید
اســناد را ارج نهاد ،حتی اگر حاوی نکته منفی باشد،
مثال درباره تجارت تریاک یا دریافت ربا بوده باشد!
این مورخ و تاریخپژوه در پاســخ به پرســش پیام
فضلینژاد سردبیر شــوکران پیرامون به تکرار افتادن
در تاریخپژوهــی ایــران و تنبلی مورخــان گفت :به
دلیل ندانســتن زبان و قطع بودن ارتباط ،از شــیوه
تاریخنویسی جدید دور هستیم .ضمن اینکه ما درگیر
تکرار دوباره و ســهباره تاریخ سیاســی هستیم ،در
حالیکه نباید درجا زد و به گونههای دیگر تاریخ هم

پرداخت .البته گاهی متأســفانه برخی سازمانها در
ارائه اسناد تاریخی ،محدودیت ایجاد میکنند و هزینه
گرانی هم تقاضا دارند ،ضمن اینکه اسنادشــان هم
دستهبندی و مرتب نیست.
وی اضافه کرد :شــیفته گذشــته هســتیم ،اما نه
خودمان و نه کتابهایمان از چارچوبهای مرســوم
تاریخ خارج نمیشویم و این تناقض است .حتی همان
دانستههای تاریخیمان هم عمق ندارد و کامل نیست.
اتحادیه اذعان کــرد :همانطور کــه تاریخ پژوهی
متحول میشــود ،مورخ هم دچار تحول میشــود و
نگاهش به اسناد هم تحول پیدا میکند .مثال  ۲۰سال
قبل خیلی نسبت به نقش پررنگ زنان در قاجار معتقد
بودم اما سالهای اخیر متوجه شــدم عده معدودی
بودهاند و اصال نباید نقش زنان و مردان را در تاریخ جدا
کرد .تاریخنگاری باید فرای جنسیت باشد.
این تاریخپژوه  ۸۶ساله گفت :مورخ میتواند پس از
پژوهش ،تا حدی هم تصور و تخیل کند .وجه اشتراک
تاریخ و رمان هم تا حدی همین عنصر تخیل اســت.
البته همین موضوع نیاز به آگاهی دارد.
این مورخ درباره اینکه چرا نسبت به شخصیتها در
تاریخ قضاوت کرده است ،گفت :مورخ قاضی نیست اما
نمیتواند بیطرف باشــد .بنابراین دچار پیشداوری
است اما باید منصف باشــد و دوطرف را ببیند .من با
نگاه به مقتضیات زمانه شــیخ فضلاهلل و سیدجمال
الدین اســدآبادی ،آنها را درک میکنم و به همین
دلیل هوادارشان هستم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دچار توهم توطئه
است ،با خنده گفت :میشود ایرانی بود و توهم توطئه
نداشت؟ شاید توطئه نشود نامش را گذاشت .همین
اواخر آمریکا مطرح کرده اســت که میخواســتند با

انگلیسیها در زمان مصدق در  ۲۵مرداد کودتا کنند
و نشد؛ بنابراین مسئولیتی در قبال توطئه  ۲۸مرداد
نداشــتهاند .این ادعا باورکردنی نیست .بنابراین این
خودش توطئه اســت دیگر! حسن مشــرف نفیسی
(مشرفالدوله) که یک فرد باسواد وطنپرست است،
جملهای دارد با این مضمــون« :باید به حال مملکتی
افســوس خورد که وقتی خارجیها از حکومتش بد
میگویند ،مردمش خوشحال میشوند ».این خیلی
حرف تأملبرانگیزی است و راجع به ایران امروز ما هم
صدق میکند! شاید دلیلش این است که سواد سیاسی
و اجتماعی مردم ما پایین است.
اتحادیه در بخش دیگری از این برنامه خاطرنشان
کرد :ما اگر امامهایمــان را کنار بگذاریم ـ که قهرمان
هستند و جنبه مذهبی دارند ـ قهرمان سیاسی نداریم
و جایشان در تاریخ ما خالی است و خودمان هم خراب
کردهایم ،یعنی به افراد دلسوزی هم که بودهاند ،یک
برچسبی زدهایم و آنها را راندهایم.
به گفته این پژوهشــگر تاریخ ،تاریــخ عبرتآموز
نیســت ،چون شــخصیتها ،موقعیتها و مسائلش
تکرار نمیشوند .ولی دانستن اطالعات تاریخی مهم
است .میگویند کسی که تاریخ نمیداند مانند بچهای
تاریخ درست برای
است که خاطرهای ندارد .دانستن
ِ
رجال ما که در مســائل بینالمللی قرار دارند ،خیلی
مهم است.
«شوکران» که به اساسیترین مسائل فکری کشور
میپردازد ،محصول مشــترک شــبکه چهار سیما و
حوزه هنری است .این برنامه دوشنبه هرهفته ساعت
 ۲۱شامگاه با سردبیری و اجرای پیام فضلینژاد روی
آنتن تلویزیون میرود.
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کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و فرهنگی در نشست «جایگاه سینما در اقتصاد مقاومتی»

سینما از حمایت دولت ناامید است

نشست «جایگاه سینما در تبیین اقتصاد مقاومتی» با حضور صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی و
فرهنگی به منظور بررسی موانع ورود رسانه و سینما در زمینههای مختلف اقتصادی از قبیل :افشای پشت
پرده مفاسد اقتصادی بانکها و مراکز اقتصادی در حوزه هنری برگزار شد و در این برنامه مستند «مهار
اژدها» ساخته محمد دیندار به نمایش درآمد.
نشست «جایگاه سینما در تبیین اقتصاد مقاومتی» با حضور صاحب نظران و کارشناسان فرهنگی و
اقتصادی چون دکترمحمود بهمنی نماینده مجلس شورای اسالمی رئیس اسبق بانک مرکزی،دکترعلی
حسین رعیتی فرد رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور ،دکتر غالمرضا حسن پور رئیس بسیج
اصناف کشور ،دکترمحمدرضا جهان بیگلری اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی ،دکترفتح اهلل آقاسی زاده
تحلیلگر اقتصاد مقاومتی ،ناصر شفق تهیه کننده سینما و مدیرعامل اسبق انجمن سینمای انقالب و دفاع
مقدس ،محمدرضا شرف الدین تهیه کننده سینما ،کامران ملکی عضو هیات مدیره خانه سینما و حجت
االسالم محمدعلی رحمانی تبار استاد حوزه و دانشگاه و مسئول بسیج مستضعفین در طول هشت سال
جنگ تحمیلی در تاالر سلمان هراتی حوزه هنری برگزار شد.
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در ابتدای این مراســم دکتر محمود بهمنی نماینده مجلس
شورای اسالمی رئیس اســبق بانک مرکزی ،در خصوص موانع
ورود رسانه و ســینما در مفاســد اقتصادی در بانکها و مراکز
گفت :در کشور ما مشکلی در خصوص کمبود منابع وجود ندارد
اما مشکل اصلی در مدیریت این منابع است .این در حالی است
که ایران در رده شــانزدهم اقتصاد دنیا ،از لحاظ نفت دومین و
گاز در رده بندی اول قرار گرفته است .ناگفته نماند کشور ما از
لحاظ معادن  ۷۰۴میلیارد دالر ذخایر معدنی دارد اما مدیریت
این منابع کار بســیار حساسی اســت .همانطوری که مدیریت
منابع انسانی نیز مشکل اصلی امروز ماست چرا که از نیروهایمان
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
آذر۹۸

به جا استفاده نکرده و نمیکنیم .برخی از مدیران در جایگاهی
قرار دارند که فاقد تخصص و تجربه در آن زمینه هســتند و این
اتفاق از مجلس شورای اسالمی شروع و به ردههای دیگر دولت
رسیده است.
وی افزود :مبارزه با فســاد اقتصادی در ابتدا مســتلزم از بین
بردن زمینههای فســاد اســت در حالی که بدون توجه به این
زمینهها و ریشهها مبارز با فســاد بیفایده است .شرایط فساد
اقتصادی نظیر قاچاق در ایــران باید از بین بــرود چرا که اگر
آمارهای میلیاردی فساد اقتصادی جبران شود نصفی از کسری
بودجه کشور تامین خواهد شد ضمن اینکه مواردی نظیر قاچاق

از مالیات معاف بــوده و رقابت با
تولید داخلی را مشــکل میکند.
کیفیت محصوالت رایج در کشور
بــر اســاس قیمــت کاال تنظیم
میشود بنابراین کاالهای قالبی
و بیکیفیت به راحتی در کشــور
رایج شده و کارخانههای ما را به
سوددهی پایین و تعطیلی کشانده
اســت .اگر ما بتوانیم با نظارت و
کنترل فســاد اقتصادی را مهار
کنیم پس به ارز ۴هــزار تومانی
هــم میتوانیم اکتفــا کنیم ولی
درصد قابل توجهی از نظارتها و
کنترلهای ما ضعیف بوده و نهایتا
منجر به فروش ارزهای مختص به
واردات در صرافیهای آزاد شده
اســت بنابراین باید با این موارد
برخورد شود.
سینما ابزاری افشاگر و هشدار
دهنده در مبارزه با فساد اقتصادی
بهمنی خاطر نشان کرد :سینما
و تلویزیون از جمله رســانههایی
هستند که وظیفه اطالع رسانی به

گزارش
مردم را برعهده دارند .اگر سینماهای ما در چارچوب
فساد اقتصادی فعال باشــند و اجازه اکران به اینگونه
فیلمها را به فیلمســازان بدهند قطعــا تاثیر مثبتی
در آگاهی مردم و کاهش فســاد خواهند داشت .اما
متاســفانه عدم مجوز اکران به اینگونــه فیلمها یکی
دیگر از مشکالت ســینمای ایران است بنابراین باید
سهمی به اقتصاد در سینما و تلویزیون اختصاص یابد.
وی عنوان کــرد :عملکــرد امروز ســینمای ما با
گذشته تفاوت بسیاری دارد .بنابراین باید عوامل این
بیفکریها مشخص و برطرف شــود تا از طریق این
رسانهها مردم را نسبت به مسائل مختلف آگاه کنیم.
عدم اطالع رســانی خوب به مردم منجر به مشکالت
بسیاری نظیر پیامدهای گرانی بنزین شده است .در
حالی که اطالع رســانی به موقع مانع از این اتفاقات
میشد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی یادآور شد :در
شــرایط رکود اقتصادی ،جبران کســریها میتواند
شرایط را بهبود بخشد .اما با افزایش شکاف بین طبقات
پر درآمد و کم درآمد عواقــب جبران ناپذیری در پی
دارد که با اطالع رسانی در سینما و تلویزیون تا حدی
این تضادها برطرف خواهد شد.
وی اظهار داشت :اداره کشور راه و روش به خصوصی
دارد اما ضعف در کنترل و نظارت سیستمهای ما منجر
به مشکالتی نظیر گذر نقدینگی از مرز  ۱۰۰۰میلیارد
شده است .بنابراین اگر پول کنترل نشود همانند سیل
جامعه را با خود خواهد برد .بنابراین تاکید میکنم که
سینما تاثیر بسیاری در عرصه آگاهی بخشی عمومی
دارد و در کنترل اقتصاد کشور نیز نقش بسیار مهمی
دارد.
سینما از حمایت دولت ناامید است
در ادامه این مراسم محمدرضا شــرف الدین تهیه
کننده ســینما ،درباره موانع ورود رسانه و سینما در
مباحث فساد اقتصادی گفت :پاسخ به این سوال بسیار
سخت بوده و نیاز به تحقیقاتی اصولی و وسیع دارد اما
با توجه به تجارب اقتصادی دیگر کشــورها میتوان
به نتایج تعمیمی مراجعه کــرده و تا حدودی به این
سوال پاسخ داد .من به دیندار برای ساخت فیلم «مهار
اژدها» خسته نباشید میگویم چرا که این اثر شمعی
روشن برای جامعه رو به توسعه است و بهشفاف سازی
فساد اقتصادی که ضرورتی برای کشور در حال توسعه
ما است ،میپردازد .باتوجه به نفوذ افراد گردن کلفت
در سیستم مدیریتی ،من زیاد به شــعارهای دولتی
مطرح شده امیدوار نیســتم و معتقد هستم پیشرفت
در این مسیر ،مجاهدانه بوده و باید بسیجی وار حرکت
کرد .تنها از یک بسیجی بر میآید که چنین کاری را
انجام دهد با اینکه در بسیاری از موارد هم به راحتی
سر این افراد را به زیر آب میبرند.
وی افزود :زمانی که افرادی در پشت درهای بسته با
همکاری صهیونیستها برنامه ریزی میکنند که چه
اقداماتی در ایران انجام دهند ،به دنبال بستن برخی
درهای امید در کشور هستند .در این راستا ،دهانها
و زبانهای بسیاری را برای بیان نشدن برخی مسایل
بسته اند .در کشور ما مافیای صهیونیسم در بسیاری از
موارد فعال است و من نادیده گرفتن این فعالیتها را
به فراموش کردن موضوع نسبت میدهم.

شــرف الدین ادامه داد :ســالها تحقیقاتی انجام
داده ام که نشان میدهد فراماسونریها چه اقداماتی
انجام داده و بر چه بخشهایــی تمرکز دارند .در واقع
بر جایگاه هنرمندان ،سیاست گذاران ،سینماگران و
ورزشکاران در این روند تاکید دارم .این اقدامات قطعا
چیزهایی هستند که برای همه کشورها بسیار جذاب
است و افرادی مانند الیور استون کارگردان فیلم وال
استریت ،در عرصه سینمای کشورهای توسعه یافته
بســیار نفوذ کرده اند .ما دوران طالیی مافیا در ایتالیا
ودوران جنگ در فرانسه را به خوبی به یاد داریم ،که
فیلمهای سیاسی زیادی در این خصوص ساخته شد.
همانند فیلمی که در خصوص ترور مارشال دوگول و
اقتصاد سرمایه داری و غیره ســاخته شد .بنابراین ما
هم برای آگاهی سازی مردم به این روند نیاز داریم.
وی عنوان کرد :سینما الزاما ســالنی برای نمایش
فیلم نیست و در شرایط امروز گســترده تر از چیزی
است که به چشم میآید چرا که فیلمها دیگر محدود
به سالنها نبوده و در عرصههایی نظیر فضای مجازی
منتشر میشود بر این اســاس فضای مجازی ،ویدیو
کلوپها و رسانههای تصویری در جهت آگاهی بخشی
به مردم بسیار کمک کننده بوده و باید به آن نیز ورود
پیدا کرده و سینما را به اتاقی شیشهای تبدیل کنیم.
این تهیه کننده سینما ،عنوان کرد :برخی فیلمهای
مستند و امثال آقای دیندار از سینماگرانی هستند که
در مسیر نشان دادن فسادهای اقتصادی حرکت کرده
است و من به این مسیر خوش بین هستم.
 90هزار مرکــز تولیدی در  880شــهر صنعتی با
مصوبه جدید مجلس تعطیل میشوند!!
در ادامه دکترعلی حسین رعیتی فرد رئیس سازمان
بســیج کارگران و کارخانجات کشــور ،در خصوص
مشــکالت اقتصادی کارگران و نحوه انعکاس آن در
رسانههای خارجی وبیگانگان گفت :مخاطبان و ذی
نفعان اصلی فیلم «مهار اژدها» ،کارگران هستند .در
حال حاضر ما ۱۲میلیون کارگــر در حوزه تولیدی،
توزیعی و خدماتی داریم که در مجموع جمعیتی ۴۳
میلیونی را تشکیل میدهند که قطعا فساد اقتصادی
و قاچاق کاال در زندگی آنها اثرات مستقیم و مخربی
میگذارد .در این میان افرادی هم از فرصت استفاده
کرده و به نفع خود اقداماتی را انجام میدهند .این در
حالی است که متاسفانه برخی کارگاهها با توان تولیدی
و رقابتی باال در طی اقــدام برخی افراد به ورود کاالی
مشــابه ،این کارگروهها و مجموعههای تولیدی را به
رکود اقتصادی کشانده اند.
وی افزود :بحث خصوصی ســازی و اداره آن توسط
نااهالن از دیگر مشــکالت است که ســهم بسیاری
در بیــکاری و معضالت امــروز در حیطــه اقتصاد و
ورشکستگی اقتصادی کشــور دارد .در مواقع الزم از
ما حمایت خوبی صورت نگرفتــه و بودجه را به جای
چرخاندن در اقتصــاد کارخانهها ،بــه مباحث دیگر
اختصــاص داده اند .در این شــرایط کارگــران وکار
فرمایان خود را با چنگ و دندان سرپا نگه داشته اند.
رعیتی فرد خاطر نشــان کرد :اقتصــاد مقاومتی،
به معنای پویایی در دوران فشــار تحریم اســت .در
شرایطی که سیاســتهای اقتصاد مقاومتی در  ۴بند
مطرح شده اســت ،این بندها ،ســرلوحه مدیران ما

حتی مجلس شورای اسالمی هم قرار نمیگیرد چرا
که در شلوغیهای اخیر گرانی بنزین ۸ ،منطقه آزاد را
تصویب کرده و منطقه ویژه اقتصادی را به راه انداخته
اند که به جای ســکویی برای افزایــش تولیدات و به
محلی برای ورود کاال تبدیل شده است.
دیر به سراغ سینما آمدهایم
رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور
اظهار داشت 90 :هزار مرکز تولیدی در  ۸۸۰شهرهای
صنعتی با ظرفیت باالی کارگران داریم که با تصمیم
مجلس نســبت به نوع فعالیت مناطق آزاد ،رسما به
بیکاری و تعطیلی کشیده میشــوند .ما در خصوص
بهبود حق پایین کارگران و در مواقعی خصوصی سازی
و واردات غیــر ضروری محصوالت به کشــور ،تالش
خود را کردهایم و امیدوارم که بهره مندی از رسانه و
سینما و فیلمهای مستند فرصت خوبی برای بیان این
مطالبات باشد.
وی عنوان کرد :بسیج به نوبه خود از طرح حمایت از
کاالی ایرانی و تولید ملی استقبال کرده و اقدام خود را
انجام داده است و خواهشمندم رسانهها هم ما را یاری
کنند تا نتیجه دســترنج خود را به مردم بشناسانیم
و آنها را به استفاده از دســترنج داخلی ترغیب کنیم.
در واقع رسانههایی چون ســینما و تلویزیون در برابر
مطالبات خارجی ،قادر به آگاهی مردم نســبت تولید
داخلی هســتند چرا که در شــرایط اقتصادی کشور
جمعیت کارگری نیازمند حمایت از تولید ملی است
و در زمان بعد از انقالب نیز ،این حمایتها به ســمت
کشــورهای خارجی و بهره منــدی از اقتصاد بیگانه
معطوف شــد و نتوانســتیم از اقتصاد خود به خوبی
حمایت کنیم .ما امیدواریم با حمایت فرهنگی سینما
نسبت به حمایت از تولید داخلی و اقتصاد وابسته به
آن و کارگران اقدام و توجه بیشتری شود .دیر به سراغ
سینما آمدهایم .اگر از همان اوایل سینما را با مسائل
اقتصادی و اجتماعی همراه کــرده بودند االن در این
وضعیت قرار نداشتیم.
رعیتی فرد ادامه داد :سینما خود یک صنعت است و
از وضعیت حاکم در کشور نیز آسیب میبیند .ما حتی
در چادر و مهری که به نوعی اعتقاد ما است ،خودکفا
نیستیم و از چین وارد میکنیم .بحث فرار اندیشهها
و مغزها یکی از معضالت اصلی کشــورمان است چرا
که همه به دنبال فرار هستند .ناگفته نماند در شرایط
امروز فقیر ادای غنی را در میاورد و این نیاز به ریشه
یابی و بررسی و اصالح دارد.
ســینما در ایران معنایی ندارد /خدشــه دار شدن
فرهنگ در سایه فعالیت مافیای اکران فیلم
ناصر شفق ،تهیه کننده ســینما و مدیرعامل اسبق
انجمن ســینمای انقالب و دفاع مقدس نیز در ادامه
این مراسم گفت :سینما با رسانه متفاوت است چرا که
سینما خود به تنهایی یک اصل است که رسانه از آن
بهره برداری میکند .اگر اغراق نکرده باشــیم سینما
اقتصاد دنیا محسوب میشود .در سال  ۱۹۹۶همزمان
در آمریکا و فرانسه سینما اختراع شد اقتصاد جدیدی
هم شکل گرفت .در سال  ۱۹۰۷نیز سینمای داستانی
تعریف شــد که به مرور به اقتصادی باالتر تبدیل شد
بنابراین با وقوع جنگ جهانی اول سرمایه داران که به
دنبال امنیت بودند ،به سینمای آمریکا روی آورده و
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره34
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سینمایهالیوود را شــکل دادند .در این زمان آلمان
نیز سینمای سورئالیسم را ایجاد کرد .در واقع جنگ
جهانی دوم اندیشهای را در اروپا ایجاد کرد که همگان
به سمت اقتصاد آمریکا سوق پیدا کردند و انیشمندان
و نویســندگان نیز جذب این کشور شــدند .در این
میان آمریکا به واسطه ســینما اقتصاد را رونق داده و
اقتصاددانان را به خود جلب کرد .بنابراین ســینمای
نورئالیســم بعد از جنگجهانی دوم شــکل گرفت.
به مرور زمان تلویزیون شــکل گرفته و ســینما را به
احساس ترس رقیب مبتال کرد.
وی افزود :ما امروز شــاهد جســارت و شــهامت
فیلمســازانی چــون دیندار هســتیم که بــا وجود
محدودیتهــا به ســاخت فیلمی با موضوع فســاد
اقتصادی پرداخته است .ســینمای ما در چیزهایی
قوی است که سینمای کشورهای دیگر به مرور به آن
رسیده است .سینمای آمریکا از قصه ،سینمای مینی
مال ،و غیره محروم اســت اما ما از  ۱۴۰۰سال پیش
تمدن داشته و به این امکانات دسترسی پیدا کردهایم.
اما متاسفانه ما اصال سینما نداریم و یا تنها یک شکل
سینما هستیم این در حالی است که گردش سینمایی
یعنی ما ۴هزار سالن سینما داشته باشیم ولی کمبود
آن ما را دچار سینمای گلخانهای کرده است .سینمایی
که تنها به دستور برخی مسئوالن بعضی فیلمها در آن
اکران میشود .زمانی ســینمای ما به قوت خود باقی
است که فیلمها قادر به اکران باشند.
شــفق خاطر نشــان کرد :ما به لحاظ فرهنگی کل
کشــورهای حوزه مانند هند ،گرجستان ،ارمنستان،
دبی ،قطر ،عمان و آذربایجان را نوعی ایران فرهنگی
میبینیم در حالی که ما اصال سینما را جدی نگرفتهایم
و فیلمسازان برای ســاخت فیلم با خون دل زیاد در
مقابل رباخواران بانکیای قــرا گرفتهاند که به جای
اختصاص وام قرضالحسنه به سینما همانند کافران
اروپایی به رباخواری میپردازند در حالی که کشورهای
دیگر میلیونها دالر را تنها صرف دیده شدن بازیگران
خود میکنند.
وی ادامه داد :بیحمایتی از چرخه اقتصادی تا جایی
پیش رفته اســت که تلویزیون ما در برابر بیحمایتی
دولت به دنبال جلب اسپانســر در تبلیغات خود بوده
و به معرفی جنس خارجی برای جلب نظر آنها اشاره
دارد و بعضا مواد تشــکیل دهنده تولیدات خود را نیز
خارجی معرفی میکند .این خود به نوعی بیفرهنگی
اســت که با حمایت مالی اسپانسرها فضای رسانهای
16

ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
آذر۹۸

ما به اینجا رســیده اســت که کیفیت را در تولید ات
خارجی میداند.
نجات سینمای ایران در دستان وزیر کشور
این تهیه کننده سینما در خصوص اقتصاد مقاومتی
گفت :اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد ریاضتی نیســت بلکه
یعنی در جــای خود خرج کردن و مدیریت داشــتن
است .اگر ما به فرهنگ مان توجه بیشتری میکردیم
قطعا فرهنــگ غنیتری برای ما به بــار میآورد .من
معتقدم ســینما باید روی پای خود بایســتد و برای
این امر نیاز به اختصاص سالن وعرضه تولیدات دارد.
فیلمی که تولید شده اما از اکران آن جلوگیری شود،
فایدهای ندارد .مافیای اکران فیلــم منجر به تداخل
در فرهنگ شــده و آن را نادیده گرفته اســت .حوزه
هنری به عنوان بانی شکل دهی فیلمسازی و هنرهای
نمایشی در دوران بعد از انقالب ،جای مقدسی است
که به هر نحوی هنر فیلمسازی را شکل داده است اما
تاجایی پیش رفت که در ســال  ۱۳۷۰که به دوران
طالیی فیلمهای ارزشی معرفی می شود ،این اقدامات
متوقف شد.
وی ادامــه داد :من معتقدم وزیر کشــور به تنهایی
میتواند کل سینمای ایران را نجات دهد و با اختصاص
سالن به سینما و تئاتر ،به شهرهای مختلف در رونق
آن مفیــد خواهد بود چــرا که این ســالنها باید در
مکانهای تفریحی شکل بگیرند اما متاسفانه امروزه
مکانهای تفریحی ما عوض شــده است .با گسترش
شهرها ،سینماهای ما کوچک مانده و از چرخه تفریحی
جاماندهاند .در حالی که مافیای پخش عموما در دست
سینما دارانی است که صاحب اندیشه وفکر نیستند.
در واقع تصمیم گیرندگان ما باید صاحب فکر و اندیشه
باشند تا بتوانند سینما را شکل دهند .به طور کلی ما
سینمایی نداریم که بخواهیم درباره آن اظهار نظری
کنیم.
ناکارآمدی رسانه در تبیین اقتصاد مقاومتی
در ادامه دکتر فتح اهلل آقاسی زاده تحلیلگر اقتصاد
مقاومتی درباره وضعیت اقتصادی نامناسب کشور و
ارتباط آن با سینما افزود :معضالت اقتصادی مثنوی
هفتادمن اســت .من سینما را یک رســانه میدانم و
معتقدم هر رســانهای حتما باید به پیــام توجه کند.
باید به اعتبار و کارآمدی پیام ســینما برای مخاطب
توجه کرد.
وی افزود :یکی از چالشهای ما نوع پیامها در کشور
است که برخی از آنها با تیر و ترکشهایی همراه است

که کارآمدی پیام را کاهــش میدهد.ما در مجموع
۲۴بند ابالغ شــده با موضــوع اقتصــاد مقاومتی به
 ۱۰۷مضمون رسیدهایم که آنها مضامینی نبوده اند
که کســی بتواند به آن تعارضی پیدا کند .کسانی که
نگرشــی حداکثری به تعامل با دنیا دارند با آن شاید
مشکل داشته باشــند ولی این مضامین هیچ محلی
برای اختالف عالمان و دیگر افراد ندارد و به موضوعات
متععدی اشاره دارد.
وی خاطر نشــان کــرد :پیامی که سیاســتهای
کلی اقتصــاد مقاومتی دارد پیام خوبی اســت اما در
رسانههای ما به طرز مناســبی به آن پرداخته نشده
است واین منجر به نافرجامی اقتصاد مقاومتی شده
است .بنابراین ،باید پیام مناسب به شیوههای منطقی
تری تئوریزه شود .بخشی از ناکامیهای ما ،نظیر عقب
ماندن ســینما از اقتصاد مقاومتــی ،در به حداکثری
نرسیدن کارهای ما اســت .واگرایی در ساختار نظام
جمهوری اسالمی نوعی معضل است .مردم امروز ،به
راه حلهای شخصی رســیده اند .دخالت سیاست در
اقتصاد مفهومی ندارد چرا کــه اقتصاد مقاومتی یک
گفتمان سیاسی اســت و حتما مابین این دو نسبتی
وجود دارد که بیربط از هم نیســت و ایــن در دنیا
جاری است.
این تحلیلگر اقتصاد مقاومتی اظهار داشت :ما باید
به «بنیانهای اندیشه» فکر کنیم.کامال مشخص است
که دولتها و مدیران کوتاه مدت هســتند .در حالی
که ساختارهای کالن باید با اندیشه باشد .ما ساختار
کالن مترقی و زیادی چون مجلس داشــته و نیاز به
بازاندیشی در مدلهای اجرایی و اداری و دولتی داریم.
محمد دیندار کارگردان مســتند« مهار اژدها» در
ادامه این نشست خاطرنشان کرد :امیر کبیر نام بزرگی
دارد و تنها ۳سال در کار حکومت بود و اقداماتی داشت
که تا امروز هم ،تاثیرات آن ماندگار اســت .سوال من
این اســت که چگونه امیر کبیر با عمر کوتاه دولتش
موفق به اینگونه تاثیرات شده اما دولتهای گوناگون
ما نشده اند و ناتوانند؟
لزوم بها دادن به ســینما برای پیشرفت در اقتصاد
مقاومتی  /مصرف گرایی جریانی متناقض با فرهنگ
ایران است
کامران ملکی عضو هیات مدیره خانه سینما ،یکی
دیگر از میهمانان این نشست تحلیلی بود که در پاسخ
به خوش بینی بهمنی در بهبــود وضعیت اقتصادی
کشــور گفت :مناز خوش بینی بهمنی نســبت به
بهبود وضعیت اقتصادی کشور تقدیر میکنم اما بنده
با وضعیت کنونی کشور نســبت به این خوش بینی،
امیدوار نیستم .من احساس کردم در جلسهای حضور
دارم که در سال  58برگزار شــده و قرار است بعد از
پیروز انقالب تازه برای درست برگزار شدن برنامهها
تصمیم گیری کنیم .در واقع ما بعد از گذشت  40سال
درگیر مسایل اقتصادیای هستیم که فکر نمیکنم با
این اوضاع بنابر گفته بهمنــی در رده  16اقتصاد دنیا
باشیم.
وی افزود :من در چند ســال اخیر بــه این نتیجه
رســیدهام که عالرغم اینکه این بحث مهم اســت اما
دوران اقتصاد مقاومتی تمام شــده اســت .شاید در
ارتباط با سینما و جایگاه درست آن در تبیین مسائل

اقتصادی بتوان به فیلم «مهار اژدها» اشاره کرد اما چرا
ما فیلمسازانی نظیر دیندار در جامعه خود نداریم که
با هر اثر خود نگرانی جدیدی نســبت به بحرانهای
جامعه ما را نشــان میدهند و روز به روز نگاه عمیق
تری را از ایشان میبینیم.
ملکی خاطرنشان کرد :سینما نمیتواند وارد مسائلی
چون فسادهای اقتصادی شود چرا که این موضوع بزای
کسی اهمیت ندارد .در واقع سینما در وضعیتی قرار
دارد که وزیر ما به پورشه سواری خود افتخار میکند.
برند کت و شــلوار مســئوالن دولتی ما الگوهای این
مملکت اســت و ســینما چه اقدامی میتواند در این
زمینه انجام دهد؟ سینما تنها میتواند بستری را در
راستای فرهنگ یک کشور فراهم کند که این نیز خود
مستلزم مسیری طوالنی و چندین ساله است در حالی
که فرهنگ ما با گذشت  40سال هنوز به جایگاه خود
نرسیده است.
وی عنوان کرد :هیچ وقت بخشــنامههای از باال به
پایین ،در کشور کارساز نبوده است .چرا که فرهنگ از
درون مردم شکل میگیرد .سیر اقتصاد مقاومتی هم
باید از بدنه سینما شکل بگیرد که آن هم همراه با مردم
است .بحث ارزان سازی در سینما باید مطرح شود اما
با پولهای باد آورده نمیتوان به آن رســید .فرهنگ
مصرف گرایی معلوم نیســت از کجا در کشور ما باب
شده اســت چرا که قبال به معیشت مردم فکر میشد
و امروز به برند موبایل بچههایمان فکر میشود و از ما
فرهنگ ارزان سازی را نمیپذیرند .تا زمانی که خود
جامعه و مدیران اقتصادی کشــور به این قضیه فکر
نکنند سینما هم به عنوان جزیی از این مجموعه تنها
قادر به بیان دغدغههایش اســت 41 .سال از انقالب
گذشته و دیر به سراغ سینما آمدهاند .سینمایی که از
همان اوایل حکم محکومیتش صادر شده بود .اگر از
همان اوایل سینما را با مســائل اقتصادی و اجتماعی
همراه کرده بودند االن در این وضعیت قرار نداشتیم.
عضو هیات مدیره خانه سینما اظهار داشت :سینما
خود یک صنعت است و از وضعیت حاکم در کشور نیز
آســیب میبیند .ما حتی در چادر و مهری که اعتقاد
ما است خودکفا نیســتیم و از چین صادر میشود ما
هم مانند دیگر آحاد مردم باید رنج بکشیم پس همه
با هم باید به یک نتیجه برای اصالح برسیم .بحث فرار
اندیشــهها و مغزها یکی از معضالت اصلی کشورمان
است چرا که همه به دنبال فرار از این وضعیت کشور
هســتند .ناگفته نماند در شــرایط امروز ،فقیر ادای
غنی را در میآورد و این نیاز به ریشــه یابی ،بررسی
و اصالح دارد.

ساختهای فرهنگی توسط رســانه بپردازیم.دولت
نیز باید بودجه ای را تصویب کرده و همانند ترامپ که
تعرفههای کاالی خارجی را باال برد و آن را به حداقل
رســاند ،در زمینه واردات کارهای خارجی عمل کند
چرا که تولید ما جوابگوی نــرخ  ۱۸درصدی نبوده و
سود دهی آن را سخت کرده است .براین اساس باید
جلوی واردات بیرویه را بگیریم.
وی افزود :کشور مال ما اســت و نباید نسبت به آن
ناامید باشیم و ما باید خاکمان را در دست گرفته و اداره
کنیم .بنابراین ،برای بقای آن نیاز به اصالح ساختارهار
داریم .این اصالح در وهلــه اول از به کارگیری بهینه
تخصص نیروهای کاربلد آغاز میشود و خوشبختانه،
ایران دارای بهتریــن مغزها و نخبههایی اســت که
بسیاری شان امروز ،در گوشه خانه نشسته اند.
از اهالی فرهنگ و هنر در جهــت بهبود اقتصادی
غافل شدهایم
در پایان حجت االســام محمدعلی رحمانی تبار
استاد حوزه و دانشگاه و مســئول بسیج مستضعفین
در زمان جنگ تحمیلی ،در خصوص مباحث مربوط
به اقتصاد مقاومتی و ممنوعیتهای ســینما و رسانه
نسبت به طرح فساد اقتصادی گفت :من سینماگران
را دوست دارم اما در شرایط تحریمها ،فضایی را برای
ما به وجــود آورده اند که ما به جهالــت از آن تبعیت
میکنیم .چه کسی گفته است که ما با سینما و تمدن
مخالف هستیم در حالی که دشمنان از قبل برای آن
نقشه کشیده اند.
وی افزود :اسالم برای ســینما ،موسیقی ،پوشش و
غیره مانعی نگذاشته و بنابر ضرورت به همه حیطههای
توجه کرده است .همانند مقطعی از دفاع مقدس که
همه مردم احساس کردند باید در صحنه باشند و حتی
افرادی را که در وادی انقالب اســامی نبودند به این
جریان کشیده شدند .در دوره ایی که بنده در محضر
امام خمینی( ره) بودم شاهد بروز بسیاری از مشکالت
بوده ام که به دلیل نفوذها حل نشــدنی بود اما ایشان
در جمع بندی اصول به همه مسایل اشنائیت داشته و
مدیریت میکردند .امام به منظور جلوگیری از جنگ
تحمیلی به دنبال راهکار بودند و در شــرایط بحران
اقتصادی ما هم باید مواظب باشیم که اتفاقی نیافتد.
رحمانی تبار یادآور شــد :مگر میشود منکر نقش
سینما و رسانه بر اقتصاد مقاومتی و مردم شد؟ در هیچ

جای دنیا نمیتوان مانع تاثیرگذاری سینما و تلویزیون
بر افکار عمومی شد .این درحالی است که نابرابری و
بیعدالتی در فیلمها به شدت افکار را تحت تاثیر قرار
میدهد و اقتصاد مقاومتی و فسادهای اقتصادی نیز
از این قضیه مســتثنی نبوده و بعضا تجارت ما بعد از
انقالب به جایی رسیده اســت که شاید بر ناکارآمدی
دین نیز اشاره دارد.
مسئول بسیج مستضعفین در زمان جنگ تحمیلی
تاکید کرد :بقای اقتصاد مقاومتی در مواقعی به تجمیع
عقول احتیــاج دارد در حالی که همــه درهای رو به
اقتصاد بسته بوده و شــعارهای اقتصاد تک محصولی
راهی به جایی نمیبرد .هماننــد زمانی که در برخی
موارد مثل صنعت خودرو اندیشــه خوبــی نداریم و
بســیاری از افراد نمیگذارند که اقتصاد مقاومتی ما
اصالح و یا پیشــرفتی کند .چرا که مــا اصوال تولید
میکنیم تا نیازمــان برطرف و اقتصادمــان به رونق
بیافتد اما موفقیــت این اقدام نیاز به مشــورت و هم
فکر دارد.
وی عنوان کرد :فرهنگ در دفاع از اقتصاد به عنوان
راهکاری برای آمادگی مردم محسوب میشود .درست
است که از اهالی فرهنگ و هنر غافل شده ایم اما باید
برای بهبود شرایط آن اقدامیشود چرا در شرایط فعلی
که راهی جز صبر و تحمل نداشته و باید فعالیت خود
را آغاز کنند .بنابراین سینمای ایران با وجود مشکالت
و بیتوجهیها ،برای رهایی از رکــود و تاثیر بر افکار
عمومی ،نیازمند شروعی جدید است تا تولید هدفمند
ما فعال شود.
رحمانی تبار در پایان گفت :بنابر فرمایشــات امام
خمینی(ره) روزی خواهد آمد کــه به صبر ،تحمل و
مقاومتی داشته ایم ،ایمان میآوریم .اثر سینما و فیلم
چیز بدیهی است .مردم طالب آگاهی ای هستند که از
طریق فیلمها صورت میگیرد .معتقد هستم به کمک
اصل نظام و اعمال سیاستها و همکاری کارشناسان
واهالی هنر مسیری رو به پیشرفت ایجاد خواهد شد و
مشارکت عمومی مردم را برای پایان دادن به مشکالت
کارساز میشود .ما در این جنگ اقتصادی نیاز به این
فضاسازی داریم و تاکید میکنم ما نباید مدام منتظر
اقدام مدیران و دولت باشــیم و بعضا ،این مشــارکت
مردمی ،مدیران مربوطه را خجالت زده خواهد کرد که
از نظر بنده این رویکرد اقدام خوبی است.

سینما و تلویزیون مروج کاالهای خارجی شدهاند
دکتر بهمنی رئیس اسبق بانک مرکزی در واکنش
به صحبتهای دیگر میهمانــان گفت :ما باید بپذیرم
که در شــرایط سختی قرار داشــته و به بودجه ۵۰۰
هزار بشکه نفت رســیده ایم که منجر به کسر بودجه
شده اســت .به طور کلی تحریم فلج کننده و سخت
است .باید به ترفندی از آن عبور کنیم .اولین مشکل
اقتصاد مقاومتی ،عملکرد سینما وتلویزیون ،رویکرد
آنها ترویجی آنهاست که منجر به تبلیغات کاالهای
خارجی شــده اســت .ما باید با تعریف بودجه به زیر
17
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رئیس امور سینمایی افغانستان در نشست «سینما؛ گفتمان فرهنگی حوزه هنری» ؛

همین که زندهایم و فیلم میسازیم کافی است
نشست «سینما؛ گفتمان فرهنگی حوزه هنری» با موضوع «بررسی گفتمان سینمایی ایران و افغانستان»
با حضور رئیس امور سینمایی افغانستان در حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری ،بیست و دومین برنامه «سینما؛ گفتمان فرهنگی»
با موضوع «بررسی گفتمان سینمای ایران و افغانستان» با حضور دکترصحرا کریمی رئیس امور سینمایی
افغانستان و جمعی از مستندسازان و اهالی رسانه در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار شد.
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در ابتدای این مراســم دکتر کریمــی رئیس امور
سینمایی افغانستان ،در خصوص بازنمایی سینمای
افغانســتان در جریان تبادل و گفتمــان فرهنگی با
ایران گفت :گفتمان فرهنگی با دیگر کشورها عاملی
برای پیشــرفت و مطرح شدن ســینمای افغانستان
اســت .معتقدم گفتمان فرهنگی با کشور هم کیش
و فرهنگ ما اقدام مبارکی برای سینمای افغانستان
است .این گونه نشستها و یا توجه جشنواره جهانی
فجر ،به موضوع افغانستان نوید خوبی برای کشور ما
است چرا که در پی آن حرفهای سینمای افغانستان
دیده و شنیده میشود.
وی افزود :سینمای افغانستان به چند دوره تقسیم
میشود .سینما در کشور ما عمری برابر با افغان فیلم
 ۵۱ســاله دارد .ناگفته نماند دهه  ۶۰و  ۷۰میالدی

از لحاظ تولیدی دورهای طالیی برای سینمای
ما بوده و با وجود کاربرد ابزاری از آن ،شــاهد
ساخت فیلمهای ملودرام ،عاشــقانه ،کمدی،
جــدی ،اقتباســی ،و غیره بودهایــم .میتوان
به پرکارتریــن کارگردان افغانســتانی در این
دوران «لطیف احمدی» اشاره کرد هر چند که
سینمای ما در این دوران زبان خاصی نداشت.
در دوره جهــاد و جنگهای داخلی ،ســینما
نخستین قد مهای رکود و ســکوت خود را در
افغانســتان برداشــت؛ با این حال ،کم و بیش
فیلمهایی در گوشه و کنار برای توجیه مبحث
جهاد ساخته شده است.
کریمی خاطرنشــان کرد :بــا ورود طالبان،
ســینما و تصویر در افغانســتان به مرگ خود
رسید .زمانی که طالبان وارد کابل شدند ،مردم
با ترس روبرو شــده و تلویزیو نهــای خود را
مخفی میکردند .با ســقوط سمبولیک طالبان
در افغانستان ،بعد از  18سال زمینه برای بروز

اتفاقات مهم در افغانستان فراهم شد .در این میان با
ورود کشور به عرصه دموکراسی ،توجه دیگر کشورها
به ما جلب شده و خارجیها نیز برای ساخت فیلم به
ما روی آوردند .اما ،سینمای ما با رکود مطلق روبه رو
شده و این عرصه از حمایت دولت محروم مانده بود .با
وجود بودجههایی نظیر :آموزش و پرورش ،مبارزه با
مواد مخدر ،بهداشت و غیره اما بودجهای به فرهنگ
و فرهنگ ســازی تخصیص داده نمیشد .در نتیجه،
در این دوره ،سینماها بازسازی نشــده و از تجارت
صنعت سینما غافل ماندهایم.
وی بیتوجهی به سینمای افغانستان را نوعی اقدام
عمدی خواند و اظهار داشــت :کشــوری که دارای
قصه ،صدا و فرهنگ ســینمایی باالیی اســت با بها
دادن به آن ،قطعا به ســمت هویت ملی خود ســوق
پیدا میکند؛ با حفظ این شــرایط حتما یک کشور
قادر است در مقابل دروغها و غاصبان مقاومت کند.
بنابراین نادیده گرفته شــدن ســینما و هنرمندان
افغانســتان اقدامی عمــدی بوده و عــدهای مانع از
پیشرفت کشــور ما در زمینه فرهنگی شــد هاند .با
این وجود به منظور تقویت ســینمای افغانســتان،
با همکاری ســفارتخانهها ،ســازما نها و دفترهای
خارجی پروژههای خرد و کالنــی برای پرداختن به
موضوعات مهمی چون زنان ،کوکان و مســایل دیگر
طراحی شد و فیلمســازان ما را به سمت ساخت آثار
سفارشی کشاند .در عین حال با کمبود تولیداتی که
در حوزه معرفی سینمای مســتقل افغانستان باشد،
روبرو بودهایم.
رئیس افغان فیلم یادآور شد :ســینماگران افغان،
سینماگرانی تجربی هســتند که کامال خود ساخته،
راه سینما را انتخاب و به تولید فیلم پرداخته و نهایتا
تحولی بزرگ را در طی چهار سال اخیر در سینمای
ما به وجود آوردند .در دورهای که سینمای افغانستان
نادیده گرفته شــد ،مدیران و دولت جفای زیادی در
حق ما کردند .عدهای نظیر حســن نــوری ،برادران
محمودی ،شــهربانو ســادات نیز در حال فعالیت و
آموزشهای ســینمایی در دیگر نقــاط دنیا بودند.
این نسل از ســال  ۲۰۱۴تصمیم به ســاخت فیلم
در افغانســتان گرفت .بعد از آن ،افــراد هنرمند به
کشور بازگشــته وموجی از فعالیت سینماگران در
افعانستان آغاز شد .در اصل این اقدام شروعی برای
جنبش و موج نویی در سینما بود .با ورود سینماگران
افغانستان به جشنوارههای جهانی فیلم ،دومین موج
تحول فرهنگی به راه افتاد چــرا که این اقدام زمینه
ارتباط سینماگران افغانستانی با دنیا را فراهم کرده
و با وجود تفاوتهــا ،منجر به حمایت از ســینمای
افغانستان شده است.
وی تاکیــد کرد :با ایــن حال ،ســینمای مبتذل،
بخشی از بدنه سینمای افغانستان است که متاسفانه
این بدنــه در کشــور ما به نام «ســینمای ســلیم
شاهینی» شــهرت گرفته اســت .این بدنه ضربهای
بزرگ به ســینمای افغانســتان زده است .با گذشت
زمان رشــد و نفوذ ابتذال ،ســینمای کشور ما را در
داخل خود افغانستان خفه کرد .در این شرایط تنها
راه حل مبارزه بــا این بدنه ،نیاز بــه تولید ،عرضه و
جلب توجه مخاطب بود اما متاســفانه ،ما از داشتن

ســالن ســینما برای عرضه فیلم بــه مخاطبان هم
محروم بوده و هســتیم .این در حالی است که برای
مورد قبول قرار گرفتن سینمای افغانستان در کشور
خود و تقویت آن در شرایط امروز باید سینمای دنیا
را دور بزنیم.
کریمی ضعف ســینمای افغانســتان را نبود غنا و
تنوع موضوعی در آثار دانست و گفت :امروز سینمای
ما برای جلــب نظر ســینمای دنیا ،بــه موضوعات
موردپسند آنها نظیر :زنان و مهاجرت میپردازد .در
دنیای روابط انســانی افغانها با سینما ،فیلمسازانی
نظیر شهربانو سادات به ســینمای کودک و نوجوان
عالقه زیادی داشــته و با فعالیت در سینمای تجربی
به اولین ســینماگر اقتباسی تبدیل شده است بعد از
او ابوذر امینی سینمای مســتند و واقع گرایانه را به
جریان انداخت.
وی ضمن گالیه از بیتوجهی جشــنواره ســینما
حقیقت به فیلم «تارهای ممنوعــه» افزود :یکی از
بزرگترین اتفاقات در حوزه سینمای مهاجرت ،فیلم
«تارهای ممنوعه» است .من برای سینمای حقیقت
بســیار متاســفم که این فیلم هویتی افغانستان را
نادیده گرفته و به راحتی از کنار آن رد شده است .در
حالی که ما با دنیای جشــنوارهها و داوریها ناآشنا
نیســتیم و برای من جالب اســت که فیلمی که یک
کارگردان افغانستانی میســازد در جشنواره ایران
پذیرفته شــده ولی بهایی به آن داده نمیشود چرا
کهاین فیلم یکی از شجاع ترین آثار در حوزه هویت
ما بوده است.
وی عنوان کرد :سینمای مستند به دنبال گفتمان
فرهنگی و بیان مشــکالت جامعه است اما متاسفانه
جشنواره سینما حقیقت از این رویکرد به دور بوده و
از موضوعی نظیر مهاجرت که یکی از معضالت بزرگ
کشور افغانســتان اســت ،به راحتی رد شده است.
الزم میدانم بگویم که ما سبزی پاک کن و پنبه زن
نیستیم ،ما هگل و نیچه خواندهایم ،شعر خواندهایم،
مینویســیم ،ملت افغانستان در کنار شما در عراق و
سوریه جنگیده اســت .آیا ما حق نداریم با سینمای
شما گفتمان داشته باشــیم؟ ما نسلی هستیم که راه
مقاومت را خوب بلدیم.
کریمی در خصوص عدم آشنایی مخاطبان ایرانی
با سینمای افغانستان و آثار آنها گفت :افغانستان بعد
از جنگهای متوالی داخلی به کشوری جنگ زده و
نابود شده تبدیل شد که مدیریت فرهنگی و سیستم
تولیدی در آن معنایی نداشــت .در این میان سینما
نیز به علت عدم وجود سیستم موضوعی وتولیدی در
کشور به نابودی کشیده شد .امروز مسائلی چون زنان
در افغانستان ،موضوع مهمی است که با وجود کلیشه
شدن ،از اهمیت بســیاری برخوردار است .معتقدم
اگر تاکنون به این موضوعات توجه شده بود ،جامعه
اوضاع بهتری داشت.
وی ضمن تاکید بر عدم وجود سانسور در سینمای
افغانســتان و نقش موثر آن بر تسهیل مسیر فعالیت
فیلمســازان یادآور شــد :نســل جدید ســینمای
افغانســتان این ســینما را وارد دوره جدیدی کرده
و به دنبال دغدغههای مهمتر و اساســی هســتند.
معتقدم کســانی که تصمیم گیرنــده اصلی عرصه
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فرهنگــی هســتند بایــد راه را بــرای فعالیت این
ســینماگران تســهیل کنند .با این حال بر خالف
گذشته فیلمســازی برای ملت افغانســتانی آسان
و برای خارجیها سخت شده اســت چرا که با این
روش به تولیدات خوب دست یافته و با اخذ مجوز از
فیلمسازان خود حمایت میکنیم تا جایگاه خود را
در دنیا پیدا کنند.
رئیس امور ســینمایی افغانســتان بــه ضرورت
تعامل مناســبات فرهنگی و ســینمایی اشاره کرد
و گفت :متاســفانه در حال حاضر نگاه به مهاجران
افغانستانی خوب نیست و سینما تنها راه حل برای
نزدیکی ســطح فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان
محسوب میشود .بنده در جلسهای که با مسئوالن
سینمایی ایران داشتهام بر آموزش حرفهای و تولید
مشترک و کار تاکید داشــتم تا از این طریق دانش
آموختگان بــرای ادامه فعالیت وارد عرصه ســینما
شوند .همچنین ،مقرر شد در شرایط کمبود فیلم در
کشــور ما ،به منظور احیای سینما ،فیلمهای ایرانی
در سالنهای کشور افغانستان نیز اکران شود.
کریمی در خصوص قابلیت سینمای افغانستان در
پرداختن به موضوعات جدید عنوان کرد :افغانستان
با موضوعاتی نظیر :مواد مخدر ،مهاجرت و تروریسم
و غیره ســروکار دارد .فیلمهای ما به دلیل انعکاس
واقعیتها و دغدغههای فیلمسازان ،امروز به نقطه
قابل توجهی رسید هاند و در پرداختن به موضوعات
هم زور و اجبــاری وجود ندارد .البتــه که توجه به
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موضوعــات جدید هم الزم بوده و بــه آن هم توجه
میشود .جایگاه سینمای ایران با ساخت  ۱۱۰فیلم
در سال پیرامون موضوعات مختلف موفقیت بزرگی
است که امیدوارم ما هم به این مرحله برسیم.
وی تاکید کرد :ســینمای تجربی برای رســیدن
به جایگاه خــوب ،مجبور بــه بازآفرینی موضوعات
جهانی اســت .دغدغههای ســینمای افغانســتان
دغدغه ســینمای جهان اســت اما تکرار آن ممکن
است کمی خسته کننده باشد .هرچند که موفقیت
سینمای اروپا مرهون پرداختن به جنگ جهانی دوم
با روایتهای متفاوت است .ما هم برای موفقیت به
تفاوت روایت نیاز داریم .سه و شش موضوع مطرح
در سینمای ما وجود دارد که با وحود تکراری بودن،
نوع روایت آن مهم است.
رئیس افغان فیلم خاطرنشان کرد :لطفا سینمای
ما را با ایران مقایســه نکنید .شــما  ۸ســال جنگ
داشــتهاید اما افغانســتان بیش از  ۴۰سال درگیر
جنگ بوده اســت .همین که زندهایم و جرات داریم
فیلم بسازیم کافی اســت .تا روزی که بنده در راس
فیلمسازی هستم اصال کســی را محدود نکرده و با
ساخت هر فیلمی موافق هستم تا سطح تولیداتمان
افزایش یابــد .قطعا هــم فیلمهایی بــا موضوعات
بینالمللی خواهیم داشت.
وی افزود :در افغانستان سیســتمی به اسم تهیه
کنندگی ،سینمای گیشــه و اسپانسر وجود ندارد.
ســینما ،فقط پول گذاشــتن نیســت بلکه روابط

زنجیرهای با مخاطب ،فیلمســاز و غیره اســت و در
کنــار آن با رویکــردی تجاری به فــروش فیلم در
تمام دنیا توجه میشــود .عدم وجود سیستم تهیه
کنندگی ،معضل مخاطب و نشــناختن ســینمای
افغانســتان معضلی بزرگ در این حیطه اســت .ما
برای برطرف کردن این مشکالت باید طر حهایی را
در دستور کار قرار دهیم تا مراکز خرید متعدد فاقد
سینما در کشورمان ،به ســالن مجهز شوند چرا که
سینما جزیی از مراکز خرید هســتند و از نیازهای
ضروری خانوار محسوب میشوند.
کریمی یادآور شــد :جامعه جهانی ثابت کرده که
در پی تفاهم نامههایی ضد کشــور ماســت مانند:
تفاهم نامه طالبان با آمریــکا .ما درس گرفتهایم که
اگر خودمان ،وطن مان را نسازیم هیچ کس دیگری
آن را نمیسازد.
وی در پاســخ به همــکاری ســینما و تلویزیون
افغانســتان گفــت :مــا به دنبــال زبــان و هویت
افغانســتانی در رســانه خــود هســتیم .در واقع،
تلویزیون افغانســتان دولتی ولی سینما خصوصی
است.تلویزیون ملی افغانستان کامال سیاست زده و
فاقد برنامه است در این میان عمدا از سینما و فیلم
افغانستانی حمایت نشده وبیشتر به سمت تبلیغات،
طنز و سیاســت رفته اســت با این حال افغانستان
آنقدر هم فقیر نیســت که مردم پول نداشته باشند
تا به سینما بروند.

به بهانه روز ملی پژوهش

جای خایل پژوهش؛ زخمی عمیق بر پیکره ســیمنا
مریم اکبرلو

جای خالی پژوهش در هر زمینــهای از زندگی مردم
بیحوصله و سطحی نگر جامعه امروز موج میزند اما اینکه
این فقدان علمی وارد هنر تاثیرگذار سینما شود ،تاسفی
صدچندان دارد.
جای خالی پژوهش در هر زمینــهای از زندگی مردم
بیحوصله و سطحی نگر جامعه امروز موج میزند اما اینکه
این فقدان علمی وارد هنر تاثیرگذار ســینما 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 ســریالهای مذهبی به خصــوص 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 باشــد اگر قرار است موضوعی
تبديل به فیلمنامه شــود ،بايد تحليل جامع و عميق از
آن موضوع مورد نظر در دست باشــد تا نويسنده سینما
یا تلویزیون بتواند با اشــراف كامل نسبت به همه جوانب
موضوع ،آن را تبديل به دیالوگ كنــد و اثری خلق كند
كه در بردارنده همه خصايصی باشــد كه در حال حاضر
به خصوص در زمينه آثار دم دســتی مذهبی (چه تئاتر،
چه فیلم و سریالهای کوتاه مناسبتی) شاهد آن نيستيم.
در چگونگی پرداخت به يك موضوع نیز کار پژوهشی
وجود ندارد .زيرا آن گونه كه علما 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 ايشــان بپردازد كه در اطالعــات 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 ســاختار اثر به لحاظ
تكنيكی بسيار ارزشمند باشــد ،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
است .همچنان كه فیلمساز برای پرداختن به موضوعات
فلسفی ،تاريخی و روانشناسی ،دانش خود را نسبت به آن
موضوع تعميق و اطالعات مورد نظر را از اهالی مطلع كسب
خواهد كرد تا بر اســاس آن فیلمنامه خود را به نگارش
درآورد ،در زمينه موضوعات مذهبی نيز بايد به منابع يا
افراد مطلع رجوع كند و اطالعات الزم را از آنها بگيرد لذا
نياز است كه علما و پژوهشگران و هنرمندان بتوانند با يك
تعامل دوســويه به دانش الزم برای خلق يك اثر هنری

ماندگار دست پيدا كنند.
قطعا فیلمنامه نویس ،متخصــص همه علوم مختلف
نيســت .تخصص او تبديــل علومی كه به آنها اشــراف
پيدا میكند ،به اثر هنری اســت لذا اگر وی بخواهد در
زمينههای مختلف دست به خلق اثر بزند ،نياز به مطالعه،
پژوهش و گفتگو با صاحبان علم و دانش دارد.
درباره حضور فيزيكی ائمه در آثار مذهبی ســالهای
گذشته بیشترین جنجالهای سینمایی و تلویزیونی را به
همراه داشته و تا به امروز هم سکانسی از چهره ائمه چه در
فیلم سینمایی «رستاخیز» و چه در سریال «مختارنامه»
علیرغم موافقت برخی از علما به نمایش عمومی درنیامده
است و بهتر است فیلمسازان در آینده برای جلوگیری از
اتالف هزینه و زمان مجددا دست روی این تابو نگذارند و
فراموش نکنند که که امامان ما شــخصيتهای ويژهای
هســتند كه علتالعلل آفرينش جهان هســتیاند لذا
نمیتوان بــه دليل حرمتی كه برای ايشــان وجود دارد،
بازيگر را در قالب اين شــخصيت 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 اســتفاده از تكنيكهايی اســت كه نياز به
حضور فيزيكی معصومين نداشــته باشــد 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 مرســوم اســت و
نمونــهای از آن را درتعزيه نيز میتــوان ديد و به راحتی
قابلیت انتقال به هنر نمایش ضبط شــده و غیر زنده ،ائم
از سریال یا فیلم دارد .شــبيه خوانی در تعزيه به همين
صورت اســت و قرارداد نانوشــتهای بين مخاطب و اجرا
كننده وجود دارد و تماشاگر آن شبيه پوشان را خود ائمه
نمیداند و اين عمل ،طبق استفتائاتی كه از علما شده نيز
مانعی ندارد ضمن آنكه روشی اســت برای آنكه حرمت
به تصوير در آوردن ائمه معصوم را رعايت كرده باشــيم 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 ارزشــمند كه درخور شأن و شخصيت
اين بزرگواران باشد ،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
دوشادوشــی تكنيك و محتوا بايد رعايت شود كه نياز به
پژوهش و تحقيق و كسب دانش بيشتر 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 بی علمی آثار مذهبی اشاره کنیم باید از مسئله

«غممحوری» بگوییم که صراحتا به دلیل ضعف اطالعات
فیلمنامه نویسان و صرف تاثیر گیری از واعظان است .اين
نگاه بايد در آثار مذهبی تغيير كند زيرا موضوعات شاد و
فرح آور در زندگی بزرگان و شــخصيتهای دينی بسيار
يافت میشود كه عدم اشراف به آن ،موجب میشود تا فقط
آنچه كه در عزاداریها شنيدهايم را به تصوير درآوريم و اين
مشكل كه در فرهنگ عامه وجود دارد نيز فیلمساز سینما
و تلویزیون ما را تحت تأثير قرار داده است.
در پایان با توجه به همه عناوین گفته شــده ،تنها آثار
داوود میرباقری به نســبت ســایر آثار جامعیت تاریخی
و محتوایی و همســویی بــا تکنیکهــای الزم جذب
مخاطب دارد .او سالها به تحقیق و پژوهش میپردازد،
با متخصصین این حوزه نشست و برخواست میکند .آثار
او مملوســت از جلوههای ویژه و دکور و آکساسوارهای
بیبدیل و البته پر هزینه تا خرده عشق و جنایتهای فرعی
که به دل ماجرای اصلی تزریق میشود 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 تنه بار هنرنمایی کردن اسناد
تاریخی را به دوش میکشد 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 تاسف
برای ذهن مخاطب .مخاطبی کــه حتی اگر تحصیالت
دانشگاهی باالیی هم داشته باشــد بازهم برای مطالعه
فرهنگ عاشــورا یا مطالعه شــناخت حضرت علی (ع)
تربیت نشده و ترجیح میدهد آنچه را که در رسانه ملی
یا بر پرده ســینما میبیند باور کند و اینگونه اســت که
روایت ذهنــی میلیونها آدم از بســیاری 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 شهیدان کربال را فقط
در قیام مختار میدانیم زیــرا میرباقری برایمان اینگونه
تعریف کرده است و به دلیل ضعف ســاختاری رسانه و
فیلمســازان ما هرگز کس دیگری تصمیم به ســاخت
مجموعهای با روایت دیگر و از زاویه دیگری 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 شــود و برای
بیان اصولی اخالقی و شرعی و مذهبی به کار گرفته شود،
تاسفی صدچندان دارد و زیرساختهایی را در ذهن افراد
(به خصوص قشر جوان) پی ریزی میکند که تقریبا تغییر
ناپذیر است و ابهامی غلط نسل به نسل منتقل خواهد شد.
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دیدگاه

کودک و نیاز
به تربیت رسانهای
کودکان و نوجوانان بیش از سایر گروههای سنی
در معرض تغییر و تحول قرار دارند و در این راستا در
کنار آموزشهای سنتی و محیط خانواده رسانههای
شنیداری و دیداری بیش ترین تاثر را دارند .شکی
نیســت که این قشــر حســاس و پیچیده در کنار
پرورش خانوادگی و تربیت مدرســهای ،به تربیت
رسانهای نیز ،نیاز دارند.
نکته اینجاست به دلیل سهولت دسترسی کودکان
و نوجوانان به رســانه تلویزیون و عادت خانواده در
سرگرم کردن بچهها با ابزار تلویزیون ،چه بپذیریم یا
نه ،رسانه ملی و سیما بیشترین اثرگذاری و جهت
دهی عاطفــی و فکری و احساســی را در کودکان
دارد .البته ،وجود محصوالت فرهنگی و سینمایی
غیراســتاندارد و نامناســب در محیط خانوادهها و
امکان استفاده کودکان از آنها خودش خطر بالقوه
دیگری اســت که در کمین کــودکان و نوجوانان
نشسته است.
متاســفانه ،رویکرد خانوادهها به رسانهای مانند
تلویزیون به شــدت دیمی و مطالعه نشده است و
دیگر ســو ،اعتماد خانواده به تلویزیونهای داخلی
هم مزید بر ماجراســت .اینجاســت که حساسیت
و سنگینی رسالت شــبکههای تلویزیونی کودک
و نوجوان بیشتر و مضاعف میشــود .مسئولی که
سکانداری مدیریت این رسانهها و شبکهها را دارد
بیش از سایر شبکهها باید به تاثیرات و کارکردهای
چندگانه رسانههای تصویری و ضریب ارتباط گیری
و عمق اثرپذیــری کودک آگاه باشــد .جریانی که
احساس میشود مغفول مانده است .تولیدات مربوط
به کودکان و نوجوانان بایــد مولفههای دیگری نیز
داشته باشند که عالوه بر سرگرمی و شادی و نشاط،
در شکلدهی به شخصیت مخاطبان کوچک خود
هم سهمی بر عهده بگیرند.
در این میان ،پخش و گنجاندن بهمنی از تیزرها و
آگهیهای تبلیغاتی که اغلب با هارمونی و جذابیتی
خاص پخش میشوند و به دلیل ساختار تعلیقی و
موزیکال شان برای گروههای سنی کودک و نوجوان
به شدت وسوســه کننده و جذاب اســت در میان
برنامههای راکد و خسته و اغلب ضعیف طبیعی است
پیامدهای تلخی را در پی داشته باشد .جریانی که
با وعده مدیر شبکه افق در اوائل مهرماه امیدواری
زیادی ایجاد کرد .اما متاسفانه با گذشت نزدیک به
دو ماه از این ماجرا هنوز خبری نشده است.
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نادر طالبزاده:

راهکار رسیدن به سینمای اسالمی داشتن یک مرکز فکری است
نادر طالبزاده گفت :راهکار رسیدن به سینمای اســامی داشتن یک مرکز فکری
اســت و کســانی که در این حوزه کار کردهاند باید یک قرارگاه فکری برای این حوزه
تشکیل بدهند.
نادر طالبزاده در نشست شب ملل اسالمی گفت :هنوز به فیلمهایی که با محوریت
اسالم به خارج از مرزها نفوذ کرده باشد دست پیدا نکردهایم ،فیلمهای اجتماعی که به
اسکار دست پیدا کرده باشند ساختهایم اما سینمای اسالمی که با نام و محوریت اسالم
باشند نبودهاند البته اگر بتوان نامش را این گذاشت.
همان فیلمهایی که تولید کردهایم نیز به نتیجه نرسیدهاند و باتوجه به این موضوع که
نتوانستهاند نفوذی در دنیا داشته باشند میتوانیم بگوییم راه بسیاری در پیش داریم.
بخشی از سرگرمیها یا سریال سازیهای تلویزیونی با محوریت جهان اسالم توانستهاند
موفق باشند و روی کشورهای منطقه تأثیر گذاشته باشند و مورد توجه قرار گرفته باشد،
علتش هم این است برای این موضوع اندیشکدهای نیست و همه ارگانها ،جشنوارهها،
سینما و تلویزیون به صورت مستقل کار میکنند و مرکزیتی وجود ندارد.
راهکار رسیدن به سینمای اسالمی داشتن یک مرکز فکری است کسانی که در این
حوزه کار کردهاند یا آثاری داشــتهاند باید روی این موضوع فکــر کنند و یک قرارگاه
فکری برای این حوزه تشکیل بدهند .خالء این موضوع تا زمانی که فکری برایش نکنیم
حس میشود.
او گفت :خیلی کارها میتوان کرد ،اگر فقط یک منبع قــرآن را در نظر بگیریم باید
ببینیم چه کارهایی تــا به حال انجام دادهایم که فقط بر معانی قرآنی متمرکز باشــد،
به جرئت میگویم تقریبا چنین چیزی وجود ندارد .اگر شــبکه قرآن یک کار عملیاتی
انجام بدهد متوجه خواهند شد که چقدر کم تا به حال در این حوزه فعالیت شده است.

محمد حمزه زاده رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری خبر داد:

ساخت و احیاء  10پردیس سینمایی و  312پرده نمایش تا سال 1400
حوزه هنری تا پایان سال  1400در راستای اجرای
طرح توســعه و عمران خود در موسســه بهمن سبز
در سه فاز اجرایی 161 ،پرده ســینما و  10پردیس
سینمایی در استانها و مناطق مختلف کشور میسازد
و با بازســازی و احیاء ظرفیتهای موجود این رقم به
 312پرده نمایش میرسد.
محمد حمزه زاده رئیس ســازمان سینمایی حوزه
هنری از بزرگترین طرح توسعه و ساخت سینما توسط
موسسه بهمن سبز حوزه هنری خبر داد و در تشریح
جزئیات ایــن طرح جامع گفت :حــوزه هنری هدف
گذاری کرده در سه اولویت که برنامه و پروپوزال کامل
آن آماده شــده به احداث ،احیاء ،بازســازی و تجهیز
سالنهای سینمایی بپردازد.
وی ادامــه داد :پروژههای تعریف شــده در برنامه
توسعه و عمران موسسه بهمن ســبز در سه اولویت
طراحی و تعریف شــدند که پروژههای اولویت اول تا
نیمه نخست ســال  ،99اولویت دوم تا نیمه دوم سال
 99و اولویت سوم تا پایان نیمه نخست سال  1400به
اتمام خواهد رسید.
وی با بیان اینکه ســینماها بر اســاس شاخصها و
معیارهای مشــخص اولویت بندی شدند خاطرنشان
ســاخت :اولویت بنــدی ایــن پروژهها بر اســاس
ضرورتهای زمانی و موقعیتی تنظیم شده که توسط
تیم تحقیقات و کارگروه پژوهشی بهمن سبز و سازمان
سینمایی حوزه هنری صورت گرفته است.
وی اضافه کرد :شرایط فرهنگی و اجتماعی استان،
تعداد و کمیت سالنهای سینما از جمله شاخصهای
مهم و راهبردی در این فازبندی بوده است .ابتدا روی
سینماهایی کار کردیم که ســود ده نبوده و ضرر ده

بودهاند و از لحاظ شرایط فیزیکی و بحث مقاوم سازی
و تجهیزات نمایشی به روز نبودند؛ بویژه ،استانهایی
که یک سالن ســینما را به عنوان تنها مرکز فرهنگی
خودشان داشتند و به همین دالیل جز اولویت یک ما
محسوب شدند.
وی افزود :این  161پرده جز اولویت یک ما هستند
و اولویت دو و ســه هم داریم که شامل پردیسهای
چند سالنه و مجتمعهای چند منظوره در قالب اماکن
فرهنگی و تجاری محسوب میشوند.
رئیس سازمان ســینمایی حوزه هنری تاکید کرد:
اولویت اول مان تا پایان شهریور  1399است که بخشی
از آنها شروع شده و حتی بعضی از آنها هم تمام شده
است .مانند پروژه «سینما سپهر ساری» که بیشتر از
چهار هفته است که به بهره برداری رسیده و بازسازی
سالنهای جدید آن از به زودی آغاز میشود .یادآوری
میکنم که از جدول زمان بنــدی در حالت کلی آن
جلوتر هستیم.
وی به چگونگی ساخت پردیسها اشاره کرد و گفت:
این  10پردیس فعال در مرحلهای است که به ما زمین
اختصاص داده شده است مانند سینماهای استانهای
کرمانشاه ،قزوین ،زنجان ،یزد و چند استان دیگر که
ملکهای بالاستفادهای بودهاند و در گذشته کاربری
سینما داشــتهاند .این ســینماها تبدیل به پردیس
خواهند شد و تا پایان اولویت سه این طرحها عملیاتی
و افتتاح میشوند.
حمزه زاده تصریح کرد :با احتســاب این پردیسها
در کنار سالنهای ســینمایی در مجموع  292پرده
نمایش تا پایان اولویت ســوم طرح توســعه و عمران
موسسه بهمن سبز به ظرفیت اکران سینماها اضافه

خواهیم کرد.
مدیر سازمان سینمایی حوزه هنری همچنین نوید
داد :البته خبر خوب دیگر این اســت که در این میان
قطعا پروژههایی پیش میآید و شرایطی ایجاد میشود
که ما حتی از  292ســالن هم فراتــر میرویم .زیرا
تعدادی ســینما وجود دارد که در این فازبندی -یک
و دو و سه -تعریف شــده نیستند مثل :سینمای شهر
بجنورد در خراسان شــمالی؛ یا  12پردهای که قرار
است به مجموعه سینمایی آزادی اضافه شود جزو این
طرح توسعه محاسبه نشده است اما به ظرفیت اکران
ما اضافه میشوند.
وی اضافه کرد :همچنین 8 ،پرده نمایش سالنهای
سینمایی ســازمان تبلیغات اسالمی در سطح کشور
هم به این آمار افزوده میشــوند که جزو طرح جامع
«توسعه و عمران» بهمن سبز نیست .اگر بخواهیم این
پردهها را هم محاســبه کنیم ،درصد اکران ما بیشتر
از عددی اســت که اعالم میکنیم و به بیش از 310
پرده سینما میرسد .البته به فراخور فعالیت رقبا هم
دستخوش تغییراتی خواهد شــد .که در مجموع این
اقدامات ،اتفاقات فرخنده و مبارکی است برای حوزه
فرهنگ و سینمای کشور؛ چه توسط حوزه هنری و چه
توسط سایر مراکز و بخشهای خصوصی محقق شود.
محمد حمزه زاده در پایان نیــز عنوان کرد :در این
طرح توسعه ،همچنین ،کلیه ســالنهای سینمایی
که در شــرایط فعلی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و
شرایطشان از نظر ابنیه خوب و مطلوب است نیز ،به
روزرسانی میشــوند و تغییراتی در زمینه :دکوراتیو،
نوسازی ناوگان نمایش مثل دی سی پی ها و دیتاها و
تجهیزات داخلی و  ...خواهند داشت.
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وظیفه حوزه هرنی در روزگار میانماییگ سیمنا
یوسف مرادیان(بازیگر)
حوزه هنری در ادوار مختلف فعالیت خود ســعی کرده
در تولید آثاری که دیگران جــرات ورود بدان را ندارند
خودی نشان دهد؛ از کمدی تا ملودرام و حتی فیلمهای
سیاسی ،حوزه ،کارنامهای از محصوالت قابل اعتنا دارد
و به نظرم یک وظیفه حوزه در روزگار میانمایگی سینما
همین است که فعالیتش را در تولید درامهای سیاسی
خطشکن افزایش دهد.
حوزه هنــری خودش دارای قدرتی اســت که میتواند
محرک بســیاری از طرحهای بنیادی ســینمایی باشد
بهخصوص که دارای پشــتوانه مالی الزم برای حمایت
از این طرحها هم هســت .من فیلمی در کارنامه دارم با
نام «آقای رییس جمهور» که بخاطر لحن سیاسی تند
و افشاگرانه سالها در محاق ماند؛ شاید اگر حوزه هنری
پشت این فیلم بود ،سرنوشت بهتری پیدا میکرد.
حوزه هنری همان طور که در سینماسازی و بهویژه در
شهرستانها بانی خیر شده میتواند در تولید محصوالت
استراتژیک و تاثیرگذار هم پیشقدم شود تا مسائل اصلی
مملکت را همان جوری که هست و صادقانه ارائه کند.
من مطمئنم جامعه ما و مردم ما به درجهای از هوش و

ذکاوت و شعور جمعی رسیدهاند که اگر با آنها صادقانه
سخن گویند برداشت غلط نخواهند داشت.
همه ما در این سرزمین زندگی میکنیم و دوست داریم
ببینیم که مردمان ما در رفاه و آرامش نسبی و با داشتن
یک سیســتم تامین اجتماعی مناســب ،زندگی کنند.
حوزه هنری باید تولیداتش را از آثاری که واقعیت زندگی
جامعه را میگوید پر کند؛ چون کســی جرات ندارد به
حوزه هنری انگ سیاهنمایی بزند.
حوزه هنری بیشــتر از بخش خصوصــی این دغدغه را
داشــته که به نیازهای اســتراتژیک جامعــه بپردازد و
امیدوارم باز هم به ایــن حیطه ورود کننــد تا منتج از
اصالحات شــکلگرفته ،نگاهها مهربانتر و هدفمندتر
باشد.
حوزه هنری چتر حمایتی خود را بر ســر ســینماگران
دغدغهمند متهور بگشــاید تا در ســایه این حمایتها
محصوالت جالب توجهی خلق شود که در کنار معضالت
از راه عالج حل معضالت هم ســخن گوینــد .البته که
نهادهای نظارتی ارشاد هم باید تسهیلکننده این فعالیت
حوزه باشند و خدای نکرده با توقیف یا ممیزی ،در این
مسیر ،اصطکاک ایجاد نکنند.

فرخ نعمتی:

حوزه هنری به داد استانهای مرزی برسد که تشنه سالنهای مدرناند
مشــکالت ســینمای ایران فقط مقوله تولید را شــامل
نمیشود؛ بلکه چرخهایست که از تولید تا اکران را شامل
میشود و اگر گام به گام مشکالت را حل نکنیم نه تولیدمان
بسامان خواهد شد و نه اکران.
فرخ نعمتی درباره مشکالت اصلی تولید در سینمای ایران
گفت :ما مشــکالت متعددی در تولید محصول باکیفیت
سینمایی داریم که یکی از آنها نوع فیلمنامههایی است که
تصویب میشود برای ساخت .ممنوعیتهای بیشماری که
وجود دارد باعث میشود نتوانیم در زمینه تولید محصوالت
غنی و باآبرو پیشــتاز باشــیم و اگر به همین وضع ادامه
دهیم مطمئنا در زمینه فرهنگی قافله را به رقبای خارجی
باختهایم.
بازیگر درام تاریخی «یتیم خانه ایــران» تاکید کرد :این
خطکشیهایی که درســت کردهاند و عدهای را خودی و
مشــمول حمایت قرار دادهاند و مابقی را غیرخودی اصال
اخالقی نیست .ما همه باید با هم باشیم تا بتوانیم محصول
درجه اول تولید کنیم.
فرخ نعمتی با اشاره به جایگاه نهادهایی نظیر حوزه هنری
در غنای ســینمای ایران گفت :حوزه هنری از دیرباز در
تولید فیلم فعال بوده و تقریبا در همه گونهها از کمدی تا
ملودرام و تاریخی-مذهبی و حتی سیاسی ،تولیدات قابل
اعتنایی داشته است و این حرکتی است که باید ادامه یابد.
بازیگر «ماهیها عاشق میشوند» و «هتل کارتن» خاطرنشان
ســاخت :حوزه هنری بانی برهم زدن ماجــرای خودی
و غیرخودی در ارائه تســهیالت باشــد و بیابد منصفانه
تســهیالت تولید را دراختیار ســینماگرانی قرار دهد که
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هم امتحان پس داده باشــند و هم طرحهای بهدردبخور
برای مردم داشته باشند .این وظیفه حوزه است که بر روی
طرحهای بکر و دســت اول کار کند؛ طرحهایی که حرف
دل مردم باشد.
فرخ نعمتی درباره اثرات فعالیت گســترده حوزه هنری
در امر سالنسازی بیان داشت :در تهران غرق در پردیس
شدهایم ولی خبر نداریم که استانهای محروممان حتی
یک سالن مدرن و تمیز هم ندارند .اینکه حوزه با توجه به
اینکه مالک بسیاری از سینماهای قدیمی شهرستانهاست
به سمت بازسازی و نوسازی این سالنها رفته خیلی خوب
است ولی باید در مدیریت این سالنهای بازسازی شده هم
شگردهایی نو برای افزایش مخاطب درنظر گیرد.
بازیگر فیلم میهنی «ســرو زیر آب» تاکید کرد :استانهای
مرزی و محروم ما تشــنه ســینماهای مدرن و باکیفیت
هستند و جای شکرش باقیست که حوزه هنری به نوبه خود
کوشیده قدری بلحاظ فرهنگی به این استان ها برسد .یقین
بدانید اگر این حرکت حوزه ادامه یابد دیری نخواهد گذشت
که موازنه مخاطب سینما به نفع شهرستانها پیش خواهد
رفت و همگان آرزو میکنند که افتتاحیه فیلمهایشان در
شهرستانها باشد بلکه رونق فروش را شاهد باشند.
نعمتــی ادامه داد :چه ایــرادی دارد که ســاالنه نیمی از
بودجه جشــنوارههای بیفایده را صرف سالنســازی یا
وارد کردن تجهیزات مدرن ســینمایی کنند؟ حتی اگر
نخواهند مستقیم وارد این کار شوند االن که حوزه هنری
پیشقدم سالن سازی در شهرستانها شده از این حرکت
حمایت کنند.

جواد ارکانی:

در دوران گرانی بنزین ،حوزه هنری به فکر مخاطبان کمبضاعت باشد

باال رفتن هزینههای تولید و کاهش مخاطب در دوران بعد از
گرانی بنزین یکی از اصلیترین نگرانیهای بدنه سینماست.
سینمای ایران به لحاظ کمیت مخاطب در سالهای اخیر
وضعیت چندان روبراهی نداشته است و اینکه حاال با گرانی
بنزین ،دامنه مخاطبان کمتر و کمتر شــود یقینا اسباب
نگرانی بسیاری از سینماگرانی را فراهم خواهد کرد که به
دنبال بازگشت سرمایه در گیشهها هستند.
جواد اردکانی کارگردان سینما درباره اثرات گرانی بنزین
بر دامنه مخاطبان ســینما بیان داشــت :مسلما باال رفتن
قیمت بنزین در هزینههای تولید محصول سینمایی تاثیر
دارد و قطعا گیشههای سینمایی را هم متأثر خواهد کرد.
این قضیه کال در حســاب خانوارها تاثیرگذار است و باعث
میشود که اولویت خانوادهها دیگر مسایل معیشتی باشد و
سبد فرهنگی در آخر قرار گیرد و شاید دیگر وجود نداشته
باشد .گرانی بنزین باعث میشود جیب طبقه متوسط و فقیر
کوچکتر شود و طبیعتا سینما رفتن کمتر میشود یا از سبد
فرهنگی خیلی از خانوادهها حذف میشود.
جواد اردکانــی افزود :اگر حــوزه هنری همــان طور که
شرایطی را فراهم کرده برای بازسازی سینماهای مستعمل
شهرســتانها و کاری کرده که جریان پردیسســازی به
شهرستانها هم برسد تا مخاطبان شهرستانی هم بتوانند
در ســالنهای مدرن فیلم ببینند ،برای عدم قطع ارتباط

میان مخاطبان متوسط و فقیر با سینما هم تسهیالتی ارائه
دهد به شدت میتواند یاری رسان فرهنگ مملکت باشد.
اردکانــی درباره طرح پیشــنهادیش بــرای ارتقای کمی
مخاطبان سینما گفت :حوزه هنری میتواند بانی حرکتی
مثبت در ارائه تسهیالت تماشــای فیلم به طبقات آسیب
پذیر اجتماع باشد و مثال بیاید یک یا دو روز هفته را تعیین
کند برای بدنه جامعه که در ســینماهای حوزه با حداقل
هزینه فیلم ببینند یا تسهیالتی با این محوریت را بدهد که
هر کدام از شهروندان که در طول ماه یک بار از سینماهای
حوزه استفاده کرد ،برای بار دوم  50درصد تخفیف و برای
بار سوم  70درصد تخفیف تماشای فیلم داشته باشد؛ این
روند خیلی ساده و با ترتیب دادن یک بانک اطالعاتی جامع
از مخاطبان سینما شکل میگیرد.
سازنده سریالهای «نوشدارو» و «آینههای نشکن» ابراز
امیدواری کرد :در ســوداگری صاحبان ســرمایه که هیچ
اهمیتی برای مخاطبان کم بضاعت قائل نیستند این وظیفه
حوزه هنری است که به کمک مخاطبان کم توان مالی بیاید
و کاری کند که آنها هم بتوانند محصوالت روز ســینما را
در ســینماها پیگیری کند .امید که حوزه هنری مبادرت
به چنین کاری کند تا الگویی شــود برای دیگر ارگانهای
متنفذی که بودجههای هنگفت برای کمک به فرهنگ در
اختیارشان است.

ساخت پردیس سینمایی در چهار محال و بختیاری
ســاخت پردیس ســینمایی حوزه هنری در شهرکرد اســتان چهار محال و
بختیاری به منظور پاسخگویی به نیازهای سینمایی و هنری این استان آغاز شد.
ساخت «سینما بهمن» شهرکرد در راستای طرحهای عمران و توسعه موسسه
«بهمن سبز» آغاز شده است .ســینما بهمن به یک مجموعه فرهنگی ۴سالنی
تبدیل خواهد شد.
ساخت  ۳سالن جدید در کنار سالن «سینما بهمن» شهرکرد از آذرماه به همت
موسسه «بهمن سبز» ســازمان ســینمایی حوزه هنری با مشارکت شهرداری
شهرکرد آغاز و با اضافه شــدن این پردیسها« ،سینما بهمن» به یک مجموعه
فرهنگی ۴سالنی تبدیل خواهد شد.
«سینما بهمن» شهرکرد از ســال  ۱۳۵۰به صورت تک سالنی فعالیت خود را
آغاز کرد .این سینما اکنون دارای یک سالن با ظرفیت  ۴۸۰نفر است که پس از ۴
سالنی شدن ،پاسخگوی سالیق مختلف سینمایی مخاطبان و تولیدات سینمایی
ایران خواهد بود .با احداث و افتتاح این پردیس سینمایی ،عموم مخاطبان استان
چهار محال و بختیاری میتوانند با وجود  ۴ســالن مجزا ،فیلمهای دلخواه خود
را انتخاب و تماشا کنند.
در این تغییر و بهسازی ،دکوراسیون ســالن انتظار ،بوفه و مسیر ورود و خروج
سینما نیز تغییر خواهد کرد و یک محل تفریحی در این مجموعه سینمایی دایر
خواهد شد .پیشبینی میشود تا بهمن ماه سال  ۹۸از این پردیس سینمایی در
شهرکرد بهره برداری شود.
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هبمن سزب

حضور پررنگ حوزه هرنی و «هبمن سزب» در اکران سالهای آیت
حوزه هنری در ســالهای اخیر بــا رویکردی تازه به
ارزشهای اصیل انقالبی بازگشــته و نهادی جوانگرا،
جسور و پویا شده است.
نقش حوزه هنری در سپهر فرهنگ ایران زمین
حوزه هنری به عنوان یکی از مهمترین ســینماداران
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،همواره نقشی تعیین
کننده در نظام تولید ،توزیع و اکران داشــته اســت.
در دهه شــصت حوزه هنــری پرچمــدار تولید آثار
ایدئولوژیــک و انقالبی بــود و مدیریــت تعدادی از
ســالنهای بازمانــده از ســینماداری دوران پهلوی
را در اختیار داشــت .حوزه هنری آن ســالها ،منبع
رویشهای انقالبی در سینما ،ادیبات و حتی هنرهای
تجسمی بود .چهرههای بسیاری از این مرکز برخاستند
و به ستارههایی مطرح و شــناخته شده در سپهر هنر
ایران اسالمی تبدیل شــدند .در دهه هفتاد وضعیت
حوزه هنری تغییر کرد ،بسیاری از هنرمندان متعهد و
انقالبی به سمت مراکزی دیگر کوچ کردند و بین نسل
اول جدایی افتاد .از اواســط دهه هشتاد شمسی و با
انتصاب محسن مومنی شریف بر مسند ریاست حوزه
هنری ،این نهاد دوباره به ســمت ارزشهای انقالبی
که در آغازین روزهای پیروزی نهضت مردم ایران بر
حکومت پهلوی به خاطر آن شکل گرفته بود ،رجوع
کرد و در دهه نود شمسی با تثبیت مومنی شریف بر
این مسند و با برنامهریزیهای کالن در حوزه ادبیات
و سینما ،حوزه هنری انقالب اسالمی تحولی تازه پیدا
کرد .یکی از زیرمجموعههای موفق و قابل توجه حوزه
هنری ،بخش سینماداری آن اســت که از سال  92و
برای تخصصیتر شــدن عملیات بازسازی ،نوسازی،
تجهیز و بهســازی ســینماهای حوزه هنری به طور
مستقل در «بهمن ســبز» متمرکز شد .سینماداری
حوزه هنری که پیش از این تحت مدیریت حوزههای
هنری استان بود ،در این موسسه متمرکز شد و روند
تجهیز و بازسازی سینماها ارتقا یافت.
آغاز دورانی پرشکوه
حوزه هنری زمانی که موسسه «بهمن سبز» را به طور
مســتقل با اهدافی تازه برای گسترش سیستم اکران
و توزیع خود راه اندازی کرد در  29شهر ایران دارای
سینما بود .تعدادی از این سینماها فعال و تعدادی از
چرخه خارج بودند و به سختی میشد نام سینما به آنها
اطالق کرد .اما حوزه هنری در دهه نود تصمیم راسخ
داشت تا شکل و شمایل و کارکرد این سینماها را تغییر
دهد .حوزه هنری به دنبال راهی بود تا مانند گذشته
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و شاید بیش از آن در فضای اکران دخیل باشد .حوزه
هنری تمایلی نداشــت تا فقط در زمینه تولید فیلم
پرفروغ ظاهر شــود ،مهم این بود که سینمای ایران
نقش پررنگ حوزه هنری را بپذیرد.
در پایان سال  97تعداد شهرهایی که حوزه هنری در
آنها سینما داشت به  34شهر رسیده بود .در این بازه
زمانی که شــامل دوران اول فعالیت موسسه «بهمن
سبز» اســت ،حوزه هنری از آمار  61سالن به 103
سالن رسید که رقمی امیدوارکننده بود .در بازه زمانی
پنج ســال اول فعالیت «بهمن ســبز» ،آمارها نشان
دهنده رشد کمی و کیفی وضعیت سینماهای حوزه
هنری بود ،طبق آمارها این نهاد که در سال نود و دو
 27000صندلی سینما داشــت در سال  97توانسته
بود این رقم را به تعداد  33340صندلی برساند و از 46
سینمای فعال به  57سینما برسد .در این دوره پردیس
سینمایی ساحل و چهارباغ در اصفهان ساخته شدند،
سینما قدس تبریز به دو سالن مدرن و مجهز تبدیل
شد .سینما آفریقای مشهد ،سینما سپاهان اصفهان،
آزادی بیجار ،فلســطین همدان و فلسطین بروجرد
بازسازی و نوسازی شدند .سینما آزادی آبادان پس از
نوسازی به بهره برداری رسید ،سالن یک سینما بهمن
تهران بازسازی شد ،سینما پیام و شاهد تهران بازسازی
شد و ارتقای سیستم صوتی و تصویری یافت.

 ۱۴۰۰به اتمام خواهد رسید.
«ساخت و احیای  ۱۰پردیس سینمایی و  ۳۱۲پرده
نمایش تا سال  »۱۴۰۰هدف بزرگی است که موسسه
«بهمن سبز» تا دو سال آینده پیش رو دارد و باید به
آن دســت یابد .این آمار جانمایه هــدف اصلی حوزه
هنری در سالهای پیش روســت .این نهاد به وسیله
بازوی اجرایی خود ،موسسه «بهمن سبز» قصد دارد در
استانهای زنجان ،یزد ،قزوین ،مازندران و  ...پردیس
احداث کند.
اولویت اول این طرح تا پایان شــهریور  ۱۳۹۹است.
بازسازی ســینما استقالل تهران و ســینما بهمن به
زودی آغاز میشــود و حوزه هنری در دو سال آتی با
ساخت  ۱۰پردیس رکوردی بیسابقه خواهد زد .این
 10پردیس دایره تاثیر حوزه هنری بر اکران را به شکل
حیرتانگیزی افزایش خواهنــد داد و میتوان گفت
در بسیاری از اســتانها ،بخش خصوصی مقهور این
سیستم اکران و توزیع خواهد شد .طبق برنامهریزی
موسسه «بهمن ســبز» ،به نظر میرسد در سالهای
پیش رو این موسســه صاحب پردیسهایی مدرن در
استانهای کرمانشاه ،قزوین ،زنجان ،یزد و چند استان
دیگر باشــد .این روند در صورت محقق شدن ،دوران
بهار و شکوفایی برای صنعت سینماداری حوزه هنری
به ارمغان خواهد آورد.

دوران دوم ،گامهای بلندتر

سینماداری و تاثیر آن بر تولید فیلم

با افزایش تعداد ســینماهای حوزه هنری به بیش از
 100سالن در سراسر ایران ،از آغاز سال نود و هشت
موسسه «بهمن سبز» وارد دوران دوم فعالیت خود شد.
ریل گذاریهای نخستین انجام شده و موسسه اعتبار
و نام یافته بود .پس می شــد بر اســاس آن معماری
که از سال  92آغاز شــد ،بنایی باشکوهتر ایجاد کرد.
نهضت سینماســازی حوزه هنری که در همه ایران
و برای اهالی رســانه شــناخته شــده بود وارد فازی
تازه شــد .محمد حمزهزاده رییس سازمان سینمایی
حوزه هنری آذرماه  98خبرهایی تــازه از پروژههای
تازه این نهاد در بخش سینماداری داد .آمار و ارقامی
جذاب که خبر از جدیتر شدن حضور حوزه هنری در
فضای ســینمایی ایران میداد .او گفت :حوزه هنری
هدفگذاری کرده در سه اولویت که برنامه و پروپوزال
کامل آن آماده شده به احداث ،احیا ،بازسازی و تجهیز
سالنهای ســینمایی بپردازد.پروژههای تعریف شده
در برنامه توسعه و عمران موسسه «بهمن سبز» در سه
اولویت طراحی و تعریف شدند که پروژههای اولویت
اول تا نیمه نخست سال  ،۹۹اولویت دوم تا نیمه دوم
ســال  ۹۹و اولویت ســوم تا پایان نیمه نخست سال

آنچه مهم به نظر میرســد و ورای آمارها و ارقام باید
به آن توجه کرد ،نقش مهم حوزه هنری در معادالت
اکران در چند ســال آتی اســت .در حالــی که بنیاد
سینمایی فارابی متولی باسابقه تولید فیلم در ایران،
فقط یک سینما (ســینما فرهنگ) را در اختیار دارد
و مدیریت این ســینماها و دیگر ســینماهای دولتی
به عهده سینماشــهر اســت .حوزه هنری با افزایش
سینماهایش در سراسر ایران ،قدرتی ویژه در مرحله
اکران پیدا خواهد کــرد .آثار انقالبــی ،خانوادگی و
ایدئولوژیک که با معیارهای این نهاد ســاخته شــده
باشــند ،بخت بهتری در اکران خواهند داشــت و از
حمایتهای این نهــاد برخوردار خواهند شــد .این
ســیکل ،قطعا قدرت بخش خصوصی را که از ســال
 92تا کنون مشغول ســاخت و ســاز پردیس بوده،
تحتالشــعاع قرار خواهــد داد و نفوذ بســیاری از
تهیهکنندگان را کمرنگ خواهد کــرد .حوزه هنری
با تجهیز سینماهایش ،عمال رویایی که برای کنترل
سینمای ایران داشت عملی میکند.

مدیرعامل موسسه «بهمن سبز» خبر داد:

افتتاح «سینما ایران» ارومیه طی یک ماه آینده

مدیرعامل موسسه «بهمن سبز» حوزه هنری از افتتاح «سینما ایران» ارومیه طی یک
ماه آینده خبر داد.
سید مصطفی حسینی ،مدیرعامل موسسه «بهمن سبز» درباره روند آمادهسازی سینما
ایران ارومیه گفت :هم اکنون کار ساخت سالن  ۲این سینما به اتمام رسیده و بازسازی
سالن  ۱روزهای پایانی خود را ســپری میکند تا طی یک ماه آینده این سینما مجددا ً
افتتاح شود.
وی افزود« :سینما ایران» ارومیه در ســال  ۱۳۳۳بصورت تک سالنه ساخته شده و از
قدیمیترین و پرمخاطبترین سینماهای ارومیه بوده است .در پروژه توسعه این سینما،
قرار است سالن قدیمی آن به دو سالن شامل یک ســالن  ۵۰۰نفره مدرن و یک سالن
 ۴۵نفره  VIPتبدیل شود.
حسینی درباره بازسازی این سینما توضیح داد :کار بازسازی این سینما را از مهرماه ۹۸
با همکاری سازمان سینمایی حوزه هنری ،موسســه بهمن سبز و موسسه سینما شهر
آغاز کردیم و الحمدهلل ظرف مدت دو ماه به پیشرفت قابل توجهی رسیدهایم.
مدیرعامل موسسه بهمن سبز ادامه داد :تجهیز سیســتم پخش و صوت ،صندلیها و
پرده اکران ،مبلمان و دکوارسیون البی ،مسیر خروج و  ...از دیگر اقداماتی است که در
حال انجام است و در کل تالش کردیم کلیت فضا را از یک سینمای کهنه و مستهلک به
ال مدرن و مجهز تبدیل کنیم.
سینمایی کام ً
وی در خصوص دیگر برنامههای توســعه سینمایی «بهمن ســبز» خاطرنشان کرد:
«ســینما بهمن» تهران نیز که از مدتی قبل کار توسعه و تبدیل آن به پردیس  ۴سالنه
آغاز شده است ،مراحل پایانی خود را سپری میکند .کار بازسازی سینما اکسین اهواز،
آزادی آبادان نیز در دستور کار است و به زودی آغاز خواهند شد .برخی از این سینماها
در طرح بازســازی به پردیس های چندســاله و مجهز تبدیل خواهند شــد تا ناوگان
سینماهای بهمن سبز توسعه بهتری یابد.

سینما «عصر جدید» گرگان به پردیس سینمایی تبدیل میشود
با همکاری سازمان سینمایی حوزه هنری و موسسه «بهمن ســبز» ،سینما «عصر جدید»
گرگان تبدیل به  ۵سالن مدرن و مجهز خواهد شد.
رئیس حوزه هنری گلستان گفت :سینما «عصر جدید» گرگان از پرمخاطبترین سینماهای
شــهر گرگان بوده که تحت مدیریت حوزه هنری فعالیت میکند و اکنون با همت موسسه
«بهمن سبز» قرار است سالنهای قدیمی آن به چهار سالن مجهز ،مدرن و  VIPو یک سالن
کوچکتر برای نمایش فیلم کودک و نوجوان تبدیل شود.
محمود خواجهنژاد افزود :این ســالنها به همراه بالکن آن مجهز به صندلی کامال استاندارد
میشود که در حال حاضر مراحل کفسازی و دیوارکشی آن شروع شده و پیشبینی میشود
تا پایان اسفندماه به اتمام برسد.
وی ادامه داد :تجهیز سیستم پخش و صوت ،پرده اکران ،مبلمان و دکوارسیون البی ،مسیر
خروج و  ...از دیگر اقداماتی اســت که در این مرحله از بازســازی انجام خواهد شد و در کل
تالش کردیم که کلیت فضا را از یک سینمای مســتهلک به سینمایی کامال مدرن و لوکس
تبدیل کنیم.
حسین شریف ،مدیر امور سینمایی «بهمن سبز» در استان گلســتان گفت :با طراحی تیم
مهندسی ساخت و ســاز «بهمن سبز» ،از فضای ســالن اصلی برای اضافه کردن  2سالن در
طبقه اول استفاده می کنیم تا یک سالن  300نفر در طبقه همکف با یک سن چند منظوره
برای استفاده همایش ها و کنسرت ها داشــته باشیم و در کنار آن 2 ،سالن دوقلو هرکدام به
ظرفیت  72نفر در طبقه همکف احداث شود .بدین صورت ظرفیت طبقه همکف جمعا چیزی
در حدود  458صندلی خواهد شد.
مدیر امور سینمایی استان گلستان بیان داشت :در طبقه اول نیز سالن موجود دارای ظرفیت
 95نفره است که این ظرفیت تبدیل به  173صندلی می شــود .همچنین یک سالن نیز در
طبقه اول تعبیه شده که قرار است سالن  25نفره  VIPمدرن از آن استخراج شود.
شریف گفت :هم اکنون عملیات بازسازی با اصالح فونداسیون و تقویت سازی سالن آغاز شده
و در حال اجرای عملیات پی کنی ،شناژ بندی و بتن ریزی هستیم.
وی درباره ویژگی های ســینمای جدید گفت :مهمترین نکاتی که می توان در این بازسازی
بدان اشاره کرد ،اصالح وضعیت نور ،صدا ،تصویر و بروزرسانی آنها در سالن های قبل و تازه
احداث است .همچنین تعویض مبلمان سالن ها که بالشک می تواند اثرات مثبتی در فضای
کلی سینما داشته باشد.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره34
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حوزه هرنی و هنضت سیمناسازی در مناطق مختلف کشور
حوزه هنری در چند ســاله اخیــر به نیازهای
زیرساختی و توســعه سالنهای ســینمایی و
پردیس سازی در مناطق محروم و غیربرخوردار
کشور توجه نموده است.
حوزه هنری در چند ســاله اخیــر اگرچه در
زمینه تولید فیلم تمرکزش را روی نســل جوان
فیلمسازی و فیلمســازان اول و تجربی گذاشته
و از طریــق بازوهــای اجرایی خــود همچون:
باشگاه فیلم ســوره ،مرکز مســتند و انیمیشن
سوره و مرکز تولید متن کوشــیده روی کشف
استعدادهای جدید ســرمایه گذاری کند ولی
به موازات آن ،ترجیح داده اســت بــه نیازهای
زیرساختی و توســعه سالنهای ســینمایی و
پردیس سازی در مناطق محروم و غیربرخوردار
کشور توجه نماید.
در همین راســتا ،اقدامات گســتردهای را در
زمینه ساخت پردیس سینمایی در استا نهای
خراسان شمالی ،آذربایجان غربی ،چهار محال
و بختیاری ،گلســتان ،آذربایجان شرقی و چند
اســتان دیگر آغاز کرده و این رونــد بنابه گفته
مسئولین موسسه «بهمن ســبز» حوزه هنری
که عهده دار سینماســازی و سینماداری حوزه
هنری است ادامه دارد .بسیاری از اهالی سینما،
مسئوالن سینمایی و هنرمندان ،از حرکتی را که
حوزه هنری در این زمینه شروع کرده به نهضت
سینمایی تعبیر میکنند.
محدودیــت ســالنهای ســینمایی معضلی
اساسی و آشــکار در ســینمای ایران است .در
شــرایط فعلی تنها حــوزه هنری بــا همکاری
برخی از دســتگاههای اجرایی در اســتانهای
مختلف پیگیر جدی این موضوع اســت .مضافا،
اینکه در چند کالنشــهر هم شــاهدیم برخی
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از ســرمایه گذاران در بخش «مال ســازی» و
«ســاخت مجتمعهای تجاری چنــد منظوره»
بعضا ،سالنهایی را برای بهره برداری سینمایی
پیش بینی میکنند.
رشــد و تقویــت ســینما ،ضرورت توســعه
زیرساختهای سینمایی کشور از اهمیت باالیی
برخوردار اســت ،به گونهای که کارشناســان و
متخصصان ،نامناســب بودن فضــای فیزیکی
سینما یکی ازعلتهای مهم رویگردانی مردم از
سینما دانستهاند.
تردیدی نیست که سینما به مثابه یکی از مهم
ترین و تاثیرگذارترین رسانه و ابزار فرهنگ ساز
در جهان امروز مطرح است و قدرتها و کشورهای
مختلف برای تامین منافــع و اهداف فرهنگی و
اجتماعی از آن استفاده میکنند .در این میان،
غرب توانسته با هوشــمندی و اقتدار بیشترین
بهره برداری و حتی ،سوء استفاده را از آن بنماید.
در این راستا ،سیاست جهانی سازی فرهنگی که
به معنای واقعی کلمه باعث امحای فرهنگهای
ملی و هویتهای بومی میشــود محوری ترین
راهبرد سینمای غرب است.
در این زمینه ،به موازات گسترش و فراگیری
بیحد و حصر ســینمای غــرب انتظار میرفت
سینمای ایران که با ارتزاق از منبع غنی انقالب
اسالمی و گفتمان آن دچار تحول و جهشهای
اساســی در رویکردها و ساختارهای محتوایی و
حتی ،تکنیک و فن آوری شــده بتواند همپای
عرصههای علمی ،سیاســی ،نظامی و بینالملل
در سینمای منطقه و جهان هم ،جایگاه پرنفوذ
و اثرگذاری داشــته باشــد .اگرچــه نمیتوان
درخشش ســینمای بعد از انقالب اسالمی را در
فضای فســتیوالهای بینالمللی نادیده گرفت

ولی باور این است که هنوز این سینما در قامت
سینمای جریان ساز ظاهر نشده و به نظر میرسد
به استثنای موارد «شــاذ» در داخل کشور هم
هنوز قدرت تاثرگذاری و اقتدارش را در تبیین
مفاهیم و ضرورت هــای فرهنگی و اجتماعی به
دست نیاورده است.
نکتــه قابــل تامــل اینجاســت کــه برغم
رهنمودهای موکد بزرگان در خصوص اهمیت
ســینما همچنان ،این حوزه مهم پویا و شکوفا
نشده است و هنوز نتوانسته است جای خود را در
سبد استفاده خانوارها باز نماید.
اهمیت رشد و تقویت سینما ،ضرورت توسعه
زیرساختهای سینمایی کشور و نقش و جایگاه
ممتاز ســینماگران در این ســخنان پیداست.
متاسفانه ،نه تنها نسبت به جمعیت و مقایسه با
سایر کشورها ما در زمینه سینما رشد طبیعی و
معمولی را نداشتهایم حتی ،دچار رکود و عقب
افتادگی هم شــدهایم .در ایــن زمینه ،هرچند
دالیلی چون :افت کیفی فیلمها و جداافتادگی با
نیازهای جامعه ،افزایش قیمت بلیت ،دسترسی
به انواع فیلمهای قاچاق و ...مطرح است ولی به
اذعان کارشناسان و متخصصان نامناسب بودن
فضای فیزیکی ســینما یکــی ازعلتهای مهم
رویگردانی مردم از سینماهاست .موضوعی که نه
دستگاههای دولتی و نه بخشهای خصوصی در
این زمینه خوب عمل نکردند و به جز اقداماتی
که حوزه هنری انقالب اســامی در این زمینه
ارائه داده سایر نهادها و مراکز به اقتضای رسالت
و ماموریت شان ظاهر نشدهاند.
دریکی دو ســال اخیر ،همواره ،در گوشــه و
کنار از جریان بازســازی ،نوســازی و ســاخت
پردیسهای ســینمایی توسط موسسه «بهمن

سبز» که از موسسات و مراکز وابسته به سازمان
سینمایی حوزه هنری است میشنویم و کاش،
دستگاههایی که در چارچوب وظایف شان توجه
به توسعه زیرســاختهای فرهنگی و سینما به
عنوان یک راهبرد اجرایی گنجانده شــده پا به
پای مسئوالن حوزه هنری وارد عمل میشدهاند.
با نگاهی به تعداد ســالنهای سینما در کشور
و مقایسه آن با وسعت و جمعیت موجود ،فقط ۵
درصد شهرهای کشور سینما دارند و  ۹۵درصد
شــهرهای ایران فاقد سینما هســتند .بجز این
واقعیت تاسف بار فرهنگی ،باید به عدم تجهیز و
وضع نامناسب مجموعههای نمایشی و فیلمهایی
که جذابیتها و مولفههــای الزم را برای فروش
ندارند هم به عنوان مشکالت و معضالت اصلی
اکران سینمای ایران اضافه کرد .ایران به لحاظ
مســاحت ،هجدهمین کشــور جهان و دومین
کشــور خاورمیانه محسوب میشــود و از نظر
تعداد نفرات هم ،بالغ بر  ۸۰میلیون نفر جمعیت
دارد ،اما طبق بانک اطالعات سالنهای سینمای
فعال کشور مندرج در وبســایت رسمی انجمن
ســینماداران ایران ،فقط  ۲۷۳سالن سینما در
ایران وجود دارد.
این در حالی است که اگر برخی فرهنگسراهای
کشــور را هم  ...به دلیل اینکه یکی دو سئانس
یا بیشتر در روز یا هفته فیلمهای روز را نمایش
میدهند ،جزو ســالنهای نمایشی به حساب
آوریم ،حدود  ۳۳۰سالن سینما در ایران وجود
دارد که در مقایسه با فراوانی جمعیت و پهناوری
وسعت کشور ،عدد بســیار کم و ناچیزی است.
این در حالی اســت کــه طبق اســتانداردهای
جهانی ایران به بیش از  ۹۶۰۰ســالن ســینما
نیاز دارد .آمار دیگر نشان میدهد از  ۳۱استان
موجود کشور و  ۴۰۲شهرســتان و  ۱۱۶۷شهر
ایران (براساس آخرین تقســیمات کشوری در
خرداد  ۱۳۹۱مندرج در درگاه ملی آمار ایران)،
فقط  ۷۲شهر سالن ســینما دارند یعنی با یک
بررسی ســاده از جمعیت  ۸۰میلیونی کشور به

این نتیجه میرسیم که تقریبا  ۳۵میلیون نفر به
سینما دسترسی دارند و  ۴۵میلیون نفر اساساً،
دسترسی به سینما در شهر خود ندارند که عدد
قابل تاملی است.
حال ایــن آمار را مقایســه کنیم با کشــوری
همچون آمریکا .این کشور تا سال ۲۰۱۲بیش از
 ۳۹۶۶۰پرده سینمای سرپوشیده و روباز داشته
و سالیانه دهها ســینما به این مجموعه افزوده
میشــود و این رقم به بیش از ۴۰هزار ســالن
رسیده است .با توجه به جمعیت  ۳۱۹میلیونی
آمریکا ،به ازای هر هشــت هزار تن ،یک سالن
سینما در این کشور وجود دارد که اگر قرار باشد
سینماهای ایران با این کشورمقایسه شود ،باید
با جمعیت  ۸۰میلیونی کشورمان ،بیش از بیش
از ده هزار سالن سینماداشته باشیم .یا در کشور
همسایه -ترکیه -تعداد سالنهای سینمایش با
 ۸.۶درصد افزایش در سال  ۲۰۱۵نسبت به سال
 ۲۰۱۴به  ۲هزار و  ۳۵۶مورد رسیده است .این
در حالی است که این کشــور به لحاظ وضعیت
تولید فیلم در رتبه پایین تری از ایران قرار دارد.
هند که نزدیکترین رقیب آمریکا است،بیش
از  ۱۵هزار سالن ســینما دارد و از این لحاظ در
رتبه دوم ایستاده است .فرانسه ،آلمان ،اسپانیا،
مکزیک و انگلستان باالتر از چین و ژاپن دارای
بیشترین ســالنهای سینما هســتند و کشور
ما در رتبههــای پایین این جدول قــرار گرفته
درحالی که کشــورهای بهمراتــب کوچکتری
چون تایلنــد ،تایوان ،مالــزی و بلژیک باالتر از
ایران قرار گرفتهاند.
کارشناسان معتقدند ابعاد تأثیرگذاری سینما
و دیگر تولیدات تصویری بــه لحاظ فرهنگی و
اجتماعی و نقش آنها در ترویــج افکار ،رفتار،
ارزشها و باورها در بین مخاطبان را میتوان به
نوعی با تعداد مخاطبان آن (چه مســتقیم و چه
غیرمستقیم) ارزیابی کرد.
یکی از شاخصههای مهم رشد و توسعه فرهنگ
و هنر در هر کشوری ،وضعیت سینما آن است.

ســینما در جوامع شهرنشــین بدل به یکی از
مختصات و مولفههای مهم آن شده است .اغلب
کشــورها جنبش و انقالب سینمایی را در پیش
گرفتهاند .کشــور ترکیه به بیش از  ۲۰کشــور
جهان فیلمهای سینمایی خود را میفروشد که
درآمدی بالغ بر  ۱۰۰میلیون دالر برای کشورش
به ارمغان آورده است.
ژنگ مائوجون رییس ســازمان ســالنهای
ســینمای چین اخیرا عنوان میکند :در چین
روزانه  ۲۱سالن سینما ساخته میشود و تا سال
 ۲۰۱۷تعداد سینماهای این کشور به ۸۰۰۰۰
هزار خواهد رسید و در این زمینه از کشور آمریکا
پیشی خواهد گرفت.
در کشور ما هم از سوی برخی نهادها همچون:
حوزه هنری و ســینما شــهر عزم و اراده جدی
برای ایجاد یک نهضت در توسعه زیرساختهای
ســینمایی کلید خورده کــه نتایج ایــن نگاه:
بازسازی سینما آفریقا در شــهر مقدس مشهد
در استان خراسان رضوی ،بازســازی و تبدیل
سینما قدس شهر تبریز در اســتان آذربایجان
شرقی از سینمایی یک ســالنه به سینمایی دو
سالنه ،بازسازی کامل سینما «فلسطین» شهر
همدان به صورت دو ســالنه ،بازســازی و بهره
برداری سینما «فلسطین» شهر اصفهان و اولین
پردیس ســینمایی اصفهان به نــام «چهارباغ»
با چهار سالن ،بازسازی ســینما «آزادی» شهر
ارومیــه در آذربایجان غربی کــه در حال انجام
است ،بازســازی ســینما «آزادی» شهر آبادان
 ،به روزرســانی و نوسازی ســینماهای «پیام»
و«شاهد»درشــهرتهران ،همچنین ،بازســازی
ســینما بهمن تهران و … .از مجموعه هایی که
ســازمان ســینمایی حوزه هنری رقم خورده
است .طبیعی است اقدامات به عمل آمده جای
قدردانی دارد ولی مطالبه و انتظار در این عرصه
باالست و شایسته است دســتگا ههای اجرایی
مختلف همپای حوزه هنری وارد گود شوند.
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تبدیل سینما « ۲۹بهمن» تبریز به بزرگترین پردیس شمال غرب کشور
سیدمحمدحسین بالغی رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت:
سینما « ۲۹بهمن» تبریز در قالب بزرگترین پردیس فرهنگی و هنری
شمال غرب کشــور بازسازی شده و تا یک ســال آینده به بهرهبرداری
میرسد.
سیدمحمدحسین بالغی در نشست خبری با موضوع پروژه بازسازی
بزرگترین پردیس فرهنگی سینمایی شــمال غرب کشور ،اظهار کرد:
عملیات عمرانی جهت بازســازی ســینما « ۲۹بهمن» تبریز از آذرماه
شروع شد و تالش خواهیم کرد تا کمتر از یک سال این پروژه فرهنگی
به اتمام رسیده و افتتاح شود اما در این رابطه باید منابع استانی به موقع
به پروژه تزریق شود.
وی در این خصوص افزود :طبق برآورد مالی اولیه هشت میلیارد تومان
برای بازسازی و تجهیز مجتمع « ۲۹بهمن» الزم است که یک سوم مبلغ
از طریق منابع استانی و دوم سوم نیز از طریق منابع حوزه هنری کشور
تامین خواهد شد.
وی در ادامه به مزیت های سینما « ۲۹بهمن» تبریز اشاره کرد و افزود:
این سینما در مرکز شهر قرار داشته و از کلیه نقاط شهر قابلیت دسترسی
دارد و همچنین در بافت تاریخی شــهر تبریز قرار داشته و به یک مرکز
فرهنگی هنری تبدیل خواهد شد.
بالغی با بیان این که پردیس فرهنگی سینمایی « ۲۹بهمن» شامل
پنج سالن و بیش از  ۱۰۰۰صندلی خواهد بود ،افزود :سالن بزرگ این
مجتمع ،عالوه بر اکران فیلــم برای اجرای نمایش ،کنســرت و … نیز
قابلیت استفاده داشته و در شمال غرب کشور اولین مجتمع سینمایی با
ظرفیت  ۱۰۰۰صندلی مطابق استانداردهای جهانی است.
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وی با بیان اینکه مســائل فرهنگی و اجتماعی نیز در حاشــیه این
مجتمع طراحی خواهد شــد تا یک نیم روز فرهنگی برای مردم تبریز
فراهم شود ،افزود :فرهنگ نقش بســیار موثری در جلوگیری از آسیب
های اجتماعی و تقویت بنیان خانوادهها دارد.
وی با تاکید بر اینکه پارکینگ گلستان نیز در کنار پردیس سینمایی
فرهنگی « ۲۹بهمن» تبریز قرار داشــته و بدین ترتیب ظرفیت بسیار
خوبی جهت پارک خــودرو در این مکان فراهم اســت ،افزود :البته در
برخی از اکرانهای پردیس سینمایی قدس نیز از این پارکینگ استفاده
میکنیم.
رئیس حوزه هنری اســتان با بیان اینکه حوزه هنری بیش از ۱۱۰
سینمای فعال در سطح کشور دارد ،خاطرنشان کرد :پردیس سینمایی
قدس نیز از سال  ۹۴با هزینه بالغ بر سه میلیارد تومان شروع شد و طی
سال به بهرهبرداری رســید و فقط با افتتاح این پردیس سینمایی ،آمار
مخاطبان سینمایی حوزه هنری استان دوبرابر شده است.
وی با تاکید بر اینکه حوزه هنری اســتان در شهرستانهای مراغه،
مرند و ســراب ســینما دارد که تعطیل هســتند ،افزود :در شهرستان
مراغه آمادگی کامل داریم تا در صورت همت مسئوالن ،پردیس هفت
هزار متری مراغه را طی یک و نیم ســال افتتاح کنیــم؛ همچنین در
شهرستانهای ســراب و مرند نیز چنین آمادگی را داریم تا درصورت
همراهی مسئوالن شهرستان ،سینماهای حوزه هنری را بازسازی و به
بهره برداری برسانیم.

سیمنا حقیقت
آثار مستند حوزه هرنی
در جشنواره «سینام حقیقت»
مرکز مستند سازمان سینمایی حوزه هنری با  4اثر:
«مادر جبههها»« ،روزگار یک چهل ساله»« ،آدور» و
«تنها مدرس» در سیزدهمین جشــنواره بینالمللی
«سینما حقیقت» حضور داشت.
در پی اعالم اسامی مستندهای راه یافته به بخشهای
مسابقه جشنواره «سینما حقیقت» ،مستند «روزگار
یک چهل ســاله» به کارگردانی امین قدمی در بخش
مســتند بلند« ،آدور» به کارگردانــی محمد صادق
اســماعیلی در بخش نیمه بلند و دو مســتند «تنها
مدرس» به کارگردانی معین شافعی و «مادر جبههها»
شهرام میرآب اقدم در بخش شهید آوینی حضور داشته
و با آثار حاضر در بخش مسابقه به رقابت پرداختند.
از میان این آثار که از تولیدات یک ســال گذشــته
مرکز مســتند حوزه هنری هســتند ،مستند «آدور»
موفق به نامزدی در ســه بخش مســابقه ملی شامل:
«بهترین کارگردانی مستند»« ،بهترین صداگذاری و
صدابرداری» و «بهترین تدوین» شد.
مراسم اختتامیه ســیزدهمین جشنواره بینالمللی
«سینما حقیقت» شــامگاه دوشــنبه  25آذرماه در
محل تــاالر وحدت برگزار شــد و جوایــز بخشهای
مختلف جشنواره اهدا شد .در این میان سهم سازمان
سینمایی حوزه هنری جایزه ویژه هیأت داوران و رتبه
۵ام بهترین مستند از نگاه تماشاگران بود که مستند
«آدور» کسب کرد.
در این مراسم ،تندیس جشــنواره و دیپلم افتخار به
خاطر تالش در مسیر همگرایی فرهنگی و اجتماعی،
به محمدصادق اسماعیلی کارگردان مستند «آدور»
محصول مرکز مستند ســوره سازمان سینمایی حوزه
هنری تعلق گرفت.

پـرونـده

گزارشی از نشست مستند «آدور» در جشنواره «سینماحقیقت»

جستجو ،کشمکش و درام

فیلــم مســتند «آدور» ســاخته محمدصادق
اسماعیلی در نشست «فیلم خبر» دومین روز از
سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت
به نقد و بررسی گذاشته شد.
شاهین امین مجری و کارشــناس نشستهای
«فیلم خبر» روز دوم سیزدهمین جشنواره بین
المللی ســینماحقیقت درباره شکل گیری سوژه
فیلم از کارگردان پرسید.
اســماعیلی بیان کرد :با کاراکتــر اصلی فیلم در
حاشیه جنوب کرمان آشنا شدم؛ منطقهای که به
آن زیاد تردد دارم اما روند نزدیک شدن به مصطفی
پسربچهای که نه شناسنامهای داشت و نه هویتی و
حتی یکبار هم مادرش را ندیده بود ،زمان برد .وقتی
با او آشنا شدم دو ماه بود که از پدرش جدا شده و
با عمهاش زندگی میکرد .میخواست مادرش را
پیدا کند و این جستجو کشمکش و درام خوبی به
مستند میداد.
وی افزود :ما هیچ اطالعی از مادر مصطفی نداشتیم
اما ردی از او را یافتیم که در روســتایی اطراف بم
زندگی میکند .موضوعات اجتماعی از دغدغههای
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من است .سال گذشته با فیلم «آشنگ» در بخش
بینالملل سینماحقیقت شرکت داشتم .این فیلم
داستان هفت زن اســت که شوهرانشان به دلیل
حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم شده بودند و
بار زندگی را به دوش میکشیدند .این موضوعات
متاسفانه در کرمان دامن گیر است .بعد از نمایش
این فیلم در جشنواره و دیده شدنش دستور آزادی
هر هفت نفر صادر شــد و امیدوارم این خبرهای
خوب بعد از فیلم «آدور» نیز شنیده شود.
این کارگــردان درباره چگونگــی ارتباط گرفتن
شخصیتها با دوربین در اثرش بیان کرد :خانواده
مصطفی ســخت مقابل دوربین حاضر میشدند
و باید اعتمادشــان جلب میشــد .تماس تلفنی
مصطفی با مادرش اولیــن و آخرین ارتباط اش با
اوست .مصطفی پذیرفته که مادرش هم به نوعی
زندانی است و حتی مادر نیز نمیتواند به او کمکی
کند .ما حتی نتوانستیم در مرز که سه شبانه روز
را در آنجا سپری کردیم ،شاهد دیدار مصطفی با
مادرش باشیم.
اســماعیلی دربــاره تعامل خــود با ســوژه در

مستندهایش توضیح داد :در هر برخوردی سعی
میکنم به نحوی کاراکترها را مجاب به همکاری
کنم .همچنین در «آدور» هیچ بازسازی صورت
نگرفته است و شاید تنها سکانسها جابه جا شده
باشند.
برنا جمشیدی مسئول تصحیح رنگ فیلم «آدور»
نیز گفت :اگر به رنگ و نــور در فیلمبرداری دقت
شود ،در تصحیح رنگ شرایط بسیار سادهتر است.
کاشــت و برداشــت دوربین در صحنه و این که
کارگردان دست من را در تصحیح رنگ باز گذاشت
به عالوه آهنگسازی باعث عملکرد خوب این بخش
از نظرم شد.
کارگردان مستند «آدور» معتقد است بسیاری از
نوجوانان حاشیه کرمان بحران جدی هویت دارند
و حتی شناسنامه هم ندارند و این مستند از رهگذر
بستر روایی خود به مشکالت کل منطقه و تبعات
حاشیهنشینی طعنه میزند.

«آدور»؛ تلنگری بر مغز و فکر
«محمد تقی فهیم» یادداشــتی با موضوع مســتند
«آدور» ساخته محمدصادق اسماعیلی نوشته که متن
کامل آن در ادامه میآید:
دستمایه اسماعیلی در مستند «آدور» پدیده هویت
است .رویکردی که تا کنون در سینما آثار به وفور ،اعم
از مستند تا داستانی کوتاه و بلند ،ساخته شده است
و در صورت خوش ســاخت بودن همواره هم جواب
داده است.
بنا بر این در چنین دستمایههایی خطر تکرار و کلیشه
و خنثایی یا برعکس تیرهســازی همه چیز در کمین
فیلمســاز اســت .رهایی از این وضعیت هوشمندی
مضاعفی میطلبد .در «آدور» ،موضوع بر بســتر فقر
مادی و فرهنگی و بهانه جستجوی مادر ترسیم شده
است.
مصطفی نوجان حاشیهنشینی است که بر اثر جدایی
والدینــش ،در بطن آســیبهای اجتماعــی ،بدون
شناسنامه ،بدنبال یافتن مهر مادری است و ...
معمــوال ســوژههای پیرامــون فقــر و فالکــت و
حاشیهنشینی فارغ از فرم خوب ،حس برانگیز است.
اگر فیلمســاز هوشــمندی به خرج دهد مخاطب را
احساساتی نخواهد کرد و بلکه تلنگری بر مغز و فکر او
وارد خواهد آورد .آدور به خوبی از سانتی ماناتلیزم عبور
کرده است و بیخودی تماشاگر را احساساتی نمیکند.

تا جای ممکن فیلمساز در متن دخالت نمیکند .چند
باری در قالب پرسش وارد متن میشــود که به نظر
بهتر بود از همین مقدار هــم اجتناب میکرد و وامی
گذاشت تا مصطفی خودش همه چیز را پیش ببرد و
به ما منتقل کند.
آرزوی مصطفــی دیــدن مادرش اســت ولــی این
مستمسکی است تا دوربین از کرمان تا مرزبانی ملیک
را در قاب بگیرد .رویکردی که فریاد میزند ،آســمان
فقر و جدایی و بیعدالتی همه جا یک رنگ است .دیوار
مرزی تمهید خوبی است تا شکافها بر مال و بیش از
پیش بیپناهی مصطفی عریان شود .آرزوی عینی او
فوتبال است آن هم در حداقلش که پذیرفته شدن در
تیم و آموزش اســت .ولی همچنان سد اصلی مانع از
حرکت رو به جلو او فقدان شناسنامه است .حاال کم
کم مصطفی پی میبرد که تا هویتــش را ثابت نکند
هیچ چیزی به حساب نمیآید .تنفر او از پرورشگاه اگر
چه غرورانگیز است اما بیرون هم خبری نیست .همه
جا را بوی گند آســیبهای اجتماعی پر کرده است.
اعتیاد این بالی از هم پاشــی خانوادهها ،عادیترین
پدیده همراه مصطفی است.
اســماعیلی به درســتی از ســوژهاش دور نمیشود.
مصطفی همواره در کانون روایت اســت .قالب پرتره
اســت .رویکرد اجتماعی با محوریــت بحران هویت.

فیلمساز از عهده تمرکز و هر چه بیشتر نزدیک شدن
به درون مصطفی برآمده است .سلمانی ،حمام عمومی
و آماده شده مصطفی برای مالقات مادر اگر چه فصل
جذاب کار است اما فیلمساز تیرخالص را در اختتامیه
میزند تا قلب و دل تماشــاگر را توأمان نشانه برود.
مادر در هر شرایطی مادر اســت ،حتی اگر در حصار
ساخته دست بشر باشــد .صدای مادر از پشت تلفن،
افقی را برای مصطفی ترســیم میکنــد که در حد
شناخت تجربی خودش اســت ،از اعتیاد دوری کن.
و مصطفی قول میدهد که« :خیالت راحت مادر من
معتاد نمیشوم» .بقیه صحبتها روی تصاویری ادامه
مییابد که مصطفی در بین معتادین بر زمین افتاده و
آشغالهای در حال سوختن پشت به دوربین است .آیا
مصطفی خواهد توانست از این آشغالدانی به سالمت
عبور کند؟ با توجه بــه تجربه پدر و مادر و زیســت
خارشــتر گونهاش (خار خودرو ولی ریشــهدار) نوید
آیندهای بهتر را میدهد ،اگر...
دوربین محمدصادق اســماعیلی قضاوت نمیکند.
شــعار نمیدهد .فقط نظــاره میکند و مــا به نظاره
میبرد .تصاویر تکانده اما غیر آنتریک از حاشیه شهر
و بچههایش ،ریتم خوب و همه چیز به قاعده از «آدور»
مستندی قابل دیدن ساخته است.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
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دیدگاه
پرونده

هشرام میرآب اقدم:

«مادر جهبهها» مناد اتثیر زانن در
دفاع مقدس است
کارگــردان «مادر جبههها» معتقد اســت این
مســتند قصه زندگی یک نفر نیست بلکه نمادی
از تاثیر مثبــت و غیر قابل انــکار حضور زنان در
سرنوشت هشت سال جنگ تحمیلی ماست.
شــهرام میــرآب اقــدم کارگردان مســتند
«مادر جبههها» که در ســیزدهمین جشــنواره
«ســینماحقیقت» حضور داشــت ،عنوان کرد:
فیلمبرداری این مستند در قالب گفتوگوهایی
کوتاهی با خانم محمودی به سالهای  ۸۴و ۸۵
مربوط میشــود که در همان زمان هم به دلیل
مساعد نبودن حال ایشان  ،گفتوگوهای طوالنی
و مفصلی نیست.
وی افزود :این فیلمبرداریها جسته و گریخته
ادامه پیدا کرد تا اینکه در ســال  ۸۷با فوت خانم
محمودی پروژه متوقف شد.
کارگردان مســتند «مادر جبهههــا» گفت :ما
همه این راشها را به همراه عکسهایی که خانم
محمودی در اختیارمان قرار داده بودند و تصاویر
آرشــیوی از انجمن دفاع مقدس و صدا و ســیما
باهم تدوین کردیم و حتــی یک دقیقه هم بعد از
فوت ایشان ،فیلمبرداری را ادامه ندادیم و اصرار
داشتیم با همان گفتوگوهای ایشان تمام شود.
وی معتقد است :نکته مهمی که در این مستند
به وضوح دیده میشود ،اهمیت و حضور زنان در
دفاع است و نشان دادن نمونههای خاصی مانند
خانم محمودی که حتی تا خط مقدم جبههها در
کنار رزمندهها حضور داشته است.
میرآب اقدم در پایان گفت :زمان این مســتند
حدود  ۲۶دقیقه اســت که کیفیت راشها را باال
بردیم و پخش آن با کیفیت  Full HDاست.
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نقد مستند «مادر جهبهها»؛

انطباق خاطرات و اسناد

مستند مادر جبهه ها روايت زندگی نخستين زنی است كه پس از آزادسازی خرمشهر ،وارد خاک اين
شهر شد .در این مستند مرحومه زهرا محمودی به روزهای آغازين جنگ و اشتياق خود برای رفتن به خط
مقدم جبهه اشاره می كند.
«مادر جبههها» به کارگردانی شهرام میراب اقدم ،مستندی کوتاه و باکیفیت است که زندگی بانو زهرا
محمودیه و اقدامات این مادر ایثارگر و شجاع ایرانی در ایام دفاع مقدس را مورد بررسی قرار میدهد.
«مادر جبههها» از نخستین لحظاتش ،به نحوی سرراست و بدون مانور بیجا بر روی مسائل فرعی ،با قرار
دادن دوربین مقابل قهرمانش ،خیلی زود به ما میگوید که قرار است درباره چه شخصیتی حرف بزند؛ زنی
که همزمان با فرمان امام خمینی (ره) در ابتدای جنگ ،با اصرار و پیگیری فراوان ،به جبهه رفته و در خط
مقدم پابهپای رزمندگان مرد مشغول رشادت بوده است.
پس از این معرفی کوتاه ،مستند با استفاده از چند پالن تاریخی از آرشیو جنگ ،سعی میکند در حد لزوم
به توصیف شرایط آن روزها بپردازد .همین دو تمهید شیک و باوقار در دو دقیقه ابتدایی ،مخاطب را حسابی
به تماشای اثری خوشساخت که بنای حاشیه رفتن و اغراقهای بیمورد ندارد ،خوشبین میکند و نشان
میدهد که مستندساز به کارش ،الاقل از نظر روایت روان و دلپذیر ،تسلط دارد.
بعدتر اما« ،مادر جبههها» روی دو ستون مستحکم ،یعنی مصاحبههای مستقیم با قهرمان اصلی قصه و
تصاویر آرشیوی از دوران جنگ ،قد میکشد و کارش را به خوبی ادامه میدهد .این مستند تنها یک مصاحبه
شونده دارد که خانم زهرا محمودیه است .او در لوکیشن سادهای در یک اتاق روی تخت نشسته و فضای
گفتگو ،بدون توجه به دو سه نمای عجیب که اصال معلوم نیست چرا چنین حالتی برای دوربین انتخاب
شده ،زمینه الزم را برای یک مصاحبه ساده و صمیمی فراهم میآورد.
تنها مصاحبه شونده مستند نیز به وضوح واجد بیانی شیرین و رســا در بازگو کردن خاطرات است که
مخاطب را جذب میکند .خوشبختانه مستندساز هم به خوبی از اهمیت این لحن و گویش قهرمانش آگاه
بوده و با تیزهوشی ،تقریبا در تمام طول مستند ،ساکت مینشیند تا بانو بتواند جمالت دلنشینش را راحتتر
ادا کند و ارتباطش با مخاطب مستحکمتر شود.
دومین برگ برنده مهم مستند «مادر جبههها» آرشیوهای خاصی اســت که ارتباط جالبی با موضوع
مستند دارند .در واقع ،آرشیو غنی موجود ،که احتماال مستندساز با پیگیری و تالش توانسته آن را به دست
بیاورد ،روایت تصویری خاطراتی اســت که بانو محمودیه تعریف میکند و بدین ترتیب است که نمایش
مستندگونه خاطرهها به نقطه قوت مهمی تبدیل میشود.
مستندساز چیزی شبیه بازسازی واقعیت به ما نشان میدهد؛ اما تصاویرش نه بازسازی شده ،بلکه کامال
واقعی هستند .بنابراین ،ترکیب گفتگوها و تصاویر موجود ،در کنار تدوین مناسب و اصولی اثر ،کمک شایانی
به روایت مستند کرده و ریتم اثر را تا پاین حفظ میکند.
در نمایش تصاویر و به ویژه عکسها نیز مستندساز بجای بازنمایی تصاویر اسکن شده و آرشیوی موجود،
دوربینش را روی عکسها میبرد و به نوعی میتوان گفت که یک دکوپاژ مجدد را روی اسناد تصویری اعمال
میکند؛ ترفندی که به نظر میرسد مانع از ایجاد یک فضای خشک و بیروح شده و به صمیمیت روایت اثر
یاری میرساند .حرکات باوقار دوربین در دقایق ابتدایی که بعضا در کلوزآپ و به آرامی بین جزئیات حرکت
میکند هم از تمهیدات بصری جالب مستند «مادر جبههها»ست.
شــهرام میراب اقدم در مقام کارگردان ،با بهرهگیری از دو عنصر مهم یعنی آرشیو و مصاحبه ،توانسته
به روایتی روان از موضوعی که کمتر دربارهاش ســخن گفته شده ،یعنی حضور جدی و مقتدرانه زنان در
جبهههای جنگ ،به دست دهد و مستندی خوشساخت تولید کند .نزدیک شدن گام به گام و تدریجی اثر
به موضوع و تزریق فکر شده اطالعات به مخاطب ریتم اثر را تضمین کرده و مخاطب را با آن همراه میکند.
مثال در مورد کارهایی که بانو محمودیــه در جبهه انجام داده« ،مادر جبهههــا» روایتش را با نمایش
کمکرسانی و تحویل بستههایی به رزمندگان آغاز میکند ،اما به مرور کار را پیش میبرد و با پرداختن به
کشتن عراقیها توسط قهرمانش ،بیننده را حسابی سورپرایز میکند.

امین قدمی:

«روزگار یک چهل ساله» هشداری نسبت به بحران فساد اقتصادی است
امین قدمی گفت :هیچ دشمن خارجی نه تنها نمیتواند ما را تهدید کند بلکه باعث اتحاد
و اتفاق بیشتر ما میشود ولی فساد اقتصادی پاشنه آشیل هر حکومتی است.
امین قدمی کارگردان مســتند «روزگار یک چهل ســاله» که در بخش مســابقه ملی
سیزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور داشت گفت :حدود  ۲سال پیش در جلسه
تولیدی که با آقای وحید چاووش و مسئول مرکز مستند سوره داشتیم موضوعات مختلف
را بررسی کردیم تا ببینیم چه موضوعی مبتال به جامعه است و ساخت آن را شروع کنیم.
وی توضیح داد :همانطور که میدانید مستند بیشــتر از اینکه ساختارش و شکل روایت
و نگاه فنیاش مهم باشد موضوعش مهم اســت و از این جهت با سینمای داستانی بسیار
متفاوت است .سینمای داســتانی جنبه سرگرم کننده و سینمای مســتند بیشتر جنبه
جامعهشناختی و علمی دارد.
قدمی تشریح کرد :در نهایت در آن جلسه به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر فشار
اقتصادی خیلی زیاد است و البته زمانی که این موضوع را نشان کردیم هنوز نارضایتیهای
اقتصادی دی ماه  ۹۶به وجــود نیامده بود و بعد از آن هر چه بیشــتر آمدیم دیدیم اوضاع
بسیار بدتر شده و ما پیشگویی و پیشبینی درســتی انجام داده بودیم و موضوع مناسبی
را انتخاب کردیم.
وی اضافه کــرد :در تحقیقات به این نتیجه رســیدیم که هیچ دشــمن خارجی نه تنها
نمیتواند ما را تهدید کند بلکه باعث اتحاد و اتفاق بیشــتر ما میشود ولی فساد اقتصادی
پاشنه آشیل هر حکومتی اســت و این فســاد در صورتی که مدیریت ،مهار و مقابله نشود
میتواند باعث فروپاشی حکومتها در همه جای دنیا شود و با این هشدار موضوع فیلم را
جلو بردیم.
قدمی تاکید کرد :ساخت فیلم ما حدود دو سال طول کشید و اگرچه نشد در زمان خودش
به همان داغی و به روز بودن ماجرا نمایش داده شــود اما حکمــت در این بود که با فاصله
گرفتن از وقایع بتوانیم کمی از مشکالت اکران را هموار کنیم.
وی متذکر شد :از سختیهای ساخت این مستند این بود که راجع به یک مفهوم بود و اگر
بخواهیم مستندی راجع به یک شخصیت خاص بسازیم کار ما به مراتب راحتتر از این است
که بخواهیم یک مفسده اقتصادی را به تصویر بکشیم.
وی ادامه داد :شاید برای مباحثی از این دســت بتوان به راحتی مقاله نوشت یا سمینار
برگزار کرد یا حتی به تحلیل علمی موضوع پرداخت اما به تصویر کشیدن آن امری بسیار
سخت و دشوار بود.
وی خاطرنشــان ســاخت :به عنوان مثال ما برای نمایش مفســده اقتصــادی قاچاق
نمیخواستیم یک کولبر کُرد را نشان بدهیم بلکه منظور ما از قاچاق ،قاچاقهای کانتینری
در اداره گمرک بود که با دستور یک مقام باال به جابجایی عدد در سیستم کامپیوتری منجر
میشد و خیلی زحمت کشیدیم تا بتوانیم به ساختار نمایشی این موضوع برسیم.
قدمی در پایان عنوان کرد :ولی به نظرم مجموعه تالش دوستان در این دو سال به نقطه
خوبی رسیده است و ریتم جذابی دارد و ببینند آن را دنبال میکنند .امیدواریم این مستند
بتواند صدای کوچکی در حد توان سازندگان آن برای هشدار این مسئله جدی در جامعه
باشد.

شافعی:

«تهنا مدرس» تهنا مستند مستقل درابره
همه ابعاد زندیگ هشید مدرس است
«تنها مدرس» تنها مستندی است از تولد تا شهادت،
همه ابعاد زندگی شهید سید حسن مدرس را بررسی
کرده و به نمایش میگذارد.
معین شــافعی کارگردان مســتند «تنها مدرس»
محصول مرکز مستند حوزه هنری که در بخش جایزه
شهید آوینی ســیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی
«سینما حقیقت» حضور داشت ،عنوان کرد :تحقیق
این پروژه از اواخر سال  1396شروع کردیم و دو سال
تمام تحقیق و ســاخت آن به طول انجامید که به طور
کامال تصادفی و اتفاقی تولید مستند با سالگرد شهادت
مدرس آغاز شد و اتمام و رونمایی پوستر آن یک سال
بعد در همان روز انجام شد.
وی تشریح کرد :از زمانی که با مهدی فارسی مستند
«خاطرات خانــه متروک» را میســاختیم بین همه
کاراکترها ،شخصیت مستقل و خاص شهید مدرس نظر
من را به خودش جلب کرد و تصمیم گرفتم مستندی
مخصوص خودش بسازم.
وی افزود :مدرس در زمان قاجار شبیه هم دورانهای
خودش نبود و با روحانیان درباری فاصله زیادی داشت
و اســتقالل و تفکرش دقیقا منطبق بر شخصیت یک
روحانی واقعی بــود و همین مهمتریــن انگیزه برای
ســاخت این مســتند و ادای دین به این شــخصیت
بزرگوار بود.
شافعی توضیح داد :ســاخت «تنها مدرس» بسیار
زمان بر و سنگین بود و ما با تیم تحقیق به سرپرستی
سیروس سعدوندیان به منابع بسیار خوب و آرشیوهای
کم یابی دسترســی پیــدا کردیم بــه طوریکه حتی
عکسهایی از دوران قاجار را کامــا ترمیم کرده و با
کیفیت  4Kبه نمایش گذاشتهایم.
وی معتقد است :پیش از این هم برشهایی از زندگی
شهید مدرس در قالب تله تئاتر و سریال و مستندهای
دیگر به نمایــش درآمده بود اما به جــرات میتوانیم
بگوییم این تنها مستندی است که مستقال به شخصیت
شهید مدرس از تولد تا شهادت پرداخته است.
سرپرستی تیم تحقیق مســتند «تنها مدرس» که
فیلم برداری آن در شهرهای تهران ،کرمانشاه ،اصفهان،
استانبول و چند شــهر دیگر صورت گرفته را سیروس
سعدوندیان به عهده داشت .همچنین ،مهدی فارسی
مشــاور کارگردان و تدوینگر اثر بوده ،سه راوی اصلی
آن سیروس سعدوندیان (مدرس) ،ناصر طهماسب و
علیرضا شجاع نوری ،تصویربردار ،سید حسن سیدی
پریشــان و تهیه کننده مستند یاســر فریادرس بوده
است.
ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره34

35

دیدگاه
پرونده

ایماین:

«عالیجناب» اپیبندی به اعتقاد و
دوگانیگ را منایش یمدهد
سجاد ایمانی کارگردان مستند «عالیجناب» که در
سیزدهمین جشنواره بینالمللی «سینما حقیقت»
حضور داشت ،گفت :در این مستند افراد زیادی را از
نظر اعتقادی بررسی کردم تا بفهمم مشکالت زندگی
چقدر باعث پایبندی بیشتر و یا دوگانگی در اعتقادات
میشود.
این کارگردان« ،عالیجناب» را مستندی در بررسی
معضالت اجتماعی در شهرستانهای کوچک دانست
و گفت :در ابتدا قرار بود فیلمی با موضوع بیاعتقادی
بسازم ،اما نه فقط بیاعتقادی در حوزه دین؛ بلکه این
بیاعتقادی حوزه انسانیت ،زندگی و تعهد را هم شامل
میشود.
ایمانی در ادامه افزود :برای ساختن این مستند به
دنبال سوژههای متفاوتی بودم و با افراد مختلفی در
این باره گفتوگو کردم .افرادی را که در گذشته زندگی
خوبی داشتند و در حال حاضر زندگی پرمخاطرهای را
تجربه میکنند ،از نظر اعتقادی بررسی کردم تا بفهمم
مشــکالت زندگی چقدر باعث پایبندی بیشتر و یا
دوگانگی در اعتقادات میشود.
وی گفت :پس از این بررسیها به سوژه «عالیجناب»
رسیدم که درباره قهرمان بوکسی است که در زندگی
شخصی خود دچار مشکالتی شــده و برای حل این
مشکالت دست به کارهای خالف میزند ،اما نتیجه
آن مخاطره بیشتر برای زندگی اوست.
این مستندســاز جشنواره «ســینما حقیقت» را
معتبرترین جشــنواره خاورمیانه دانســت و گفت:
جشنواره «سینما حقیقت» ،جشنواره مستقلی است؛
مستندهایی که به نسبت سوژههای حساستری دارند
با ممیزیهای کمتری اجازه اکران میگیرند.
این کارگردان جوان گفت :جشــنواره «ســینما
حقیقت» به دلیل فضای آرامی که دارد باعث حضور
مخاطبان تخصصیتری میشود که فیلمها را میبینند
و به دقت نقد میکنند .همچنین این فضای آرام عالوه
بر بهتر دیده شدن مســتند و مستندساز ،باعث بهتر
شناخته شدن آنان توسط رسانه و فیلمسازهای دیگر
میشود.
ایمانی جشنواره «سینما حقیقت» را جشنوارهای
ترغیب کننده دانســت ،چون اختصاصا به مســتند
میپردازد و در آن گلچینی از بهترین مستندهای ایران
و جهان حضور دارند.
کارگردان مســتند «جوکر» که موفق به دریافت
تندیس بهترین فیلم در جشــنواره اروند شــده بود،
اکران مستندها در سینماهای هنر و تجربه را با وجود
محدودیت در ســالنها ،وجود سایتهای تخصصی
مستند و همچنین تعامل بیشتر دستاندرکاران گروه
مستند با شبکههای ملی ،راهکارهایی برای بهتر دیده
شدن مستندها دانست.
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رییسی:

ورود به ورزشگاه زن و مرد ندارد
مســتند «ســکوهای صورتی» بــه کارگردانی
محمدجواد رییســی از جدیدترین تولیدات مرکز
مستند ســوره با حضور جواد خیابانی و محمدرضا
احمدی یکشــنبه  ۱۷آذرماه در تاالر ســوره حوزه
هنری رونمایی شد.
مســتند «ســکوهای صورتی» به روشهای به
وجــود آوردن امنیت در ورزشــگاهها و اینکه ایجاد
زیرساخت برای تامین امنیت تماشاگران در ورزشگاه
چه عناصری دارد ،پرداخته اســت .بــه این بهانه با
محمدجواد رئیسی که کارگردانی این اثر را برعهده
دارد ،گفتگو کردیم.
بعد از حواشی بسیاری که ممنوعیت ورود خانمها
به ورزشگاههای فوتبال در جامعه به همراه داشت،
خانمها به ورزشــگاه راه پیدا کردند .چه شد در این
شرایط سراغ ساخت مستندی رفتید که به بررسی
زوایای مختلف این موضوع میپردازد؟
محمدجواد رئیسی میگوید :ورود به ورزشگاه زن
و مرد ندارد ،اگر مسئوالن توانایی برقراری امنیت در
ورزشــگاهها را ندارند ،بازیها را تا زمان مهیا کردن
شرایط متوقف کنند.
ما به دنبال ماجرایی بودیم که به نظرمان میرسید
کسی در کشور به فکر آن نیست و در واقع به صورت
اصولی به آن فکر نکرده اســت .این موضوع ماجرای
روی زمین مانــدهای بود که افــراد مختلفی درباره
آن اظهارنظر میکردند و نظرهای متناقضی درباره
آن از افراد و ارگانهای مختلف ارائه میشــد .به هر

حال وقتی صاحبنظران مختلفی درباره یک ماجرا
نظرات متناقضی داشته باشــند ،معلوم میشود که
یک ماجرای روی زمین مانده اســت و متولی ندارد.
از این باب به دنبال این ماجرا رفتیم تا متوجه شویم
علت قضیهای که سالها روی زمین مانده ،چیست؟
مســتند به طور خاص به دولت اشاره میکند ،در
صورتی که ممنوعیت ورود خانمها به ورزشگاه به 40
سال گذشته مربوط میشود...
به هر حال متولی این موضوع دولت اســت .البته
دستگاه شــخصی نبوده و نظارتهایی هم روی این
موضوعات وجود دارد ،لذا باید این شرایط فراهم شود.
اما یک نکتهای وجود دارد ،در رســانهها مخصوصا
رسانههای خارجی که به کشور فشار میآورند ،این
مشــروط بودن را همیشــه حذف میکردند .یعنی
میگفتند زنهــا در ایران اســتادیوم نمیروند ،به
این خاطر که دستگاه حکومتی ایران با آزادی زنان
مخالف است .هیچگاه به صورت شفاف نمیگفتند که
علت این نرفتن چیست .از آن طرف هم رسانههای
داخلی و مسئولین خود ما هم قدرت بیان این موضوع
را نداشــتند تا بتوانند افکار عمومی را نسبت به این
موضوع توجیه کنند .اما به نظر من این فیلم سمت
این موضوع رفته کــه اگر خانمهــا میخواهند به
استادیوم بروند ،به چه شــرایطی نیاز دارد؟ و اینکه
تا به حال نمیرفتند ،چه دلیلی داشته است .به نظر
من روشن شــدن افکار عمومی در این زمینه خیلی
مهم است.

براساس مستند شــما ،فرض میگیریم که شرایط
فراهم نبوده و به قولی با توجه به این شــرایط خانمها
نباید به استادیوم بروند .ولی در این وضعیت چرا از ورود
آقایان به استادیوم جلوگیری نمیشود؟
ما اتفاقا به این مطلب اشــاره میکنیم ،به هر حال
تامین امنیت باید شــکل بگیرد .در قســمتی از فیلم
بخشهایی از اتفاقاتی که در استادیومهای خارجی رخ
میدهد را نشان میدهیم که به تبع آن بازیها تعطیل
شده و زیرساختهایی فراهم میشود .به نوعی این به
معنای آن اســت که در این موضوع تفاوتی بین زن و
مرد وجود ندارد.
معتقدید که چون شــرایط مهیا نیست به طور کل
خانمها و آقایان نباید استادیوم بروند؟
همچین صحبتی ندارم .نظرم بر این اســت که باید
در اولین فرصت شرایط و زیرســاختها برای امنیت
تماشاگران چه مرد و چه زن فراهم شود .اما از طرفی
هم ما نمیتوانیم جامعه خود را از حضور در ورزشگاهها
منع کنیم ،این کار نشــدنی است اما شــرایط را باید
فراهم کرد.
آیا این منع باعث به وجــود آمدن دخترهای آبی در
جامعه نمیشود؟
اگر شــرایط را فراهم نکنیم و این وضعیت را ادامه
دهیم ،بله ،بازهم شاهد چنین اتفاقهایی خواهیم بود.
یعنی ما باید شرایط را فراهم کنیم.
فراهم کردن شرایط یک پروســه طوالنی است .تا
فراهم شدن این وضعیت چه کاری باید انجام داد؟ آیا
باید بازیها را به طور کل تعطیل کنیم یا مجددا مانع
ورود خانمها به استادیوم شویم؟
به نظر من همان نمونهای که در انگلیس پیاده شده
و در فیلم نشان داده میشــود ،نمونه خوبی است .در

فیلم با توجه به اتفاقاتی که در لیگ انگلستان به وجود
میآید ،بازیها به طور کل متوقف میشود .یعنی اگر
مسئولین ما توان برقراری امنیت برای افراد را ندارند،
باید دست نگه دارند و این زیرساختها را فراهم کنند.
در این موضوع مرد و زن تفاوتی ندارند.
یکی از نکات بارز این مستند نشــان دادن اتفاقات
ورزشــگاههای فوتبال در مقطعی مشخصی همچون
یکی دو سال اخیر است .در حالی که در دولت ماقبل
شاهد اتفاقات به مراتب بدتری نیز بودیم .این مسئله
شائبه به وجود میآورد که این اثر به صورت سفارشی
از سوی جناح خاصی ساخته شده باشد؟
ما در جاهای مختلفی از فیلم از زمان گذشــته هم
اســتفاده میکنیم .به نوعی از سه چهار لیگ گذشته
هم آرشیوهایی را نشان میدهیم .البته برای پرداختن
به اتفاقات مختلف استادیومهای فوتبال در دهههای
مختلف محدودیتهایی نداشتیم چراکه این موضوع
نیاز به آرشیوهای قابل اســتفاده داشت که ما به آنها
دسترسی نداشــتیم .بر همین اســاس به  ۵ ،۴لیگ
گذشته پرداختیم.
آرشیوهای بیشتر چرا در اختیارتان قرار نگرفت؟
از لحاظ فنی بــا محدودیت مواجــه بودیم چراکه
صداوســیما هم خیلی راضی به پخش این آرشیوها
نیست .خیلی هم همکاری نمیشــود که این تصاویر
قدیمی از درگیریهــا و زد و خوردها بیــرون بیاید.
خوششانســی ما بود که در حین ســاخت این فیلم
ماجرای درگیری در اصفهان برای بازی پرســپولیس
و سپاهان پیش آمد ،که توانســتیم در صحنه حضور
داشته باشیم و دقیقا در متن فیلم هم نشسته است.
در بخشی از فیلم امکانات ایران و انگلیس در بحث
استادیومهای ورزشی مقایسه شده و به صورت خیلی

کوتاه به بحث بلیت فروشــی اینترنتــی میپردازد.
پرداختن به ایــن موضوع در برنامه  90نیز حواشــی
بسیاری را به همراه داشت و جا داشت که آن موضوعات
نیز در مستند گفته شود.
چون موضوع فیلم روشهای به وجود آوردن امنیت
در ورزشــگاهها و اینکه ایجاد زیرساخت برای تامین
امنیت تماشاگران در ورزشــگاه چه عنصرهایی دارد،
اســت ما فقط عناصر تامینکننده امنیت را در فیلم
میبینیم .اینکه حاال خود آنها یک مشــکالتی دارند،
از قصه اصلی فیلم ما خارج بود ،وگرنه خود بحث بلیت
فروشی به اندازه یک دنیا حرف دارد .حق پخش بازیها،
اسپانسرینگ و مواردی از این دست ازجمله آیتمهایی
است که به یکدیگر متصل بوده و به تنهایی حرفهای
زیادی دارد .ولی چون در مستند خط اصلی داستان ما
این بود که چه شرایطی باید فراهم شود و عنصری چون
امنیت را برای فراهم شدن شــرایط مثال زدیم ،دیگر
وارد قصههای جانبی آن نشدیم .وگرنه همه این موارد
به یکدیگر متصل است.
محدودیتی برای ورود به اســتادیوم و گزارشهای
مختلفی که در بازه یکی دو ساله ساخت مستند پخش
میشود ،نداشتید؟
ما با توجه به اینکه چند سالی تجربه مستندسازی
داریم ،به همراه خبرنگاران به استادیوم میرفتیم .یعنی
همه بازیها را موازی با خبرنگاران کنار زمین بودیم
و تصویربرداری از بازیها در چندین و چند جلسه در
استادیومهای مختلف کشور انجام شده است .به نوعی
با لباس خبرنگاری و به صورت قانونی کارهای مربوط
به استادیوم را انجام دادیم .البته همکاری خیلی خوبی
هم با ما صورت نگرفت.

ماهنامهداخلی
سازمانسینماییحوزههنری
شماره34
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