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ر پیشگفتا

سازمان سینمایی حوزه هنری بدون شــک، یکی از مراکز مهم، تاثیرگذار و جریان ساز در عرصه 
سیاستگذاری، تولید و سینماداری کشور به شــمار می آید. وسعت فعالیت این سازمان و تنوع و 
کثرت برنامه ها و حجم گســترده اخبار و گزارش های مرتبط می طلبید تا سامانه اطالع رسانی 
منسجم و پیوسته ایی عالوه بر فضای مجازی برای استفاده افکار عمومی، عالقمندان به فعالیت 

های سینمایی بویژه، فعاالن، دست اندرکارن و مدیران فرهنگی و سینمایی تهیه گردد. 

گستردگی فعالیت های این ســازمان در قالب مراکزی چون: باشــگاه فیلم سوره، مرکز مستند 
سوره، موسسه فرهنگی هنری بهمن سبز، مرکز مطالعات رادیویی، تلویزیونی و انیمیشن، موسسه 
هنرهای تصویری ســوره، مرکز تولید متن، مدیریت امور بین الملل و بازرگانی، واحد توســعه 
فعالیت های تصویری استان های حوزه هنری، امور نقد و انتشــارات و ... در کنار جایگاه گفتمان 
سازی و جهت دهی محتوایی در سطح ملی و بین المللی گستره بزرگ و پرتنوعی از فعالیت ها را 
فراهم می ســازد که قطعا، برای بهره مندی بهتر و ملموس تر از این گستره نیاز به ساختار اطالع 

رسانی مستمر و یکپارچه بود. 

این نشریه در نظر دارد به روالی منظم و مستمر از این پس، نسبت به انعکاس و اطالع رسانی فعالیت 
های سازمان در زمینه جشنواره ها، نشســت ها، همایش ها، تولیدات تجربی و حرفه ای، معرفی 
آثار، عملکرد مراکز و موسسات و نیز، بازتاب های رسانه ای و اظهارات و واکنش های اهالی فرهنگ 
و هنر اقدام نماید. طبیعی است در پرتو خرد جمعی و همراهی همه عزیزان در زیرمجموعه های 

سازمان این موضوع میسر خواهد شد.

انتشار ماهنامه داخلی با عنوان»سوره سینما«که برند نهادینه شده برای راهبرد رسانه ای سازمان 
سینمایی حوزه هنری نیز، است به همین منظور، موردتوجه و برنامه ریزی قرار گرفته که امیدواریم 
با انتشار این سلسله نشریات بیش از گذشته پاسخگوی مشتاقان و عالقمندان سینما؛ و نیز، شاهد 

انعکاس بهتر تالش ها، اقدامات و فعالیت های مدیران و همکاران مان در این نهاد مهم باشیم.
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 تولید فیلم دفاع مقدسی »سرو زیر آب«
 با مشارکت سازمان سینمایی حوزه هنری 

بازدید مدیران حوزه هنری
 و سازمان سینمایی از پشت صحنه »بیست و یک روز بعد«

حضور سازمان سینمایی حوزه هنری با ۹ فیلم در جشنواره کودک »کلکته« هند
فیلم های سینمایی »آزادی مشروط« به کارگردانی حسین مهکام و انیمیشن-رئال »مبارک« 
به کارگردانی محمدرضا نجفی امامی به همراه فیلم های کوتاه »مثل بادکنک«، »ولد«، »قرار بی 
قرار«، »علمک«، »رویای گل ها«، »مرد و بچه« و »کودکان باران« تولید شــده در باشگاه فیلم 
سوره در ششمین جشنواره بین المللی فیلم کودک »کلکته« در کشور هند به نمایش در می آیند.

فیلم های »آزادی مشروط« ،  »علمک«  و »مبارک«  تاکنون در جشنواره های بین المللی فیلم 
»کمبریج« انگلستان و »چنای« هند مونترال کانادا و »بوسان« حضور داشته اند.

ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کودک »کلکته« از ۵ الی ۱۲ دی ماه در کشور هندبرگزار 
شد.

رویداد

حوزه هنری برای »دایان« به کارگردانی بهروز نورانی پور پروانه ساخت گرفت
فیلم نامه های »ضد قهرمان« به تهیه کنندگی ،کارگردانی و نویسندگی رضا کریمی در ژانر اجتماعی 
،»سربازان گهواره« به تهیه کنندگی ،کارگردانی و نویســندگی مجتبی فرآورده  در ژانر انقالب ، 
»دایان« به تهیه کنندگی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی ، کارگردانی  و نویسندگی بهروز 
نورانی پور در ژانر اجتماعی، »هت تریک« به تهیه کنندگی مجید مطلبی ،کارگردانی و نویسندگی 
رامتین لوافی در ژانر اجتماعی و »قطار آن شب« به تهیه کنندگی بهروز رشاد ،کارگردانی حمید رضا 
قطبی و نویسندگی بهروز رشاد در ژانر کودک و نوجوان موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی 

را اخذ کردند.

فیلم سینمایی »سرو زیر آب« به کارگردانی محمدعلی 
باشه آهنگر با مشارکت موسسه »سوره سینمای مهر« 
حوزه هنری ، بنیاد سینمایی فارابی و موسسه تصویر 

شهر در حال ساخت است.
»ســرو زیرآب« آخرین اثر محمدعلی باشه آهنگر 
متفاوت از دیگر آثار این فیلمســاز اســت و فضای 
جدیدی از جنــگ را مطرح می کند و در مقایســه 
با فیلم »ملکه« از جهت محتوا و فضاســازی اثری 
سنگین تر محســوب می شــود. در واقع این فیلم 
ســینمایی از میانه تا پایان جنگ و آســیب های 

پیرامون این پدیده را مورد بررسی قرار می دهد.

محسن مومنی شریف، حبیب ایل بیگی و محمد حمزه زاده از پشــت صحنه فیلم سینمایی »بیست و یک روز 
بعد« نخستین ساخته سینمایی سیدمحمدرضا خردمندان محصول سازمان سینمایی حوزه هنری بازدید کردند.

پنج شنبه ۲۰ آبان ماه محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری، حبیب ایل بیگی، معاون نظارت و ارزشیابی 
سازمان سینمایی ،محمد حمزه زاده، رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری و محمدرضا شفاه، مدیرعامل باشگاه 
فیلم سوره حوزه هنری از پشت صحنه فیلم سینمایی »بیست و یک روز بعد« در لوکیشنی واقع در وردآورد کرج 

محله کاروانسرا سنگی دیدن کردند و ضمن گفتگو با عوامل صحنه، از روند تولید فیلم مطلع شدند.
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پخش فیلم »کارگر ساده نیازمندیم« 
به حوزه هنری رسید

آثار بخش های مختلف   مسابقه
 جشنواره فیلم کوتاه »رویش« 

فیلم سینمایی »هیهات« در شبکه نمایش خانگی سوره توزیع شد
فیلم سینمایی »هیهات« به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی توسط موسسه هنرهای تصویری سوره 
وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری میهمان خانه ها شد. 
 »هیهات« یک فیلم اپیزودیک اســت که به ترتیب هادی نائیجی، دانش اقباشــاوی، روح اهلل 
حجازی و هادی مقدم دوســت آن را کارگردانی کردند و به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی 
توسط موسسه هنرهای تصویری سوره در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.

دی وی دی فیلم سینمایی »هیهات« شامل فیلم پشت صحنه و گالری عکس های صحنه و پشت 
صحنه  است که در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.

رویداد

 هیات انتخاب بخش مستند دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی »رویش« شامل آقایان وحید چاووش، داریوش یاری 
و حجت االسالم جواد گلی، از بین بیش از ۴۴۰  اثر مستند که در دو بخش »ملی« و »جوانه ها«شرکت کرده بودند، ۲۷ 

اثر مستند را برای حضور دردر این جشنواره معرفی کرد.
همچنین هیات انتخاب بخش پویانمایی شامل آقایان احسان کاوه، امیرمهران و محمد امین همدانی، از بین ۱۵۰ اثر 
پویانمایی شرکت کرده در دو بخش »ملی« و »جوانه ها«  ۲۵ اثر پویانمایی را برای حضور دراین جشنواره معرفی کرد.
گفتنی است هیات انتخاب بخش داستانی شامل آقایان نصرت اهلل تابش، کریم فائقیان و امیر مهدی پور وزیری، از 
بین بیش از ۶۰۰ اثر داستانی ۳۰ اثر داستانی را برای حضور در دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش انتخاب کردند.

سازندگان فیلم سینمایی »کارگر ساده نیازمندیم« به 
کارگردانی منوچهر هادی با حوزه هنری برای پخش 

فیلم به توافق رسیدند. 
فیلم سینمایی »کارگر ساده نیازمندیم« به کارگردانی 
منوچهر هادی در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش 
در می آید و پس از این جشنواره درباره وضعیت اکران 

عمومی آن تصمیم گیری خواهد شد.
 این فیلم جزو آثار متفاوت سینمای اجتماعی خواهد 
بود و با روایت مشکالت یکی از قشــرهای کم درآمد 
جامعه امیدواریم با استقبال خوبی از سوی مخاطبان 

مواجه شود.

سازمان سینمایی حوزه هنری با ۱۵ اثر  در جشنواره مردمی فیلم عمار
 سازمان سینمایی حوزه هنری در مجموع با ۱۵ اثر در جشنواره فیلم عمار حاضر است. ۵ فیلم مستند محصول 

»مرکز مستند سوره« و ۱۰ فیلم کوتاه، انیمیشن و نماهنگ محصول »باشگاه فیلم سوره«.
به گزارش ماهنامه  سوره سینما به نقل از روابط عمومی جشنواره عمار ، آثار بخش مسابقه هفتمین 
جشنواره مردمی فیلم عمار در بخش مستندهای اقتصادی مقاومتی، سبک زندگی، بیداری اسالمی 
و وحدت، مدافعان حرم، »تاریخ انقالب، دفاع مقدس و فتنه ۸۸«، »تاریخ فرهنگی اجتماعی انقالب«، 
جنگ نرم، مستند ملت قهرمان، نقد درون گفتمانی، پویانمایی و موشن گرافیک و داستانی از سوی 

دبیرخانه این دوره از جشنواره اعالم شد.
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»مزارشریف« و »سکوت رعنا« در جشنواره »تامیل نادو« هند
دو فیلم سینمایی »مزارشریف« و »سکوت رعنا« از تولیدات سازمان سینمایی حوزه هنری در 

جشنواره بین المللی فیلم »تامیل نادو« کشور هند حضور یافتند.
فیلم  سینمایی »مزارشریف« به کارگردانی حسن برزیده و »سکوت رعنا« به کارگردانی بهزاد 
رفیعی از محصوالت ســازمان ســینمایی حوزه هنری، در بخش رقابتی چهاردهمین جشنواره 

بین المللی فیلم »تامیل نادو« کشورهند به نمایش درآمدند.
فیلم سینمایی »مزارشریف« که در سی و سومین دوره جشــنواره بین المللی فیلم فجر دیپلم 
افتخار بهترین جلوه های ویژه و سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن را دریافت نمود، پیش تر در 
چندین جشنواره بین المللی حضور داشته است. این فیلم به داستان حمله تروریستی طالبان به 
کنسولگری جمهموری اسالمی ایران در شهر مزارشریف می پردازد که طی آن تعدادی از دیپلمات 

ایرانی به شهادت رسیدند.
فیلم سینمایی »سکوت رعنا« جایزه بهترین فیلم کودک از جشنواره »کیندرکینو« کشور آلمان 
را از آن خود کرده اســت. همچنین این فیلم در جشــنواره بین المللی فیلم کودک شارجه نامزد 
دریافت جایزه بهترین فیلم بود. پیش تر این فیلم در نوزدهمین جشــنواره کودک هند به نمایش 
درآمد که با استقبال بی نظیر تماشاگران روبرو شد.این فیلم داستان دختری هفت ساله است به 
نام رعنا که در یکی از روستاهای شــمال ایران زندگی می کند و دارای یک مرغ خاصی است، به 

نام کاکلی.
جشنواره بین المللی فیلم »تامیل نادو« از ۱۹ الی ۲۱ آبان ماه در شهر چنای کشور هند برگزار 

شد.

رویداد

بازدید مدیر عامل موسسه »سینما شهر« از سینما »بهمن«

مهندس مجید مسچی مدیر عامل موسسه »سینما شهر« شنبه ۱۸ دیماه از روند بازسازی سینما »بهمن« تهران بازدید کرد.
روز شنبه ۱۸ دیماه مهندس مسچی با حضور در سینما »بهمن« تهران از روند بازســازی و ساخت و ساز در سالن شماره یک 
این سینما مطلع شد. سینما بهمن متعلق به حوزه هنری است و بازسازی سالن یک آن با مشارکت موسسه »سینما شهر« انجام 

می شود. این سالن دهه فجر آغاز به کار کرده و میزبان مخاطبان سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
محمود کاظمی مدیر عامل موسسه »بهمن سبز«، غالمرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی و حسن رنجبر مدیر پشتیبانی و توسعه 
این موسسه در این بازدید حضور داشتند. کاظمی درباره وضعیت بازسازی سینماهای حوزه هنری گفت: روندی که یکی دو سال 
اخیر شروع شده با قدرت و برنامه ریزی در حال پیگیری است. با وجود مشکالت مالی، حوزه هنری در این دو سال روند بازسازی، 

تجهیز و ساخت سالن هایش را کند نکرده است.

وی ادامه داد: خوشــحالیم که دهه 
فجر امســال عالوه بر بهره برداری از 
ســالن یک ســینما »بهمن« تهران، 
نخســتین پردیــس شــهر اصفهان، 
پردیس »چهار باغ« هم افتتاح خواهد 
شد و در این ســینمای چهار سالنی و 
مدرن که معماری ایرانی دارد، میزبان 
شهروندان خوب اصفهانی خواهیم بود. 
همچنین سینما »جوان« بیجار پس از 
تجهیز در دهه فجر راه اندازی می شود.

کاظمی افــزود: ســال ۹۶ یکی از 
مهمترین برنامه های موسســه بهمن 
ســبز، ســاخت نخســتین پردیس 
سینمایی در شهر شیراز است. شیراز 
یکــی از گلوگاه های اکــران و یکی از 
اولویت های ماســت، بــه تازگی یک 
ســینما در این شــهر به حوزه هنری 
تحویل داده شــده و بــا برنامه ریزی 
هایی که از قبل داشتیم پروسه ساخت 
پردیس سینمایی »چهار راه زند« سال 
آینده در این شهر فرهنگی و تاریخی 

کلید خواهد خورد.
مدیر عامل موسســه »بهمن سبز« 
گفت: امسال برنامه ریزی های مفصلی 
برای ساخت یک پردیس در شهر مراغه 
انجام شد و سال آینده وارد فاز اجرایی 

این پروژه می شویم.
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رویداد

»دلبری« در جشنواره بین المللی 
فیلم »داکا«

فیلم سینمایی »دلبری« به کارگردانی سید جالل اشکذری 
محصول سازمان سینمایی حوزه هنری و موسسه سیمای 
مهر در پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم »داکا« در بخش 
فیلم های معنوی به نمایش در  آمد.

هنگامه قاضیانی، آتیال پسیانی، عباس غزالی، محمدرضا 
شیرخانلو، مهسا هاشمی و مهدی عطاران بازیگران »دلبری« 
هستند.

پانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم »داکا« از ۲۳ دی 
ماه الی ۱ بهمن ماه در شهر داکا پایتخت کشور بنگالدش 
برگزار  شد.

 نویسنده ترکیه ای مشاور »دایان« شد

بهروز نورانی پور از پیوستن کمال آیان نویسنده 
ترکیه ای و قطب الدین صادقی به فیلم ســینمایی 

»دایان« خبر داد.
بهــروز نورانی پور درباره آخریــن وضعیت فیلم 
سینمایی »دایان« محصول سازمان سینمایی حوزه 
هنری گفت: به تازگی کمال آیان از نویســندگان 
سرشــناس ترکیه ای به عنوان مشــاور فیلمنامه 
به این پروژه اضافه شــده که یکی از افرادی است 
که به نویســندگی فیلمنامه های زیادی در ترکیه 

پرداخته است.
وی افزود: قطب الدین صادقی هم به عنوان مشاور 
بازیگران به این اثر اضافه شده است اما قرار نیست 

در آن به ایفای نقش بپردازد.
نورانی پور بیان کرد: در حــال حاضر فیلمنامه 
»دایان« آماده اســت و ما به تازگی برای آن پروانه 
ســاخت گرفته ایم بنابراین فکر مــی کنم تا ۱۰ 
روز آینــده بتوانیم آن را کلید بزنیــم، مکان های 
فیلمبرداری این اثر هم در ترکیه و ایران خواهد بود 
و همانطور که پیشتر گفته بودم هیچ بازیگر ایرانی 

در آن به ایفای نقش نمی پردازد.
این کارگردان ادامه داد: بخش هایی از این فیلم 
در ترکیه و بخش هایــی در ایران فیلمبرداری می 
شــود و باید بگویم با توجه به اینکه »دایان« یک 
فیلم جاده ای است بخش های داخلی آن در ایران 

و بخش های خارجی در ترکیه ضبط می شود. البته بخش های داخلی فیلمبرداری هم در مناطق کردنشین مانند 
کردستان، آذربایجان غربی و ... است و در ادامه سری هم به سوادکوه می زنیم.

نورانی پور عنوان کرد: »دایان« فردای جنگ در خاورمیانه را روایت می کند، در واقع این فیلم درباره افرادی است 
که جنگ را تجربه کرده اند.

کارگردان مستند تحسین شده »A۱۵۷« در پایان بیان کرد: فیلمبرداری این فیلم در ۴۵ جلسه به پایان می رسد و 
در رابطه با معنی دایان هم باید بگویم که این نام به معنای مراقب و نگهبان است و نام هیچ شخصیتی در فیلم نیست.
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حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی با ۹ سالن سینمایی میزبان سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر است.
به گزارش ماهنامه سوره سینما، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری بااعالم 
این خبر گفت: جشــنواره فجر بزرگ ترین رویداد فرهنگی و سینمایی کشــور و بهترین بستر پیوند سینما، 
مردم و رسانه ها است. بدیهی است پویایی، شــکوه و موفقیت آن به صورت خاص به نفع سینما و به صورت 
عام به نفع »فرهنگ عمومی جامعه« خواهد بود و البته این مستلزم حضور، همفکری و همراهی همه اعضای 

خانواده سینما و فعاالن فرهنگی کشور است.
حوزه هنری عالوه بر حضور آثارش در بخش مسابقه سودای سیمرغ، با چهار سینما و ۹ سالن سینمایی اش فقط 
در تهران میزبان جشنواره فجر است ضمن اینکه سینماهای حوزه در بسیاری از استان ها نیز، عهده دار میزبانی 

این رویداد ملی هستند.
وی تاکید کرد: مجموعه ســالن های سینمای آزادی، سینما استقالل، سینما ســپیده با دو سالن و مجموعه 
سینمایی بهمن که به همت همکارانمان در موسسه بهمن سبز بازسازی شد  میزبان این دوره جشنواره خواهد بود.

یازدهمیــن جشــنواره بین المللی 
فیلم هــای ۱۰۰ ثانیــه ای با شــعار 
»ســینمای اخالق« از ۴ تا ۶ اســفند 
ماه سالجاری در تهران برگزار می شود.

 علــی قربانی دبیر این جشــنواره با 
اعالم ایــن خبر افــزود: ایــن رویداد 
سینمایی در قالب بخش های »مسابقه 
سینمای ۱۰۰ ثانیه ای ایران« شامل دو 
بخش »اصلی« و »در مســیر تجربه« 
در زمینــه های مســتند، داســتانی، 
پویانمایی و مســابقه ســینمای ۱۰۰ 
ثانیه ای جهان در زمینه آثار مســتند، 
داستانی، پویانمایی طراحی شده است.

وی ادامه داد: جشــنواره بین المللی 
فیلم ۱۰۰ در این دوره در ســه محور 
موضوعی »اخالق و ســبک زندگی«، 
»اخــالق و فرهنــگ کار«، »اخالق و 
اقتصاد مقاومتی« برنامه ریزی شده و 
فیلم ها باید ملهم از این سه محور کلی 

تولید شده باشند.
وی ضمن تشریح موضوعات جشنواره 
اضافه کرد: موضوع »اخالق و ســبک 
زندگی« شامل ترویج مفاهیم اخالقی 
همچون: قانون مداری، گذشت، سعه 
صدر، ایثار و  ترویج الگوی انسان انقالب 
اسالمی، خانواده الگوی ایرانی اسالمی، 
فرهنگ اصیل ایرانــی و نگاه دوباره به 
زندگی و زدودن غبــار روزمرگی می 
شود. موضوع »اخالق و فرهنگ کار« 
، شــامل مفاهیمی چون: کارآفرینی و 
کســب و کارهای نوین، تجاری سازی 
ایده های نــو و تولید ثــروت از علم، 

رویداد

۹ سالن سینمایی  حوزه هنری میزبان جشنواره فجر 

تهران میزبان جشنواره و سینمای اخالق می شود

فرهنگ صحیح انجام کار و حمایت از صنایع 
دســتی و هنرهای ســنتی ایرانی می شود و 
محور »اخالق و اقتصاد مقاومتی« در برگیرنده 
مضامین و مفاهیمی چــون: حمایت از تولید 
کاال و خدمات دانش بنیــان ایرانی، فرهنگ 
تولید محصــوالت باکیفیت ایرانــی، پویش 
ملی و حمایت مردمی از تولید کاال و خدمات 
دانش بنیان باکیفیــت ایرانی، تأثیرات مخرب 
خرید کاالهای خارجی و واردات بی رویه و غیر 

قانونی )قاچاق کاال( می گردد.
دبیرجشــنواره بین المللــی فیلــم ۱۰۰ 
خاطرنشان ســاخت: فیلم ۱۰۰ یک پیام در 
عصر رسانه هاست. در جهان کنونی که جهان 
ارتباطات نام گذاری شده، کمتر حرکتی است 
که از چشم تیزبین رســانه ها و وسایل ارتباط  

جمعی دور مانده باشد. مخاطبان نیز براساس عالیق 
و سالیق خود دســت به انتخاب رسانۀ مورد عالقه 

شان می زنند، هرچند که بمباران اطالعات فرصت 
را برای تشخیص سره از ناسره محدود می کند، اما 
پیام مناسب و شاخص همیشــه بر اذهان عمومی 

تأثیرگذار خواهد بود.
وی اضافه کرد: در عصر ارتباطات، پیام می تواند 
در قالب هنر خود را نمایان ســازد و این مســئله 
تأثیرگذاری و جذب مخاطب را افزایش می دهد و از 
سویی دیگر، این پیام هر چقدر با ظاهری آراسته تر و 
کوتاه تر بیان شود، مخاطبان بیشتری خواهد داشت 

و تأثیری افزون تر.
به گفته وی؛ در این میان، هنر سینما چه از لحاظ 
تأثیرگذاری و چه مخاطبان انبوه در رتبۀ نخست قرار 
می گیرد. داشــتن پیام و این مسئله که فیلم ساز تا 
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رویداد

مراسم رونمایی
 مستند »بزنگاه« در حوزه هنری برگزار شد

چه میزانی می تواند در یک زمان کوتاه 
این پیام را منتقل کند از مشخصه های 
اصلی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای است. چه 
بهتر که این پیام برپایه نگاهی اخالق 
مدارانه عنوان شود، وی اظهار داشت: 
اخالق مسئله موردنیاز جامعه ما و نیاز 

جوامع امروز بشری است.
دبیــر جشــنواره فیلم هــای ۱۰۰ 
ثانیــه ای گفت: ســاخت فیلم هایی با 
زمان حداکثر ۱۰۰ ثانیه در کوتاه ترین 
زمان ممکن و با کلیتی منسجم کاری 
بسیار مشکل است و فیلم ساز می باید 
داســتانی را بیان کند که آغاز، میانه و 
پایان داشته باشد و بتواند روی مخاطب 

تأثیر بگذارد.
وی افــزود: فیلــم ۱۰۰ یــک فیلم 
کامل اســت با تمام مشــخصات یک 
فیلم و با تکیــه به دو عنصــر ایجاز و 
خالقیت، نه یک تیزر تبلیغاتی اســت، 
نه نماهنــگ و نه بخشــی از یک فیلم 
بلند. فیلم ۱۰۰ ثانیه ای رســانه ای نو 
و مناسب اســت برای ابزارهای جدید 
که بــا قابلیت تأثیرگذاری بســیار باال 
در جهان پرشــتاب و پرهیاهوی امروز 
می تواند ثانیه هایــی مخاطب بی وقت 
و کم حوصله را به خود مشــغول کند 
و در کنــار انتقال مفهــوم و پیام خود 
لذت بصری و زیبایی شناســانه هم به 

او هدیه کند.

مستند »حراج بزرگ« به کارگردانی آرش انیسی محصول »مرکز مستند سوره« وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری 
یکشنبه ۱۲ دی ساعت ۱۴:۳۰ در هفتمین جشنوراه مردمی فیلم عمار رونمایی می شد. 

این مستند که با موضوع  چای ایرانی به بررسی معضالت تولید در کشور می پردازد.
آرش انیسی پیش از این تدوین فیلم سینمایی »در امتداد شهر« و مستند هایی مانند »آزادراه«، مجموعه اول »فرمانده« 
و ساخت فیلم های داســتانی »ای پدر ما که در آســمانی«، »دســت های کوچک«، »بازتاب یک ذهن ناتمام«، »در سوگ 

سیاوش«، »سودوکو« و»نرگس« را در کارنامه خود دارد.
عوامل فیلم مستند »حراج بزرگ« عبارتند از : تصویر بردار: سید جواد سیدی، عادل انیسی، امیر اصانلو، تدوین و صداگذاری: 
آرش انیسی، تحقیق و پژوهش: شقایق شوریان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: نیما انیسی، مدیر تولید: عادل انیسی، مشاور 
اقتصادی: مهال شوریان، تصویربرداری هوایی: ســید جواد ســیدی، جلوه های ویژه دیداری: فرید خاکساری، تهیه کننده: 

آرش انیسی.

رونمایی از مستند »حراج بزرگ« سازمان سینمایی حوزه هنری در جشنواره فیلم عمار

مراسم رونمایی از فیلم مستند »بزنگاه« محصول مشترک »مرکز 
مستند سوره« وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری و اداره 
فیلم بسیج به کارگردانی حسین همایونفر سه شنبه ۲۴ آذرماه 

در تاالر سوره حوزه هنری برگزار شد.
محسن یزدی مدیر مرکز مستند سوره در ابتدای این مراسم با 
اشاره به سوابق مازیار بیژنی گفت: در مقطعی که اصالح طلبان 
در مصدر امور کشور بودند و از سوی بعضی افراد در برخی از 
رسانه ها  به مبانی انقالب و اســالم توهین و جسارت می شد 
مازیار بیژنی و کیهان یک تنه در مقابل آنها ایستادند. یزدی در 
ادامه گفت: مازیار بیژنی دل شیر دارد و امیدوارم همانگونه که 
در مستند مطرح می شود بیژنی به آرزویش یعنی شهادت در 

سوریه برسد.
مازیار بیژنــی که در این رونمایی حضور داشــت، گفت: کار 
کاریکاتور کاری دشــوار اســت که من در بعضــی موارد با 
عکس العمل برخی از ســازمان ها رو به رو شدم و برایم دچار 
مشکل شد.وی در پاسخ به این سوال که کاریکاتوریست مورد 
عالقه او کیست، گفت: در مطبوعات بهترین نداریم ولی آقای 

نیرومند و جواد علیزاده در حوزه مطبوعاتی آثار خوبی دارند.

بیژنی در ادامه صحبت هایش به مسایل روز کشور هم اشاره 
کرد وگفت :دولت آنقدر ســوژه برای کاریکاتور درست کرده 

است که مانده ایم با این همه سوژه چه کنیم.
بیژنی در رابطه با مستند »بزنگاه« گفت: من در ابتدا مایل به 
ساخته شدن این مستند نبودم، ولی این کار شد. در هر صورت، 
مستند خوبی است و بیشتر به حاشیه زندگی من پرداخته که 
کمتر کسی از این ها اطالع داشت و کارگردان خیلی وارد عرصه 

فعالیت های من که کاریکاتور و سیاست بود نشد.
مستند »بزنگاه« درباره زندگی و مجموعه فعالیت های مازیار 
بیژنی، کاریکاتوریست ایرانی روزنامه کیهان است. او در سال 
۱۳۵۱ در بابل به دنیا آمد. از اوایل دهه ۱۳۷۰ به صورت حرفه ای 
کاریکاتور را آغاز کرد و ۱۰ ســال مسئولیت ستون کاریکاتور 
روزنامه کیهان را به عهده داشت. از جمله دیگر نشریاتی که او 
با آن ها همکاری داشته، »صبح« و ضمیمه تخصصی کاریکاتور 
روزنامه جوان )کشیده( است. نشریه تخصصی کاریکاتور با نام 
»بزنگاه« نیز ازجمله دست آوردهای بیژنی است. الزم به ذکر 
است کاریکاتورهای ضد هولوکاستی او باعث محبوبیت بیش 

از پیش او شده است.
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گزارش

ایوبی: حوزه هنری همواره همراه و حامی سینما بوده و هست

مراسم افتتاحیه فیلمبرداری فیلم سینمایی 
»سرو زیر آب« به کارگردانی محمدعلی باشه 
آهنگر و تهیه کنندگی ســیدحامد حسینی 
در لوکیشنی )ســوله( واقع در اتوبان بسیج با 
حضور تعدادی از خانواده های معظم شــهدا، 

مدیران سینمایی و عوامل فیلم برگزار شد.
در این مراسم حجت اهلل ایوبی رئیس سازمان 
ســیمایی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
محمد حمزه زاده رئیس ســازمان سینمایی 
حوزه هنری، علیرضــا تابش مدیرعامل بنیاد 
سینمایی فارابی، سیدعلی احمدی مدیرعامل 
موسسه تصویرشهر، مسعود احمدیان معاون 
فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی، جلیل اکبری 
صحت مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی، 
یزدان عشــیری مدیر روابط عمومی سازمان 
ســینمایی حوزه هنری، جعفر حسنی مدیر 
واحد توسعه فعالیت های تصویری استان های 
حوزه هنری و سیدمحمد حسینی مدیر مرکز 
تولید متن سازمان ســینمایی حوزه هنری 

حضور داشتند.
در ابتدای مراســم مجری بــا قدردانی از 
حضور مهمانان به این موضوع اشاره کرد که 
فیلمبرداری این فیلم همزمان با ســی امین 

سالگرد عملیات کربالی ۵ آغاز شده است.
حجت اهلل ایوبی در این مراسم طی سخنانی 
گفت: باعث خوشحالی و افتخار من و همکارانم  
اســت که باالخره فیلم »ســرو زیر آب« به 
کارگردانی آقای باشــه آهنگــر عزیز؛ چهره 
دوست داشتنی فیلم های دفاع مقدس امروز 

کارش را آغاز می کند.
وی ادامه داد: از همــان روز اول که پایم را 
به مدیریت سینما گذاشــتم یکی از پروژه ها 
و پرونده هایی که با آن روبرو بودم فیلم»سرو 
زیر آب« بود. با میل و اشتیاق بسیار باال فیلم 
نامه را خواندم و تحسینش کردم  و آرزو کردم 
که این پروژه کار خود را زودتــر آغاز کند اما 

»سرو زیر آب« از آن پروژه هایی بود که نیاز به 
حمایت دیگر سازمان ها را هم داشت و سازمان 
سینمایی به تنهایی نمی توانست بخش مالی 

آن را برعهده بگیرد.
ایوبی گفت: امروز بسیار خوشحالم یاران و 
دیگر دوستان سینما از جمله حوزه هنری که 
همیشه همراه ما و حامی سینما بوده و هست، 
بنیاد ســینمایی فارابی، موسسه تصویر شهر 
همه امروز دست به دســت هم دادیم و امروز 

این پروژه با شکوه کار خود را آغاز کرد.
رئیس سازمان ســینمایی همچنین گفت: 
برخی مسائل در سینمای ایران فهمش مشکل 
است و متاسفانه کار را برای اهالی سینما سخت 
می کنیم. بچه هایی که با تالش و کوشــش 
فراوان فیلم دفاع مقدس می سازند به راحتی 

به فیلمشان  برچسب ضدجنگ می زنیم.
ایوبی با اشــاره به اینکه با بیان اینکه کار را 
برای سینماگرانمان سخت نکنیم گفت: اجازه 
بدهیم فضا کمی برای چهره هایی که امین ما 
هستند امن تر باشد. قطعا می دانیم  فیلمسازی 
چون باشــه آهنگر با ســاخت فیلمش دینی 
که به  دفاع مقدس دارد نشــان می دهد.  به 
فیلمسازانمان اطمینان کنیم و با نگاهی بلند 
نظرانه تر به ســینمای دفاع مقدس، دینی و 
اجتماعی نگاه کنیم و راه را برای فیلمسازانش 

باز بگذاریم تا کار کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت خود با اشاره 
به اینکه فیلمســازان ما تاریخ تصویری ایران 
اسالمی را می نگارندگفت: به این نکته اهمیت 
دهیم که روایت تصویری امروز در دنیا حرف 
اول را می زند. خیلی خوشــحالیم در آستانه 
دهه مبارک  فجر و جشن های پیروزی انقالب 
شــکوهمند اســالمی و در ایام یاد و خاطره 
شــهدای دفاع مقدس و آن حماســه  بزرگ 

»کربالی ۵« این فیلم کلید می خورد.
ایوبی در بخــش دیگــری از صحبت خود 

خطاب به ســازندگان این پروژه گفت: می دانم روزهای سختی را پیش 
رو دارید فیلمسازی در این کشــور با امکانات حداقلی کار سخت و طاقت 
فرسایی است. گمان می کنم شمایی که قدم در این راه گذاشتید اجر شما 
کمتر از بچه هایی که در آن فضا  می جنگیدند نیســت. آن زمان یکی از 
فرماندهان جنگ مصاحبه می کرد و می گفت: نمی دانم این شــور، غوغا 
و احساسی که بین بچه های جنگ اســت چگونه می توان به نسل آینده 
منتقل کرد قطعا عملیات و جنگ و رویدادهای مربوط به آن منتقل می 
شود اما روایت این شــور و غوغا و این حس موجود در جبهه ها آیا شدنی 
است؟ من امروز خوشحالم که ســینمای ایران انتقال دهنده این شور و 

احساس است.
وی افزود: من برای عوامل این پروژه آرزوی موفقیت می کنم و افتخار 
می کنم که در کنار شما هستیم و می دانیم شما  تاریخ تصویری فرهنگ 
و تمدن درخشان ایران اسالمی را روایت می کنید و حرفهای ناگفته ملت 
ایران را به گوش جهانیان می رسانید . ما اگر قابل باشیم در کنار شما و از 

سربازان این پروژه هستیم.
محمدعلی باشــه آهنگر کارگردان فیلم سینمایی»سرو زیر آب« طی 
سخنانی عنوان کرد: نمی خواستم فیلم جنگی بسازم اما بنا به قولی که به 
سیدابوالقاسم حسینی بیست واندی روز قبل از فوتش دادم و همینطور 

تاکید خانواده اش مجبور شدم ساخت این فیلم را آغاز کنم.
وی ادامه داد: مهمترین دلیل کار نکردن من در گونه دفاع مقدس هم 
این است که احساس می کنم ســاخت فیلم جنگی نشدنی است. زمانی 
که ما ساخت فیلم جنگی را برای سینمای ایران شروع کردیم با کمترین 
امکانات و با سختی فراوان فیلم می ساختیم اما واقعا می شد فیلم جنگی 
ساخت. اما در حال حاضر نمی شود فیلم جنگی ساخت و اگر هم االن همه 
می بینید که امکانش فراهم شده احساس می کنم تنها لطف خداست که 
شامل حال این پروژه شده است. در سوره بقره می خوانیم که اگر از کسانی 
که انتظار کمک دارید به شما کمک نکردند خداوند متعال از جای دیگر به 

شما کمک می کند. واقعیتش را بخواهید در همه چیز دچار تردید شدم.
وی گفت: نزدیک به دو ماه است که دوستان برای ساخته شدن این سوله 
زحمت می کشند. این سوله شمایل سوله ای است که پیکرهای شهدای 
معراج را در اهواز انتقال می دادند و در گوشــه ای به گونه ای که کســی 
متوجه نشود تقسیم بندی می کردند. از همه دوستانی که برای این پروژه 

زحمت کشیدند تشکر می کنم.
سیدحامد حسینی تهیه کننده فیلم »سرو زیر آب« هم گفت: غرض از 
صحبت کردن بیان تشکر است. بعد از پنج سال به لطف خدا و مدد شهدا و 
همکاری شما مسئولین محترم ساخت این پروژه آغاز شد. خیلی ممنونم 

از همه عزیزان.
وی گفت: تاریخ آینده، ما را به ســینما می شناسد. هیچ وقت فکر نمی 
کردیم سنگ نوشته های دیوارهای سال های دور ؛ امروز مقطع شناخت 
تاریخی ما باشد. حتما پنجاه سال آینده ما  را به سینما می شناسد. ما کتاب 
مصور تاریخ را می نویسیم و روایت می کنیم. این عنایت خداست به ما قدر 
این لطف خدا را بدانیم. در قحطی حمایت از آقایــان: ایوبی، حمزه زاده، 

تابش و احمدی تشکر می کنم که از ما حمایت کردند.
بعد از مراسم افتتاحیه حجت اهلل ایوبی، محمد حمزه زاده، علیرضا تابش 
و سید علی احمدی به همراه محمد علی باشه آهنگر در جریان چگونگی 
ســاخته شــدن این فیلم قرار گرفتند و از لوکیشــن فیلم دیدن کردند. 
محمدعلی باشه آهنگر در این بازدید به تشریح صحنه های مهم و فضاسازی 

های آماده شده و دکور و موقعیت ها پرداخت.
فیلم سینمایی »سرو زیر آب« در مورد شــهداء گمنام و اتفاقاتی است 
که در معراج شــهداء و نبرد لوله اهواز افتاده است. در جریان این بازدید، 

فیلمبرداری این فیلم نیز با حضور جمعی از خانواده های شهدا آغاز شد.

گزارشی از  مراسم آغاز فیلمبرداری فیلم سینمایی سرو زیر آب
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راهبرد

حجت االســالم نصراهلل پژمان فر رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی در نشست 
مشترک با مدیران حوزه هنری، نظرات و دیدگاه های مســئوالن واحدهای مختلف این مجموعه را 
شنید و از آخرین تولیدات و دســتاوردهای حوزه هنری با خبر شــد. در این نشست محسن مومنی 
شــریف رئیس حوزه هنری، محمد حمزه زاده قائم مقام رئیس و مدیرعامل سازمان سینمایی حوزه، 
فاضل نظری معاون هنری حوزه هنری، علیرضا معینی بخش معاون اداری و مالی حوزه هنری، خسرو 
زینال پور معاون پژوهش و آموزش حوزه هنری، مریم ملک قائم مقام معاون پژوهش و آموزش حوزه 
هنری، محمدعلی قربانی مشاور اجرایی سازمان ســینمایی، سیدمحمد حسینی رئیس شورای متن 
سازمان سینمایی حوزه هنری، محمدرضا شفاه مدیرعامل باشــگاه فیلم سوره، محسن یزدی مدیر 
مرکز مستند سوره، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان ســینمایی حوزه هنری، محمدرضا 
رضاپور دبیر ماهنامه نقد ســینما، ســیدعلی آل احمد مدیر بهره وری و توسعه ســازمانی، احسان 

کریمخانی مشاور فناوری اطالعات سازمان سینمایی حوزه هنری حضور داشتند.
نصراهلل پژمان فر رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس نیز در این نشست مشترک گفت: من به حوزه 
هنری عالقه قلبی دارم و تعلق خاطر من به این مجموعه باعث این دیدار شــد. امروزه به غیر از مسیر 
هنر نمی توان انقالب اسالمی ایران را به دنیا و حتی نسل جدید شناساند. نسل جوان ما هنوز سواالتی 
درباره انقالب اسالمی دارند که به آن ها نباید پاسخ امنیتی داد. بلکه پاسخ فرهنگی، قانع کننده است. 
ما نیازمند فهم مشترکی از انقالب به واسطه سینما هســتیم و هیچ رسانه دیگری نمی تواند به اندازه 

سینما در ایجاد این درک تاثیرگذار عمل کند.
وی با انتقــاد از خروجی آنتن صداوســیما و برخی فیلم هــای در حال اکران افــزود: آنچه که در 
صداوسیما پخش می شود یا فیلم هایی که در ســینما اکران می شود، آن چیزی نیست که باید پخش 
شود. حال آن که مردم مشکالت و ابهاماتی دارند که باید در این رسانه ها به آن ها پاسخ گفته شود. اما 
ما برای کدام مساله گفتمان انقالب اسالمی پاسخ درخوری ارائه کرده ایم؟! فیلم های سینمایی عمدتا 

ماحصل نگاه شخصی فیلمساز بوده اند تا دغدغه و مساله حاکمیت.
پژمان فر با بیان این کــه حوزه هنری باید به جزئی ترین الیه های هنر وارد شــود، ادامه داد: حوزه 
هنری باید جبهه فرهنگی انقالب باشد و به جبهه ای تبدیل شود که نیروهای آن با نگاه خالص انقالبی 
خروجی کیفی را در عرصه هنر به دست دهند. این نگاه هرچه خالصانه تر باشد خروجی بهتری را شاهد 
خواهیم بود. اگر می خواهیم به دنیا بفهمانیم که می توانیم، حوزه هنری باید به جزئی ترین مســائل 
سینما از شکل گیری قصه تا ساخت و پخش و ســالن داری آن ورود کند. نباید اجازه دهیم که حوزه 

هنری در مسیر فعالیت خود دچار روزمرگی شود.
وی در پایان ضمن قول مساعدت مالی به حوزه هنری در اعتبارات بودجه سال آتی بیان کرد: مجلس 

در اعتبارات مالی به حوزه هنــری کمک خواهد کرد. اما می توان 
مســیرهای مالی دیگری را هم برای تامیــن درآمدها پیدا کرد. 
در این زمینه می توان از مردم کمک گرفــت که خود بزرگترین 

سرمایه های این کشور هستند.
مومنی شــریف: حوزه هنری در هیچ مقطعی تــا این اندازه از 

استعدادهای جوان و انقالبی برخوردار نبوده است
محسن مومنی شریف مدیرعامل حوزه هنری نیز در این نشست 
گفت: دغدغه من در حال حاضر بی اعتنایی و تلقی سطحی برخی 
مسئوالن دولتی به فرهنگ و هنر کشور است که شایسته کشوری 
با سابقه سی و چند سال انقالب نیست. کشوری که امثال شهید 
مطهری، شهید بهشتی، شــهید باهنر و... را در خود پرورش داده 
حاال به کجا رسیده است و مسئوالن فرهنگی آن بعضا از ارزش ها 
فاصله گرفته اند و این وظیفه کمیسیون فرهنگی مجلس را برای 

بهبود این وضعیت سخت می کند.
وی با اشــاره به این که حوزه هنری در وضعیت فعلی به دلیل 
محدودیت های مالی از نقطه مطلوب و ایده آل خود فاصله دارد، 
بیان کرد: انتظارات از حوزه هنری بیشتر از این هاست و ما از نقطه 
ایده آل خود فاصله داریم و خود به این امر واقفیم. با این حال در 
حوزه نیروی انســانی در هیچ مقطعی حوزه هنری تا این اندازه از 

استعدادهای جوان و انقالبی در هنر بهره نبرده است.
مومنی شریف همچنین ادامه داد: داعش سر بر می آورد و می رود 
اما تاثیر آن علیه انقالب به این زودی ها رفتنی نیست و آنچه منجر 
به از بین رفتن این تاثیر خواهد شــد، اقدام فرهنگی مســتمر و 
مداوم است. این مهم نیز با تربیت نیروهای انسانی توانمند محقق 
می شــود که در حوزه هنری مورد توجه اســت و من نظیرش را 

درجایی سراغ ندارم.
حمزه زاده قائم مقام حوزه و رئیس ســازمان سینمایی در این 
نشست ضمن تشــریح ابعاد و اهداف و برنامه های گسترده حوزه 
هنری و سازمان سینمایی عنوان کرد: حوزه هنری قرارگاهی برای 

 نشست مشترک مدیران حوزه هنری با رئیس کمیسیون فرهنگی 
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هنر انقالب است. این نهاد، خانه هنرمندان انقالبی و قرارگاه هنر انقالب است و سعی 
مان این است که در جبهه فرهنگی انقالب پیشرو و رو به جلو باشد.

وی ادامه داد: سازمان سینمایی حوزه هنری یکی از مراکز زیرمجموعه حوزه هنری 
انقالب اسالمی است که نقش مهمی در تولید، سیاستگذاری و حمایت از سینمای 
ایران دارد. این سازمان همچنین با داشتن سالن های متعدد سینما تاثیر مهمی در 
اکران فیلم ها ایفا می کند. حوزه هنری یکی از نهادهای فرهنگی هنری اســت که 
هم در تولید محتوا فعالیت دارد و هم در همراهی و همکاری با تولیدکنندگان آثار 
فرهنگی و دیگر نهادهای فرهنگی انقالبی به عرضه و حمایت از هنر و فرهنگ مدنظر 

جمهوری اسالمی اقدام می کند.
به گفته وی افزایش تولید فیلم  در جهت حمایت از هنر ارزشی و انقالبی و حرکت 
به سمت تولید آثار با محتواتر و تشــویق تولیدکنندگان سینما به این سمت و نیز، 

تولید فیلم های نجیب، دغدغه مند، کمدی پاک و سالم  از رویکردهای حوزه است.
مدیرعامل ســازمان ســینمایی حوزه هنری اظهار داشــت: تولید متن مطابق با 
معیارهای فکری و معرفتی حوزه هنری جزو اولویت های ماست و در این راستا نیز 

اولویت هم با اقتباس از آثار ادبی و تاریخ شفاهی تولید شده درحوزه هنری است.

وی اضافه کرد: معرفی سینماگران جوان انقالبی یکی دیگر از اولویت های کاری 
این سازمان است. طبیعی است که در هر ســال تعدادی چهره های جدید به دنیای 
فیلمســازی ایران وارد می شــوند که در این میان حوزه هنری بــه عنوان یکی از 
مهم ترین نهادها در زمینه هنر انقالب، وظیفه خود می داند که هر سال فیلمسازان 

جوان مومن و همسو با دیدگاه های انقالب را معرفی و از آثار آنها حمایت کند.
وی محور دیگر فعالیت سازمان سینمایی حوزه هنری را حمایت از بخش توزیع و 
نمایش فیلم ها خواند و افزود: حوزه هنری در فیلم هایی که به دیدگاه هایش نزدیک 
باشند، نه به عنوان سرمایه گذار در تولید محتوا، در مرحله پس از تولید و به عنوان 
پخش و اکران کننده نیز، همکاری می کند. معمــوال در آخرین نقطه تولید و برای 
اتمام پروژه ها، حوزه هنری پرداخت هایی به فیلم ها دارد و همچنین حق پخش در 
ســینماها و در ادامه پخش DVD آنها را نیز خریداری می کند. عالوه بر آن، بازاِر 
فیلم های کوتاه و تجربی تولیدی در باشــگاه فیلم ســوره و مرکز مستند، تلویزیون 

است و ما تعامل خوبی با سازمان صدا و سیما داریم.
در این جلسه ســیدمحمد حسینی رئیس شورای متن ســازمان سینمایی حوزه 
هنری با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد و جذب استعدادهای جوان 

در حوزه نویسندگی بیان کرد: مرکز تولید متن حوزه 
هنری با این هدف افتتاح شده اســت که با برگزاری 
کارگاه های آموزشــی و بهره گیری از نویسندگانی که 
دراین مرکز تربیت می شــوند، به تولید آثاری با نگاه 

خاص هنری داشته باشد. 
وی افزود: ضمن ایــن که در این شــیوه آثار حوزه 
هنری از مرحله تولید متن تا پخش، در یک ســمت و 
ســو حرکت می کند. هدفگذاری تولید متن در حوزه 
بر اساس اولویت ها و نیازهای فرهنگی جامعه صورت 

می گیرد.

احســان کریمخانی نیز با نام بــردن از حوزه هنری 
به عنوان یــک کمپانی در تولیــد و پخش محصوالت 
فرهنگی و هنری توضیح داد: در صحبت از مســتند، 
پخش و جایزه گرفتــن اهمیــت دارد. در صحبت از 
فیلم های ســینمایی بــه بحث صنعت ســینما ورود 
می کنیم. صحبت از سینماداری هم نیازمند تحلیل و 
بررسی است. اگرچه ممکن است در همه این حوزه به 
صورت مجزا رقیبان یا بدیل هایی بعضا قوی تر از حوزه 
هنری مشغول به فعالیت باشد و موفقیت هایی کسب 
کند، اما آنچه حوزه هنــری را منحصر به فرد می کند، 
تاثیرگذاری و نقش آفرینی آن در همه این حوزه های 

فرهنگی و هنری اســت که به مثابه یــک کمپانی به 
موضوعات یا بخش هایی وارد می شود که شاید هرکس 

یا هر مرکزی جسارت پرداختن به آن را ندارد.
وی با بیان این که بــرای تاثیرگذاری در عرصه هنر 
باید به تاســیس کمپانی های تولید آثار هنری همت 
شود، ادامه داد: اگر بخواهیم در عرصه فرهنگ و هنر، 
فعالیت های جدی، با ثبــات و ماندگاری انجام دهیم، 
باید چند کمپانی در این حــوزه راه اندازی کنیم و به 
نظرم این موضوع می تواند مساله ای استراتژیک برای 

مسئوالن و متولیان فرهنگ و هنر کشور باشد.

محسن یزدی مدیر مرکز مستند حوزه هنری نیز در 
ادامه نشست با رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس از 
به روز بودن موضوعات و ســوژه های مستندسازی در 
این مجموعه صحبت و خاطرنشان کرد: حوزه هنری 
می خواهد به انقالب اسالمی کمک کند و گام مثبتی 
برای حفظ و پاسداشت ارزش های آن بردارد. در مرکز 
مستند حوزه هنری با این هدف موضوعات روز دنبال 

می شود.
وی با اشــاره به برخی تولیدات مستند حوزه هنری 
افــزود: ترحیم هــای آمریــکا درباره ســوریه، بحث 
تکفیری ها، ساخت تنها مستند جامع درباره انتخابات 

آمریکا و... از جمله تولیداتی اســت کــه در این مرکز 
اخیرا صورت گرفته و این بــه روز بودن جز با حمایت 
مدیران مجموعه انجام نمی شد و نمی شود. امیدوارم 
ارتباط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با 

حوزه هنری بیشتر شود و استمرار داشته باشد.
یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی 
حوزه هنری نیز در این نشست عنوان کرد: حوزه هنری 
خاکریز بصیرت هنر انقالب اسالمی است و ضرورت ها 
و نیازهای امروز جامعه ایران و جهان، هجمه گسترده 
شــبکه های ماهواره ای و جنگ نرم، اقتضائات امروز 
ایران و کارشکنی و کاســتی های بدنه دولتی نیز بار 
مسئولیت تشــکیالت حوزه هنری را بویژه در فضای 
سینما مهم تر و حساس تر کرده است اما این حوزه با 
برخورداری از نزدیک به چهار دهه کارنامه درخشان 
فعالیت همچنان در هنر سرآمد عمل می کند و جریان 

ساز است.
وی با بیان ایــن که حوزه هنری تنها تشــکیالت و 
پایگاهی اســت که از مراحل ابتدایی آموزش و جذب 
هنرمندان جوان تــا تربیت آن ها بــا روحیه انقالبی 
و معرفی به ســینما حرفه ای را در دســتور کار خود 
دارد، ادامه داد:  حوزه هنری در حال حاضر نزدیک به 
یک دوم سالن های ســینما را در اختیار دارد و نگرانی 
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برخی از تهیه کنندگان ســینما مبنی بر این 
که اگر یکسری شــاخص ها را در فیلمسازی 
رعایت نکنند، از این ظرفیت گسترده محروم 
خواهند شد، باعث تولید فیلم هایی شده که 

خانواده ها را برای تماشا به سینما بکشاند.
مدیر روابط عمومی ســازمان ســینمایی 
حوزه هنری عنوان کرد: ســازمان سینمایی 
حوزه هنری هم در عرصه سیاســتگذاری و 
تولید ســینمایی و هم در بستر جریان سازی 
فرهنگی همــواره نقش آفرین بوده اســت. 
جدای از پیشینه درخشان حوزه در سینمای 
انقالب در ســال  های اخیر به رغم کم مهری 
به آثار و موضوعات اســتراتژیک نظام حوزه 
با همــه محدودیت منابع و مشــکالت ورود 
جدی داشــته و ســاخت آثاری چون: مزار 
شــریف که تنها فیلــم مرتبط با یــک اتفاق 
بین المللی جمهوری اســالمی است و آثاری 
دیگری همچون: آنتراکت)در باره یک سرباز 
اسرائیلی(، ما ایستاده ایم )نماهنگ حماسی و 

درخشان ضد آمریکایی و مرتبط با ناو وینسنس(، چای روضه درباره محرم، ولد درباره کشورهای 
عربی، ارغوان درباره مدافعان حرم، دایو درباره شــهدای غواص، و ده ها موضوع بر اساس ضرورت 

فرهنگی اجتماعی روز جامعه از آن جمله است.
به گفته وی، ترویج سینمای پاک در تولید، ترویج و سینماداری/ اهتمام وتوجه ویژه به سینمای 
اســتراتژیک / توجه به رویدادها و فرازهای مهم تاریخ معاصر/ توجه به موضوعات مبتالبه جامعه: 
تحکیم خانواده، سبک زندگی، مناسبات خانودگی، شهدا، داعش، و ... / سیاستگذاری در راستای 
دغدغه ها . منویات و مطالبات رهبری، تربیت نیروی انســانی همراه با جوان گرایی، کیفی گرایی 
و انقالبی گری، حمایت و تشــویق جریانات فرهنگی انقالبی، کمک بــه رویدادهای مهمی چون: 
جشنواره مقاومت و کنگره های شــهدا رویکردهایی اســت که حوزه هنری به عنوان بزرگ ترین 
کمپانی فرهنگی ســینمایی انقالب اســالمی همواره دارد. حــوزه همچنین، به عنــوان دارنده 
بزرگ ترین گنجینه های مطالعاتی و ادبی در همه عرصه ها بویژه دفــاع مقدس و ... تامین کننده 

بسیاری از محتوای فرهنگی سینماست.
وی در پایان با اشاره به شان و جایگاه قانون گذاری مجلس و سکان داری حوزه هنری در عرصه 

هنر به اهمیت افزایش تعامل این دو اشاره کرد.

معینی بخش معاون اداری و مالی  حوزه هنری نیز به عدم تخصیص کامل بودجه مصوب مجلس 
در ســال  جاری به حوزه هنری و مشکالت مالی این مجموعه اشــاره کرد و گفت: با وجود این که 
چند سالی است که مجلس افزایش بودجه حوزه هنری را مصوب کرده است اما دولت در تخصیص 
آن را به اسم الیحه باقی گذاشته است. طی ۹ ماه گذشــته تنها ۵۷ درصد بودجه مصوب به حوزه 
هنری تخصیص داده شده است که با در نظر گرفتن حقوق کارکنان به ۴۷ درصد کاهش می یابد.

وی افزود: حوزه هنری تا سال ۸۱ از بودجه دولتی برخوردار نبود و درآمدهای آن از محل فروش 
و انحصار واردات سیگار تامین می شد. تا این که در سال ۸۲ ردیف بودجه برای آن در مجلس دیده 
شد و اکنون بودجه ۳۰ میلیاردی برای این مجموعه در قیاس با بودجه برخی از نهادها و سازمان ها 

با توجه به حجم گسترده فعالیت های آن بسیار ناچیز است.
معاون اداری و مالی حوزه هنری با اشاره به ضرورت بازسازی سینماهای تحت اختیار حوزه هنری 
عنوان کرد: خواسته ما از کمیسیون فرهنگی مجلس این است که در سال ۹۶ شرایط بهتری را در 
بودجه برای حوزه هنری در نظر بگیرند. ضمن این که با توجه به نیاز برخی از سالن های سینماها 
به بازسازی به جای جریان یافتن سرمایه در بخش خصوصی بودجه ای به بازسازی این سالن های 

قدیمی اختصاص داده تا تاثیرگذاری و هدایت حوزه هنری در عرصه سینما همچنان حفظ شود.

بر پایه این گزارش حجت االسالم نصراهلل پژمان فر رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی همراه با مدیران بخش های مختلف حوزه هنری با حضور در سالن شهید آوینی حوزه هنری 

به تماشای جدیدترین محصوالت و تولیدات سازمان سینمایی حوزه هنری نشستند.
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در نشست مشترک معاون رایزنی فرهنگی افغانستان و رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری عنوان شد

مشارکت در تاسیس سینمای چند سالنه در کابل
نشست مشترک دکتر نوروزی معاون رایزن فرهنگی ایران در افغانستان با محمد حمزه زاده قائم 
مقائم حوزه هنری و رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری در محل حوزه هنری برگزار شد. در این 
نشست آقایان: علی کاشفی پور مدیر حوزه هنری دیجیتال  و یزدان عشیری مدیر روابط عمومی 

سازمان سینمایی حوزه هنری نیز حضور داشتند.
دکتر نوروزی در این جلسه با بیان این که پیوندهای عمیق فرهنگی که ما با افغانستان داریم اگر از 
آن غافل شویم در آینده دچار مشکل خواهیم شد. گفت: از جهت عمق رابطه تاریخی، گستره، تنوع 
و اشتراک زمینه های فرهنگی و حجم ارتباطات انسانی به واسطه مهاجرت، تقریبا رابطه اجتماعی 

فرهنگی ایران و افغانستان در دنیا بی نظیر است.
وی ادامه داد: از زمان های دور و پیش از انقالب اسالمی محصوالت فرهنگی تولید شده در ایران 
به صورت مستقیم در افغانستان توزیع و مصرف می شده است. در حال حاضر هم اکثر مجالت مهم 
و معتبر ایرانی در افغانستان توزیع و مورد استقبال جامعه فرهنگی افغانستان قرار دارد. این موضوع 

در مورد تولیدات سینمایی نیز صادق است.
معاون رایزن فرهنگی ایران در افغانستان با اشاره به فعالیت بیش از ۴۰ شبکه تلویزیونی خصوصی 
در این کشور خاطرنشان ساخت: یک فضای رقابتی بین این شبکه ها وجود دارد برای جذب مخاطب 
و تقریبا تمام این شبکه ها برنامه ای برای پخش سریال ها، فیلم های سینمایی و سایر محصوالت 
تصویری ایران دارند و  با وجود عدم منع قانونی در توزیع محصوالت فرهنگی کشورها، ۶۰ الی ۷۰ 

درصد بازار محصوالت فرهنگی این کشور به تولیدات فرهنگی ایران اختصاص دارد.
وی اظهار داشت: مردم این کشور نگاه ویژه ای به سینما و سینماگران ایران دارند و اتفاقات این 
دوره جشنواره فیلم زنان افغانستان گواه این ماجراست. در این جشنواره با وجود حضور سینماگران 
صاحب نامی از چندین کشور، حضور سینماگران ایرانی بیشترین تیتر خبری را در دوران برگزاری 
جشنواره به خود اختصاص داده بود.  این استقبال و توجه فقط به سینما خالصه نشده و در افغانستان 
موسیقی ایرانی نیز جزو پرطرفداترین هاست. همچنین در حوزه بازار نشر و کتاب، بازار افغانستان 

میل زیادی برای استفاده از کتاب های چاپ ایران دارد.
به اعتقاد وی، جامعه افغانستان جامعه بکری برای فیلم سازی است. سوژه های فراوان و جذابیت 
های بسیاری برای ساخت فیلم دارد و ســال ها می توان در موردش فیلم ساخت و آن چه تا امروز 
کمتر مورد توجه بوده است زیبایی های افغانستان و فرهنگ مردم این کشور برای نمایش می باشد. 
آنچه که فیلمسازان ما می توانند در خصوص افغانستان بسازند قطعا قابل قیاس با دیگران نیست، 

چون فهمی که ما از این مردم و فرهنگ به واسطه همزبانی داریم هیچ خارجی دیگری ندارد.
وی اضافه کرد: به رغم تصور ما هنوز بسیاری از مردم افغانستان به ایران سفر نداشته اند و تصویر 
ایران را از رســانه ها دریافت می کنند. برپایــی تورهای ایران گردی برای مســئولین فرهنگی و 
هنرمندان افغانستان می تواند تاثیر خوبی در زمینه ها و اشتراکات فرهنگی دو کشور داشته باشد.

معاونت رایزنی فرهنگی ایران در افغانستان اشاره کرد: ما در کنار زبان فارسی باید به زبان پشتو 
هم توجه داشته باشیم، چرا که بخش قابل توجهی از جامعه افغانستان به این زبان سخن می گویند 
و این زبان در کنار زبان دری زبان رسمی افغانستان می باشد. لذا ارایه محصوالت فرهنگی به این 

زبان می تواند در تقویت پیوندهای فرهنگی مردم دو کشور تاثیر فراوان بگذارد.
نوروزی اظهار امیدواری کرد: ارتباط و رفت و آمد هنرمندان و فیلمسازان ایرانی به افغانستان باید 

گسترش پیدا کند و از طریق شناخت وسیع تر، ساخت فیلم در مورد این کشور افزایش پیدا کند.
علی کاشفی پور مدیر حوزه هنری دیجیتال نیز در این نشست با بیان اینکه افغانستان از نظر بازار 
مصرف محصوالت فرهنگی ایران قدمت فراوانی دارد و یکی از دالیل این موضوع برگردان زبان است 
و ایشان نیازی به برگرداندن زبان فیلم ندارند. خاطرنشان ساخت: در حوزه هنری دیجیتال، اولین 
جای مدنظر، افغانستان بود. تحقیقات اولیه بیانگر این بود که مقوله استفاده از اینترنت و فضاهای 
مجازی رو به افزایش اســت و حوزه هنری آمادگی دارد با همکاری نهادهای رســمی فرهنگی در 

افغانستان به ارایه خدمات در این عرصه بپردازد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از خدماتی که ما می توانیم به جامعه افغاستان ارایه دهیم، شناخت جوان 
های مستعد و فعال در افغانستان و برگزاری دوره های آموزشی برای ایشان است تا خود بتوانند در 

این عرصه وارد شده و به تولید محصوالت فرهنگی مطابق با نیاز جامعه خود بپردازند.
محمد حمزه زاده رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری  با بیان اینکه مهمترین نکته برای حوزه 
هنری در ارتباط با افغانستان متحد شدن اســت. عنوان کرد: حوزه هنری در بخش ادبیات و هنر 
انقالب اسالمی تالش کرد تا بیشترین ارتباط را با هنرمندان افغان داشته باشد و تقریبا در همه زمینه 

های ادبی و شعری افغانستان در حوزه هنری رفت و آمد و محفل دارند و داشتند.

وی با اشــاره رویکرد  حوزه هنری حوزه هنری در همکاری و توسعه 
ارتباطات با جامعه فرهنگی و هنری افغانســتان گفــت: از آن جایی که 
امکانات حوزه گسترده نیســت تالش خواهیم کرد در افغانستان ضمن 
استفاده از ظرفیت های ارتباطی قوی، از انتخاب اهداف بزرگ، خیلی دور 
و پر خرج  خودداری کنیم و انرژی خود را روی اهداف قابل دسترســی و 
مورد نیاز و تقاضای نهادهای رســمی فرهنگی این کشور متمرکز کنیم. 
در این زمینه از کارشناسان داخل و خارج افغانستان که این حوزه را می 

شناسند کمک می گیریم.
وی ادامه داد: مهمترین موضوعی که مد نظر ماست، حوزه تاریخ شفاهی 
افغانستان در زمینه جهاد و مقاومت مردم این کشور می باشد. همان کاری 
که در کشورمان ادبیات تاریخ شــفاهی برای جوانها بعد از جنگ انجام 
داده و همین االن هم جزء پر مخاطب ترین و پرفروش ترین محصوالت 
ماست. ما در این زمینه تجربیات خوبی کسب کرده ایم و آماده هستیم این 
تجربیات را به صورت دوره های آموزشی در اختیار عالقمندان قرار دهیم و 

اولین دوره آموزش تاریخ شفاهی افغانستان را برگزار کنیم.
قائم مقام حوزه هنری همچنین، آمادگی برای اعطای نمایندگی رسمی 
فروش به یکی از انتشارات های افغانستان برای عرضه محصوالت فرهنگی 
و سرمایه گذاری برای تولید کتاب را از دیگر کارهای حوزه هنری در این 
افغانستان ذکر کرد و افزود: متاســفانه در افغانستان حتی در شهرهای 
بزرگ این کشور کتاب فروشی مدرن وجود ندارد. ما آماده هستیم چنین 

فضایی را ایجاد و تامین محتوا کنیم.
وی همچنین، آمادگی برای ساخت و تاسیس سینمای چند سالنه شبیه 
سینما آزادی تهران با همکاری نهادهای رسمی افغانستان را از دیگر برنامه 

های حوزه هنری عنوان کرد.
رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری مشــارکت هنرمندان ایرانی در 
فستیوال ها، عرضه و معرفی آثار مکتوب و تولید و تبادل آثار مشترک در 
حوزه شعر و ادبیات، برپایی تور افغانستان گردی برای هنرمندان ایرانی 
و بالعکس را از دیگر زمینه های مشــترک فیمابین خواند و خاطرنشان 
ساخت: در بحث آموزش، می توان فرصت هایی را برای حضور و شرکت 
مستندسازان مستعد افغانستان فراهم شود تا در ورک شاپ ها و نشست 
های فرهنگی حوزه هنری شرکت داشته باشند، و این قطعا، برای آینده 

فیلم سازی افغانستان موثر خواهد بود.
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نشست مشترک محمد حمزه زاده رئیس سازمان ســینمایی حوزه هنری و محمد حیدری دبیرسی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به منظور 
تبادل نظر و هم اندیشی و تشریح ابعاد برگزاری این رویداد بزرگ سینمایی برگزار شد.

 نشست مشترک رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری و دبیر جشنواره فیلم فجر

حوزه هنری نماد فرهنگی انقالب است

به گزارش روابط عمومی ســازمان ســینمایی حوزه 
هنری، در این نشست محمد حمزه زاده با بیان اینکه 
جشنواره فیلم فجر ویترین ساالنه تولیدات سینمای 
ایران است افزود: این جشنواره از یک سو چون عصاره 
یک ســال جنب و جــوش و تکاپوی ســینماگران و 
فیلمسازان در آن رونمایی می شود مهم است، از سوی 
دیگر، چون این رویــداد ســینمایی در دهه مبارک 
فجر و جشن ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار 
می گردد ازجایگاه و حساســیت مضاعفی برخوردار 

می شود و باید هوشمندانه از آن مراقبت کرد.
به گفته وی جشــنواره فجر نیازمند بنیادی مستقل 
دارد تا روند فعالیتش بر اساس برنامه ریزی بلندمدت 
عملیاتــی شــود و مثل وضعیــت فعلی تابــع نوعی 

شتابزدگی و سالیق شخصی و مقطعی نباشد.
حمزه زاده با اشــاره به نقش تاثیرگذار و کارآمد این 
رویداد سینمایی تأکید کرد: معتقدیم جشنواره فجر 
می تواند پناهگاه و پایگاهی برای ســینمای انقالب و 
حرکتی مبتنی بر گفتمان انقالب اسالمی باشد و این 
نیازمند اعمال مدیریت شخص دبیر و سیطره اش بر 

روند امور بخش های مختلف است.
قائم مقام رئیس حوزه هنری گفت: جشنواره فیلم فجر 
کیلومترها از همه جشنواره های موضوعی و تخصصی 
یا صنفی که در کشور برگزار می شود فاصله دارد و به 

هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
وی با بیان اینکه نیازمند مراقبت از سوی همه نهادها 
و مراکز فرهنگی دلسوز نظام نسبت به این اتفاق مهم 

فرهنگی هســتیم اضافه کرد: البته معتقدم باید برای 
این جشنواره بزرگ انقالب ساز وکاری تعریف شود تا 
همه تصمیم گیرندگان در حوزه سینما از ارگان های 
مختلف در قالب شورا و خرد جمعی به رشد و ارتقای 
آن کمک کنند و آن را صرفاً برنامه ای ویژه ای وزارت 

ارشاد نپندارند.
حمزه زاده عنوان کــرد: بی تردید حــوزه هنری در 
راســتای دغدغه های فرهنگی رهبــری انقالب و در 
مسیر رشد و تعالی فرهنگ و سینمای انقالب هر گونه 
کمک و همکاری را با جشنواره فجر خواهد داشت و از 

هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
محمد حیدری دبیرجشنواره فجر به تشریح برنامه ها 
و بخش هــای این دوره جشــنواره فجــر پرداخت و 
گفت: نقطه اشــتراک و تفاهم در همه ســازمان ها و 
مراکزی کــه بخش های ســینمایی و هنــری دارند 
همین جشنواره های فجر از جمله جشنواره فیلم فجر 

می تواند باشد.
حیدری با اشــاره به حوزه هنری ادامــه داد: با توجه 
به ســابقه حوزه هنری در فضاهای فرهنگی و هنری 
کشــور، این نهاد می تواند نقش پررنگی در برگزاری 

جشن بزرگ سینمای ایران داشته باشد.
دبیرجشــنواره فیلم فجر تصریح کرد: جشنواره فیلم 
فجر در جایگاهی قرار گرفته که باید سلیقه ، کیفیت و 
جایگاه واالی سینما و سینماگران ایران  را لحاظ کند.

وی با بیان اینکه نیازمند مراقبت از سوی همه نهادها 
و مراکز فرهنگی دلسوز نظام نسبت به این اتفاق مهم 

فرهنگی هســتیم اضافه کرد: البته معتقدم باید برای 
این جشنواره بزرگ انقالب ساز وکاری تعریف شود تا 
همه تصمیم گیرندگان در حوزه سینما از ارگان های 
مختلف در قالب شورا و خرد جمعی به رشد و ارتقای 
آن کمک کنند و آن را صرفاً برنامه ای ویژه ای وزارت 

ارشاد نپندارند.
حمزه زاده عنوان کــرد: بی تردید حــوزه هنری در 
راســتای دغدغه های فرهنگی رهبــری انقالب و در 
مسیر رشد و تعالی فرهنگ و سینمای انقالب هر گونه 
کمک و همکاری را با جشنواره فجر خواهد داشت و از 

هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
محمد حیدری دبیرجشنواره فجر به تشریح برنامه ها 
و بخش هــای این دوره جشــنواره فجــر پرداخت و 
گفت: نقطه اشــتراک و تفاهم در همه ســازمان ها و 
مراکزی کــه بخش های ســینمایی و هنــری دارند 
همین جشنواره های فجر از جمله جشنواره فیلم فجر 

می تواند باشد.
حیدری با اشــاره به حوزه هنری ادامــه داد: با توجه 
به ســابقه حوزه هنری در فضاهای فرهنگی و هنری 
کشــور، این نهاد می تواند نقش پررنگی در برگزاری 

جشن بزرگ سینمای ایران داشته باشد.
دبیرجشــنواره فیلم فجر تصریح کرد: جشنواره فیلم 
فجر در جایگاهی قرار گرفته که باید سلیقه ، کیفیت و 
جایگاه واالی سینما و سینماگران ایران  را لحاظ کند.
قرار گرفته که باید ســلیقه ، کیفیت و جایگاه واالی 

سینما و سینماگران ایران  را لحاظ کند.

راهبرد
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گزارش

کارنامه سازمان سینمایی حوزه هنری در جشنواره فجر
)۱368 -۱3۹۵( 

حوزه هنری به عنوان نهادی انقالبی ریشه در اعتقادات و باورهایی دارد که منجر به شکل گیری نظام 
جمهوری اسالمی شد. حوزه هنری در طول سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی در شاخه های مختلف 
سینما، شعر، موسیقی، ادبیات، هنرهای تجسمی و تئاتر عرصه ای برای معرفی هنرمندان انقالبی بوده است. 
حوزه هنری اگرچه در مسیرش برای رسیدن به معیارهای واالی هنر انقالب اسالمی اوج و فرود داشته اما 
همواره به این معیارها وفادار و پایبند بوده و کوشیده بستری برای رشد نیروهای ارزشی در این نهاد فرهنگی 
باشد. سینما به عنوان یکی از مهمترین رسانه های این عصر دوشادوش بخش های مختلف حوزه هنری پیش 

آمده و برای هنر انقالب افتخار آفریده است. 

محمد حمزه زاده رئیس ســازمان ســینمایی حوزه هنری در دیدار اخیر خود با محمد حیدری دبیر سی 
و پنجمین دوره جشــنواره فیلم به ذکر این نکات پرداخت: جشــنواره فیلم فجر ویترین ساالنه تولیدات 
سینمای ایران است، این جشنواره از یک سو چون عصاره یک سال جنب و جوش و تکاپوی سینماگران و 
فیلم سازان در آن رونمایی می شود مهم است، از ســوی دیگر، چون این رویداد سینمایی در دهه مبارک 
فجر و جشن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار می شــود از جایگاه و حساسیت مضاعفی برخوردار 
می شود و باید هوشمندانه از آن مراقبت کرد. جشنواره فجر نیازمند بنیادی مستقل است تا روند فعالیتش 
بر اساس برنامه ریزی بلندمدت عملیاتی شود و مثل وضعیت فعلی تابع نوعی شتابزدگی و سالیق شخصی 
و مقطعی نباشد. جشنواره فجر در کنار همه شــور و هیجان و فضایی اجتماعی که رقم می زند باید از نظر 
ارزش گذاری آثار و فیلم ها مواظبت شــود تا رنگ و بوی انقالب اسالمی در آن محسوس و ملموس باشد. 
جشــنواره فجر می تواند پناهگاه و پایگاهی برای ســینمای انقالب و حرکتی مبتنی بر گفتمان انقالب 
اسالمی باشد و این نیازمند اعمال مدیریت شخص دبیر و سیطره اش بر روند امور بخش های مختلف است. 
جشنواره فیلم فجر کیلومترها از همه جشــنواره های موضوعی و تخصصی یا صنفی که در کشور برگزار 

می شود فاصله دارد و به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

سازمان ســینمایی حوزه هنری در سی وپنجمین دوره 
جشنواره فیلم فجر با فیلم های »بیست و یک روز بعد« و 
»ماجرای نیم روز« در بخش سودای سیمرغ حضور دارد. 

در ذیل به معرفی این آثار می پردازیم:

»بیست و یک روز بعد«
فیلم سینمایی »بیســت و یک روز بعد« اولین ساخته 
بلند ســینمایی محمدرضا خردمندان که در لیســت 
بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور 
دارد با مظمونی اجتماعی از قصه زندگی نوجوانی به نام 
مرتضی که در راه تحقق آرزوی ناکام پدرش، با چالش 

بسیاری روبه رو می شود را روایت می کند. 
امیرحسین صدیق، مهدی قربانی، جالل فاطمی، رضا 
استادی، سینا رازانی، حسین شریفی، مسعود چوبین، 
مهسا هاشمی، راســتین عزیزپور، امیرعلی محمودی، 
ارکین توتونچی، ابوالفضل باشی و پیمان رسولی در این 

فیلم نقش آفرینی می کنند.
محمدرضــا خردمنــدان، کارگــردان این اثــر گفت: 
»بیست و یک روز بعد« درباره نوجوانی است که رویای 
فیلمسازی در سر دارد و در مسیر رسیدن به این رویا با 
چالش های جدید مواجه می شود. قصه این فیلم درباره 
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گزارش

فیلم های شرکت دوره
نتایجهیت داورانکننده

سی و پنجم۱
بیست ویک روز بعد

ماجرای نیم روز
--

نیکی کریمی، مهدی فخیم زاده،  منوچهر شاهسواری، سیدجمال دلبریسی و چهارم۲
-ساداتیان، مجتبی راعی، محمد داوودی، ابوالحسن داوودی

عبداهلل اسکندری، محمد بزرگ نیا، عزیز ساعتی، علیرضا شجاع مزار شریفسی و سوم۳
نوری، جواد طوسی، مهتاب نصیرپور

سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن: بهزاد عبدی

دیپلم افتخار بهترین جلوه های ویژه بصری: امیررضا 
معتمدی

تالش و اراده انسان هاست. قبال حدود چهل فیلم کوتاه 
ســاخته ام که هرکدام برایم یک تجربه کامل بوده اند. 
چون در تمام کارهایم سعی کرده ام تمام عناصر الزم 
برای یک فیلم در آنها رعایت شود. اما در فیلم بلند شما 
دست به تجربه وسیع تری می زنید. یکی دیگر از تفاوت 
این فیلم با ســایر فیلم های کوتاهم همکاری با عوامل 
حرفه ای سینماســت. کار کردن کنار آقای برازنده با 
آن روحیه بی نظیر، آقای امین عشــایری، خانم بیات، 
آقای آذرنگ و ... برایم تجربه ای بسیار جذاب و به یاد 
ماندنی است. این دوســتان همه پر از ایده های خوب 
هستند و کارگردان باید از مجموع نظرات و ایده های 
این دوستان به نفع فیلم استفاده کرده و خروجی مورد 
نظرش را به دســت آورد. برای من بین ساختن فیلم 
بلند و کوتاه تفاوتی وجود ندارد و بــرای فیلم کوتاه و 
بلند به یک اندازه ارزش قایل هســتم. اما اینکه چرا به 
سمت ســاخت فیلم بلند آمدم صرفا به خاطر این بود 
که داســتان فیلم این طور طلب می کرد. برخی ایده 
ها باید در قالب فیلم کوتاه تولید شــوند و اگر این طور 
نباشد به آن ایده خیانت شــده است. اتفاقی که بسیار 
در سینمای مان می بینم و برخی ایده ها نیاز دارند تا در 

بازه زمانی طوالنی تری روایت شوند. 
علیرضا برازنده که در سی وســومین دوره جشــنواره 
بین المللی فیلم فجر موفق به دریافت سیمرغ بلورین 
بهترین فیلمبرداری برای فیلم دوران عاشقی شد و در 
فیلم »بیست و یک روز بعد« در مقام مدیر فیلمبرداری 
قرار دارد، دربــاره این تجربه گفت: پــس از خواندن 
فیلمنامه و صحبت هایی که با آقای خردمندان داشتم 
متوجه شدم این فیلم به واسطه فیلمنامه درجه یک و 
تجربه های قبلی کارگردان می تواند کاری موفق باشد. 
فضاهایی که برایــم تعریف می کردند و دید خاصی که 
به کار داشتند، بسیار مورد عالقه ام بود. به نظرم ویژگی 
کار برای فیلمرداری فضاهای بسیار متنوع و متفاوت 
فیلم است. ما تقریبا در این فیلم چهل لوکیشن مجزا 
داریم و هر دو ســه روز در یک لوکیشن کار می کنیم. 
این فضاها بیرونــی، داخلی، شــب، روز و زمان های 

متفاوت دارد و سکانس ها از تنوع ساختار برخوردارند. 
درکل از نظر بصــری با کاری جذاب روبرو هســتیم. 
من در وهله اول دوســت دارم خود فیلم دیده شــود. 
به نظرم تا خود فیلم دیده نشــود و مورد عالقه مردم و 
منتقدان نباشد، موارد فنی آن هم دیده نخواهد نشد. 
وقتی فیلمی خوب و استاندارد باشد و قصه و مضمون 
جذاب و ساختار خوبی داشته باشد، موارد فنی هم آن 
دیده می شــود. فکر می کنم فیلم »بیست و یک روز 
بعد« کاری خــوب خواهد شــد و مخاطب خودش را 
خواهد داشت و در زمینه قصه، فیلمنامه، کارگردانی و 
بازی ها حرف هایی برای گفتن خواهد داشت. من در 
همان جلســات اول تعامل با آقای خردمندان، متوجه 
شدم برعکس سن و ســال شــان و اینکه اولین فیلم 
بلند سینمایی شــان را قرار اســت کارگردانی کنند، 
بسیار پخته و باتجربه هستند. چرا که در ساخت فیلم 
کوتاه باسابقه هستند و در کار هم مسلط و خوب عمل 
می کنند. تعامل بســیاری خوبی با ایشــان داشتم و 
خوشــبختانه از طرف تهیه کننده محتــرم کار هم به 

خوبی حمایت شده ایم.

»ماجرای نیم روز«
محمدحسین مهدویان سال گذشته با فیلم »ایستاده 
در غبار« توانست نظر منتقدان و سینماگران را جلب 
کند. کمال تبریزی درباره این فیلــم گفت: این اثر به 
واقعیت ها نزدیک بود و شما هنگام تماشای آن احساس 
می کردید که به گذشته پرتاب شده ای، گذشته ای به 
همین شکل بوده است و همه این تصاویر را هم به شکل 
مستند نشــان داده و این کار در ژانر خود کاری بسیار 
ارزشمند است و کاماًل موفق عمل کرده است. ابراهیم 
حاتمی کیا نیز در یادداشــتی اینگونه فیلم را توصیف 
کرد: من به فیلمســازی که حرف خــودش را بزند و 
دغدغه فردیت خودش را داشته باشد احترام می گذارم. 
از این زاویه می گویم تالش پســرم آقــای مهدویان 
را دوســت دارم. اعتقاد دارم که او فرزند خلف مسیر 
بچه های فیلمساز جنگ است. این نمونه بسیار درست 

سینمای دفاع مقدس اســت. من به شدت از تماشای 
فیلم متأثر شده بودم. مجید مجیدی درباره »ایستاده 
در غبار« نوشت: ســاخت این فیلم ۱۰۰ دقیقه ای که 
همه لحظاتش به زیبایی بازسازی شده است، جسارت 
بزرگی را طلــب می کند. این فیلم نــگاه متعهدانه ای 
نسبت به نســلی داشــته که کارگردان به آن متعلق 
نبوده و ادای دین بسیار بزرگی محسوب می شود؛ آن 
هم در شرایطی که بیشتر به دنبال سیاه نمایی هستند. 
»ایستاده در غبار« در ســی و چهارمین دوره جشنواره 
فیلم فجر موفق بــه دریافت جایزه ســیمرغ بلورین 

بهترین فیلم در بخش سودای سیمرغ شد.
در محله های پر آشــوب تهران، در پیچاپیچ خیایان ها 
و کوچه ها و در پستوی خانه ها سرگردان و حیران. آیا 
این جستجو را فرجامی هست؟... این روایت »ماجرای 
نیم روز« اســت. دومین اثر محمدحسین مهدویان که 
با مشارکت سازمان سینمایی حوزه هنری تولید شد و 
در سی و پنجمین دوره جشــنواره فیلم فجر در بخش 

مسابقه حضور دارد.
ســیدمحمود رضوی در گفتگو با خبرگــزاری صدا و 
ســیما درباره این اثر گفت: »ماجــرای نیمروز« یک 
تریلر پلیسی است که گوشــه ای از حوادث سیاسی و 

اجتماعی دهه ۶۰ را به تصویر می کشد.
در این فیلم مهرداد صدیقیــان، احمد مهرانفر، هادی 
حجازی فر، مهدی زمین پرداز، حســین مهری، محیا 
دهقانی، لیندا کیانی، امیراحمد قزوینی، امیرحســین 
هاشــمی، جواد عزتی و مهدی پاکدل به ایفای نقش 

می پردازند.
در جدولی که پیش روی شــما است اطالعات مربوط 
به حضــور فیلم های حوزه هنــری در ادوار مختلف را 
می توانید ببیند. در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر 
که از ۱۰ بهمن ماه شــروع می شود سازمان سینمایی 
حوزه هنری با فیلم »ماجرای نیم روز« و »بیست و یک 

روز بعد« در بخش سودای سیمرغ حضور دارد.
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سی و دوم۴

حق سکوت

فرشته ها با هم 
می آیند

فرهاد توحیدی، هوشنگ گلمکانی، فرامرز قریبیان، محمد 
داوودی، مجتبی راعی، محسن شاه ابراهیمی، پرویر شهبازی، 

کیانوش عیاری

حق سکوت: سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه، 
محمدهادی نائیجی

سی و یکم ۵
۱۳۹۱

تاج محل- 
خسته نباشید! 

حوض نقاشی

بهروز افخمی- داود میرباقری- مهدی فخیم زاده- مصطفی 
شایسته- جمال شورجه- سیدضیاءالدین دری- رسول صدرعاملی

حوض نقاشی:  سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و 
لباس و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران

یه حبه قندسی اُم ۶۱۳۹۰
مجید انتظامی- علیرضا رئیسیان- داوود رشیدی- اسفندیار 
شهیدی- جمال شورجه- یداهلل صمدی- ابوالقاسم طالبی-

احمدرضا معتمدی- داوود میرباقری
یه حبه قند:  سیمرغ بلورین بهترین پوستر

بیست و نهم ۷
۱۳۸۹

پرنده باز- سیب و 
سلما- یه حبه قند

جهانگیر الماسی- مجید انتظامی- ابوالقاسم طالبی- حسن 
عباسی- جابر قاسمعلی- علی معلم- اسداهلل نیک نژاد

–

بیست و ۸
هشتم ۱۳۸۸

بیداری رویاها- 
زخم شانه حوا

محسن علی اکبری، مسعود جعفری جوزانی،  اسفندیار شهیدی، 
بیداری رویاها: سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداریابوالقاسم طالبی، ابراهیم فیاض،  سیدناصر هاشم زاده.

بیست و هفتم ۹
۱۳۸۷

دلخون- زادبوم- 
یک وجب از 

آسمان

حسن بلخاری، ابراهیم حاتمی کیا، داود رشیدی، محمد سریر، 
منوچهر شاهسواری، رسول صدرعاملی، مجید مجیدی.

دلخون: سیمرغ بلورین بهترین فیلم نگاه نو- دیپلم 
افتخار بهترین بازیگر مرد

زادبوم: سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه، بهترین 
موسیقی، بهترین فیلم همگرایی آسیایی و بهترین فیلم 

نگاه ملی

یک وجب از آسمان: سیمرغ بلورین بهترین فیلم نگاه نو 
و دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد

بیست و ششم ۱۰
۱۳۸۶

به همین سادگی- 
پرچم های قلعه ی 

کاوه- سهم 
گمشده- فرزند 

خاک

کیومرث پوراحمد، امین تارخ، منوچهر محمدی، احمد مرادپور و 
احمدرضا معتمدی.

به همین سادگی: سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین 
بازیگر نقش اول زن، بهترین فیلمبرداری و کارگردانی 

جلوه گاه شرق )سینمای آسیا(

پرچم های قلعه ی کاوه: سیمرغ زرین بهترین جلوه های 
ویژه- جایزه نگاه ارزشی به قرآن

فرزند خاک: سیمرغ زرین نگاه ملی، سیمرغ بلورین 
بهترین فیلمنامه بخش معناگرا، سیمرغ زرین بهترین 

بازیگر نقش مکمل زن، لوح تقدیر راه انبیاء

گزارش

فیلم های شرکت دوره
نتایجهیت داورانکننده
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گزارش

بیست و پنجم ۱۱
۱۳۸۵

پابرهنه در بهشت- 
آخرین ملکه ی 

زمین- خدا نزدیک 
است

شهریار بحرانی، محمد داودی، جواد طوسی، عبدالحمید قدیریان، 
محمدعلی نجفی، علی نصیریان و محمدرضا هنرمند.

پابرهنه در بهشت: سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل 
مرد، بهترین فیلمبرداری، بهترین صدابرداری

آخرین ملکه ی زمین: دیپلم افتخار بهرین کارگردانی

خدا نزدیک است: دیپلم افتخار بهترین فیلم اول

بیست و ۱۲
چهارم ۱۳۸۴

شب بخیر فرمانده- 
خانه روشن

پرویز پورحسینی، احمدرضا درویش، مهدی شجاعی، فرهاد صبا، 
رسول صدرعاملی، مجید مجیدی و اکبر نبوی

–

بیست و سوم ۱۳
۱۳۸۳

بید مجنون- مرزی 
برای زندگی- 

تنهایی باد- خیلی 
دور خیلی نزدیک- 

غروب شد بیا

حمید دهقانپور، عزیز ساعتی، فرامرز قریبیان، حسین کرمی، 
منوچهر محمدی، داریوش مهرجویی و محمدعلی نجفی.

بید مجنون: سیمرغ بلورین فیلم برگزیده تماشاگران، 
بهترین کارگردانی، بهترین صدابرداری

خیلی دور خیلی نزدیک: سیمرغ بلورین بهترین طراحی 
صحنه و لباس، بهترین صداگذاری، بهترین فیلمبرداری، 

بهترین موسیقی متن، بهترین چهره پردازی، بهترین 
فیلم

مرزی برای زندگی: سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول و 
دوم

بیست و دوم ۱۴
۱۳۸۲

برگ برنده- تارا 
و تب توت 

فرنگی- خداحافظ 
رفیق- معادله

محمد بزرگ نیا، ابوالحسن داودی، محمد داودی، مجتبی راعی، 
مهدی شجاعی، مینو فرشچی و علی نصیریان.

–

بیست و یکم ۱۵
خورشید مصر۱۳۸۱

گالب آدینه، محمد بزرگ نیا، کامبوزیا پرتوی، محمدرضا جعفری 
جلوه، رسول صدرعاملی، کیانوش عیاری، مهرداد فخیمی و 

مهرداد فرید.
–

داریوش ارجمند، بابک بیات، پرویز پرستویی، کیومرث پوراحمد، آرزوی های زمینبیستم ۱۶۱۳۸۰
آرزوهای زمین:دیپلم افتخار نقش مکمل مردنعمت حقیقی، مجید مجیدی و هارون یشایایی.

آب و آتش- مسافر نوزدهم ۱۷۱۳۷۹
ری

مجتبی راعی، جواد طوسی، فرامرز قریبیان، رسول مالقلی پور، 
مسافر ری: سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازیتورج منصوری، سیدضیا هاشمی و محمدرضا هنرمند.

هجدهم ۱۸
۱۳۷۸

متولد ماه مهر- 
مرد بارانی

شهرام اسدی،  محمد بزرگ نیا، امین تارخ، کمال تبریزی و نعمت 
حقیقی.

متولد ماه مهر: سیمرغ بلورین نقش اول زن، بهترین 
جلوه های ویژه، بهترین صدابرداری

مرد بارانی: سیمرغ بلورین نقش اول مرد

فیلم های شرکت دوره
نتایجهیت داورانکننده
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هفدهم ۱۹۱۳۷۷

باشگاه سری- 
دختری با 

کفش هاِی کتانی- 
شیدا- هیوا

احمدرضا درویش، یداهلل صمدی، کیانوش عیاری، فرهاد مهرانفر 
و داود میرباقری.

هیوا: سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین صدابرداری، 
بهترین فیلمبرداری، بهترین طراحی صحنه، بهترین 

کارگردانی

شانزدهم ۲۰
۱۳۷۶

روزی که هوا 
ایستاد- ساحره

عزت اهلل انتظامی، کیومرث پوراحمد، احمدرضا درویش، فرشته 
ساحره: سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازیطائرپور و مجید مجیدی.

پانزدهم ۲۱
جهانگیر الماسی، محمد رجبی، نادر طالب زاده، ابراهیم فروزش و معجزه خنده۱۳۷۵

رسول مالقلی پور.
–

چهاردهم ۲۲
مسعود جعفری جوزانی، محمد رجبی، خسرو سینایی، جواد خواهران غریب۱۳۷۴

شمقدری و نادر طالب زاده.
خواهران غریب:سیمرغ بلورین بهترین صحنه آرایی، 

بهترین کارگردانی

سیزدهم ۲۳
۱۳۷۳

آدم برفی- به 
خاطر هانیه- حمله 

به اچ۳- دیدار- 
خاکستر سبز- 
سجاده ی آتش

محمد رجبی، ابراهیم حاتمی کیا، خسرو سینایی، جواد شمقدری 
و ابراهیم فروزش.

حمله به اچ۳: دیپلم افتخار بهترین فیلم- سیمرغ بلورین 
بهترین تدوین

دیدار: سیمرغ بلورین نقش اول زن

خاکستر سبز: سیمرغ بلورین بهترین عکاسی

سجاده ی آتش: سیمرغ بلورین بهترین آنونس

دوازدهم ۲۴
۱۳۷۲

آخرین شناسایی- 
خاکستر سبز- 
سجاده ی آتش- 

دیدار- بدوک

سیدمهدی شجاعی، جواد شمقدری، عباس کیارستمی، مجید 
مجیدی و فریدون ناصری.

بدوک: سیمرغ بلورین بهترین پوستر

خاکستر سبز: دیپلم افتخار بهترین موسیقی متن

دیدار: تندیس بهترین طراحی صحنه و لباس

آخرین شناسایی: دیپلم افتخار ویژه هیئت داوران برای 
بهترین فیلم اول

سجاده ی آتش: سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه، 
بهترین فیلم اول

یازدهم ۲۵۱۳۷۱
مرد ناتمام- یک 

مرد و یک خرس- 
به خاطر هانیه

سیدمرتضی آوینی، عزت اهلل انتظامی، عزیز اله حمیدنژاد، 
سیدمهدی شجاعی و اسفندیار شهیدی.

به خاطر هانیه: پروانه زرین نقش اول مرد، جایزه ویژه 
بهترین فیلم، دیپلم افتخار بهترین کارگردانی، گل 
آفتابگردان بهترین فیلم، تندیس بلورین پروانه برای 

بهترین فیلم

دهم ۲۶۱۳۷۰
بدوک- وصل 
نیکان- تعقیِب 

سایه ها

بهروز افخمی، خسرو سینایی، فرهاد صبا، رسول مالقلی پور و 
پرویز مقدم.

تعقیب سایه ها: سیمرغ بلورین برای آنونس

بدوک: سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول، دیپلم افتخار 
بهترین فیلمنامه

چشم شیشه ای- نهم ۲۷۱۳۶۹
مهاجر

ابراهیم حاتمی کیا، علیرضا شجاع نوری، فرهاد صبا، منوچهر 
سیمرغ بلورین پوسترعسگری نسب و محمدعلی نجفی.

مهاجر- شنا در هشتم ۲۸۱۳۶۸
زمستان

سیف اهلل داد،  فرهاد صبا، منوچهر عسگری نسب، هوشنگ کامکار و 
محمدباقر کریمیان.

مهاجر: سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباس، بهترین 
فیلم، بهترین جلوه های ویژه، بهترین صداگذاری، 

بهترین موسیقی متن

فیلم های شرکت دوره
نتایجهیت داورانکننده

گزارش
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جشنواره فجر؛ 

جشنواره فیلم فجر سال تحویل سینمای ایران است. نه تنها ویترینی برای عرضه محصوالت ساالنه 
سینمایی ایران که یک ظرفیت بی بدیل و عظیمی است که راهبردها و کارکردهای آن می تواند در 

شعاعی وسیع تر، حتی، در سطح فرهنگ عمومی جامعه هم تاثیرگذار باشد.
این جشــنواره با دیرینگی و راهبردهای فرهنگی و اجتماعی اش، در جایگاهــی فراتر از یک اتفاق 
سینمایی قرار گرفته و انتظار می رود فارغ از اعمال سلیقه ها و نگاه های سلیقه ای و شخصی به آن به 
عنوان یک رویداد ملی نگاه کنیم. بدین معنا که کمترین سهل انگاری در نحوه برگزاری و پیشبرد آن 
آسیب های را به همراه دارد که بیش از خانواده سینما، منافع ملی کشور لطمه می بیند و احساسات 

عمومی جریحه دار و مخدوش می گردد.
کما اینکه رویه های غلط برخی مدیران در دوره هایی باعث شده تا هزینه هایی برای نظام، سینما و 

حوزه فرهنگ ایجاد شود.
این نگاه صرفا، معطوف به مسئوالن ارشاد، مدیران ســینمایی، دبیر و تیم اجرایی اش نمی شود که 
قطعا، این عزیزانی که در راس هرم اجرایی و سیاستگذاری آن قرار دارند باید با دغدغه و وسواس بیش 

تری به این مهم توجه داشته باشند.
این نگاه باید در خانواده ســینما با طیف های گوناگون و سالیق مختلف و متعددش هم، دیده شود؛ 

همچنین،  در نهادها و سازمان ها.
سینمای ایران با درخشش و افتخارآفرینی هایش در نزدیک به چهار دهه گذشته در واقع، به پیشانی 
فرهنگی انقالب اسالمی تبدیل شده و تا حدودی توانسته گفتمان انقالب را در عرصه بین الملل مطرح 
نماید.  اگرچه هنوز تا مرحله ایده ال فاصله دارد. موفقیت ها و حضورهای جریان ساز سینمای ایران 
در فستیوال های جهانی و کسب وجهه و اعتبار بین المللی این سینما که تا بلندترین موقعیت های 
جهانی هم پیش رفت به طور طبیعی پتانسیلی را رقم زده که افکار عمومی جهان، محافل و رسانه های 

سینمایی و هنری فضای جشنواره فجر را رصد کنند و در جستجوی اخبار و گزارش های آن باشند.
مضافا اینکه، برگزاری جشــنواره در دهه مبارک فجر هم کمک می کند تا بخشی از رسانه هایی که 
به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اســالمی به ایران می آیند و یا حتی رسانه های خارجی فعال در 

ایران؛ به صورت متمرکزتر و جدی تر، جشنواره و سینمای ایران را مورد مداقه و ارزیابی قرار دهند.
نکته مهم دیگر این است که ســینمای ایران بد یا خوب، به پای همه خانواده سینما نوشته می شود. 
معموال از بیرون، تر و خشک را با هم می سوزانند. افکار عمومی خیلی کاری به کار الیه های پیچیده 
جریانات جناحی و سلیقه ای ندارد و کلیت ســینما را قضاوت می کند. قطعآ، اتفاقات تلخ و شیرین 
جشنواره فجر هم روی قضاوت شان اثر می گذارد. پس خدشه به ساحت این رویداد فرهنگی تبعاتش 

دامن سینما و سینماگران را خواهد گرفت.
ویژگی دیگر، اینکه متاثر ساختن افکار عمومی و پیوند زدن طیف های مختلف مردم با سینما و فیلم 

ها از مهم ترین کارکردها و دســتاوردهای جشنواره فجر  است. جشنواره 
بستری است تا با بهره گیری از ظرفیت عظیم رسانه ها و تبلیغات پیرامونی 
مردم نسبت به تولیدات جدید سینمایی حساس تر شوند و این حساسیت 
در طول سال هم می تواند به رونق و گرمابخشی اکران فیلم ها کمک کند. 
پس، هرگونه ســلیقه گرایی و دسته بندی در جشــنواره به نفع مجموعه 

سینمای ایران نخواهد بود.
رویکرد جشنواره فیلم فجر یعنی توجه به سینمای ملی می تواند فارغ از این 
دیدگاه ها مورد بررســی قرار گیرد چون مفهومی است که کلیت سینمای 
ایران را در بر می گیرد. نگاه ملی به سینما و فجر نیازی اساسی است. نگاه 
ملی فردگرا، قبیله گرا و جناح گرا نیست. فراگیر و جامع است و در این نگاه 
باید به زیرساخت های فرهنگی توجه می شود. اگر به جشنواره چه از سوی 
مسئولین، چه از سوی هنرمندان و سینماگران و حتی، چه از سوی نهادها و 
ارگان ها نگاه ملی نشود گرفتار مسائل پیش پا افتاده و مشغله های بیهوده 

ای می گردد که به هیچ وجه به نفع سینما نخواهد بود.
سینمای ما اساسا، به حمایت و سرمایه گذاری نیاز دارد. دعواها، منازعات 
و جنجال های حاشــیه ای باعث می شــوند تا این حمایت چه در بخش 
خصوصی و چه از ســوی دســتگاه های دیگر صورت نگیرد. بــا این نگاه 
قطعا، سینما هم مسیرهای واقعی و رسالت اصلی اش را پیدا می کند و به 
موضوعات مهم و مضامین حیاتی فرهنگ و اجتماع می پردازد. رسیدن به 
سینمای ملی نقش موثری در شناســایی فرهنگ کشور به مردم جهان از 

طریق رسانه تاثیرگذار و فراگیر سینما دارد.
خوشبختانه به نظر می رسد محمد حیدری و تیم اجرایی اش هم در دوره 
گذشــته و هم در این دوره به صورت جدی تر تا اینجای کار سعی کردند 
بدور از نگاه های سلیقه ای تدارک ضیافت فراگیر و باشکوهی را رقم بزنند 
و با اجتناب از رویکردهای سلیقه ای و صنفی به جشنواره فجر نگاهی ملی 
داشته باشــند. این رویکرد را هم در ترکیب بندی اعضای هیات انتخاب 
جشنواره، در انتخاب مدیران و هم در تعامالت صنفی و اجتماعی آن شاهد 
هستیم. امید اســت فرایند این رویداد فرهنگی و دستاوردهای آن هم با 
کمک خرد جمعی در راستای تبیین ارزش های فرهنگی جامعه و گفتمان 

انقالب باشد.

فراتر از یک اتفاق سینمایی

دیدگاه
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گفتگو

مریم نقیبی مدیر بخــش بین الملل و بازرگانی 
ســازمان ســینمایی حوزه هنــری از حضور این 
سازمان در ۱۸ جشنواره بین المللی در سال جاری 

خبر داد.
به گزارش ماهنامه سوره ســینما، مریم نقیبی 
مدیر بخش بین الملل و بازرگانی سازمان سینمایی 
حوزه هنری در مورد حضــور جهانی تولیدات این 
مرکز گفت: ســال ۹۵ تولیدات سازمان سینمایی 
حوزه هنری در ۱۸ جشــنواره بین المللی مختلف 
حضور پیدا کردند که هــم بخش رقابتی و هم غیر 
رقابتی را شامل می شود و تعدادی از این آثار موفق 

به دریافت جوایز از جشنواره های خارجی شدند.
وی ادامه داد: فیلم »حق سکوت« به کارگردانی 
هادی نائیجی با حضور در جشــنواره بین المللی 
»فونیکس« ملبورن اســترالیا جایزه بهترین فیلم 
را از آن خود کــرد. دو فیلم ســینمایی »حوض 
نقاشــی« به کارگردانی مازیار میری و »فرشــته 
ها باهم می آیند« به کارگردانی حامد محمدی از 
تولیدات موسسه تصویرسازان سوره سینمای مهر 
در جشــنواره بین المللی تصویر زنان که در کشور 
زیمباوه برگزار شد  با دیگر آثار این بخش به رقابت 
پرداختند که در این میان فیلم »حوض نقاشــی« 
عنوان بهترین فیلم جشــنواره را از آن خود کرد. 
همچنین در این جشــنواره جایزه بهترین بازیگر 

مدیر بخش بین الملل و بازرگانی سازمان 
سینمایی حوزه هنری خبر داد:

حضور
 سازمان 
سینمایی حوزه 
هنری
 طی سال جاری

 در ۱8 جشنواره 
بین المللی

ســعید خنــدق آبــادی مدیرعامل موسســه 
»هنرهای تصویری ســوره« گفت: بــا توجه به 
رشد شــهرها و جمعیت، مردم جهت تامین نیاز 
روزمره مجبور به هزینه منابع ارزشمندی مانند 
زمان و انرژی هستند. در حالی که می  توان بدون 
صرف هزینه  های فوق اقالم مورد نیاز را از طریق 

فروشگاه  های مجازی تامین کرد.
وی افزود: فروش اینترنتــی در میان مردم از 
جایگاه خوبی برخوردار اســت و امروزه فروش 
اینترنتی رقیب سرســختی برای فروشگاه های 

فیزیکی شده است.
خندق آبادی با بیان این کــه بخش بزرگی از 
فروش اینترنتی مرتبط بــا محصوالت فرهنگی 
می باشــد که تمامی ژانرهــا )از جمله کودک و 
نوجوان ، اجتماعی ، کمدی ، دفاع مقدس و …( 
در بر گرفته است و همچنین در رصد محصوالت 
فرهنگی که به صورت فیزیکی توزیع می شــدند 
متوجه شــدیم که عرضه و فروش اینترنتی کلیه 
محصــوالت فرهنگــی میتواند در رونق شــبکه 
نمایش خانگــی و همچنین بــرای مخاطبان ما 

بسیار با اهمیت باشد.
 وی در مورد سیاســت انتخــاب فیلم ها برای 
پخش در نمایــش خانگی گفــت: همانطور که 
اساس کار حوزه هنری در موسسه بهمن سبز در 
پخش فیلم ها در ســینماها حمایت از سینمای 

فروش اینترنتی 
محصوالت  موسسه 

»هنرهای تصویری سوره« 

خانواده اســت در عرصه پخش فیلم ها 
در شــبکه نمایش خانگی هم این قانون 

حفظ می شود.
وی ادامه داد: فیلم هــای خانوادگی 
که حاشــیه ندارند و از ســاختار شریف 
و انسانی برخوردار هســتند و همینطور 
از گیشــه خوبی برخوردارنــد و بتوانند 
هزینــه رایــت خــود را برگردانند ، در 
موسسه هنرهای تصویری حوزه هنری 

قابل عرضه هستند.
خندق آبادی همچنیــن افزود: ما در 
موسســه هنرهای تصویری ســوره به 
دنبال کسب سود نیســتم ؛تالش ما بر 
این اســت که محصول به بهترین شکل 
در این شــبکه به مخاطب عرضه شود و 
ســرمایه اصلی آن بازگردانده شود. در 
واقع در این میان تهیه کننده به حقوق 
اصلی خود می رســد و ما هم تالش می 
کنیم که فیلم هــا با بهتریــن تیراژ به 

مخاطب توزیع شود.
وی در بخش دیگــری از صحبت خود 
در مورد فیلم هایی که در این موسســه 
به مخاطب عرضه شــده گفت: تاکنون 
عناوین مختلفی از فیلم ها در این شبکه 
عرضه شده، به عبارت دقیق تر در سال 

 خندق آبادی  مدیرعامل موسسه »هنرهای تصویری سوره«: 
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گفتگو

مرد به شهاب حسینی برای بازی در این فیلم 
و جایزه بهتریــن فیلمنامه به حامد محمدی 

اهدا شد.
مدیر بخش بین الملل و بازرگانی ســازمان 
سینمایی حوزه هنری بیان کرد: فیلم کوتاه 
»علمک« به کارگردانی حسین دارابی که در 
در بخش دین و جامعه جشــنواره بین المللی 
فیلم »مذاهب امــروز« به روی پــرده رفته 
بود توانســت جایزه ویژه هیــات داوران این 
جشــنواره را از آن خود کند. و فیلم مات به 
کارگردانی صبا کاظمی نیز در بخش رقابتی 

این رویداد حضور داشت.
نقیبی با بیان اینکه سازمان سینمایی حوزه 
هنری امســال با پنج فیلم کوتاه »روزنه« به 
کارگردانــی امیــر مهــران، »نافرمانی« به 
کارگردانی محســن صالحی فرد، »آنتراکت« 
به کارگردانی ســید محمدرضــا خردمندان، 
»علمک« به کارگردانی حسین دارابی و »بچه و 
مرد« به کارگردانی سید محمدرضا خردمندان 
در هفتمین جشــنواره بین المللی فیلم های 
ایرانی لندن شرکت کرده بود، افزود: فیلم های 
»علمک«به کارگردانی حسین دارابی جایزه 
بهترین فیلم کوتاه و»آنتراکت« به کارگردانی 
ســید محمدرضا خردمندان جایــزه بهترین 
انیمیشن را از این جشنواره از آن حود کردند. 

ضمن اینکه انیمیشن کوتاه »آنتراکت« به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان در ادامه حضور بین المللی خود به بخش 
مسابقه ششمین جشنواره بین المللی کوآندو تایوان نیز راه یافت.

وی افزود: از حضور بین المللی دیگر فیلم هایی که پخش آن بر عهده ســازمان ســینمای حوزه هنری است به فیلم 
انیمیشــن – رئال »مبارک« به کارگردانی محمدرضا نجفی امامی می توانیم اشاره داشته باشیم که در بیست و یکمین 
دوره جشنواره بین المللی بوسان کره جنوبی در بخش »سینه کید« به نمایش درآمد و در بخش »تمرکزی بر سینمای 
جهان« جشنواره بین المللی فیلم مونترال کانادا نیز نمایش داشت. همچنین فیلم کوتاه »مثل بادکنک« به کارگردانی 
مرجان اسماعیلی از تولیدات حوزه هنری در اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم معلولین به نمایش درآمد. این جشنواره 

از ۲۶ الی ۳۱ شهریور ماه امسال  در شهر کن کشور فرانسه برگزار شد.
نقیبی گفت: فیلم مستند »A۱۵۷« به کارگردانی بهروز نورانی پور از تولیدات مرکز مستند سوره حوزه هنری در بخش 
رقابتی  فیلم های مستند و انیمیشن بلند پنجاه و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های مستند و انیمیشن الیپزیگ و در 

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم مستند »داکیومنت آرت«کشور آلمان نمایش داده شد.
وی در بخش دیگری از صحبت خود گفت: فیلم سینمایی »ســکوت رعنا« نیز در جشنواره های متعددی به نمایش 
درآمد. این فیلم به کارگردانی بهزاد رفیعی در چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم »سیلک رود« نمایش داده شد 

که با استقبال تماشاگران همراه بود و تندیس بهترین فیلم کودک این جشنواره را از آن خود کرد .
نقیبی به فیلم »مزار شریف« حسن برزیده اشاره کرد و گفت: این فیلم و »ســکوت رعنا« به کارگردانی بهزاد رفیعی 
از محصوالت سازمان ســینمایی حوزه هنری، در بخش رقابتی چهاردهمین جشــنواره بین المللی فیلم »تامیل نادو« 
کشورهند حضور داشت. این نکته را هم باید گفت که جشنواره فیلم صلح و دوســتی »ایران-هیروشیما« که هدف از 
برگزاری آن معرفی فرهنگ غنی ایران از طریق سینما به جهان و علی الخصوص مردم هیروشیما است  در سومین دوره 

خود میزبان فیلم سینمایی »مزارشریف« به کارگردانی حسن برزیده بود.
مدیر بخش بین الملل و بازرگانی ســازمان ســینمایی حوزه هنری به صحبت هایش افزود: فیلم سینمایی »آزادی 
مشروط« به کارگردانی حسین مهکام که پخش آن بر عهده سازمان سینمایی حوزه هنری است در بخش اصلی سی و 

ششمین جشنواره بین المللی فیلم کمبریج به نمایش درآمد.
وی افزود: همچنین اردیبهشت امســال فیلم مستند »نسل ســوم« به کارگردانی محمدعلی رخشانی در جشنواره 

بین المللی فیلم های مستند و کوتاه اسماعیلیه مصر شرکت کرد.

۹۵ مسئولیت عرضه بیست فیلم را در شــبکه نمایش خانگی بر عهده داریم که تا به اینجای سال 
ده فیلم توسط موسســه هنرهای تصویری ســوره توزیع شده که »حکایت عاشــقی«، »شیر تو 
شیر«، »عشق و جنون«، »استرداد«، »پایان خدمت« ، »زاپاس«، »دربست«، »دلبری«، »ماهی 

سیاه کوچولو«، »هیهات« از این دست فیلم ها بوده اند.
او همچنین در مورد میزان اســتقبال مخاطب از فیلم های توزیع شــده نیــز گفت: به عنوان 
نمونه  فیلم »شاهزاده روم« که استقبال خوبی از آن شده و به تیراژ فروش باالیی هم  دست پیدا 
کرد که تهیه کننده پیــش بینی  چنین فروش باالیی را هم نمی کــرد .همینطور فیلم »زاپاس« 
که با سیصد هزار نسخه به شــبکه نمایش خانگی ارائه شد و انصافا اســتقبال خوبی هم از آن به 

عمل آمد.
مدیر عامل موسسه هنرهای تصویری ســوره با تاکید دوباره بر اینکه فیلم ها در این موسسه با 
باالترین تیراژ و بهترین نحوه به مخاطب عرضه می شــود گفــت: مهمترین نکته ای که در مورد 
میزان استقبال باید به آن توجه داشت اینکه فیلمی که در ســینما از آن استقبال شود در شبکه 
نمایش خانگی هم مورد توجه قرار می گیرد و بالعکس فیلمی که گیشــه آن در سینماها مناسب 

نباشد مردم در شــبکه نمایش خانگی از آن استقبال نمی کنند .
وی ادامه داد: خوشــبختانه فیلم »زاپاس« با اســتقبال خوبی از ســوی مردم مواجه شده اما 
فیلم »دلبری« که این اواخر در این موسسه منتشر شــده آمار امیدوار کننده ای به لحاظ جذب 

مخاطب نداشته است.
خندق آبادی گفت: آخرین فیلمی که از شــبکه نمایش خانگی توزیــع کردیم فیلم »هیهات« 
است که همزمان با اربعین حسینی متناسب با حال و هوای تاثیر گذار این ایام به مخاطب عرضه 
شد و همچنین فیلم ســینمایی »دختر« به کارگردانی سید رضا میرکریمی هفته اول ربیع االول 

توسط موسسه هنرهای تصویری سوره توزیع می شود.
از ویژگی های خرید اینترنتی محصوالت موسســه »هنرهای تصویری سوره« با توجه به حذف 
بســیاری از هزینه ها در توزیع فیزیکی و همینطور با دریافت سود بســیار کم محصوالت، تا ۵۰ 

درصد تخفیف برای خرید اینترنتی محصوالت خود قرار داده است .
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مدیر مرکز مطالعات و تولیدات تلویزیونی و انیمیشــن سازمان 
ســینمایی حوزه هنری، مهم ترین شیوه ارائه محصوالت فرهنگی 
را ریل گذاری و فضاســازی بلندمدت عرضه دانســت و گفت: در 
واقع تکــرار قالب دیداری و شــنیداری، باعث می شــود فرم در 

ذهن مخاطب جای خود را پیدا کند.
 احســان کاوه مدیر مرکز مطالعــات و تولیــدات تلویزیونی و 
انیمیشــن ســازمان ســینمایی حوزه هنری در خصوص عملکرد 
جدید این بخش توضیح داد: مســیری که در گذشــته در حوزه 
انیمیشــن حوزه هنری دنبال می شد، بیشــتر ناظر بر تولیدات با 
محور بازار بین المللی و خارجی بود؛ که بــا تغییراتی در رویکرد 
این بخــش، ضمن حفــظ آن ظرفیت مهم در پــی دو مولفه مهم 
دیگر برآمدیم؛ نخســت جــذب بیش از پیش مخاطــب داخلی با 
مقصود ترویج اخالق حســنه  و دوم اســتعداد یابی و حمایت از 
تولید کنندگان جــوان، خصوصا نیروهــای متخصصی که خارج 
از مرکز انــد؛ اما ظرفیت فعــال جبهه فرهنگی انقالب محســوب 

می شوند.
کاوه در مــورد نحوه سیاســت گذاری، جهت بهتر دیده شــدن  
آثار تولید شــده نیز گفت: به اعتقــاد من مهم ترین شــیوه ارائه 
محصوالت فرهنگی، ریل گــذاری و فضاســازی بلندمدت عرضه 
است. در واقع تکرار قالب دیداری و شنیداری، باعث می شود فرم 
در ذهن مخاطــب جای خود را پیدا کند و پــس از اعتماد به فرم، 
پذیرای محتوای مطلوب باشــد. یعنی طراحی ریلــی که قالب را 
برای گــذر محتواهای گوناگــون مهیا می کند. ایــن روش تنها با 
صنعتی شــدن و تولیدات بلند مدت انیمیشن امکان پذیر است. به 
طور قطع محصوالت تک قســمتی و یا با تعداد اپیزودهای محدود 
در ذهــن مخاطب مانــدگاری کمتری دارد و اثرگــذاری اش نیز 

کاهش می یابد.
وی ادامــه داد: به همیــن جهت مرکــز مطالعــات و تولیدات 
تلویزیونی و انیمیشن ســازمان سینمایی حوزه هنری در نظر دارد 
که سریال های انیمیشنی با تعداد قســمت های زیاد و به صورت 
فصلی تولید کند تا در ســایه این تولید انبوه و پیوســته، مفاهیم 
ارزشــمند در ریل های جاگذاری شده به ســمت مقصد که همانا 

اثرگذاری بر ذهن مخاطب هدف است، حرکت نماید .
مدیر مرکز مطالعات و تولیدات تلویزیونی و انیمیشــن ســازمان 
ســینمایی حوزه هنری در مورد مضامین این آثار نیز گفت: سبک 
زندگی آرمانی ما مســلمانان برگرفته از آموزه های قرآنی، ســیره 
نبوی )ص( و ســیره ائمه اطهار علیهم الســالم است که در مجموع 
به نام حیات طیبه از آن یاد می کنیم. رســیدن به چنین ســبکی از 
زندگی، که مقام معظم رهبری در مجموع ســخنرانی های خود به 
شــاخص های آن مکرر، اشــاره نمودند، مطلوب و مقصد محتوایی 
هر محصول فرهنگی دغدغه مند اســت. به نظر من آموزش چنین 
الگوها و ترویج ســبک زندگی ایرانی اســالمی، باید از خردســالی 
آغاز شــود، تا در بزرگســالی ذهن  به صورت ناخودآگاه و نهادینه 
به ســوی تحقق آن حرکت نماید. یعنی کودک مــا با دیدن قصه و 
تصویر جذاب، با آن ارتباط برقرار می کند، مفاهیم را کسب می کند 

تشریح برنامه های مرکز مطالعات و تولیدات تلویزیونی و 
انیمیشن سازمان سینمایی حوزه هنری

احسان کاوه عنوان کرد:

و چون بذری در بزرگسالی نهال اندیشه او رشــد و به ثمر می نشیند. مثال وقتی بچه ای در 
خردسالی با مفهوم عدالت آشنا شود در  بزرگسالی با بسط آن، مفاهیمی مانند ظلم ستیزی 

،آزادی خواهی و را به نحوی آشنا می شناسد.
کاوه با اشــاره به این نکته که ما از تمام ظرفیت های موجود بهره می بریم تا آثار فاخر 
و ارزشــمندی را در اختیار مخاطبانمان قرار دهیم، گفت: در راستای اهدافمان، عالوه بر 
همکاری با سازمان صدا و ســیما برای تولید محصول، از پتانسیل فضای مجازی و رسانه 
خانگی نیز بهره  خواهیم بــرد، تا از تمامی ظرفیتهای موجود به نحو شایســته اســتفاده 

کرده باشیم.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبت خــود در مورد میزان تولیدات این مرکز گفت: 
از ســال ۸۵ مرکز مطالعات و تولیدات انیمیشــن حوزه هنری اقدام به تولید  نموده و در 
این مدت پروژه های شــاخصی را مانند مجموعه های »شکرســتان«، » زوزو«، »مزرعه 
شــادی«، »االغک«، »گنجینه«، »بابیلو«، »بیا آشــتی کنیم« و . همچنیــن فیلم های 
کوتاه انیمیشنی مانند »پارازیت« و »تمام زمســتان هایی که ندیدم« که جوایز داخلی و 

خارجی زیادی را به دست آوردند.
کاوه در ادامه گفت: کشــور ما با بحران های مالی زیادی مواجه شــده و همه اصحاب 
فرهنگ به این مســئله واقف اند. برای همین ما باید ســعی کنیم اقتصــاد متکی به نفت 
را  کنار بگذاریم. این در حالی اســت که تولید انیمیشــن هزینه بر بــوده و صبر و تحمل 
زیادی را مــی طلبد، لذا بایــد به گونــه ای برنامه ریــزی کنیم  که هم آثــار درخور و 
شایســته بســازیم و هم به اقتصاد نفتی چونان که اقتصاد مقاومتــی رهنمون می دهد، 
وابســته نباشــیم. به همین منظور می توانیم از ســرمایه بخش خصوصی که تمایل دارد 
دراین بخش فعال  باشــد بهره ببریم؛ به شــرط آنکه به ســرمایه گــذار اطمینان خاطر 
بدهیم، نتیجه حاصل از تولید اثر، ســودمند خواهد بود و ســرمایه اولیه حتما برگشــت 
خواهد یافــت. برای این منظور باید به صورت جدی قوانین متقنی وضع شــود و ســاز و 
کار محکمی برای اطمینان بخشــی به ســرمایه گذاری بخش خصوصــی، در تولید آثار 
فرهنگی، به خصوص انیمیشــن ایجاد شــود.  ما ســعی می کنیم بررســی های نخستین 
در خصوص شرایط حقوقی کشــور جهت حمایت از ایده و فکر را انجام داده و به صورت 
گزارش به مراجع ذی صالح پیشــنهاد بدهیم تا از این طریق روند شــکل گیری قوانین 
مرتبط و الزم تســریع گردد و بخش انیمیشــن را به عنوان یک الگوی سودآور فرهنگی 

پیش چشــم بخش خصوصی و سایر فعاالن قرار دهیم.

گفتگو
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گزارش

سمینار ساالنه مدیران بهمن سبز روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذرماه در مشهد مقدس 
برگزار شد. در این ســمینار ســه روزه محمد حمزه زاده قائم مقام رییس حوزه 
هنری و مدیر عامل سازمان ســینمایی حوزه هنری، سیدجواد رفائی مدیر حوزه 
هنری خراسان رضوی، محمود کاظمی مدیر عامل موسســه بهمن سبز، سهیل 
جهان بیگلری رییس هیات مدیره بهمن ســبز و مدیران ســتادی و مدیران امور 

سینمایی استان ها حضور داشتند.
محمد حمزه زاده قائم مقام رییس حوزه هنری گفت: پارسال در چنین روزهایی 
میهمان دوســتان در اصفهان بودیم، صحبت ها و برنامه ریزی هایی داشتیم که 
خوشبختانه بخشــی از آن محقق شده اســت. افزایش مخاطب و فروش فیلم ها، 
ارتقای کیفیت نمایش و ارائه خدمات به مشــتریان نشــان می دهد که سیستم 
هوشــیار و پویا کار می کند. حوزه هنری یکی از مهمتریــن حلقه های پخش و 

نمایش در ایران است و با کوشش های شما این تاثیرگزاری بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: هر فیلمی که اکران شــده و فروش می کند برای ما، تهیه کننده و 
سرمایه گزار پیامی دارد. سرمایه گزاران در هر بخشی سرمایه شان را هزینه نمی 
کنند و به دنبال آثاری هستند که از آنها اســتقبال شود. اما بسیاری از فیلم های 
تولید شده در ایران کف مطالبات ما از خواسته های فرهنگی است. بعضی از این 
آثار قابل اعتنا و سازنده نیســتند و در بهترین حالت بعد سرگرم کنندگی دارند.

مدیر عامل سازمان ســینمایی حوزه هنری افزود: ما در حوزه هنری طبق قواعد 
و اصول و وظایفی که داریم آثاری که سالم هســتند اکران کرده ایم، اما قشری 
از جامعه هســتند که کمتر به ســینما می روند. یا اصال به سینما نمی روند چون 
تولیدات سینمای ایران با ســلیقه و اعتقاد این گروه همخوانی ندارد. باید یکی از 
مهمترین برنامه هایمان این باشد که این گروه را که به آرمان های انقالب وفادار 
بوده، تقید مذهبی بیشتری دارند و معموال با سینما قهر هستند به سینماهایمان 

بیاوریم.
حمزه زاده گفت: فعال و در گام اول شاید این تماشاگران اندک باشند، اما به مرور 
بیشتر خواهند شــد. مطمئنا با حضور این قشــر، فروش فیلم ها جا به جا خواهد 
شد و تغییر میزان اســتقبال از فیلم ها، مسیر تولید فیلم ها را عوض خواهد کرد.

وی ادامه داد: خانواده در همه جــای دنیا حرمت و اعتبــار دارد و این حرمت و 

اهمیت مخصوص ایران نیســت. حوزه هنری نهاد خانواده را محترم می شمارد و 
می کوشد در تولید و نمایش و در بخش سینماداری حامی این نهاد باشد.

محمود کاظمی مدیر عامل موسســه بهمن سبز هم در این جلسه گفت: سه سال 
اســت یا علی گفته و در کنار همیم. شــعارمان این بوده که اجازه ندهیم چراغ 
سینمایی خاموش شود، خوشــبختانه این اتفاق افتاده اســت. در این سه سال 
یعنی از سال ۹۲ تا امروز ۲۱ سالن نمایش و ۱۴ سینما با بیش از ۶۳۰۰ صندلی 

بازسازی شده است.
وی در بخش دیگری از این مراسم آمار فروش ســینماهای حوزه هنری را اعالم 
کرد و گفت: بهمن سبز امســال ۱۴ سالن و ۹ ســینما با ظرفیت بیش از ۴۰۰۰ 
صندلی را بازسازی کرده است. سینماهای کشور در هشت ماه امسال ۱۸ میلیون 
نفر مخاطب داشته اند و از این تعداد، ۵ میلیون و سیصد هزار نفر در سینماهای 

حوزه هنری فیلم دیده اند.
در بخش دیگری از این ســمینار رییس حوزه هنری خراسان رضوی سید جواد 
رفائی گفت: در جلســاتی که با آقای مومنی شــریف رییس محترم حوزه هنری 
داشتیم، در این باره بحث شــد که ســینماهای حوزه هنری باید از نظر ساختار 
متاثر از معماری اسالمی و ایرانی باشــند. به کمک تعدادی از استادان دانشگاه و 
جامعه شناسان و پژوهشگران، تحقیقی انجام شده روی معماری اسالمی و ایرانی 
و قصد داریــم این الگو را مورد توجه قرار دهیم. ســینماهای حــوزه هنری باید 
میزبان متدینین جامعه باشند. باید فضایی ایجاد شود که این گروه به راحتی در 
این سینماها فیلم ببینند. توجه به نیازهای این قشــر که معموال کمتر به سینما 
می روند روند تولید آثار ارزشی و ســیر فعالیت کارگردان های سینمای ارزشی 

را تسریع می کند.
در پایان این مراســم از حســن کریمی مدیر امور ســینمایی خراسان رضوی، 
مصطفی حسینی مدیر امور ســینمایی اســتان اصفهان و مهدی تجویدی مدیر 
سینما آفریقای مشهد تجلیل شــد. رونمایی از لوگوی جدید موسسه بهمن سبز 

یکی دیگر از بخش های این مراسم بود.

بیش از ۵ میلیون نفر مخاطب در هشت ماه
آماری تازه از سینماهای حوزه هنری
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گزارشی از روند بازسازی سینماهای حوزه هنری در سراسر کشور
ســازمان ســینمایی حوزه هنــری تاکنون 
فعالیتهای بســیار در عرصه سینماســازی 
داشته اســت؛ مســئوالن این ســازمان به 
تازگی اعالم کردند هدف این نهاد این است 
که چراغ هیچ ســینمایی در سراســر کشور 

خاموش نشود.
 در پــی بررســی کــم و کیف ســالن های 
ســینمایی در مطلبی با عنوان »آیا مدیران 
ســینما می دانند ما چند ســالن سینمایی 
در کشور داریم؟« به ســراغ حوزه هنری به 
عنوان یک نهــاد متولی در ســینما رفتیم و 
نگاهی به فعالیت های ســازمان ســینمایی 
حوزه هنری در عرصه سینماسازی داشتیم. 
مسئوالن سازمان ســینمایی حوزه هنری به 
تازگی اعالم کردند هدف این نهاد این است 
که چراغ هیچ ســینمایی در سراســر کشور 

خاموش نشود.
رونــد فعالیت ایــن ارگان جریان ســاز در 
عرصه فرهنگ و هنر بویژه ســینما نشــان 
می دهد که بــه صورت جدی برای توســعه 
و تقویت زیرســاخت های ســینما و ارتقای 
سالن های سینمایی در قالب نوسازی، تجهیز 
و بهسازی سینما ها در تهران، مراکز استان ها 
و شهرستان ها ورود کرده و گویای آن است 
که این سازمان، »سینماسازی« را به عنوان 
یکی از ضرورت های مهم جزو سیاســت ها و 

اولویت  فعالیت های خودش قرار داده است.
حوزه هنری در یکی دو ســاله اخیر چندین 
پروژه بــزرگ را در برنامه اش قــرار داده و 
تعدادی از آن ها مراحل ساخت و ساز را طی 
کرده و مــورد بهره برداری قــرار گرفته اند. 
ســینما »فلســطین« اصفهــان و ســینما 
»آزادی« شــهر آبادان که مخروبه های بیش 
نبودند به همت دســت اندرکاران سینمایی 
حوزه هنری امروز به بهره برداری و بازگشایی 

رسیده اند و در خدمت مردم قرار دارند.
همچنین بنابــه گفته کاظمــی مدیرعامل 
موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز وابسته 
به ســازمان ســینمایی حوزه هنری اولین 
پردیس سینمایی با عنوان پردیس سینمایی 
»خانواده« و سینما ســاحل در اصفهان در 

دست نوسازی و ساخت است.
این مرکز همچنیــن در شــهرهای مراغه، 
بجنورد، شیراز و  نیز مجموعه های سینمایی 

را در دست ساخت دارد.
نگاهی به پروژه های سازمان سینمایی حوزه 
هنری در زمینه نوسازی و توسعه سالن های 
سینمایی گواه آن است که این نهاد برای قوت 
بخشیدن به نهضت سالن سازی سینمایی و 
سینماســازی پای کار آمده است؛ بازسازی 

گزارش

 امید فالحت

سینما آفریقا در شهر مقدس مشهد در استان 
خراســان رضوی، بازســازی و تبدیل سینما 
قدس شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی 
از سینمایی یک سالنه به سینمایی دو سالنه، 
بازســازی کامل ســینما »فلســطین« شهر 
همدان به صورت دو ســالنه، بازسازی و بهره 
برداری سینما »فلســطین« شهر اصفهان که 
به تازگی بازسازی شده است؛ و اولین پردیس 
ســینمایی اصفهان به نام »خانواده« با چهار 
سالن در حال ســاخت است، بازسازی سینما 
»آزادی« شهر ارومیه در آذربایجان غربی که 
در حال انجام است، بازسازی سینما »آزادی« 
شــهر آبادان که پس از دوازده ســال مهرماه 
امسال بازگشــایی شــد. همچنین بازسازی 
کامل ســینما کیهان و ســینما ایران از دیگر 
سینماهای این شــهر هم که اعالم شده جزو 
برنامه های این مرکز اســت، به روزرســانی و 
نوســازی ســینماهای »پیام« و »شاهد« در 
شهرتهران، همچنین، بازسازی سینما بهمن 
تهران که در ســال ۱۳۴۴ ســاخته شد و از 

مهم ترین و پرمخاطب ترین سینماهای تهران 
و مجموعه سینماهای حوزه هنری است که 
قرار است تا جشــنواره بین المللی فیلم فجر 
بازگشایی شود. در کنار برنامه های آینده این 
نهاد برای ســاخت پردیس هایی در شهرهای 

مراغه، شیراز، خوی، اصفهان و
همگی، جایگاه ممتاز این ارگان را در تقویت 
و توسعه صنعت سینماســازی به عنوان یک 
نیاز اساسی و از بسترهای ســازنده فرهنگ 

نشان می دهد.
بی تردید، معضل کمبود ســالن استاندارد در 
کشــور یکی از مهم ترین مشکالت سینمای 
ایران اســت و طبیعی است با تســریع روند 
بازســازی ســالن ها، می توان گام مؤثری در 

اعتالی سینمای ایران برداشت.
بسیاری از کار شناســان یکی از دالیل عمده 
قهر تماشــاگر از ســینما را در کنار ضعف و 
اشکاالت محتوایی فیلم ها، کیفیت نامطلوب 

سالن های سینمایی می دانند..

نکته قابل تأمل در این روند استانداردســازی ســالن های سینمایی 
در دست ساخت و یا بازســازی و نوسازی اســت که به طور قطع، در 
جذب مخاطب و مشارکت بیشتر طیف های مختلف مردم مؤثر است. 
آمارهای رسمی از افزایش چشمگیر مخاطبان در سالن های بازسازی 

شده حکایت می کند.
بازسازی سالن های سینما، ساخت ســالن مدرن سینمایی با امکانات 
بسیار مناسب صدا، تصویر، البی، ســالن های متعدد، امکانات جانبی و 
هم در کشاندن میزان تماشاگران و در بهبود وضعیت اقتصادی سینما 

و فرایند نمایش نقش تاثیر گذاری دارند.
در شرایطی که بسیاری از سرمایه گذاران انگیزه کافی برای ورود به این 
عرصه را ندارند و مدام می شنویم که سالن های سینما پی در پی تعطیل 
می شوند حوزه هنری بذر امیدی را برای صنعت سینما به عنوان یکی از 

ارکان توسعه فرهنگی و در   نهایت توسعه پایدار کاشت.
محمد حمزه زاده رئیس ســازمان ســینمایی حوزه هنری در جایی با 
تأکید بر برنامه های این مرکز برای باال بردن استانداردهای سالن داری 
ســینماهای حوزه عنوان می کند: در طول این سال ها حوزه هنری در 
بخش سالن سازی فعالیت های چشــمگیری داشته و به طور متوسط 
ساالنه چند سالن با کیفیت به تعداد سینماهای متعلق به حوزه هنری 
اضافه می شود. این مساله باعث شده سهم حوزه هنری از بازار فروش 
فیلم ها چشمگیر شود. به عنوان مثال در ســال گذشته این سهم ۴۰ 

درصد بوده و صاحبان آثار برای بازگشت سرمایه خود نمی توانند به این 
سهم ۴۰ درصدی بی اعتنا باشند. همچنین ما در هر سال برنامه هایی 
را برای باال بردن اســتانداردهای سالن داری ســینما، طراحی و اجرا 
می کنیم. باالبردن کیفیت  ســالن داری نیز تاثیر بســیاری در فروش 

فیلم ها دارد.
اقدامات سازمان سینمایی حوزه هنری که در یکی دو سال اخیر رشد 
فزاینده و وســعت قابل توجهی گرفته اگر چه امیدبخش و قابل تقدیر 
است اما وقتی به شــاخص ها و اســتانداردهای جهانی نگاه می کنیم 
می بینیم در کشور وضعیت سینما ها هم به لحاظ کیفیت و هم کمیت 

نگران کننده است.
بر اساس حداقل استاندارد ها باید به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر یک سالن 
سینما وجود داشته باشد که امار سالن های سینمایی موجود بسیاری 

پایین تر از این استانداردهاست.
مقام معظم رهبری، ســینما را هنر بر تر و متعالــی خواندند که کلید 
توسعه و پیشرفت مملکت است و با سینما می شود جهانی شد. »پس 
انتظار می رود در سطح کشــور هم پی حرکت و اقدامات حوزه هنری 
سایر نهاد ها جدی تر وارد عرصه شوند تا کاستی ها و خالء های موجود 

در کشور مرتفع یا کمرنگ گردد.
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گفتگو

 ناوگان پردیس آزادی به ۱۰ سالن می رسد

جواد اردکانی: 
حوزه هنری در سینماداری

 یک قطب مهم است

ســعیدی پور مدیر پردیس ســینمایی آزادی گفت: مجموعه ســالن 
ســینمای پیروزی بــا ظرفیــت ۴۰۰ صندلی برای بهره بــرداری در 

جشنواره فیلم فجر آماده می شود.
علیرضا سعیدی پور مدیر پردیس ســینمایی آزادی درباره روند آماده 
سازی سینما پیروزی گفت: سینما پیروزی خریداری شد که به ناوگان 
سینماهای پردیس سینمایی آزادی اضافه شود. این سینما مانند دیگر 
سینماهای پردیس آزادی ۵۰ درصد مالکیت آن متعلق به حوزه هنری 

و ۵۰درصد دیگر متعلق به سازمان فرهنگی شهرداری تهران است.
وی ادامه داد: مجموعه ســینمایی پیروزی در طبقــه پنجم مجتمع 
پانوراما پیروزی واقع شده، دو سالن با ظرفیت  ۱۵۰ و ۲۵۰ نفر در این 
مجموعه تعبیه شده و  از اول بهمن ماه سینما آماده بهره برداری است.

سعیدی پور درباره اضافه شدن این سالن ها به سالن های نمایش دهنده 
فیلم های جشنواره گفت: اگر کارشناســان ارشاد ازمجموعه سالن ها  
بازدید  و تایید کنند همزمان با جشنواره فیلم فجر می توانیم سالن ها 

را با فیلم های جشنواره فیلم فجر  افتتاح کنیم.
وی ادامه داد: درخواست بازدید از کارشناسان را به وزارت  ارشاد ارایه 

دادیم و باید ببینیم ستاد جشنواره چه تصمیمی خواهد گرفت.
پور دربــاره تجهیز ســالن های ســینما گفت: برای تجهیز سیســتم 
تصویری این سینماها تالش کردیم که همان سیستمی که در  پردیس 
سینمایی آزادی اســتفاده کردیم در این ســینماها نصب کنیم که با 

کارگردان فیلم »به کبودی یاس« از پردیس هویزه مشــهد به عنوان 
یک سینمای ویژه یاد کرد.

به گزارش ماهنامه  سوره ســینما، جواد اردکانی نویسنده و کارگردان 
سالن های خوب و با کیفیت را ضامن آشــتی مردم با سینما دانست و 
گفت: دو دهه قبل وقتی حرف از اکران می شــد به ایــن معنا بود که 
فیلمی صرفا بر پرده باشــد و مدتی نمایش داشته باشد. اما امروز روی 
پرده رفتن یک فیلم فقط نوعی از اکران اســت و میتوان به شیوه های 
مختلف فیلم را برای مخاطبان نمایــش داد. البته لذت فیلم دیدن در 
سالن های ســینما با هیچ نوع اکران دیگری قابل مقایسه نیست و از 
این جهت وجود سالن های خوب و پیشــرفته می تواند به پیوند مردم 

و سینما کمک کند.
وی افزود: تعداد ســالن هایی که در کشــور وجود دارند، هماهنگی 
با جمعیت کشــور ندارند و ما نیاز به ســالن ســازی در تهران و سایر 

شهرستان ها به ویژه شهرهایی که فاقد سالن سینما هستند داریم.
کارگردان فیلم »شــور شــیرین« در ادامه گفت: ســاخت پردیس از 
حرکت های موثر و مفید در این ســال ها بوده اســت. آمار ویژه ای از 
فروش فیلم ها مربوط به پردیس هایی مانند آزادی، چارسو و... است. 
تجربه ســاخت پردیس هایی مانند آزادی یا کورش باید الگو شــود و 
ما باز هم شــاهد ســاخت پردیس هایی که فضای تفریحی، تجاری و 

فرهنگی دارند باشیم.
اردکانی با اشاره به تاثیر کیفیت ســالن بر فروش فیلم ها گفت: بدون 

کیفیت بسیار خوب سینماها فعالیت کنند
وی در خاتمه به تعداد سالن های پردیس آزادی اشــاره کرد و گفت: پردیس سینما آزادی در 
سینما آزادی دارای  پنج سینما است، ســینما مدرن المپیک از دیگر سالن های این مجموعه 
است، سالن چاپلین  فرهنگســرای بهمن سالن سینمای فرهنگســرای پامچال، سالن اشراق 
فرهنگسرای اشراق  متعلق به سینما آزادی است با اضافه شدن دو سالن پیروزی پردیس آزادی 

مجموعاً ۱۰ سالن را درتهران در اختیار دارد.

شک سالن های زیبا، نوساز، پیشــرفته و اســتاندارد در فروش فیلم ها تاثیر دارند. مثال بارز 
برای این گفته سینما هویزه مشهد اســت که آمار فروش خیره کننده ای دارد. بخش عمده ای 
از این فروش به خاطر کیفیت خیلی خوب ســالن و احترام به مخاطب با سیســتم پخش عالی 
است. به طوری که شاهد هستیم فیلم هایی که در این ســینما نمایش داده می شوند فروشی 
غیر قابل مقایسه با سالن های دیگر که همان فیلم را اکران کرده اند دارند. مخاطب به کیفیت 
سالن و سیســتم خوب پخش اهمیت می دهد و برایش مهم است در ســالنی پیشرفته و زیبا 

فیلم تماشا کند.
اردکانی گفت: ما در مناطقی از شهر تهران سالن هایی قدیمی داریم که در حال حاضر مناسب 
سالن سینما و فیلم دیدن نیستند. نباید برای نگهداری این ســالن های کهنه و قدیمی اصرار 
کرد. این سالن ها نه تنها سودده نیستند که ضرر و زیان مالی به همراه دارند. بهتر است به این 
سالن ها اجازه تغییر کاربری داده شود و با سود حاصل از فروش یا اجاره شان سالن هایی نو در 

مناطقی ساخته شود که قابلیت حضور سالن های سینما را دارند.
کارگردان فیلم »به کبودی یاس« با تمجید از اقدام حوزه هنری و موسســه بهمن ســبز برای 
ساخت سالن های ســینما گفت: حوزه هنری در زمینه ســینماداری یک قطب مهم محسوب 
می شود و در سال های اخیر در جهت سالن سازی گام های مثبتی برداشته است. بهترین مثال 
برای اقدام مثبت حوزه هنری و موسســه بهمن سبز در جهت سینما ســازی ، ساخت سینما 
پردیس هویزه مشهد است. ساخت این سالن تاثیر مثبتی در فضای سینمایی این شهر و اکران 
فیلم ها داشته است. یک سالن ســینما تبدیل به چندین ســالن با کیفیت خوب و استاندارد 
شده اســت و مخاطبان راضی از ســالن بیرون می آیند. اقدام حوزه هنری در این زمینه قابل 

تقدیر است.
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قاصد اشرفی:

 امیدوارم تالش
 حوزه هنری

 برای بازسازی سینماها 
ادامه یابد

محمد قاصد اشرفی رییس انجمن ســینماداران ابراز امیدواری کرد روند بازسازی سینماها توسط 
حوزه هنری مستمر باشد.

 محمد قاصد اشرفی رییس انجمن سینماداران در گفتگو با سایت موسسه فرهنگی بهمن سبز عنوان 
کرد: میزان تولیدات ســینمایی ما با ظرفیت اکران اصال همخوانی نــدارد. پیش از پیروزی انقالب 

گفتگو

جواد نوروز بیگی:

 سینماهای حوزه هنری با پردیس ها رقابت می کنند
جواد نوروز بیگــی تهیه کننده ســینما حرکت حوزه 
هنری در ســاخت ســینماها را به نفع کل سینمای 

ایران می داند.
 جواد نوروزبیگی با اشــاره به رونق فروش فیلم ها در 
سال های اخیر گفت: در حال حاضر ما ۳۰۰ سالن در 
کشور داریم که متاسفانه جوابگوی تولیداتمان نیست. 
توجه داشته باشید که پیش از انقالب ما حدود ۵۰۰ 
سالن ســینما داشــتیم و جمعیت هم خیلی کمتر از 
حاال بود. خوشبختانه در ســال های اخیر سینما یکی 
از تفریح های فرهنگی خانواده ها بوده است و کمبود 
سالن خوب و استاندارد چنین موقعیتی را در اختیار 
بسیاری از خانواده ها قرار نمی دهد تا بتوانند فیلم ها را 

در سالن های خوب و با کیفیت تماشا کنند.
وی افزود: برای مثال دیروز به پردیس کوروش رفتم 
تا در جریان اکران فیلم »سالم بمبئی« قرار بگیرم و 
متاسفانه جمعیت انبوهی را در این مجتمع فرهنگی 
دیدم که موفق بــه تهیه بلیت نشــده بودند، چراکه 

سالن ها پاسخگوی چنین جمعیتی نبودند.
تهیه کننده فیلم »ســالم بمبئی« ادامه داد: تعدادی 
از سالن های ما بسیار قدیمی هستند و سیستم پخش 
فیلم در آنها با کیفیت نیســت و خانواده ها رغبتی به 
فیلم دیدن در چنین سالن هایی ندارند. این موضوع 
ربطی به اینکه ســینما در چه نقطه ای از شــهر باشد 
ندارد. در حال حاضــر در جنوبی ترین نقطه شــهر 
ســالنی وجود دارد که خانواده ها به آن اقبال نشان 
می دهند اما در مرکز شــهر ســینماهایی هستند که 

خانواده ها احساس می کنند برایشان مناسب نیست.
تهیه کننده فیلم »طبقه حســاس« گفت: سالن های 
مرکز شهر و ســینماهای قدیمی احتیاج به مرمت و 
بازســازی دارند. اگر مخاطب با صندلی های شکسته، 
خراب و ســالن های کهنه و سیســتم پخش ضعیف 
مواجه شود دیگر عالقه ای به فیلم دیدن هم نخواهد 
داشت و اگر یک بار به چنین سالنی برود برای بار دوم 

مراجعه نخواهد کرد.
نوروزبیگی گفت: بسیاری از شــهرهای ما فاقد سالن 
سینما هســتند. برای مثال شهر رامســر یک سالن 
سینما دارد که در این سالن هم فیلم های مختلف در 
سئانس های متفاوت اکران می شود، هم کنسرت اجرا 
می شود و هم تئاتر. این ســالن برای اکران فیلم های 
سینمایی ساخته شده و نباید کاربری دیگری داشته 
باشد اما بخاطر محدودیت و نبود سالن خوب و نوساز 
از این سالن برای کارهای فرهنگی دیگر نیز استفاده 
می شود. در بسیاری از شــهرها همین یک سالن هم 

وجود ندارد و جوانــی اگر بخواهــد فیلم های روز را 
ببینید باید به شهرهای مجاور برود.

وی افزود: ما به شدت به اضافه شدن سالن های سینما 
احتیاج داریم. مردم حتی از نمایش فیلم ســیار هم 
استقبال می کنند که نشان دهنده نیاز آنها به تفریح 

فرهنگی است.
نوروزبیگی ســاخت سالن های ســینما توسط حوزه 
هنری را به نفع کلیت ســینما دانست وگفت: خدا را 
شکر حوزه هنری در ســال های اخیر اقدام به ساخت 
سالن های سینما و مرمت ســالن های قدیمی کرده 
است. من بعضی از این سالن ها را دیده ام و از به روز 
رسانی آنها بسیار خوشــحالم. این موضوع هم به نفع 
حوزه هنری است، هم به نفع مردم و مخاطبان سینما 
و هم به نفع کلیت سینما. حوزه هنری در حال حاضر 
از پخش فیلم ها ســود می برد چون سالن های خوبی 
دارد و در جذب مخاطب موفق عمل می کند. ســالن 
های این نهاد با پردیس ها برابری می کنند و هرچقدر 
در راه ساخت ســالن های جدید و بازسازی سالن ها 
کوشا تر باشد بیشــتر بهره مند خواهد شد و سینمای 

ایران نیز از این موضوع بهره خواهد برد.
تهیه کننده »ســکوت رعنا« در پایان گفت: ســاخت 
سالن های خوب و شیک و بازسازی سالن های قدیمی 
احتــرام به مخاطب اســت . مردم دوســت دارند در 
سالن های تمیز و شیک و با سیســتم پخش مناسب 
و به روز فیلم ببینند و در چنین ســالن هایی احساس 

بهتری دارند .
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منبتی: 

حرکت حوزه هنری در نوسازی سینماها قابل توجه است
سید هادی منبتی گفت: از آنجاییکه بسیاری از استانهای کشــور به واسطه سالن های حوزه 
هنری صاحب سینما هستند ، حرکت این نهاد در بهسازی و نوسازی سینماها را بسیار شایسته 

و قابل توجه می بینم.
سید هادی منبتی مدیرعامل سابق موسسه تصویر شهر در مورد به روز رسانی و ساخت سالن 
های ســینمایی حوزه هنری در گفت و گو یی بیان کرد:  از آنجاییکه بیش از هشــتاد ســالن 
سینمای سراسر کشور متعلق به حوزه هنری است و بسیاری از استانهای کشور به واسطه سالن 
های حوزه هنری صاحب سینما هستند؛این حرکت حوزه هنری را بسیار شایسته و الزم و قابل 

توجه می بینم اگرچه معتقدم نباید از روند توسعه و به روز رسانی عقب بماند.
وی ادامه داد: همانطور که همه می دانیم در زمانه ای هســتیم که مــردم در خانه خود از به 
روزترین امکانات صوتی تصویری برخوردار هســتند، لذا جذب این مخاطبان به ســالن های  
سینما با سختی زیادی همراه اســت و نکته مهمتر اینکه کامال طبیعی است که وقتی صندلی 
سالن ها صدا می دهد وسالن ها فرسوده باشند ضمن اینکه  امکانات و خدمات به مخاطب ارائه 

نشود جذب مخاطب به سالن ها به امری محال تبدیل می شود.
منبتی در بخش دیگری از صحبت خود با اشــاره به اینکه قطعا بازسازی سالن های سینمایی 
نیاز به ســرمایه هنگفتی دارد گفت: بــا برنامه ریزی جدی در این زمینه ظرف دو ســال، هم 
بازخورد خوبی از مخاطبان خواهیم گرفت و هم اینکه این سرمایه استفاده شده بر می گردد.

مدیرعامل سابق موسســه »تصویر شــهر« در ادامه گفت: به عنوان نمونه سینمای »هویزه« 
مشهد را قبل و بعد از بازســازی در نظر بگیرید. قبل از بازسازی این سینما در رتبه های هفتم 
یا هشتم به لحاظ جذب مخاطب قرار داشت اما بعد از بازســازی و به روزرسانی سینما هویزه 
توسط حوزه هنری اگر اولین سینما به لحاظ جذب مخاطب نباشد دومین سینمای پرمخاطب 

کشور خواهد بود.
وی همچنین با اشــاره به اینکه در سال های گذشته وزارت ارشــاد و موسسه سینما شهر هم 
در بازسازی سالن های سینمایی بخش خصوصی تاثیرات مثبتی داشتند افزود: قطعا افزایش 
سالن های سینمایی هم بسیار حرکت موثر در جهت جذب مخاطب خواهد بود اما بازسازی و 
به روز رسانی این تعداد سالنهای موجود هم ظرف دو ســال آینده نتایج مطلوب فراوانی را به 

همراه خواهد داشت.

اسالمی تعداد سالن های ســینما با جمعیت کشور 
همخوان بــود ولی در حال حاضر اینطور نیســت. 
متاســفانه حتی برخی از همان سالن ها هم امروزه 
از چرخه اکران خارج شده یا به علت بافت شهری 
تغییر کاربری داده اند. مشــهورترین مورد خیابان 
الله زار تهران اســت که پر از سالن ســینما بود و 
همه این ســالن ها در حال حاضر تجاری شده اند. 
بنابراین این تعداد ســالن به هیچ وجه پاسخگوی 
اکران نیســت و ما در بســیاری از شهرهای بزرگ 

حتی هنوز سالن سینما نداریم.
وی افزود: در دهه نود این کمبود ســالن باالخره 
از ســوی مســئوالن و بخش خصوصی و نهادهای 
فرهنگی احساس شــد و به تدریج ساخت پردیس 
های سینمایی شــکل گرفت. خوشبختانه فرهنگ 
ساخت پردیس کمک بزرگی به اکران فیلم ها کرده 
است، اما هنوز تا رســیدن به حد استاندارد فاصله 

بسیاری داریم.
اشــرفی ادامه داد: البته در نظر داشــته باشیم که 
اولین حرف را در زمینه اکران فیلم خوب می زند. 

یعنی حتی همین تعداد ســالن وقتی فیلم خوبی 
در آنها اکران نشود خالی می مانند. در سالن های 
سینما فقط فیلم اکران می شود و کاربری دیگری 
ندارند. پس نبض حیات یک سالن سینما بسته به 

فیلم های خوب و خوش ساخت دارد.
رییس انجمن ســینماداران با اشاره به روند خوب 
اکران در ســال های اخیر گفــت: در حال حاضر 
برخی از فیلم ها تا چهــارده میلیارد تومان فروش 
دارند در حالی که تا چند ســال پیش رســیدن به 
فروش یک میلیــارد تومانی رقمــی عالی بود و به 
اصطالح این فیلم هــا وارد باشــگاه میلیاردی ها 
می شدند. توجه داشــته باشد سالن های ما در این 
یکی دو سال تغییری نکرده اند بلکه این فیلم های 
مناسب و جذاب هســتند که مخاطب را به سمت 
ســالن ها جذب کرده اند. اگر به جــای صد فیلم 
در ســال پنجاه فیلم خوب تولید و اکران شــود و 
سالن ها همه مرمت و بازسازی شوند سینما رونق 
بیشتری خواهد گرفت. درواقع فروش خوب فیلم 
ها می تواند به فرهنگ سینما سازی هم کمک کند.

اشرفی درباره تالش حوزه هنری در زمینه احداث 
ســالن های ســینما گفت: جا دارد از حوزه هنری 
به خاطر تالش و همتش برای ســالن ســازی در 
شهرهای مختلف و بازسازی ســینماهای قدیمی 
و متروکه تشــکر کنم. امیدوارم این روند ادامه دار 
باشد. چنین کاری نشان می دهد بازسازی و ترمیم 
سالن های سینما و ساخت ســالن ها جدید برای 
این نهاد در اولویت قرار دارد که باعث خوشــحالی 
عوامل سینما و هنردوستان اســت. من به عنوان 
یک سینمادار از مدیران حوزه هنری تشکر می کنم 

که در این زمینه فعالیت و هزینه می کنند.
اشــرفی در پایــان گفتگــو عنــوان کــرد: باید 
در شــهرهایی که فاقد ســالن ســینما هســتند 
پردیس هایی مناســب آن شــهرها ســاخته شود 
و در این زمینه ســرمایه گذاری شــود. امیدورام 
شهرداری ها و نهادهای فرهنگی مانند حوزه هنری 
در این زمینه پیش قدم شــوند و ســینما به همه 
شهرهای ما برود و فیلم ها در همه شهرها همزمان 

با شهرهای بزرگ اکران شوند.

گفتگو
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شورجه:

 بازسازی 
سینماهای 
حوزه هنری 
راهی برای 
احیای صنعت 
سینماداری است

جمال شورجه معتقد اســت بازسازی ســینماهای حوزه هنری صنعت سینماداری کشور 
را احیا می کند.

 جمال شورجه در گفتگو با ســایت موسســه فرهنگی، تبلیغاتی بهمن سبز درباره شرایط 
اکران فیلم ها گفت: ســینمای ما بــه لحاظ اقتصــادی چندان پاســخگوی مخارج خود 
نیســت و به همین دلیل وقتــی فیلمی کمی پرفروش به نظر برســد همه ســینماداران 
تمایل به اکران آن فیلــم دارند .در فروش اندک برخی از فیلم ها که تعدادشــان هم کم 
نیســت علت های مختلفی دخیل هســتند. به نظر من اولین دلیل عــدم توجه به قصه و 

داستان است.
او ادامه داد: مخاطب عالقه ای به فیلــم های ضدقصه، دارای پایان بــاز و فیلم های تلخ 
و ناراحت کننده ندارد. ســینما با قصه و قصه گویی رونق پیدا می کند و مخاطب دوســت 
دارد بر پرده سینما قهرمان ببیند. اگر حاال شــاهد رکود در فروش هستیم یکی از دالیل 
کمبود فیلم خوب اســت. دلیل بعدی کمبود ظرفیت برای اکران اســت. ما به شــدت با 

کمبود سالن های ســینما مواجه هستیم.
کارگردان فیلم »ســی و ســه روز« افزود: امروزه شــاهد هســتیم برخــی از فیلم ها به 
فروش های باالی ده میلیارد تومانی دســت پیدا می کنند و اقبال به فیلم های داســتانگو 

نسبت ســال های گذشته بیشــتر شده است. اســتقبال مخاطب 
از سینما باید با ســاخت ســینماهای جدید و مرمت سالن های 

فعلی جواب داده شود.
شورجه با اشاره به  کمبود ســالن های خوب و با کیفیت گفت: 
ز بزرگترین معضل هــای ما در زمینه پخــش فیلم کمبود  یکی ا
ســالن خوب و با کیفیت اســت. اغلب ســالن های ســینما در 
ر  ز صدا و تصویــر خوبی برخوردا شهرســتان ها و حتی تهران ا
رنــد. مخاطــب در چنین  نیســتند و صندلی هــای راحــت ندا
سالن هایی احســاس امنیت و آرامش نمی کند و به همین خاطر 

رند. مردم رغبتی به فیلم دیدن در این ســینماها ندا
او افزود: مهــم ترین دلیل اســتفبال از پردیس های ســینمایی 
ز نظر  نند آزادی یا ســایر پردیس ها کیفیت خوب ســالن ها ا ما
صدا، تصویر و احســاس راحتی و امنیتی است که مخاطب دارد. 
نواده ها  یمن بــرای خا در چنین ســالن هایی که فضای امن و ا
میســر شده اســت اعضای خانواده با خیال آســوده فیلم تماشا 
ز فیلم ها باالرفته و در نهایت فروش  می کنند و آمار اســتقبال ا
آثار سینمایی به رقم قابل قبولی خواهد رســید و تهیه کنندگان 
و ســینمادارها به سود مالی رســیده و کمتر شــاهد ضرر مالی 
فیلم ها خواهیــم بود. یکــی از ظرفیت های کمتر دیده شــده 

سینمای ما همین توجه به ســالن های سینماست.
شورجه درباره ضرورت مرمت سالن های سینما گفت: ما ساالنه 
بیش از صد فیلم تولید می کنیم درحالی که ســالن های ســینما 
پاسخگوی این میزان از اکران نیســتند. اغلب سالن ها هم بسیار 
کهنه هســتند و سال هاســت هیچ نهادی برای بازســازی شان 
قدامی نکرده اســت . تمرکز نباید روی تولید فیلم باشــد بلکه  ا

ز تولید، یعنی سالن ســینما هم توجه کرد. باید به بعد ا
ز  کارگــردان فیلم »عملیــات کرکوک« در پایان بــا قدردانی ا
م حوزه هنری در زمینه ســاخت سالن های ســینما گفت:  قدا ا
اقدام حوزه هنری و موسســه بهمن سبز در بازسازی سالن های 
قدیمــی و ســالن هایی کــه متروکــه بودند بســیار در جذب 
مخاطب موثر است. ســینماهای حوزه هنری یک به یک مرمت 
نی باید  می شوند، این جای خشــنودی اســت و به چنین مدیرا
نــد به کلیت ســینمای و  قدامی می توا تبریــک گفت. چنیــن ا

. ین صنعت کمک کند ی ا حیا ا

یک کارشناس و مدیر ســینمایی معتقد اســت حوزه هنری در 
زمینه حفظ، نگهداری ســالن های ســینمایی و گسترش آنها که 
یکی از زیرساخت های اصلی سینماست؛ فعال بوده و ضمن حفظ 
و تجهیز سینماهای تحت پوشش، در توسعه و ساخت سالن های 

جدید پیشگام است.
ناصر باکیده مدیرعامل اسبق انجمن سینمای جوانان ایران درگفت 
و گویی با بیان این مطلب افزود: یکی از بخش های مغفول مانده در 
حوزه سینما، حفظ، نگهداری و ســاخت سالن های سینماست. در 
چرخه تولید و اکران فیلم های ســینمایی، سالهاست دچار مشکل 

باکیده:

حوزه هنری در حفظ، تجهیز 
و توسعه سالن های جدید 

سینمایی پیشگام است
هستیم و هرساله مجموعه تولیدات سینمایی در نوبت اکران با کمبود سالن سینما روبرو هستند. 
بدون شک، حوزه هنری در این زمینه و در جهت نگهداری و گسترش سالن های سینمایی پیشگام 

است.
وی ادامه داد: حــوزه هنری به عنوان نهادی هنری ارزشــی یادآور انســان های بزرگی چون 
شهیدآوینی است و انسان های فرهیخته ای که یا اکنون در میان ما نیستند و یا خود در مقام 

استاد و رهرو در حال فعالیت هستند.
به گفته وی، بعد از پیروزی انقالب اســالمی، انقالبیون مطالبات جدی در حوزه فرهنگ و هنر 
که خود بخشی از جریان انقالب بود، داشته اند و در این راستا یک هسته فرهنگی به نام حوزه 

هنری سازمان تبلیغات اسالمی شکل گرفت و پایه گذاری شد.
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حوزه هنری در رکود اقتصادی هم بازسازی را رها نکرد
تهیه کننــده فیلم ســینمایی »اســترداد« 
تالش حوزه هنری برای بازسازی سینماها 

و رونق فروش فیلم ها را ستود.
 محســن علی اکبری تهیه کننده ســینما 
گفت: نیاز به ســاخت ســالن های سینما با 
توجه به کمبود ســالن در کشــور به شدت 
احساس می شود. تعداد ســالن های سینما 
در ایران اصال با ســرانه جمعیت همخوانی 
ندارد. طبــق قواعد ما باید تعــداد دو هزار 
سالن ســینما در کشور داشــته باشیم تا به 
اســتاندارد برســیم، ولی تعداد سالن های 
فعال ما نهایتا به ۲۰۰ سالن می رسد. ما تنها 
حدود ده درصد از تعداد سالن هایی که باید 
در کشور داشته باشــیم تا به حد استاندارد 
برســیم را در اختیار داریم که رقمی بسیار 

اندک است.
وی ادامه داد: در نظر داشــته باشید تعداد 
تولیدات ما زیاد اســت یعنی بایــد یا تولید 
را کم کنیم یا به ســالن هایمان اضافه کنیم 
تا به حد عرف و اســتاندارد برسیم و اگراین 
اتفاق نیفتد بیشتر از اکران فیلم شاهد فیلم 

سوزی خواهیم بود.
این تهیه کننــده افزود : حتی اگر ســاخت 
ســالن برایمان مقــدور نیســت می توانیم 
سالن های ســینما سیار داشــته باشیم. در 
کشورهای بلوک شــرق اروپا که کشورهای 
کوچکی هســتند و سالن های ســینما در 
شهرهایشان کم است از ســالن های سیار 
اســتفاده می کنند و این موضــوع به رونق 

اکران کمک می کند.
تهیه کننده فیلم »پاداش ســکوت« گفت: 

کشور همسایه ما ترکیه تا سال ۲۰۰۵ نزدیک به هشتاد سالن سینما 
در کل کشور داشت که مانند بســیاری از سالن های ما در شهرستان 
ها سالن هایی به شدت فرسوده و قدیمی بودند. اما به دلیل رسیدن 
به قوانین استاندارد اروپایی برای عضویت در اتحادیه اروپا این کشور 
از همان سال شروع به ساخت سالن های سینما کرد. این کشور باید 
برای رسیدن به حد اســتاندارد حدود ۱۶۰۰ سالن در سراسر کشور 

می ساخت و در سال ۲۰۱۲ به این مهم دست یافت.
علی اکبری ادامه داد: این ســالن ها اغلب گنجایشی حدود صد نفر 
دارند و کوچک هســتند. ســاخت ســالن های کوچک به تعداد باال 
مزیت هایــی همچون صرفه جویی در انــرژی و تنوع اکران را در پی 
دارد. وقتی یک مجموعه سینمایی با سالن های متعدد وجود داشته 
باشــدامکان اکران فیلم هایی بیشــتری وجود دارد و ســلیقه افراد 
بیشتری تامین می شــود. برای مثال مخاطب فیلم های مذهبی می 
داند دست کم ۵۰ سالن همیشــه فیلم های مذهبی اکران می  کنند. 
یا مخاطب ژانر کودک می داند همیشه در یک سری از سالن ها فیلم 

های مخصوص کودکان اکران می شوند.
وی در همین زمینه اضافه کرد: این اتفاق در ترکیه افتاده و می تواند الگویی باشــد برای مدیران ما تا با ســاخت سالن 
های کوچک با تعداد باال هم به اکران تعداد بیشتری از فیلم ها کمک کنند و هم با تنوع اکران به سلیقه همه مخاطبان 

احترام بگذارند.
اکبری ادامه داد: حوزه هنری به عنوان ارگانی که بیشترین تعداد سالن های سینما را در اختیار دارد در خصوص اکران 
حرف اول را در سینما می زند و هیچ بخش خصوصی و نهاد دیگری توان رقابت با این نهاد را ندارد. با وجود تمام دغدغه 
هایی که در خصوص مسایل مالی و رکود اقتصادی در سال های اخیر با آن مواجه بودیم حوزه هنری همچنان به سالن 
سازی و مرمت ســالن های قدیمی پرداخته اســت که جای تقدیر دارد. اینکه حوزه هنری در چنین شرایطی اقدام به 
ساخت سالن های سینما در شهرســتان ها می کند واقعا دلگرم کننده است. ساخت سالن هایی مانند پردیس آزادی و 
پردیس هویزه مشــهد به رونق اکران کمک بزرگی کرده. امیدوارم دولت، شهرداری ها و نهادهای خصوصی هم در این 

زمینه فعال شوند و همه دست به دســت هم دهند تا به سرانه دو هزار سالن که نیاز کشور است برسیم.
علی اکبری با ابراز امیدواری از ادامه دار بودن روند سالن سازی حوزه هنری در کشور گفت: امیدوارم با سرمایه گزاری 
در زمینه ساخت سالن های ســینما توسط حوزه هنری و سایر نهادها  دوســتانی که در حیطه تولید فیلم کار میکنند 

دست کم بتوانند به بازگشت سرمایه شان امیدوارم باشند.
تهیه کننده فیلم »استرداد« در پایان گفت: دوســت دارم در پایان به عنوان یک هنرمند از عملکرد مثبت حوزه هنری 

در این زمینه تقدیر و تشکر کنم.

مدیرعامل اسبق انجمن سینمای جوانان ایران  با بیان اینکه حوزه هنری از  بدو شکل گیری تا 
بحال، بویژه در دوران دفاع مقدس در همه زمینه ها از جمله: ســینما، ادبیات، نمایش و  ... پیش 

قدم بوده و به طور طبیعی در راه خود آزمون و خطا و فراز و نشیب هایی داشته است.
وی اظهار داشت: حوزه هنری نهادی است که درون انقالب شکل گرفته و به دنبال طرح مسائل 
ایدئولوژیک و فرهنگی انقالب اســت، طبیعتا حوزه نه تنها در زمینه سینما بلکه در تمام رشته 
های فرهنگی، هنری و ادبی به سمت درست و مناسب قدم برداشــته و به منظری کیفی نگری 

کرده است.
به اعتقاد این مدیر سینمایی، این کیفی نگری شرایط خاص خود را دارد. طیف وسیع هنرمندان در 
رنج های مختلف با سالیق مختلف وجود دارد و از این میان مناسب ترین را انتخاب و عرضه کردن 
کار ساده ای نیست و خوشبختانه تا به امروز حوزه در این راه عملکرد قابل قبولی را ارائه داده است.

باکیده با بیان اینکه یکی از ویژگی های مهم حوزه هنری باالخص در بخش سینما، نگاه به کیفیت 
و نه کمیت آثار بوده گفت: اگر نگاهی به تولیدات حوزه بیاندازیم خواهیم دید که حوزه همیشه 
ســعی بر فاصله گیری از تولید انبوه بی کیفیت و تمرکز بر ساخت اثر با نگاه مستقیم به باورهای 
فرهنگی کشور داشته اســت. همچنین، عالوه بر نگاه جدی به تولید اثر توسط پیشکسوتان این 

حوزه، فضا را برای پیشرفت نسل جدید فیلم ساز هموار ساخته و نگاه جدی به آنان دارد.
وی ضمن قدردانی از  فعالیت های حوزه هنری و بخش سینمایی حوزه هنری در زمینه توسعه 

و تجهیز و نوسازی ســالن های سینمایی و ســینماداری تصریح 
کرد:  امروزه چه در بخش خصوصی و چــه در بخش دولتی کمتر 
شاهد ساخت و ساز سالن های سینمایی هستیم و مسئولیت حفظ 
و گسترش سالن های ســینما که یکی از قدم های زیرساختی و 

عمرانی سینماست را حوزه هنری به دوش کشیده است.
این مدیر سینمایی معتقد اســت فعالیت حوزه هنری در سراسر 
کشور، تعمیم نگاه و گسترش فضاهای فرهنگی و عدالت فرهنگی 

را در بردارد.
دبیرچندین دوره جشــنواره های بین المللی فیلم کوتاه تهران و 
جشنواره های منطقه ای سینمای جوان اظهار داشت: امروز نمی 
توان بر حجم تولیدات فیلم کوتاه حوزه هنری در سراســر کشور 
چشم پوشی کرد. جشــنواره هایی که در این زمینه توسط حوزه 

برگزار می شود و این یکی از دستاوردهای خوب حوزه می باشد.
وی گفت: حوزه هنری در زمینه ســینما، استان ها را از تک نگری 
و بدون رقیب بودن خارج کرده و باعث تولید محصوالت کیفی تر 

در این زمینه شده است.

علی اکبری:
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باید نهضت سالن سازی راه بیافتد
محمود گبرلو کارشناس ســینما با اشاره به 
لزوم توجه به سالن ســازی در کشور گفت: 
اگر بخواهیم به درستی از ســینمای ایران 
بهره ببریــم باید همه با تمــام وجود تالش 
کننــد تا صنعت ســینما رونق پیــدا کند و 
صنعت سینما زمانی می تواند رونق پیدا کند 
که در کنار بحث تامیــن بودجه و امکانات و 
لوازم و مورد نیاز تهیه فیلم ، نهضت ســالن 

سازی راه بیندازیم.
وی افزود: اگر بخواهیم در ســینمای ایران 
موفق باشیم و همه ســینماگران با آرامش 
به تولیــد بپردازند و از ســوی دیگر بتوانیم 
تماشــاگران ایرانی را به ســمت ســینماها 
جذب کنیم باید حتما به فکر ســالن سازی 
باشیم چون در صورت ساخت سالن خودبه 
خود گردش تولیــد افزایش پیــدا کرده و 

تماشاگر جذب سالن های سینما می شود.
گبرلو با انتقــاد از نبود حمایــت از صنعت 
سینما توسط مســئوالن گفت: ضعف جدی 
ما پس از انقالب در زمینه سینما همین عدم 
تاکید در مورد سالن سازی است. ما در مورد 
فرهنگ و هنر بسیار مدعی هستیم و نظریه 
پردازی می کنیم اما وقتــی به میدان عمل 
می رســیم هیچ کمک و حمایتی از سینما 

نمی شود. مصداق بسیار بارز آن تعداد سالن های سینما پیش و پس 
از انقالب اسالمی است. پس از انقالب اسالمی علی رغم اینکه خیلی 
نسبت به ســینما حساس هســتیم و برایش ارزش قایلیم  روز به روز 

شاهد تعطیل شدن سال های قدیمی هستیم.
وی ادامه داد: یکی از دالیل عمده ای که از سینما استقبال نمی شود 
و گردش مالی و اقتصادی در این زمینه آنچنان که باید نیست، به بی 
تدبیری افرادی برمی گردد که مســئول این کار هســتند. در جوامع 
امروز مدل سالن سازی بســیارمتفاوت با گذشته است. در کشورهای 
پیشرفته سالن های کوچک به تعداد زیاد در مجتمع های تفریحی و 

تجاری ساخته می شوند.
گبرلو گفت: در شــرایط امروزی کشــورمان بهترین مکان تفریحی 
مجتمع های خرید و تجاری هســتند. بنابراین ســاخت ســالن های 
ســینما در این مراکز می تواند در جذب مخاطب بســیار موثر باشد. 
وقتی مردم برای تفریح به این مجتمع ها می روند سری هم به سالن 
های سینما می زنند و جوان ها و نوجوان ها عالقمند هستند  در سالن 
های این مراکز فیلم ببینند. تعدد ســالن ها به مخاطب حق انتخاب  
می دهدو در نتیجه مخاطب رغبت بیشــتری برای تماشای فیلم در 

این سالن ها دارد.
گبرلو با تاکید بر تاثیر مثبت سالن سازی بر صنعت سینما عنوان کرد: 
ما اگر بخواهیم صنعت سینما داشته باشــیم و این صنعت شکلی پویا 
داشته باشد باید نهضت سالن سازی را زنده کنیم. سینمای ایران تنها 
با اتکا بر همین مورد می تواند رونق پیدا کند. تولید ســالی صد فیلم ، 
تربیت فیلمساز یا حمایت مالی از ســاخت فیلم ها بدون آنکه شرایط 

مطلوب برای اکران وجود داشته باشد بی نتیجه است.

موقعیت سینما »آزادی« ویژه است
کارگردان فیلم »مهریه بی بی« تاکید کرد سینما »آزادی« 

نقش موثر خود بر فروش فیلم ها را حفظ کرده است.
به گزارش  ماهنامه سوره سینما ، اصغر هاشمی در گفتگو با 
سایت بهمن سبز گفت : ثابت شده است اگر تماشاگر سینما 
درباره یک فیلم اطالعات کافی داشته باشد به این معنا که 
تبلیغات فیلم کافی بوده باشد و درباره آن اطالع رسانی شده 
باشد نسبت به آن فیلم اقبال نشان می دهد. تماشاگر تمایل 
دارد فیلم ها را در سالن های خوب و استاندارد تماشا کند. 
پردیس ها در سال های اخیر ثابت کرده اند باالی نود درصد 
فروش فیلم ها از آن این سینماهاســت، در نتیجه ســالن 
مناسب و سالنی که مخاطب براحتی به آن دسترسی داشته 

باشد می تواند در فروش فیلم و استقبال مردم موثر باشد.
کارگردان فیلم »مهریه بی بی« روند سالن سازی در کشور 
را کند توصیف کرد و افزود: متاســفانه روند سالن سازی در 
کشور ما چندان رضایت بخش نیســت و تعداد سالن های 
ســینما کفاف جمعیت را نمی دهد. بعضی موارد این سالن 
ها در مکان هایی هستند که برای خانواده امکان دسترسی 

راحت ندارند.
این نویســنده و کارگردان گفت: تماشــاگران فیلم های ما 
جوانان و خانواده های جوان هســتند که طبعا شاغل بوده 
و وقت زیادی برای در رفــت آمد بــودن ندارند. در کالن 
شهرها جابجایی وقت گیر و سخت است و پیدا کردن جای 
پارک برای خودرو تبدیل به معضل شــده است. باید زمان 

سالن سازی به این موارد هم توجه داشت. متاسفانه 
بسیاری از تماشــاگران بالقوه فیلم ها به این دالیل از 
رفتن به سینما منصرف می شوند. بعضی مواقع وقتی 
می خواهم یک فیلم را در ســینما ببینم پنج یا شش 
ســاعت باید وقت بگذارم تا در ترافیــک خودم را به 

سالن سینما برسانم.
هاشــمی از پردیس ســینمایی »آزادی« به عنوان 
یکی از مجموعه های خوب فرهنگی یاد کرد و گفت: 
پردیس آزادی یکی از پردیس های خوب ســینمایی 
در تهران اســت اما این پردیس هم مشــکل مکانی 
دارد و رفتــن به این منطقه از شــهر ســخت و وقت 
گیر اســت. جای پارک اطراف این پردیس آنقدر کم 
اســت که همه با معضل جای پارک مواجه هستند و 
اغلب تماشاگران این سالن به سئانس های نیمه شب 
اقبال نشــان می دهند که ادارات دولتی اطراف این 
سالن تعطیل شده باشند و شــاید بتوان جای پارک 

پیدا کرد.
وی افزود: پردیس »آزادی« یکــی از مجموعه هایی 
سینمایی خوب است که فروشــش کمک بزرگی به 

سینمای ایران و فیلمسازان می کند.
کارگــردان فیلم »مجردها« در پایــان گفت: یکی از 
دالیل کند بودن روند سالن ســازی نبود سود دهی 
است. اما ســاخت پردیس ها باســرعت خوبی همراه 

اســت، ســاخت این ســالن ها در واقع بعد 
تجاری دارد و برای سازنده مقرون به صرفه 
است. سود اقتصادی حاصل از این پردیس ها 
در ابعاد تجاری آنقدر زیاد اســت که بخش 
فرهنگی حتی اگر چندان ســودآور نباشــد 

مساله ساز نیست.

گبرلو حرکت حوزه هنری در زمینه ســالن 
سازی را قابل تقدیر دانست و گفت: به نظر 
من حوزه هنری باید ســالن سازی و مرمت 
ســالن های قدیمی را به بخــش خصوصی 
واگذار کند. در واقع حــوزه هنری باید در 
عرصه تولید فکر و اندیشــه قدرتمند عمل 
کند. اینکــه این نهاد حرکتــی را در زمینه 
سالن سازی و مرمت سالن های کهنه شروع 
کرده می تواند حرکت جنبی خوبی باشد و 
آنرا رد نمی کنم چراکه حرکتی قابل تقدیر 
است اما در نهایت مرمت سالن های قدیمی 
به شیوه امروز سازگاری ندارد و شاید مردم 
به آن اقبال نشــان ندهند. مگــر اینکه این 
ســالن ها به مکان هایی چند منظوره مانند 
آنچه در پردیس های ســینمایی می بینیم 

شوند.

محمود گبرلو: 

اصغر هاشمی: 

گفتگو
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موقعیت سینما »آزادی« ویژه است

محمود کاظمی گفت: وقتی تعداد ســالن های سینمایی کشور را 
اضافه کنیم؛ این یعنی اینکه دســتمان باز است تا تعداد فیلم های 
بیشــتری را اکران کنیم و مخاطب هم در ســینماها برای انتخاب 

فیلم آزاد است.
مدیرعامل موسســه فرهنگی تبلیغاتی بهمن ســبز وابســته به 
ســازمان ســینمایی حوزه هنری در گفــت و گویی بــا بیان این 
مطلب افزود:  فعالیت موسسه بهمن ســبز در رشته های تبلیغات، 
ســینماداری، پخش و اکران فیلم ها قرار می گیرد و ما در ســال، 
مســئولیت پخش هشت فیلم را در ســینماهای کشور بر عهده می 

گیریم.
وی ادامه داد: از آنجاییکه یک ســوم ســینماهای کشور متعلق 
به حوزه هنری است احســاس می کنیم باز هم از ظرفیت نمایش 
کمی برخورداریم  و جزو سیاســت ها و برنامــه هایمان می دانیم 
که سالن های ســینماهای خود را در کشــور اضافه کنیم. درحال 
حاضر یکی از ســینماهای شــهر اصفهان که تک سالنه بود را به ۴ 
سالن تبدیل کردیم و یک سالن هم به ســالن های سینما »بهمن« 

تهران افزودیم.
کاظمی در بخــش دیگــری از صحبت خود گفــت: وقتی تعداد 
سالن های سینمایی کشــور را اضافه کنیم؛ این یعنی دستمان باز 
اســت تا تعداد فیلم های بیشتری را به اکران برســانیم و مخاطب 
هم در سینماها برای انتخاب فیلم آزاد اســت و نمایش فیلم ها در 

سالن ها محدود نباشد.
مدیرعامل موسسه بهمن ســبز در بخش دیگری از صحبت خود 
در پاسخ به این پرســش یا که برای جذب مخاطب بیشتر به سالن 
ها؛ تجهیزات ســالن های سینمایی راهکار مناســبی است یا خود 
فیلــم و عناصر ســازنده آن؟ توضیح داد: هم ســالن هــای مجهز 
ســینمایی و هم فیلم خوب و با کیفیت در جــذب مخاطب الزم و 
ملزوم یکدیگر هستند .اگر سالن ســینمایی خوب داشته باشیم اما 
فیلم خوب برای نمایش در آن وجود نداشته باشد بی فایده است و 
به همان ترتیب اگر فیلم خوب داشته باشیم اما سالن برای نمایش 

وجود نداشته باشد هم تاثیر ندارد.
وی گفت: امــا تجربه ثابت کرده که تصویــر، دکور، صندلی های 
مجهز تاثیر بســزایی در جذب مخاطب برای ســینما دارد و آنچه 
که ما در عملکردهایمان دریافت کردیم اینکه هرچه ســالن ها به 
روزتر می شــود بیننده رغبت بیشــتری به دیدن فیلم ها  پیدا می 
کند و نتایج مثبتی هم از آن دریافــت کردیم و با افزایش مخاطب 

هدف مان این است که
 چراغ هیچ سینمایی
 در کشور خاموش نشود

محمود کاظمی مدیرعامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز:

همراه بودیم و این افزایش مخاطب ما را دلخوش کرده است .
کاظمی با اشــاره به این نکته که جزو سیاســت هــا و اولویت های فعالیت ماســت که 
سینماهای متعلق به حوزه هنری را به روز رســانی و بازسازی کنیم گفت: هدف مهم حوزه 
هنری این اســت که چراغ هیچ سینمایی در سراسر کشــور خاموش نشود که اگر خاموش 
هم هست آن را روشن کنیم. بسیاری از سینماهای حوزه هنری  که االن در دست بازسازی 
اســت به صورت مخروبه به ما تحویل داده شــده بود به عنوان مثال ســینما »فلسطین« 
اصفهان یا ســینما »آبادان« شهر آبادان وقتی به ما تحویل داده شــد کامال تعطیل بودند و 
ما آنها را بازگشــایی کردیم. پس جزو سیاست های ما نیســت که بخواهیم چراغ سینمایی 

را خاموش کنیم.
کاظمی در بخش دیگری از صحبت خود در مورد بخش تبلیغات این شرکت هم گفت: به 
اعتقاد ما هیچ جای دنیا به اندازه سالن های ســینما برای تبلیغ کاال موثر نیست. تلویزیون 
با مخاطب میلیونی که دارد زمان تبلیغات که می شــود کسی پای آن نیست. اما سالن های 
ســینما مقابل دیدگان مخاطب قرار دارد و ذهنش تنها درگیر پرده ســالن سینماست . به 

همین دلیل ما چنین تبلیغاتی را جذب می کنیم که کارایی بیشــتری هم دارد.
این مدیــر ســینمایی همچنین خبــر داد: اولین پردیس ســینمایی با عنــوان پردیس 
ســینمایی »خانواده« در اصفهان توسط حوزه هنری در دست نوسازی است و در شهرهای 
مراغه، بجنورد، شیراز و سینما ســاحل اصفهان مجموعه های سینمایی را در دست ساخت 

داریم.
وی با اشــاره به پروژه های ســازمان ســینمایی حوزه هنری در زمینه نوسازی و توسعه 
سالن های ســینمایی خاطرنشان ســاخت: اخیرا در استان خراســان رضوی و شهر مشهد 
سینما آفریقا را بازســازی اساسی کرده ایم. ســینما قدس تبریز در حال بازسازی و تبدیل 
این سینما از سینمایی یک ســالنه به سینمایی دو سالنه اســت و ۹۰ درصد کار نیز انجام 
شده است؛ سینما »فلســطین« همدان دو سالنه و بازســازی کامل آن تکمیل شده است؛ 
سینما »فلســطین« اصفهان به تازگی بازسازی شده است؛ اولین پردیس سینمایی اصفهان 
به نام »خانواده« با چهار ســالن در حال ســاخت است؛ ســینما »آزادی« ارومیه در حال 
بازسازی اســت و کار نوســازی آن تا یک ماه دیگر به اتمام خواهد رسید؛ سینما »آزادی« 
آبادان پس از دوازده ســال به تازگی و مهرماه امســال بازسازی و بازگشــایی شد؛ سینما 
»پیام« و »شاهد« تهران به تازگی به روز رسانی و نوسازی شــده اند و همچنین در برنامه 
های آینده ساخت پردیس هایی در شــهرهای مراغه، شیراز، خوی، اصفهان و... را خواهیم 
داشت. در واقع حوزه هنری تصمیم دارد نه فقط در مرکز اســتان ها که در شهرهای دیگر 
نیز سالن های سینما احداث کند تا شهرهایی که از داشتن ســینما محروم هستند، سینما 

دار شوند.
کاظمی یکی از سیاست های موسســه بهمن ســبز را توجه به تغییرات و تعمیرات سالن 
های ســینمایی موجود عنوان کرد و گفت: پس از بازســازی ســینما را بــه حال خود رها 
نمی کنیم و هر ماه این ســالن ها به روزرسانی می شــوند و اگر احتیاج به تعمیر و نوسازی 

باشد، انجام می گیرد.

گفتگو
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سینماهای اصفهان
 با واگذاری به حوزه هنری

 از ورطه قهقرایی نجات یافت

واگذاری سینماهای اصفهان به حوزه هنری که با روشن بینی و هوشمندی رهبر معظم انقالب 
رخ داد توانست سینماهای این شهر را در شرایطی که تنها دو سالن سینمایی سپاهان و قدس 

فعال بود ، از یک ورطه قهقرایی نجات دهد.
 از سال گذشته تاکنون با واگذاری سینماهای فلســطین، خانواده و ساحل به حوزه هنری کار 

بازسازی سینماها آغاز و تحولی نوین در فرهنگ سینمایی اصفهان ایجاد شده است.
سینما فلسطین اسفندماه سال گذشته پس از ۷ سال رکود به شــکل آبرومندانه ای به عنوان 
سینمای مدرن بازسازی شد و دو ماهی نیز از آغاز بازسازی سینما خانواده می گذرد که بعد از 

آن سینما ساحل در دستور کار قرار دارد.
با وجود اینکه سینماهای اندیشه، ایران و همایون )۲۲ بهمن( نیز باید در مرحله بعدی به حوزه 

هنری واگذار شود اکنون سینما ایران در خطر جدی قرار  گرفته است.
این سینما از سه سال پیش به بهانه عدم ســوددهی تعطیل شده است و در این سال ها تالش 

برای ایجاد تفکر تجاری سازی آن توسط برخی افراد به نتیجه نرسید.
اما دو شب پیش داستان تخریب های شبانه سینماهای اصفهان که از قضا در یکی از مهم ترین 

خیابان های تجاری اصفهان   چهارباغ عباسی   واقع شده ، تکرار شد.
این اقدام به گفته مسئوالن و کارشناســان بدین منظور انجام می شود که کاربری این مکان، 
غیر سینمایی عنوان شود و به راحتی بتوان درباره آن تصمیم گیری  کرد گرچه این فکر خیال 

خامی بیش نیست.
فروش سینما ایران

 برخالف دستور رهبری است

سید مصطفی حسینی مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان 
درباره این اقدام می گوید: ســینما ایران در فهرست سینماهایی است 
که باید به حوزه هنری واگذار شــود ابتدا توسط ســازمان اقتصادی 
کوثر به بانک دی واگذار و سپس  توسط این بانک به بخش خصوصی 

فروخته است.
وی با بیان اینکه فروش این سینما به بانک دی و فروش دیگر بار آن به 
بخش خصوصی خالف دستور رهبری بوده است، افزود: مباحث حقوقی 
این سینما توســط حوزه هنری مرکز در حال پیگیری بود و مکاتباتی 
نیز با دوستان در سال جاری برای که واگذاری انجام شده بود که این 

تخریب شبانه رخ داد.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان با بیان اینکه واحد 
حقوقی حوزه هنری مرکز در حال پیگیری مباحث حقوقی این سینما 
اســت و مدارک الزم را برای ارائه در مراجع قضایی تهیه کرده است، 
بیان داشت: مالکیت این ســینما متعلق به حوزه هنری است و باید به 

این ارگان واگذار شود.

خیالی خام برای تغییر کاربری سینما ایران

وی اضافه کرد: حتی اگر حــوزه  هنری متولی این مجموعه نباشــد 
امکان تخریب آن مطابق قانون وجود ندارد چرا که کاربری سینما به 
عنوان یک مرکز فرهنگی حتی پس از فروش های خالف قانون بوده و 
به هیچ عنوان قابل تغییر نیست اما برخی با تخریب شبانه می خواهند 

کاربری »ایران« را غیر سینمایی وانمود کنند.
حســینی با اشــاره به اینکه این ســینما پس از دســتور رهبری به 
بانک دی فروخته است، گفت: ســینما ایران تا یک تیرماه ۱۳۹۲ به 
عنوان سینما مورد استفاده بوده اســت و مزایده واگذاری آن نیز در 
اردیبهشت ۱۳۹۲  انجام شده که پس از دستور رهبر معظم انقالب در 
سال ۱۳۹۱ در ارتباط با واگذاری سینماها بوده است و بر این اساس 
حتی ادعای فروش این سینما پیش از دســتور رهبری نیز چاره ساز 

نیست.
وی با بیان اینکه این سینما بزرگ ترین سینمای اصفهان با بیشترین 
ظرفیت صندلی بوده اســت، گفت: بار دیگر متذکر می شــوم بخش 
خصوصی به هیــچ عنوان نمی تواند این ســینما را تخریب کند، ملک 
مربوط به حوزه هنری اســت و تمام مدارک و مستندات  حوزه آماده 

است.
سینما ایران پس از بازسازی به نام نقش جهان شناخته 

می شود

با توجه به اینکه سینما ایران جزو سینماهای در فهرست واگذاری به 
حوزه هنری قرار دارد، این نهاد برنامه ریزی های الزم برای بازسازی 
این ســینما را نیز در نظر گرفته اســت و قرار بود این سینما پس از 
بازســازی، نام قدیم خود یعنی »نقش جهان« را بــاز پیدا کند و در 
این میان برخی شــیطنت ها برای تخریب این ســینما زخمه بر دل 
اهالی هنر اصفهان است که تمام تالش خود را برای بازیافتن جایگاه 

شایسته پایتخت فرهنگی جهان اسالم به کار گرفته اند.
ســید مهدی ســیدین نیا رئیس ســابق حوزه هنری اصفهان که در 
زمان مدیریت خود تالش های زیادی در راستای زنده کردن فرهنگ 
سینما در اصفهان انجام داد نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر می گوید: 
پس از دســتور رهبر معظم انقــالب مبنی بر واگذاری ســینماهای 
سازمان اقتصادی کوثر به حوزه هنری ســینماهای ساحل، فلسطین 
و خانواده به این نهاد واگذار شد اما درباره ســینما ایران، ۲۲ بهمن 



35سوره سینما       ماهنامه داخلی سازمان سینمایی حوزه هنری        بهمن ماه 1395

گزارش

و اندیشــه این مطلب عنوان شــد که این 
مکان ها به عنوان سینما فعال نیستند.

سینما ایران به عنوان مطالبه مردمی 
جایگاه خود را بازپیدا کند

وی افزود: این در حالی اســت که مالکیت  
ســینما ۲۲ بهمن مربوط به حــوزه هنری 
است و از سویی درباره سینما ایران نیز باید 
بگویم که این سینما تا سه سال پیش فعال 
بوده است و بر این اساس نمی توان کاربری 
آن را بــا بهانه های بیهوده، غیرســینمایی 

جلوه داد.
سیدین نیا بیان داشــت: طبق دستور رهبر 
انقالب  باید این ســینماها به حوزه واگذار 
شود که این امر  به مسیر حقوقی وارد شده 

بود منتها پیشرفت کندی داشتیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی مسئوالن  
در قبــال مســایل ســینمایی و فرهنگی 
احســاس مســئولیت ندارند، اضافه کرد: با 
توجه به مشــکالت پیش آمده باید  هرچه 
ســریع تر واگذاری ســینماهای باقیمانده 
انجام شــود و بهتر اســت ســینما ایران به 
عنــوان مطالبه مردمــی به جایــگاه خود 
برگردد و بار دیگر به عنوان مکان سینمایی 

بهره برداری شود.

تجارت و فرهنگ دو دشمن دیرینه 
اصفهان بار دیگر سرشاخ شدند

در شــرایطی که چراغ ســینما و تئاتر در 
پایتخــت فرهنگــی جهــان اســالم رو به 
خاموشــی می رفت حوزه هنری با اقدامی 
به جا و موثر پس از دستور رهبری بار دیگر 
ســردی ســینماهای اصفهــان را گرمایی 
دلنشین بخشید و با بازســازی سینماهای 
اصفهان به شکل مدرن و با معماری سنتی 
اصفهان، فرهنگ زیرزمینی چهارباغ عباسی 
اصفهان را که غول مدرنی بــه نام مترو آن 
را شخم زده اســت بار دیگر در روی زمین 
تجلی دوباره بخشــید اما گویــی تجارت و 
فرهنگ؛ در این دیــار کهــن، همچنان با 

یکدیگر سرشاخ هستند.
سخن تمام هنردوستان و فرهنگیان دیرینه 
نصف جهان با مســئوالن این است که این 
شــهر کهن تاریخی دیگر تاب و توان مقابله 
با مدرنیزه و اندیشــه های صرفــاً تجاری را 
ندارد؛ منت بگذارید و دست غول پیشرفت 
شهری را از ســر فرهنگ نصف جهان کوتاه 

کنید.
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سینما و ضرورت 

استقبال از فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« ساخته 
مجید مجیدی در پخش بین المللی در ماه های 
اخیر اتفاق خجســته ای اســت که باید به فال 
نیک گرفت و آن را طلیعه ای قلمداد کرد برای 
شکل گیری و شروع خلق آثار شاخص و ماندگار 
دیگر در جهت تبیین و معرفی درست دین اسالم 

و چهره پیامبر راستی و مهربانی.
رســانه های غربی و سیاستمداران مغرض آن ها 
بیش از همیشه در ســال های اخیر با دمیدن بر 
طبل هیاهــو و جنجال؛ و با بهره گیری و ســوء 
اســتفاده از فضای ملتهب امروز دنیا بویژه، بعد 
از حوادث تروریســتی پاریس نسبت به تشدید 
فضای “اسالم هراسی” و “اسالم ستیزی” تالش 
های گســترده ای را برای ایجاد تنفر و انزجار از 
دین اسالم و جمعیت مسلمانان در اروپا و آمریکا 
و خشونت های صورت گرفته علیه مسلمانان در 
جوامع اروپایی دامن می زننــد و بعضا، با بزرگ 
نمایی مسائل و ایجاد هراس از تبعات تهدیدها و 
ترورها و نسبت دادن آن ها به کلیت مسلمانان 
موفق شدند در بخش هایی از افکار عمومی جهان 

فضای روانی و روحی دلخواه شان را رقم بزنند.
بدون تردید، در طــول تاریخ معاصر؛ بخصوص، 
بعد از پیروزی انقالب اســالمی همواره، شاهد 
اقدامــات و تحــرکات پیــدا و پنهــان غرب و 
صهیونیسم بین الملل در جهت تخریب و تخطئه 

دین اســالم و چهره نورانی و ابعاد شــخصیتی 
پیامبر اکرم)ص( بوده ایم. توطئه های گسترده 
فرهنگــی، اقتصادی، نظامی و رســانه ای غرب 
از یک ســو، در کنار فضاســازی های سیاسی و 
امنیتی بعــد از وقایع ۱۱ ســپتامبر و بعد از آن 
پیوسته و متوالی در مقیاس های متفاوت وجود 
داشته و تداوم یافته است و کار به جایی رسیده تا 
نظام سلطه درصدد جعل گروهک های وحشی 
و افراطی بــه نام”داعــش”، “بوکوحرام” و … 
در ســرزمین های اسالمی شــده که همچون 
زامبی هــا تصاویری مملو از بدویت، وحشــت، 
خشونت و خون ریزی را به نام اسالم و پیامبر در 
اذهان جهانیان به ثبت رسانده اند و این اواخر، 
با ســناریوهای متعدد به صورت تروریسم کور 
و مبهــم در پاریس و برخی از نقــاط جهان این 
اقدام های مذبوحانه، شکل وسیع تر، گسترده تر 

و وقیحانه تری هم به خود گرفته است.
بر اســاس مســتندات تاریخــی از ظهور دین 
اســالم و از ابتدای بعثت پیامبــر اکرم )ص( و 
همزمان با شکل گیری موج مخالفت های علنی 
که البته بعدهــا در قالب جریان نفاق و بصورت 
پنهانی در بین مسلمانان صورت گرفته، زمینه 
»اسالم هراسی« اولیه در میان اغلب کشورهای 
غیراســالمی پدید آورد. این موج خصمانه در 
ادوار مختلف توســط بســیاری از جریان های 

دیدگاه

معاند، ضد دین، صهیونیسم بین المللی و مسیحی های افراطی در تاریخ 
هدایت می شــده و وقایع و رویدادهای متعدد تاریخی گواه این موضوع 

است. جنگ های صلیبی مشهورترین و شدیدترین آن ها بوده است.
به نظر می رسد در عصر حاضر با رشــد روز افزون و سریع بینش اسالمی 
در اروپا و آمریکایی شمالی بویژه در متن جوانان و نوجوانان این کشورها 
تالش ها و اقدام های سیاسی، فرهنگی و امنیتی گسترده ای برای مهار و 
کنترل این موج فزاینده راه افتاده است. بخش عظیمی از این تالش ها با 
بهره گیری از رسانه ها در جریان است. در این میان سینما به عنوان یکی 
از رسانه های نافذ از اهمیت و کارکردهای موثرتری برخوردار است چرا 
که بزرگ ترین عنصر آگاهی بخش و قوی  ترین وســیله ارتباط فرهنگی  
در جهان امروز تلقی می شود، و از زاویه نگاهی دیگر، این رسانه اکنون، 
یکی از مهمترین ابزار”جنگ نرم بشــمار مــی رود. کمپانی های غربی 
و بنگاه های بزرگ فیلمســازی آمریکا و اروپا، اینک، به ســینما تنها به 
عنوان مکانیسمی برای ســرگرمی و پرکردن وقت های خالی شهروندان 
نگاه نمی کنند بلکه این ابزار، بدل شــده است به جاده صاف کن استکبار 
و اســتعمار؛ تا جایی که تحقق رؤیاها و برنامه های اقتصادی، سیاســی، 
فرهنگی، امنیتی و نظامی غــرب امروز، از طریق ســینما و محصوالت 
سینمایی و تلویزیونی پیاده سازی و بسترسازی می شوند و در این مسیر، 
ســینما به قوی ترین و فراگیرترین جریان و پروسه جعل هویت ها، تاریخ 
سازی و درعین حال، تحریف و تخریب چهره های واقعی تاریخ و فرهنگ 
بشری تبدیل شده و ، دستگاه های فرهنگی و امنیتی صهیونیسم و البی 
های آن در غرب و هالیوود بیشــترین بهره برداری و سوء استفاده را به 
عمل آوردند. با رصدی گذار می بینیم در ســال های اخیر موج عظیم و 
گسترده ای برای ساخت فیلم و ســریال با محوریت تاریخ انبیاء در غرب 
شــکل گرفته اســت. همراه با تحریف و دروغ و جعل. در این زمینه نگاه 

چهره سازی درست و واقعی از مسلمانان
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دیدگاه

غرض آلود و کینه توزانه ای نســبت به پیامبر 
اسالم و اساسا، مسلمانان وجود دارد.

مساله اهانت به اولیاء و پیامبران الهی و مقدسات 
ادیان توحیدی امری تازه و جدید نیست. اهتمام 
ســینمای غرب به تولید این نــوع آثار در دهه 
های اخیر و اصرار به تحریف و دگرگون سازی 
مســتندات و متون تاریخی و مذهبی بر اساس 
تفکر اومانیستی و لیبرالیستی نشان از سناریویی 
پیچیده و بلندمدت در جهت مذهب زدایی در 

عصر حاضر می دهد.
نگاهی به تحلیل صاحب نظران و کارشناســان 
مؤید آن اســت که مهــم تریــن ویژگی  اغلب 
فیلم های مذهبــی هالیوود و ســینمای غرب 
عبارتند از : نگاه اومانیســتی، گریــز از دین و 
زندگی دینی، ناتوان نشان دادن پیامبران، پوچ 
نشان دادن و به سخره گرفتن اهداف پیامبران، 
نفی نقش مذهب و کم رنگ کردن الهامات دینی 
و معجزه، زیر سوال بردن عصمت پیامبران، ارائه 
نگاهی کامال زمینی از رســوالن الهی، تحریف 
تاریخ حقیقی انبیاء و… و در این زمینه روایت 
ها و قرائت ها از اسالم و پیامبر به صورت مبالغه 
آمیزتری مشــحون از دروغ، تحریف و حقایق 

مخدوش است.
شــکی نیســت کــه اکنــون، در ایــن تقابل 
فرهنگی و جنگ نرم رو به گســترش، رسالت 
ســنگینی متوجه اندیشــمندان و هنرمندان 
بویژه ســینماگران جهان اسالم است تا با طرح 
راهبردی تریــن مباحث مربوط بــه نیازهای 
بشــریت و معرفی چهره زالل دیــن مهربانی و 
عدالت، افکار جوانــان و نوجوانان بویژه جوانان 
غربی را به حقایق دین اسالم و جوهره و مفاهیم 
واقعی تفکر اسالمی آشنا ســازند و همچنانکه 
رهبری طی نامه هایی به جوانان اروپا و آمریکایی 
شمالی اهمیت این موضوع را برجسته ساخته اند 
با تولیــد آثار مانــدگار و تاثیرگــذار افق های 
نویی پیــش روی جوانان و حتــی، متفکرین و 
اندیشــمندان اروپایی و آمریکایــی و جهانیان 

گشوده شود.
متأسفانه با گذشت بیش از سه دهه از گفتمان 
انقالب اســالمی و برغم ظرفیت هــای بالقوه و 
بالفعل موجــود، جریان اندیشــه ورز و جامعه 
هنری و سینمایی جهان اسالم و ایران نتوانسته 
به تناســب نیاز جامعــه جهانی با اســتفاده از 
مکانیســم ها و ابزارهای مدرن بویژه ســینما 

و تصویر به شناســایی چهره واقعی اســالم و 
معرفی سرچشمه های بیکران اندیشه، عاطفه و 

احساس این”صراط طیبه” بپردازند.
عالوه بر هجمه های گسترده و مداوم رسانه های 
غربی نگاهی به سینمای غرب نشان می دهد که 
آن ها در طول تمامی این سال ها بیکار ننشسته 
اند و پیوســته به تولید فیلم ها و ســریال هایی 
مشغولند تا جهان اسالم و خاورمیانه را به گستره 
ایی لبریز از خشونت، ترور، انفجار، وحشی گری، 
تجاوز، غارت و  تحجر تصویر کنند و همه را هم، 
رندانه و مزورانه به نام اسالم معرفی نمایند.  از 
“تک تیرانداز آمریکایی”، “ایرانیوم”،  فتنه، برائت 
از مسلمین و ... گرفته تا مجموعه های مهندسی 
شده ای از نوع ســریال”هاملند”،”۲۴... و ده ها 
فیلم و سریال دیگر. آنچه عیان است لشگرکشی 
ها علیه اسالم این بار بیشــتر در قالب مظاهر و 
محصوالت فرهنگی اعم از جنگ های رســانه 
ای، فیلم، سریال، بازی های کامپیوتری و ...  در 

حال انجام است.
بررسی ریخت شناسی شکلی و محتوایی از آثار 
تولیدی هالیوود در چند ســاله اخیر و پیش از 
ظهور پدیده داعش نشان می دهد که  اشاعه و 
عادی سازی »خشونت« در تولیدات سال های 
اخیر این کمپانی عظیم با اهداف و کارکردهای 

مضاعفی طراحی و مهندسی شــده است. استفاده گســترده از ابزارهای 
ســاده و اولیه ای چون »شمشــیر« و »خنجر«-نمایش خشونت عریان به 
صورت بریدن ســر و ذبح قربانی و جلوه های بسیار خشن شکنجه، تجاوز و 
سربریدن را به همراه صحنه های روابط لجام گسیخته اخالقی و جنسی در  
واقع، فضاسازی افکار عمومی دنیا برای معرفی پدیده داعش بوده است.  از 
همین رو است که می بینیم یک گروه وحشی با لباس ها و تفکر متحجرانه 
در وســیع ترین ســطح کلیه فضاهای مجازی و شــبکه های اجتماعی و 
تلویزیون های دنیا را فتح می کند.  بریدن سرها و قرار دادن سرهای بریده 
بر نیزه ها و نمایش مکرر این صحنه ها توســط مردانی با »ریش های بلند«. 
تحلیل گران و کارشناســان بهتر می توانند رابطه تولید سریال های چون 
زامبی ها ... وایکینگ ها و ده ها مجموعه و فیلم را با جریان داعش و ... پیدا  

کنند.
نکته جالب ساخت این آثار توسط کارگردانان آمریکایی»یهودی تبار«است، 
پس پر بیراه نیست وقتی بسیاری از کارشناسان و استراتژیست های سیاسی 
معتقدند  داعش ساخته و پرداخته ســازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی 
)موساد( است و حتی بر این باورند، بســیاری از کشتارها و قتل و عام های 
داعش که در شبکه های اینترنتی به نمایش درآمده اند، صحنه های فیلم های 
هالیوود را تداعی می کنند. لشگرکشــی های فرهنگی و سینمایی غرب در 

جنگ صلیبی جدید خیلی وقت است که آِغاز شده است.
پس در این راستا- رسالت و نقش اندیشمندان، هنرمندان و سینماگران ما 
به عنوان مشــعل داران گفتمان انقالب اسالمی و راویان ادبیات و معنویت 
جدید برجوشیده از روح و جوهره دین اسالم سخت و سنگین تر می شود و 
نیاز است با اهتمام همه متولیان فرهنگی در ایران و جهان اسالم به فکر تقابل 

های مدرن و جنگ های نرم پایداری باشیم.

دی
جی

د م
جی

ه م
خت

 سا
ص(«

هلل)
ل ا

سو
د ر

حم
 »م

یی
اها

نم



سوره سینما       ماهنامه داخلی سازمان سینمایی حوزه هنری        بهمن ماه 1395 38

دبیر هنری جشنواره فیلم »رویش«:

محمد حمزه زاده رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری: 

دین یک جهان بینی است و جهان بینی قابل تبدیل به ژانر نیست. بر اساس جهان بینی می توان فیلم هایی در 
ژانرهای مختلف ساخت اما خود جهان بینی چیزی فراتر از یک ژانر سینمایی است.

هادی مقدم دوست دبیر هنری دهمین دوره از جشنواره رویش، با بیان اینکه فیلم دینی را نمی توان در گروه 
ژانرهای سینمایی آورد و برای آن قواعد و مولفه تعیین کرد، گفت: دین یک جهان بینی است و جهان بینی 
قابل تبدیل به ژانر نیســت. بر اســاس جهان بینی می توان فیلم هایی در ژانرهای مختلف ساخت اما خود 
جهان بینی چیزی فراتر از یک ژانر سینمایی است. طبیعتا ســینما نمی تواند جهان بینی را تصرف کند. این 
جهان بینی ها هستند که ســینما و دیگر صورت ها در تصرف آن ها قرار می گیرند. یک داستان اگر در تبعیت 

از دین و با تسلط بر فنون بیان ســینمایی صورت بندی شود، حاصل قطعاً یک فیلم دینی خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: همان طور که دین می تواند در سیاســت، اقتصاد و اجتماع، شــکل دهنده کنش و 
واکنش آدمی باشد، می تواند شــکل دهنده عملکرد یک راوی، یک داســتان گو و یک فیلم ساز هم باشد. 
بنابراین هر فیلمی که با نیت، دانش دینی و با تســلط مکفی بر زبان سینما ســاخته شود، یک فیلم دینی 

خواهد بود.
دبیر هنری دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی »رویش« به مشــکالت سینمای دینی در بطن جامعه اشاره 
کرد و گفت: مشــکلی که به وضوح دیده می شــود جدا فرض کردن دین از دیگر ابعاد زندگی است و البته 

 محمد حمزه زاده گفت: تعریفی که از ســینمای 
دینی وجود دارد تعریفی بســته نیســت و صرفاً 
شــامل فیلم هایی که به تاریخ اســالم یا ادیان 

می پردازند نمی شود.
محمد حمزه زاده رئیس سازمان سینمایی حوزه 
هنری با بیان ایــن که دهمین جشــنواره فیلم 
کوتاه دینــی رویش در شــرایط خوبی در حال 
لبته تحلیل سطح  برگزاری اســت، اظهار کرد: ا
برگزاری این دوره از جشنواره رویش را باید در 
پایان جشــنواره ارائه کرد تا ببینیم که وضعیت 
اجرا شــده با برنامه های از پیش طراحی شده تا 

چه میزان همخوانی داشته است.
وی دربــاره اهــداف جشــنواره رویــش گفت: 
جشنواره ها عموماً ســه هدف را تعقیب می کنند 
که رویش هم در همین چارچوب تعریف هویتی 
داشته است. یکی شناسایی ظرفیت های موجود 
در حوزه موضوع جشــنواره اســت؛ با توجه به 
اینکه رویش، جشنواره ای سینمایی ست، هدف 
آن شناسایی اســتعدادها، نیروها و ظرفیت های 
ســینمای دینی اســت. ارائه الگوهای بهینه هم 
دومین کارکرد جشــنواره ها اســت. با انتخاب 
کردن اثری و انتخــاب نکردن آثــاری دیگر به  
نوعی به دیگر فیلم ســازان الگو نشــان می دهیم 
و فیلم و ســینمای طــراز خودمــان را معرفی 
می کنیم. سومین کارکرد این جشنواره حمایت 
مالی از استعدادی جوان و سینماگران برتری که 

دین یک جهان بینی و فراتر از ژانر سینمایی است

تعریف حوزه هنری از سینمای دینی بسته نیست

گفتگو

همسو با سینمای دینی و ارزشی است که در قالب جوایز جشنواره معنا پیدا می کند. باید گفت که 
تقریباً در هر ۹ دوره جشنواره در دســتیابی به این سه مهم تا اندازه ای موفق بودیم.

حمزه زاده درخصوص انتظار حوزه هنری از فیلم دینی در ســال ۹۵ نیز عنــوان کرد:  تعریفی که 
از ســینمای دینی وجود دارد تعریفی بسته نیست؛ و صرفاً شــامل فیلم هایی که به تاریخ اسالم یا 
ادیان می پردازند؛ نمی شود. به نظر ما فیلمی دینی ســت که نگاهی مصلحانه داشته باشد و مروج 

سبک زندگی مصلحانه باشد.
رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری با اشــاره به فعالیت های حوزه هنری برای تثبیت ارزش های 
هنری و دینی، گفت: اصوالً حوزه هنری برای همین مهم تأسیس شده است. هر اثری که در حوزه 
تولید می شــود، هر آموزشــی که در حوزه هنری ارائه می شــود، هر هنرمندی که در قالب حوزه 
حمایت می شود به شکل پیش فرض هدفی که شامل تبیین و حمایت از ارزش های دینی و انقالبی 
را در قالب هنــر پیگیری می کند. غیر از ایــن در حوزه هنری وجود ندارد؛ امــا این هدف، هدفی 
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کریم امینی کارگردان فیلم کوتاه »چلیپا«:

کریم امینی گفت: به نظر من جشــنواره فیلم دینی 
»رویــش« همچون جشــنواره فیلم کوتــاه تهران 
جشنواره ای مستقل است که با برنامه ریزی مناسب 
برگزار می شــود و به صورت افراطی فیلم ها را برای 

بخش مسابقه انتخاب نمی کند.
کریم امینی کارگردان فیلــم کوتاه »چلیپا« کاندید 
بخش جوانه های جشنواره دینی فیلم »رویش« در 
گفتگویی بیان کرد: در این فیلم ما اشاره مستقیم به 
مســائل دینی نداریم؛ در الیه های زیرین به اخالق 

،برادری ، برابری، دموکراسی و...اشاره می کنیم.
وی با بیان اینکه به مسئله شیعه و سنی هم در این 
فیلم نگاه شده گفت: آنهایی که فیلم را در جشنواره 
»رویــش« دیدند با فیلــم ارتباط برقــرار کردند و 

بازخوردهای خوبی از این فیلم شاهد بودیم.
امینــی گفت: بــه نظر من جشــنواره فیلــم دینی 
»رویش«، همچون جشــنواره فیلم کوتــاه تهران 
جشنواره ای مستقل است که با برنامه ریزی مناسب 
برگزار می شود و به صورت افراطی فیلم ها را برای 

بخش مسابقه انتخاب نمی کند.
این کارگردان گفــت: به اعتقاد مــن رویکرد فیلم 
های دینی باید به گونه ای باشد که مسائل دینی در 
آن گل درشت مطرح نشــود . کمااینکه امام صادق 
هــم فرمودند: عبادت بــه رکوع و ســجود طوالنی 
نیســت؛عبادت به امانتداری و وفای عهد است. در 
فیلم چلیپا هم تمام تالش ما ایــن بوده که نکات و 
آموزه های دینی به صورت گل درشت بیان نشود تا 

مفهوم به درستی به مخاطب ارائه شود.
وی همچنین در بخــش دیگــری از صحبت خود 
به عالقه اش به فیلم کوتاه اشــاره کــرد و گفت: با 
عالقه و دغدغه بــه حوزه فیلم کوتاه وارد شــدم و 
معتقدم لذتی که در ساخت فیلم کوتاه وجود دارد 
به مراتب بیشــتر از ســاخت فیلم بلند است. هرگز 
هدفم از ســاخت فیلم کوتاه ، دریافت مجوز برای 

فیلم بلند نبوده و نیســت. من به گونه ای  عالقمند 
به این شاخه از ســینما هســتم که اگر روزی صد 
فیلم بلند هم ســاخته باشــم ، همچنان فیلم کوتاه 

خواهم ساخت.
امینی ادامه داد: به عقیده مــن نباید به کارگردانی 
فیلم کوتاه به عنوان پل یا پرتگاهی برای ســاخت 
فیلم بلنــد نگاه شــود و امیــدوارم به قــدری از 
فیلمسازان این حوزه حمایت شــود که به این نوع 
فیلمسازی به عنوان یک شغل نگاه کنند و نه محلی 
برای رفــت و آمد.به نظر من فیلــم کوتاه علی رغم 
داشتن زمان کمتر ، پدر و مادر فیلم بلند به حساب 
می آید چون در آن ایده پــردازی به نحوی صورت 
می گیرد که موضوعــی را جامع اما موجز به چالش 
می کشد. در فیلم بلند ، به اندازه کافی برای روایت 
داستان زمان وجود دارد اما این خاصیت فیلم کوتاه 
است که فیلمساز بایستی با صرفه جویی در زمان ، 
دغدغه ی خود را با چاشــنی استعداد و خالقیت به 

مخاطبش انتقال دهد و به هدف برسد.
امینی گفت: یک فیلم کوتاه خوب ، سرشار از نشانه ها 
و بارقه های فیلمسازی ست کما اینکه اسکورسیزی 
برای ساخت فیلم کوتاه در مصاحبه اخیر خود گفت : 
فیلم های کوتاه کارگردانان جوان را می بینم و از آنها 
الهام می گیرم. کاش به ســاخت فیلــم کوتاه نگاهی 
دغدغه مند شــود نه اینکه عالقه منــدان صرفا برای 
دریافت مجــوز کارگردانی فیلم بلنــد، در این عرصه 
فعالیت کنند. از دوستی شنیدم که امسال در جشن 
خانه سینما بیش از هزار فیلم کوتاه فرم حضور پر کرده 
بودند. سوال اینجاست که این میزان فیلم کوتاه با چه 
ســرمایه ، تجربه و با چه دانشی ســاخته شده است؟ 
متاسفانه اکثر این ساخته ها بدون کوچکترین تحقیق 
و بررسی ، صرف اینکه فقط فیلمسازش فیلمی ساخته 
باشد به سرانجام رســیده اند که در نهایت هم راه به 

جایی پیدا نمی کنند.

 »رویش« جشنواره ای با برنامه ریزی مناسب است

کمبود تحقیــق در موضوعات دینی نیز در این 
وضعیت اثرگذار بوده اســت. از ســوی دیگر 
فیلم های دینی مثل همه گونــه دیگر فیلم ها 
دچار عدم تسلط بر زبان داستان و روایت است. 
یعنی ممکن اســت نیت دینــی و حتی دانش 
دینی وجود داشــته باشد اما تســلط، مهارت 
و شــناخت بر زبان ســینما و داســتان وجود 
نداشته باشــد و این همانند نوشتن یک سخن 

خوشایند به خطی ناخوش و نازیباست.
مقدم دوست در پایان خاطرنشان کرد: ما امروز 
با کمبود تحقیق هایی که فصل مشترک شــان 
دین و زبان داســتان باشــد، روبه رو هستیم. 
اگر داستان های دینی موجود در ادبیات کهن 
مورد تجزیه و تحلیل ســاختاری قرار گیرند، 
نویســندگان متوجه رازهای شکل گیری یک 
داســتان دینی خواهند شد. در این زمینه های 
تحلیلی و آموزشــی، آثار زیادی تولید نشــده 
اســت و به نظر من آموزش های ســینمایی و 
فیلم نامه نویسی در این زمینه بسیار موثر است.

گفتگو

طیفی اســت که باید در بخــش آموزش و 
حمایت و تولیــد، از نمــره ای قابل قبول 
شروع کنیم و تا مرز نمرات عالی هم ادامه 

داشته باشد.
قائم مقام رئیس حوزه هنری در بیان آفاتی 
که فیلم ســازان دینی را تهدیــد می کند 
توضیح داد: به همان صورت که فیلم دینی 
را اثری مصلحانــه معرفی کردم، باید گفت 
همان آفاتــی که می توانــد مفهومی مانند 
امربه معروف و نهی از منکــر را مبتال کند، 
می توانــد فیلم دینــی را هم مبتــال کند. 
کم دیــدن خوبی ها، زیاد دیــدن بدی ها، 
شــناختن مســائل مهم، درســت ندیدن 
مسائل اصلی ازجمله آفات است. همچنین 
بیش ازحد به آســیب های اجتماعی توجه 
کــردن و توجه نکردن بــه راه حل ها هم از 

آفت های سینمای دینی می تواند باشد.
وی در ادامــه گفت: جشــنواره ها شــبیه 
فانوس هــای دریایــی هســتند. آن هــا 
مختصات و معیــار ترازی را معرفی کرده و 
در موقعیتشان ثابت هســتند. شباهت این 
دو با هم می تواند این مطلب را برســاند که 
جابه جا شــدن ســمت ها و کارشناسی ها و 
سیاســت های کاری می توانسته مهم ترین 

آسیب را به جشنواره برساند.
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برگزیدگان بخش های مختلف دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی »رویش« شامگاه پنجشنبه 30 دیماه در آئین اختتامیه این جشنواره اعالم، 
تجلیل و تقدیر شدند.

 مراسم اختتامیه دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی »رویش« با حضور جمع کثیری از مدیران و مسئوالن فرهنگی و هنری کشور و سینماگران و 
شرکت کنندگان در این جشنواره، پنجشنبه 30 دی ماه در شهر مقدس مشهد برگزار شد.

معرفی برگزیدگان دهمین جشنواره فیلم »رویش« 

محســن مومنی شــریف رئیس حــوزه هنری در 
مراســم اختتامیه دهمین جشــنواره فیلم کوتاه 
دینی »رویش« که پنجشنبه ۳۰ دی ماه در محل 
سینما آفریقا مشهد برگزار شد، اظهار کرد: خداوند 
منان را شاکریم که به ما و همکارانمان توفیق داد 
تا به رغم تمام مشــکالت موجــود، دهمین دوره 
جشنواره رویش را همچون ســال های گذشته، با 

شکوه برگزار کنیم.
وی ادامه داد: اگر انگیــزه قوی و تالش های حوزه 
هنری خراســان رضوی نبود، این جشــنواره نیز 
برگزار نمی شد. همچنین اگر پیگیری های حجت 
االســالم پژمانفر؛ نماینده مردم مشهد در مجلس 
شورای اســالمی نبود، این جشــنواره در مشهد 

مقدس برگزار نمی شد.

رویداد

مومنی با تاکید بر این که جشــنواره رویش، جشنواره مهمی است، تصریح کرد: در 
این ۱۰ دوره از جشــنواره، فیلمسازان مهمی را به ســینمای ایران معرفی و اضافه 

کرده ایم و سینمای ایران با نام فیلمسازان جوان این جشنواره آشنا است.
مومنی گفت: خدا را شکر می کنیم که این جشنواره در کنار امام جان ها، امام علی ابن 

موسی رضا)ع(، پناه و مونس و مایه برکت و الهام هنرمندان برگزار شد.
رئیس حوزه هنری همچنین ایجاد تمدن نوین اســالمی را بدون پرداخت به فضاهای 
فرهنگی ناممکن دانست و ضمن تشکر از مسئوالن فرهنگی که در استان های مختلف 
در زمینه توسعه فضاهای فرهنگی تالش می کنند ، عنوان کرد: عزت از سوی خدا است 
و اگر می خواهیم هنری جاودانه داشته باشیم و جاودانه شــویم، باید از خدا بجوییم؛ 
کالم پاک که از عقیده پاک نشات می گیرد به سمت خدا می رود و تنها عمل پاک است 

که مورد قبول خدا قرار می گیرد.
وی همچنین تشکر ویژه ایی از صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران برای همراهی 

جشنواره »رویش« به عمل آورد.
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برگزیدگان بخش های مختلف دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی »رویش« به شرح زیر معرفی شدند:

بخش مدافعان حرم
در بخش مدافعان حرم دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی به فیلم های »ننه هما« اثر داوود جلیلی؛ »دست های کوچک« 
اثر مهدی خروشی؛ »حذف کامل« اثر محمد علی رخشانی و »باز هم سکوت« اثر راضیه سراجی رسید. در همین بخش، دیپلم 

افتخار و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی برای فیلم »پسرم«ساخته محمد مهدی خالقی اهداء شد.

بخش شعار سال
در بخش شعار سال نیز تندیس جشنواره؛ دیپلم افتخار و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی برای فیلم »عروس وامنان« اثر فاطمه 

مرزبان تعلق گرفت.

بخش جوانه ها
همچنین در بخش جوانه ها )پویانمایی( تندیس جشنواره؛ دیپلم افتخار و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی به فیلم »الیت سایت« 

ساخته سید مسلم طباطبایی تعلق گرفت.
تندیس جشنواره؛ دیپلم افتخار و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی بخش جوانه ها )مستند( نیز برای فیلم »چاق؛ کچل؛ سبیلو«اثر 

محسن نجفی مهری اهداء شد.

تندیس جشنواره؛ دیپلم افتخار و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی نیز برای فیلم »خانه سفید« ساخته ارسطو مفاخری در بخش 
جوانه ها )داستانی( اهداء شد.

دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی بخش جوانه ها )داستانی( نیز برای فیلم »قاچار«اثر امیر امیریان کاظمی اهداء شد.

بخش ملی )پویانمایی(
در بخش ملی)پویانمایی( تندیس جشــنواره؛ دیپلم افتخار و ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی بــه فیلم »آنتراکت« محمد رضا 

خردمندان تعلق گرفت.
تندیس جشنواره؛ دیپلم افتخار و ۷۰ میلیون ریال جایزه نقدی بخش ملی )پویانمایی( به فیلم »مجلس آینه« اثر وحید کیارسی 

رسید.
در این بخش تندیس جشــنواره؛ دیپلم افتخار و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی برای فیلم »جنگ جهانی ســوم« اثر عبداالمیر 

سبیعی اهداء شد.
دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی بخش ملی )پویانمایی( نیز برای فیلم »هراس« اثر جالل نعیمی اهداء شد.

بخش ملی )مستند(
در بخش ملی )مستند( تندیس جشنواره؛ دیپلم افتخار و ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به فیلم »تشریفات خصوصی« ساخته 

سجاد ایمانی اهداء شد.
تندیس جشنواره؛ دیپلم افتخار و ۷۰ میلیون ریال جایزه نقدی این بخش نیز برای تحقیق فیلم »مرز مه آلود« اثر آبتین حسینی 

اهداء شد.
تندیس جشنواره؛ دیپلم افتخار و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی به »تصویربردار« فیلم »راه بی عبور« محمد رضا حافظی رسید.

دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی بخش ملی )مستند( نیز به فیلم »راه بی عبور« محمد رضا حافظی رسید.
 

بخش ملی )داستانی(
تندیس جشنواره؛ دیپلم افتخار و ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی برای فیلم »جایی برای آرامش« اثر جمیل عامل صادقی اهداء 

شد.
تندیس جشنواره؛ دیپلم افتخار و ۷۰ میلیون ریال جایزه نقدی همین بخش نیز برای فیلمنامه نویسان»نسبت خونی« اثر امیری 

دوماری؛ داوودی؛ پورامیری اهداء شد.
تندیس جشــنواره؛ دیپلم افتخار و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی این بخش نیز به فیلم »نسبت خونی« ساخته فرید سجادی 

حسینی رسید.
تندیس جشنواره؛ دیپلم افتخار و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی بخش ملی )داستانی( برای تصویربردار فیلم »سه سال و سه ماه 

و دو روز«، داود رحمانی تعلق گرفت.
دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی برای فیلم »جایی برای آرامش« ســاخته یوسف یزدانی در بخش ملی )داستانی( 

اهداء شد.
بخش جایزه بزرگ

تندیس جشنواره؛ دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی این بخش به فیلم »یک آن« به تهیه کنندگی نقی نعمتی رسید.
تندیس جشــنواره؛ دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی به فیلم »تشریفات خصوصی« به تهیه کنندگی سجاد ایمانی 

تعلق گرفت.
همچنین تندیس جشنواره؛ دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی این بخش به فیلم »آنتراکت« به تهیه کنندگی محمد 

رضا شفا اهداء شد.

رویداد
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دیدگاه

نظام درجه بندی سنی مخاطب حلقه 
مفقوده سینمای ایران

نبود نظام درجه بندی ســنی بــرای مخاطبان حلقه 
مفقوده سینماست که با وجود اهمیت آن، مورد غفلت 
مدیران و مسئوالن فرهنگی واقع شده است. امروزه در 
دنیا نظام درجه بندی جایگاه شــناخته های دارد ولی 
در ایران، متأسفانه، با وجود تأکیدات و اَمر و نهی های 
نظارتی از بســیاری جهات، این فاکتــور مهم نادیده 
گرفته شــده و حتی بعضاً، ابزار سوء استفاده تبلیغاتی 

هم می شود.
ُجنب وجوش و هیاهوی پیرامون سینمای ما فقط بر 
محور فروش و یا موفقیت های جشنوارهای می چرخد 
و از عنصر آموزش و تعلیم در کنار سرگرمی و تفریح 
غافل شده اســت. البته این غفلت به ســینماگران بر 
نمی گردد بلکه بیشتر به نهادهای ناظر و تصمیمگیر بر 
می گردد که از اصل کیفیگرایی مخاطبان و مهندسی 
آن، نگاه و آگاهِی درســتی ندارند و این شاخصه مهم 
را )با مقاومت طیفهایی از گروه ها!( از دســتور خارج 
می کنند و از اساس صورت مسأله اش را پاک می کنند.

به تازگی خبر اکران و پخش فیلم سینمایی فروشنده 
را، با اعمال محدودیت ســنی در آمریکا و چند کشور 
شنید هایم. فیلمی که در ایران در گسترده ترین شکل 
در تهران و شهرستان ها به نمایش درآمد. جدا از ذم یا 
مدح این اثر هنری که به طور قطع، برای بخش های از 
جامعه مفید و تاثیرگذار است؛ آیا این فیلم یا فیلم های 
مشــابه دیگر قابلیت گنجانده شدن در سبد مصرف و 
اســتفاده برای همه طیفهای جامعه اعم از کودکان، 
نوجوانان، جوانان، خانواده ها و کهنساالن را دارد؟ اگر 
چنین است چرا در کشورهای صاحب سینما برخورد 
با آن فرق می کند؟ کودکان، نوجوانــان و جوانان ما 
با نوجوانان آن ها فرق دارند؟ جوانانشــان نســبت به 
رفتارهای خشونت آمیز آسیب پذیرترند؟ یا بهداشت 
و ســالمت روحی و روانی و حتی، فکــری کودکان و 

نوجوانان ما اهمیتی ندارد؟
متاسفانه، هیچ شــورا و یا نهادی به صورت مستقل یا 
وابسته به سازمانهای دولتی ذیربط، کارگروه ارزیابی 

یزدان عشیری 

برای توزیع مخاطبان این گونه فیلم ها در ایران وجود ندارد.
طرح این موضوع شــاید، به مذاق عده ای بویژه همکاران 
ما در ســینما و ســینماداران خوش نیاید. ولی با رویکرد 
آسیب شناسی اجتماعی و آموزشــی بخواهیم به موضوع 
نگاه کنیم آسیب ها و تأثیرات مخرب این فیلم ها برای قشر 

نوجوان چه عواقب و پیامدهای تلخی را به همراه دارد؟
مســئله رده بندی ســنی محصوالت فرهنگی، در جوامع 
جدید به یــک امر مهم و جدی بدل شــده و بســیاری از 
برنامه ها با محوریت رشــد، آموزش، بهداشت و حمایت از 
کودکان و نوجوانان در برنامه ریزی های کالن ملی تعریف 
می گردند و این نقش دولت ها را در تأمین حقوق اساســی 
کودکان و خانواده ها؛ و ســالمت اطالع رســانی درست به 

کودکان نشان می دهد.
متأســفانه، در ایران هیچ نهادی به ایــن موضوع نظارت 
نمی کند. فاجعه تا بدانجاســت که این موضوع حتی، برای 
شورای عالی انقالب فرهنگی، شــورای فرهنگ عمومی، 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی و دستگاههای 
مانند: وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی، وزارت آموزش و 

پرورش و آموزش عالی در دستور کار قرار نگرفته است.
این موضوع، در بســیاری از کشورهای توســعه یافته به 
صورت جدی نه تنها در عرصه ســینما که در شبکه های 

مختلف تلویزیونی هم به شدت اعمال می شود.
درجه بندی ســنی برای پخش فیلم و تئاتردر ســینما ها 
و تلویزیون پدیده جدیدی نیســت. از اوایل قرن بیســتم 
و در بازه زمانی نزدیــک به عمر خود ســینما، این قانون 
بوجود آمد و با شدت و حدت اجرا می شــود و سازمان ها 
و گروه هــای مختلف اجتماعــی نگران تاثیــرات مخرب 
بســیاری از فیلمهای تولیدی هالیوود و کمپانی های فیلم 
سازیشــان بودند و به مقابله و وضع قوانین برای صیانت از 
کودکان و نوجوانانشــان در قبال فیلم هایی پرداختند که 
باعث ترویج مســائل غیر اخالقی و رشــد ضد ارزش ها در 
اجتماع بوده. فیلم هایی که در آن کلمات زشت، صحنه های 
خشونت بار، نمایش عریان خشونت و نمایش صحنه یا کالم 

خشونت آمیز یا غیراخالقی و… آمده باشد.
از این رو آمدند فیلم ها را در گروه های مختلف سنی تقسیم 
 »M«،)برای همه سنین( »G« کردند. این گروه ها شامل
)با نظارت والدیــن( و  »R« )مختص گروه ســنی باالی 
۱۷ ســال( بود و گروه »X«  هم به طور کلــی فیلم های 
غیراخالقی را در بر می گرفت و برای رده ســنی باالی ۱۸ 
سال در نظر گرفته شده بود. در سال M ۱۹۶۹ تبدیل به 

PG گردید و این قانون همچنان در حال احراست.
در ایــن میــان، نهادهــای صاحب ســینما و دلســوز یا 
ســینماداران هم این حــق را ندارند در مواجهــه با اثری 
که برخی از شــاخصه های فرهنگــی، اجتماعی، اخالقی 
و ضرورت های خانواده ها و نوجوانــان و جوانان را رعایت 
نکرده از اکرانشــان حذف کنند. چرا کــه به مذاق عده ای 
خوش نمی آید و با اســتفاده از انواع فشارهای رسانه ای و 
جنگ های روانی این گونه اقدامــات را »فراقانونی« تعبیر 
می کنند و با شلتاق، سفسطه و هیاهو آن نهاد را تخریب و 

تخطئه می کنند.
به هرحال درجه بنــدی فیلم ها با توجه بــه مضمون و نوع 
آثار، یک ضرورت انکار نشــدنی اســت. در شــرایطی که 
دستگاه های مســئول فاقد ابزارهای کارآمد و موثر در این 
عرصه باشــند و قادر به وضع قوانیــن محکم و پیش بینی 
تمهیدات موثر نباشند آیا وظیفه صیانت از اصول اخالقی 
و سالمت نوجوانان و جوانان؛ و امنیت و آرامش خانواده ها 
در سینما ها از مراکز فرهنگی دلســوز و وظیفه مند سلب 

می شود؟
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گزارش

بیست و دوم آبان بود که اعالم شد فیلم »فروشنده« اصغر فرهادی برای اکران در آمریکا درجه سنی گرفته؛ این یعنی  که فیلم اصغر فرهادی در آمریکا با رده 
سنی PG-13 اکران می شود و دیدن فروشنده به افراد زیر 13 سال توصیه نمی شود، اما همین فیلم »فروشنده« بدون محدودیت سنی در اکثر سینماهای 
ایران به نمایش در آمد و تقریبا هر قشری با هر سنی به تماشای فیلم نشستند. سوال اینجاست که چگونه می شود فیلم ها در سینمای غرب  طبق موازین 
و مقرارات خود برای مقاطع مختلف سنی به  نمایش در آید ؛ اما در ایران این درجه بندی سنی برای فیلم ها لحاظ نمی شود؟ تحقیقات نشان داده وقتی در 
سینمای آمریکا فیلمی با درجه سنی به نمایش در می آید همه خود را ملزم به اطاعت از این قانون می دانند اما در ایران مخاطبان نه تنها به این قانون احترام 
نمی گذارند که سازندگان این آثار از آن به نفع فیلم و برای تبلیغات فیلم شان بهره می برند. در این مورد نظر چند تن از سینماگران و منتقدین را جویا شدیم 

که در ادامه می خوانید.

سیروس تسلیمی:
 قانون درجه بندی سنی به نفع خانواده هاست

این تهیه کننده معتقد اســت کــه قانون درجه 
بندی ســنی وقتی در ســینمای آمریکا اعالم می 
شــود همه مردم خود را ملزم به اجرای این قانون 
می دانند چون می دانند این قانون به نفع خانواده 

نهاست. آ
ســیروس تســلیمی تهیه کننــده و مدیر پخش 
»رســانه فیلم امید« در این باره در گفتگو با سوره 
سینما گفت: در ایران برای چند فیلم قانون درجه 
بندی سنی لحاظ شد اما متاســفانه به مرحله اجرا 
در نیامد چون سالن داران ســینما خود را موظف 
به رعایت این قانــون نمی داننــد و از طرف دیگر 
حوصلــه درگیری با تماشــاچی را ندارند؛ ســالن 
داران بیشتر به فروش فیلم شــان فکر می کنند تا 
بعاد فرهنگی یک قانون  باشــند و  اینکه مومن به ا
بدانند که اگر قانونی اجرایی شــود به نفع فرهنگ 

یک مملکت است.
وی ادامــه داد: نکته جالــب ماجرا این اســت  
که برخــی از تهیه کننــده ها در ایــران از اعمال 
محدودیت ســنی به عنوان ارزش افــزوده بر فیلم 
شــان بهره می برند و در روزنامه اعالم کرده و به 
نوعی بــرای فیلم شــان تبلیغ می کننــد که فیلم 

دارای محدودیت سنی است.
تســلیمی در بخش دیگری از صحبت خود گفت: 
در آمریکا چنــد نماینده از ســازمان های مختلف 
چون: آمــوزش عالی، آموزش پــرورش و نماینده 
خانوار ترکیبی را تشکیل داده و در مورد چگونگی 
اکــران فیلم برای ســنین نظر می دهنــد و وقتی 
قانونی اعالم می شود همه مردم خود را تابع قانون 
می دانند و آن را اجرا می کننــد. آنجا مثل ایران 
نیســت که قانــون را دور بزنند و از آن بــه نفع و 

فروش فیلم شان بهره ببرند.
وی بیان کرد: بــه عقیده من فیلم »فروشــنده 
« در ســینمای آمریکا اصال مخاطب زیر ۱۳ سال 
نداشــت چون فیلم آمریکایی نبــود و بخش درام 
داســتان هم بیشــتر بود بــه همین دلیــل اغلب 
مخاطبین این فیلم را ســنین باال و دانشــجویان 
تشــکیل می دهند و کمپانی ممنتو فرانســه هم با 
قدرت در بخش تبلیغات این فیلــم کار می کند تا 

به فروش باال برسد.
مدیر پخش »رســانه فیلــم امید« بــا بیان این 
طلب که در ایران انگار، اعتقــادی به درجه بندی 
ســنی برای فیلم هــا ندارند گفــت: گروهی  فکر 
می کنند درجه بندی ســنی برای فیلم ها بیشــتر 
جنبه سیاســی دارد تــا وجه فرهنگــی. ای کاش 
مســئولین ایــن بخش در رســانه هــای عمومی 
همچون تلویزیون در نشســت های متعدد در این 
خصوص بحث کننــد، نظر بدهند و مردم را در این 
مــورد آگاه کنند تــا خانواد ها مطمئن شــوند که 
این درجه بندی ســنی به نفع خانواده و ســالمت 
روحی فرزندانشــان اســت نه اینکه بخواهند فیلم 

را تخریب کنند.

کامران قدکچیان:
 عدم درجه بندی سنی مصداق کامل بی قانونی

کامران قدکچیان کارگردان سینما در این مورد 
گفت: به اعتقاد من اینکــه فیلم ها در ایران بدون 
رده بندی ســنی  نمایش داده می شــوند یک نوع  
ســهل انگاری از طرف وزارت ارشــاد است. واقعا 
نمی دانیم چرا وزارت ارشاد در این مورد و اجرای 
قانون در این زمینه کوتاهی می کند در حالیکه ما 
فیلمســازان اصرار داریم فیلم ها با درجه بندی به 
مخاطب نمایش داده شــود چرا که نمایش برخی 

فیلم ها برای برخی سنین مضر است.
این کارگردان همچنیــن، در مورد اجرای قانون 
رده بندی ســنی در ســینمای آمریکا توضیح داد: 
آنجا سینما به عنوان یک صنعت شناخته می شود 
و قوانین این صنعت هم اجرا می شود اگر قانون را 
رعایت نکنند جریمه می شــوند اما در ایران وقتی 
نین آن با سلیقه مدیران  سینما صنعت نیســت قوا
تعریف می شود و در نتیجه در آن بی قانونی حاکم 

می شود.

محمدتقی فهیم:
 سینمای ما پر شده از فیلم های اجتماعی تلخ

محمدتقی فهیم منتقد ســینمای ایــران نیز گفت: 
سینمای ما در بسیاری از رویکردهایش به اجرایی شدن 
قوانین موجود  نمی رسد تا اینکه بخواهد به استاندارهای 

جهانی در بخش های تولید، پخش و نمایش برسد.

وی ادامه داد: به نظر من دور از انتظار نیست که سینمای 
کشورمان برای فیلم ها رده بندی ســنی نداشته باشد؛ 
چون بیشــتر  موارد تربیتی و آموزشی هم  در کشورمان 
رعایت نمی شود این درحالیســت که دنیا از تجارب تلخ 
خود بهره گرفته و الزم است حاال ما از تجربیات آنها بهره 
ببریم و ببینم آنها از چه چیزی آسیب دیده اند و چه اتفاقی 
برایشان افتاده که فیلم هایشــان را اینگونه برای سنین 

مختلف به نمایش می گذراند.
این منتقد به صحبت هایش افزود: خوشــبختانه در 
حال حاضر تلویزیون ما این رسم  را شکسته و فیلم های 
تلویزیونی را با رده بندی سنی به مخاطب نشان می دهد و 
تعدادی از برنامه هایش را هم از ساعت دوازده شب به بعد 

پخش می کند.
فهیم گفت: به نظر می آید درحال حاضر که سینمای 
ایران از رویکردهای هنری و اسالمی خود فاصله می گیرد 
و برخی فیلم ها به سمت لودگی، شبه روشنفکری و تفریح 
می رود باید مسئولین و مدیران سینمایی به تمیز دادن 
نمایش فیلم ها برای مخاطب از سینمای آمریکا بیشتر 
اهمیت دهند. آنها تجربیات خود را پشــت سر گذاشته 
اند این ما هســتیم که  نباید تجربیات تلخ آنها را دوباره 

تجربه کنیم.
وی همچنین گفت: متاسفانه کلیت درام فیلم »فروشنده « 
بحث تهاجم مرد به زن و تعقیب متجاوز توسط همسر 
صورت مــی گیرد چنیــن فیلمی به لحــاظ ماهیتی 
مناسب برای هر سنی نیست و کودکان نمی توانند چنین 

موضوعی را تحلیل کنند.
فهیم همچنین با اشاره به عملکرد سوء مدیریتی و کم 
دانشی آنها  بیان کرد: من تصور می کنم به صورت تعمدی 
چنین فیلمی را که اساس و مبنای آن اروتیک است برای 
عموم  مخاطبان  نمایش داده اند اما سینمای آمریکا که 
از نظر ما خشونت طلب هستند روی تربیت فرزندانشان 
حساس هســتند و فیلم هایی با تم خشونت را برای بچه 
هایشان نامناسب می دانند و بر عکس برای فرزندانشان 

فیلم های شاد و با حال و هوای زندگی نمایش می دهند.
وی در بخش دیگری از صحبت خود با اشــاره به این 
موضوع که در کشوری زندگی می کنیم که نسل جوان 
در آن حرف اول را می زنند بیان کرد: تابســتان های هر 
ســال می آید و ما یک فیلم کودک مناسب برای بچه ها 
نداریم. این درحالیست که سینمای ما پر شده از فیلم های 

اجتماعی تلخ ؛ غیر مناسب  و ملتهب.

قانون درجه بندی سنی فیلم ها به نفع خانواده ها است
سینماگران از  اهمیت یک قانون فراموش شده می گویند:
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گزارش

اگر مخاطب پرو پا قرص تماشای فیلم در سینماها باشید به این نکته پی برده اید که حضور خانواده به مفهوم واقعی درمیان تماشاگران  فیلم ها به چشم 
نمی آید؛ اغلب مخاطبان فیلم ها را زوج های جوان، جوانان یا دانشجویان تشکیل می دهند؛ درحالیکه مخاطبان فیلم ها در گذشته خانواده هایی بودند که با 
فرزندانشان به تماشای فیلم می نشستند. چرایی این مسئله  در چیست؟  آیا می توانیم بگوییم داستان اغلب فیلم ها جاذبه الزم برای خانواده ها را ندارد؟ آیا 
پراکندگی سالن های سینما در کالن شهر تهران را می توانیم دلیل بدانیم؟ از نگاه دیگر آیا اساسا خانواده ها همچون سالهای دور دغدغه سینما رفتن دارند یا 
اینکه آنقدر مشکالت و موضوعات زندگی ذهن آنها را درگیر کرده که سینما جایی در سبد خانواده آنها ندارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها با محمدرضا شرف 

الدین، سیدضیا هاشمی و سیدجمال سادتیان گفتگو کردیم تا نظرشان را دراین مورد بداینم.

ساداتیان: موضوع اغلب فیلم ها به خانواده ها 
ارتباط ندارد

ســید جمال ســاداتیان اغلب  قصــه فیلم ها در 
سالهای اخیر را دارای مضامینی دانست که  بیشتر 
به مشــکالت جوانان مــی پردازد و گفــت: حضور 
ناخواســته  انبوه جوانان در ســینما به فیلمسازان 
این خط  را می دهد که در مورد آنها فیلم بنویسند 

و بسازند.
سیدجمال ســاداتیان تهیه کننده سینما و مدیر 
پردیس ســینمایی قلهــک در گفت و گو با ســوره 
ســینما در این مورد بیان کرد: در ســالهای اخیر 
دغدغه و مشغولیات ذهنی مردم افزایش پیدا کرده 
؛ آنقدر مردم درگیری های روزمره زندگی دارند که 

سینما در سبد خانواده آنها جایی ندارد.
مدیر پردیس ســینمایی قلهک  ادامه داد: گاهی 
در میــان مخاطبان ســینما خانواده هــا را هم می 
بینیم، اما این خانواده ها از آن دست خانواده هایی 
هســتند  که از آرامش رفاهی بیشــتری برخوردار 
هســتند و وقت خالی در زندگیشــان بیشتر وجود 
دارد. در حالیکه قشر متوســط جامعه اگر هم وقت 
خالی داشــته باشــند به دغدغه خود فکر می کنند 
تا اینکه تفریح کنند. مردم بایــد اول خرج زندگی 
شان را بدســت بیاورند بعد به امورات دیگر زندگی 

فکر کنند.
وی گفت: موضوع وداســتان  فیلــم ها هم دراین 
مورد بی تاثیر نیســت .اغلب  قصه فیلم ها در سال 
های اخیر بیشــتر به مشــکالت جوانان می پردازد 
و حضور ناخواســته  انبــوه جوانان در ســینما به 
فیلمســازان خط می دهــد که در مــورد آنها فیلم 

بنویسند و بسازند.
ســاداتیان همچنین، برخوردشایســته پرســنل 

ســینما، ســالن های مجهز و بــه روز با سیســتم 
سرمایشــی گرمایشــی را بی تاثیر در عدم حضور 
خانواده ها درسینما  ندانست و گفت:کامال مشخص 
اســت  از زمان ریاســت آقای روحانــی آرامش در 
جامعه بیشــتر شــده و گیشه ســینماها رونق پیدا 
کرده است؛ این یعنی مردم زمانی که آرامش داشته 

باشند به تفریح خود اهمیت می دهند.

شرف الدین:سینمای ما از دل جامعه برداشت 
نشده است

محمدرضا شــرف الدین معتقد اســت: جامعه ما 
درگیر مســائل دیگریست و ســینما داستان های 
دیگر را مطرح می کند به عبارت واضح تر سینمای 
ما از دل و مغز جامعه گرفته نشــده و تنها به پوسته 

آن اشاره دارد.
محمدرضا شــرف الدین تهیه کننده و مدیر سابق 
انجمن انقالب و ســینمای دفــاع مقدس در مورد 
این عدم حضور به ســوره ســینما گفت: متاسفانه 
سینما در کشــورمان آن جایگاه واقعی خودش را 
ندارد که اگر صاحب جایــگاه و تعریف بود همچون 
دیگر کشــورها  به عنوان ملزومات جامعه ما مطرح 

می شد.
وی با بیان این مســئله که جایگاه  بســیاری از 
رســانه ها در میان خانواده ها پاییــن آمده  و در 
حال حاضر فضــای مجازی بیشــترین مخاطب را 
به خود اختصاص داده گفت: به عقیده من ســینما 
باید بــه عنوان پایــگاه فرهنگــی جایگاهش را در 
میان خانواده ها پیدا کند؛ این درحالیســت که در 
کشورهای توسعه یافته ســینما به عنوان ابزار موثر 
اجتماعی در بین خانواده ها و جامعه مطرح اســت 
،اما متاسفانه ســینمای ما از این جایگاه برخوردار 

نیست و نتوانسته به این رتبه برسد.
تهیه کننده فیلــم »دلتنگی های عاشــقانه« در 
بخش دیگری از صحبت خود گفت: از حق نگذریم 
برخی سریالهای ایرانی و خارجی جای خود را بین 
مردم باز کرده اند ،اما مردم یا نمی روند  فیلم های 
ســینما را ببینند یا اگر می یننــد تاثیر پذیری آنها 
از فیلم ها کم رنگ است و خیلی زود داستان فیلم 

ها را فراموش می  کنند.
وی به چرایی این مسئله پرداخت و گفت: یکی از 
مهمترین دلیل این مســئله این است که سینمای 
ما راهش از جامعه ما جداســت ؛جامعــه ما درگیر 
مســائل دیگریست و سینما داســتان های دیگر را 
مطرح می کنــد به عبارت واضح تر ســینمای ما از 
دل و مغز جامعه گرفته نشــده و تنها به پوسته آن 

اشاره دارد.
شــرف الدین همچنین گفت: دهه ۷۰ یا شــصت 
فیلم های ســینما علی رغم فروش و گیشه تاریخی 
که داشتند؛به موضوعات و مشــکالت مردم بیشتر 
می پرداختند و تاثیر گذار بودند.به اعتقاد من فیلم 
هایی هم که در حال حاضر به فروش باال دست پیدا 
می کنند یا فیلم های کمدی ســخیف هستند و یا 
فیلم های ســیاه نما. مردم هم بــا اینکه موضوعات 
فیلم های حــال حاضر هیچ ربطی بــه دغدغه  آنها 
ندارد امــا از آنجاییکه فیلم ها بــرای آنها  از عقده 
هایشــان مــی گویند از آن اســتقبال مــی کنند. 
بســیاری از فیلم هایی که در حال حاضر به راحتی 
فرصت نمایش بدســت می آورند در دهه هفتاد و 
یا شــصت اگر همین فیلم ها اکران می شدند مردم 
ســینماها را آتش می زدند که چنین بی حرمتی را 

به اجتماع  می کنند.
وی به راهکار این مســئله اشــاره کــرد و گفت: 

سینمای ما از متن جامعه فاصله دارد
آسیب عدم حضور خانواده ها در سینماها
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دیدگاه

پیشــنها د می کنم با مردم بیشتر صادق باشــیم مردم ما متاثر از 
مسائل سیاسی هســتند اما متاســفانه فرهنگ در کشورمان تنزل 
پیدا کرده و بــه عنصر بی اثر یــا حداکثر خنثی در ذیل مســائل 
اقتصادی و سیاسی قرار گرفته اســت؛در حالیکه در یک تفکر پویا 
فرهنگ به عنوان یک اصل و چتری بر مســائل اقتصادی سیاســی 

است.

سیدضیاء هاشمی: سینمای یأس آور برای خانواده ها جذابیتی 
ندارد

هاشمی معتقد است بالی جان سینمای امروز ما فیلم های رئال 
هستند چرا که مشــکالت مردم ما را دوباره بر پرده سینماها نشان 

می دهند و امید را از آنها دریغ می کند.
سیدضیاء هاشمی تهیه کننده سینما درگفت و گو با سوره سینما 
در مورد پایین آمدن اســتقبال خانواده ها از فیلم های ســینمایی 
گفت: بــه اعتقاد من از دهــه هفتاد بــه بعد خانواده هــا به مرور 
سالن های ســینما را ترک کردند و رفته رفته تعدادشان در میان 

مخاطبین سینما کم شد.
وی با متعدد دانســتن  دالیل ایــن بی عالقگی گفــت: وضعیت 
معیشــت  خانواده ها و کیفیت فیلم هــا را می توانیــم مهمترین 

دالیل بدانیم.
هاشــمی افزود: یکســال ســینمای ایران انبوهی از فیلم های 
کمدی را به نمایش می گذارد؛ سال بعد فیلم ها به صورت یکسان 
تم تلخ دارند. در حــال حاضر تعــدادی فیلم بر پرده ســینماها 
نمایش داده می شود که شاید مطلوب مســئولین سینمایی نباشد 

اما مخاطب عام از این فیلم ها اســتقبال می کند.
تهیه کننده فیلم »عروس« در بخــش دیگری از صحبت خود با 
اشــاره به این نکته که تنها افت کیفی فیلم ها را نمی توانیم دلیل 
کاهــش مخاطب ســینما رو بدانیم گفت: هر زمان کــه در جامعه 
شاهد اتفاقی ناگوار باشیم؛ سینما  اولین جایی است  که مردم آن 
را  تحریم مــی کنند. واقعیت امر هم این اســت که هر وقت مردم 

دلخوشی داشته باشند به سینما می روند.
هاشــمی گفت: واقعا تاسف برانگیز اســت که از جمعیت هشتاد 
میلیونی؛ ســینمای ایران ده میلیــون هم مخاطب نــدارد و من 
مهمترین دلیل را در واقع گرا بودن داســتان های فیلم می دانم. 
فیلم های ما بیشتر به سمت واقع گرایی می رود و عنصر تخیل در 
آن هیچ جایگاهی ندارد این درحالیست که باید فیلم ها قوه تخیل 
مخاطب را به کار گیرد. مردم به سینما نمی روند تا  بدبختی های 
خود را بر پرده ســینماها ببینند؛ مردم در فیلــم ها باید به آمال و 
آرزوهای خود دست پیدا کنند. با قطعیت می توانم بگویم که بالی 
جان ســینمای امروز ما فیلم های رئال هســتند چراکه مشکالت 
مردم ما را دوباره بر پرده نشــان می دهند و امید را از آنها ســلب 

می کنند.
وی تاکید کرد: داســتان فیلم ها باید به مخاطــب امید و انگیزه 
بدهد  و مردم را به آرزهایشان برســاند نه اینکه ناامیدی را به آنها 

تزریق کند. ناامیدی که برای خانواده ها جذابیتی ندارد.
این تهیــه کننده بــه صحبت هایش افــزود: ســینما می تواند 
پرســودترین صنعت باشد به شــرط آنکه بتواند مستقل عمل کند 
ولی همواره می بینیم که همه خود را محــق می دانند که  راجع 
به سینما  نظر دهند. از طرف دیگر به شــدت جریانات سیاسی و 
تغییرات مدیریتی  در امور ســینما تاثیر مــی گذارد؛ یک مدیر با 
جریانات فکری خاص خود همراه اســت و مدیــر دیگر با تفکرات 
دیگر، لذا ایــن تفکرات در نوع و چگونگی اکــران فیلم ها دخالت 
مســتقیم دارد و به همان میزان تعیین کننده میــزان مخاطبان 

هم هستند.

ُعرف یا قانون؟

در اذهان عمومی و سینماگران اینگونه رایج شده اســت که اگر فیلمی دارای مجوز 
نمایش است تمامی سالن های ســینمایی موظف و یا به تعبیری مکلف به اکران آن 
هستند. جالب اســت بدانیم هیچ قانونی در وزارت ارشــاد وجود ندارد که سینمادار 

مکلف به اکران فیلمی باشد.
در سال های اخیر با توجه به اتفاقاتی که در عرصه سینما رخ داد، حوزه هنری از اکران 
برخی فیلم ها که از دیدگاه مسئوالن حوزه هنری مغایر با اهداف و سیاست های کالن 

فرهنگی نظام و متعرض به هنجارها و اخالقیات جامعه بوده صرف نظر کرد.
 این ماجرا که کامال بدیهی و قانونی بود به دالیل متعــددی تعبیر به »تحریم فیلم« 
از ســوی حوزه هنری شــد و عده ای با توجه به اینکه منفعت خــود را در پرداخت 
چنین واژه ای می دانستند در موضع اپوزیســون قرار گرفته و بار این واژه را بر دوش 
کشیدند و مدام بر شیپور آن دمیدند؛ از این رو سعی کردند تا به استفاده از رسانه ها 

و شبکه هایی که در اختیار داشتند، حوزه هنری را آماج حمالت شان قرار دهند.
نباید از داخل زمین ســینما به مشــکالت مان بنگریم؛ این کار همانند عادتی است 
که خودمان را فقط با خودمان بســنجیم! در صورتی که وقتی از دورتر و با فاصله به 
مشکالت و نارسایی ها نگاه کنیم متوجه می شویم که زمین سینمای ایران فاقد قدرت 
مولد در شرایط فعلی است و برای رونق و رشد آن، توجه کردن به تجارب کشورهای 

دیگر می تواند بسیار مفید باشد.
باید بپذیریم که قواعد ســینما در حوزه توزیع و نمایش درهمه جای دنیا مبتنی بر 
به رسمیت شناختن حق »حیات طبیعی« این فعالیت است و متاسفانه در سینمای 

ایران این حق طبیعی سال هاست که توسط انحصار داخلی »سلب« شده است.
متاسفانه برخی از ِشبه ســینماگران چون توانمندی خود را در لمپن بازی و تشویش 
اذهان عمومی می بینند بنابراین تمام توان و وقت خود را صرف ماجرای پس از تولید 

می کنند.
 اگر نگاهی به تاریخ سینمای ایران بیندازیم متوجه خواهیم شد که همه سینماداران 
برحســب ســلیقه و نگاه شــخصی خود، فیلم مورد نظرشان را در ســینمای تحت 
مدیریتشــان نمایش می دهند و طبیعی اســت کــه حوزه هنری به عنــوان یکی از 
نهادهای موثر فرهنگی کشــور براساس اساســنامه و اولویت هایش این حق را دارد 
تا در سالن های سینمایی که از ســوی رهبری انقالب به این نهاد واگذار شده است، 
دغدغه نمایش آثاری را داشته باشــد که در جهت ایجاد تعالی و نشاط سالم و امنیت 
و آســایش خانواده ها و تقویت مناســبات اخالقی در جامعه حرکــت می کنند و به 
فیلمهای هنجارشکن که از گلوگاه ارشاد با رانت و فشار و سیاسی کاری عبور کرده اند 

با مالحظه و تامل بنگرد.
وقتی هر سینماداری به دلخواه در قالب مراوده با شرکت های پخش اقدام به اکران 
فیلم ها می کند، این حق برای سایر سینماداران از جمله حوزه هنری هم وجود دارد 
که با توجه به ضرورت های فرهنگی- اخالقی جامعه و بر محوریت همان الویت های 

مورد نظر خود، فیلم ها را انتخاب و نمایش دهد.
این درحالی است که به نظر می رســد برخی از فیلمسازان سعی دارند تا با استفاده 
از حربه تکراری و نخ نما شده »عوام فریبی«، بر شهرت و محبوبیت خود بیافزایند. 
حربه ای تکراری که گویا راهی شــده برای بدل به موفقیت کاذب! در واقع آنچه این 
روزها شاهد آن هســتیم این اســت که اصالت و خودانگیختگی جای خودش را به 
تقلید و دروغ داده است و تبدیل به راه چاره عده ای برای رهایی از گمنامی و بدنامی 

شده است!

 نگاهی به جنجال آفرینی
 پیرامون کلمه »تحریِم حوزه  هنری«

وقتی هر سینماداری به دلخواه خود اقدام به اکران فیلم ها می کند، این حق 
برای سایر سینماداران از جمله حوزه هنری هم وجود دارد که با توجه به 
ضرورت های فرهنگی- اخالقی جامعه و بر محوریت الویت های مورد نظر 

خود، فیلم ها را انتخاب و نمایش دهد.

 علیرضا رسولی/ فردا نیوز
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گفتگو

علی معلم:

 مسئولین باید جلوی ابتذال در 
سینمای ایران را بگیرند

جمال شورجه:

در عدم نمایش فیلم های مسئله دار 
به حوزه هنری حق می دهم

علی معلم کارشناس و تهیه کننده سینما معتقد است: مدیران سینمایی باید راه را برای 
استعداد های برتر که صاحب عقیده و منش هستند باز بگذارند و جلوی ابتذال در سینما 

را بگیرند.
علی معلم  در گفتگویی در مورد افت حضور خانواده ها به عنوان مخاطب در ســینماها  
توضیح داد: اصوال ساختار سینما به گونه ایست که بیشتر سنین  سیزده تا سی و پنج  سال 
را درگیر خود می کند و این به کشور خاصی مربوط نمی شود. معموال جوان ها و نوجوان 

ها در جهان بیشتر به سینما رفتن تمایل نشان می دهند .
وی با بیان اینکه در ایران عدم حضور خانواده ها در سینماها بیشتر به چشم می آید گفت: 
کمبود سالن های سینمایی مهمترین دلیل است که خانواده های ما را از رفتن به سینما باز 
می دارد. اگر دقت کرده باشید بیشتر سالن های سینما متعلق به تهران و چند شهرستان 
است، به همین دلیل بیشتر خانواده ها از طریق شبکه های نمایش خانگی فیلم هایشان 

را تامین می کنند.
معلم به صحبت هایش ادامه داد: در کالن شهری همچون تهران هم پراکندگی  سالن ها 
به لحاظ مکانی و جغرافیایی به گونه ایست که تعدادی خانواده ها دسترسی آسان به سالن 
های سینمایی ندارند. در حال حاضر سالن های سینمایی در مناطقی هستند که شاید 
در گذشته خانواده ها در آن مکان زندگی می کردند؛ مثل خیابان های مشرف به انقالب، 
اما در حال حاضر این مناطق بیشــتر اداری و تجاری هستند. به طور طبیعی خانواده ها 

نمی توانند در این فضا برای دیدن فیلم حضور پیدا کنند.
وی به دلیل دیگر این مهم اشاره کرد و گفت: البته متنوع بودن فیلم ها هم شرط بسیار 
اساسی است؛ در حال حاضر موضوعات فیلم های ســینمای ایران بیشتر راجع به اقشار 
متوسط جامعه و مسائل مربوط به زوج های جوان است و کمتر به موضوعات خانوادگی 
می پردازد و به طور کل فیلم های مختص کودکان در چرخه اکران غایب هستند. این در 

حالیست که در دنیا فیلم های پرفروش مربوط به انیمیشن  و کودکان هستند.
معلم همچنین گفت: اتفاقا اگر به فیلم های پرفروش امسال نگاه کنیم متوجه می شویم 

فیلم های پرفروش امسال متعلق به فیلم های خانوادگی است.
این تهیه کننده در بخشی دیگری از صحبت خود با انتقاد از اینکه در سینمای ایران واژه 
مخاطب شناسی برای تولید فیلم ها تعریف نشــده گفت: امروز سینمای ایران به جای 
مفهوم صنعتی بودن درمسیر زنده ماندن قرار دارد. تمامی صنعت ها برای اقشار مختلف 
خود تعریف جداگانه ای دارند، اما سینما به لحاظ مسائل مالی و ضعف در تولید و سرمایه 
گذاری به سمت احتیاجات خانواده ها و اقشار مردم نمی رود و دراین بین کمبود سالن 
های سینمایی هم مزید برعلت می شــود و واقعا به صرفه نیست که فیلم پنج میلیاردی 

فروش دو میلیارد داشته باشد.
معلم با اشاره به اینکه کمتر تهیه کننده ای در سینمای ایران به مخاطب شناسی فیلم خود 
فکر می کند گفت: در حال حاضر تولید فیلم ها بخشی به واسطه رانت، بخشی سفارشی و 
سرمایه تعدادی فیلم ها هم پول های سرگردانند که به ساخت فیلم اختصاص پیدا می کند.
وی در پایان صحبت خود تاکید کرد: باید مدیران ســینمایی جلوی ابتذال در سینما را 
بگیرند و به افراد با شعور سینما میدان کار دهند و راه را برای استعدادهای برتر که صاحب 
عقیده و منش هستند و اسم و رسمی برای خود دارند باز بگذارند؛ چراکه درغیر اینصورت 

به سینمای مبتذل فرصت مانور بیشتری داده می شود.

جمال شــورجه با دفاع ازعملکرد حوزه هنری مبنی برعدم نمایش تعدادی از فیلم های 
مسئله دار گفت: چرا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتقاد نمی کنید که به این فیلم ها 

مجوز ساخت می دهد؟
جمال شورجه تهیه کننده و کارگردان سینما ضمن بیان مطلب فوق توضیح داد: در تمام 
کشورهای صاحب سینما، محدودیت های اکران برای پاره ای از فیلم ها قائل می شوند و 
این مسئله کامال طبیعی است و در آیین نامه وزارت ارشاد ایران هم چنین قانونی داریم. 
پیش از انقالب هم این مقررات وجود داشت. چرا که پاره ای از فیلم ها برای نمایش برخی 

سنین مناسب نیست.
وی ادامه داد: در کشور ما از آنجاییکه ژانرهای متنوع نداریم کمتر شاهد هستیم که برای 
فیلمی شرایط سنی قائل شوند و وقتی هم برای برخی فیلم ها محدودیت سنی قائل می 
شــوند؛ انگار اقدام غیرمترقبه ای رخ داده و همه تعجب می کنند و بعضا، از این پارامتر 

برای تبلیغ فیلم خود هم استفاده می کنند.
کارگردان فیلم »۳۳ روز« در بخش دیگری از صحبت خود گفت: اما نکته بسیار مهم اینکه 
دین ما یکسری محدودیت هایی دارد که فیلمسازان باید تابع این قوانین باشند و نباید در 
فیلم هایشان به ترویج خشونت، ترس، بزهکاری و صحنه های اروتیک یا ترویج همجنس 
گرایی بپردازند، البته نه تنها در ایران که در بسیاری از جوامع هم این عرف و قانون است.

شورجه گفت: در روایات هم آمده که در صورت ترساندن افراد باید به آنها دیه بدهیم و 
ترساندن افراد بی دلیل امری غیرمعمول و ناخوشــایند است و باید هیجان را در جوانها 
مدیریت کرد. حال می بینیم که برخی فیلمســازان تمام تالش خود را در جهت ایجاد 

وحشت و ترس در دل مخاطبان سینما می کنند.
وی در عین حال گفت: اما نمی توانیم در مضامین فیلم هایمان از مشکالت جامعه سخن 
نگوییم و نگاه نقادانه و ارشادی به مشکالت پیرامونمان نداشته باشیم و تا جایی که می 
دانم نقد مشــوقانه همواره با استقبال مســئوالن ما همراه بوده است و باید جامعه برای 
رشد و پیشرفت از نقد هنرمندان بهره ببرد اما به این نکته مهم باید توجه داشت که نقد 
با تخریب دو مقوله کامال جداست. نمی توانیم فیلم های تلخ و گزنده که اساس نظام را 

زیر سوال می برند نقد بدانیم.
شورجه ادامه داد: حوزه هنری یک نهاد دینی و انقالبی است و باید در این مکان سینمای 
انقالبی ترویج شود، وقتی فیلمی مغایر اهداف انقالب باشد و کل نظام را زیر سوال ببرد 
و با اهداف کالن این حوزه مغایرت داشته باشد کامال طبیعی است که مسئولین نتوانند 
تعدادی فیلم ها را در سالن هایشان به نمایش بگذارند چون در صورت اکران باید پاسخگو 

باشند .
وی خاطرنشان کرد: من به حوزه هنری حق می دهم که در عدم نمایش تعدادی فیلم ها 
مالحظاتی داشته باشد چون آنها در جهت آرمان ها و خواسته های رهبری گام بر می دارند.

این تهیه کننده و کارگردان گفت: به نظر من انتقــادات در نمایش تعدادی از فیلم ها را 
باید از وزارت فرهنگ و ارشاد داشته باشــیم که چرا به فیلم هایی با مضامین بعضا تلخ و 
گزنده پروانه ساخت می دهد. مگر نام این وزارت خانه وزارت فرهنگ و هنر است؟ وزارت 
فرهنگ و ارشاد باید متناسب با نام خودش گام بر دارد و برای فیلم هایی پروانه ساخت 
صادر نکند که اشاعه ناهنجاری ها در جامعه باشد. صدور مجوز ساخت و پروانه نمایش 

فیلم های نابهنجار در ماموریت این وزارتخانه نیست.
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دیدگاه

سعید مستغاثی:

سینمای ایران ارتباطی به جامعه ندارد
سعید مستغاثی منتقد سینمای ایران معتقد است: متاسفانه اغلب فیلم هایی که در سینمای ایران در 

حال حاضر ساخته می شود نه ارتباطی به جامعه دارد و نه خانواده ها آن را می پسندند.
سعید مستغاثی منتقد و مستند ساز در گفتگو با سوره سینما در مورد عدم حضور خانواده ها در سینما 
توضیح داد: اینکه خانواده ها تمایلی به ســینما رفتن ندارند نکته قابل پنهانی نیست؛ حتی به اذعان 
سایت BBC و منتقدان این رســانه فیلم هایی که در حال حاضر در سینمای ایران به نمایش در می 
آیند فیلم های خشونت طلب و هیستریکی هستند یا دو سال قبل روزنامه گاردین نوشت که فیلم های 

سینمای ایران در فضای خیانت و مصرف مواد مخدر به معرض نمایش در می آید.
وی ادامه داد: این تصویر و این برداشت ؛ روایت ما نیست که بخواهیم بگوییم دچار توهم شده ایم. این 
مطالب را منتقدانی که تنها در جشنواره های خارجی نشسته اند و یکی دو فیلم ایرانی را نگاه می کنند 
نمی گویند، بلکه آنهایی هستند که به ایران سفر کرده اند و کلیت فیلم های یک سال سینمای ایران را 

فرضا در جشنواره فجر تماشا کرده اند.
این منتقد سینما گفت: در چنین فضایی کامال طبیعی است که خانواده ها احساس امنیت و آرامش نمی 
کنند و رغبت سینما رفتن ندارند. در سینمای آمریکا یک فیلم اگر کلمه نامناسب در آن وجود داشته 
باشد بالفاصله درجه سنی به آن می خورد و محدودیت برای نمایش آن بوجود می آید؛ حال آنکه در 
ایران فیلم ها با الفاظ و ارتباطات نامناسب بدون هیچ معیاری در مکان های مختلف به نمایش در می 

آید و اعتراضات خانواده ها را که مجبور شدند این فیلم ها را ببینند بر می انگیزد.
مستغاثی افزود: به شخصه شــاهد بودم در اتوبوســی خانواده ها به نمایش فیلم یک معمولی )از نظر 
منتقدین( اعتراض داشــتند ؛چرا که پر از الفاظ رکیک  و رابطه های غیراخالقی بود. جوان هایی که 
ارتباط  و ازدواجشان معقوالنه است وقتی در فضای چنین فیلم هایی قرار می گیرند دچار شرم و حیا 

می شوند چرا که برای خود محدودیت قائل هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه اغلب فیلم هایی که در سینمای ایران در حال حاضر ساخته می شود نه ارتباطی 

جوان گرایی؛ راز پیشرفت به سوی افق های هنر انقالب
 واکاوی سیاست های حوزه هنری در عرصه سینمایی

حضور ۱۵ فیلم از محصوالت فیلم های کوتاه و مســتند 
سازمان سینمایی حوزه هنری در جشــنواره فیلم عمار 
قابل توجه اســت. آمارهای اعالم شده نشان می دهد که 
حوزه هنری، در میان شــرکت کنندگان بخش دولتی و 
نهادی باالترین آمار را در بخش مســابقه این جشنواره 
به خود اختصاص داده اســت و این گویای آن است که 
سیاست سازمان سینمایی حوزه هنری در عرصه »جوان 
گرایی«، »نیروسازی« و »کشف استعدادهای جدید« از 

میان نسل های جوان جواب داده است.
حوزه هنری یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین نهادهای 
فرهنگی و هنری انقالب اسالمی است که بسیاری از آن 

به قرارگاه، تکیه گاه و امید هنر انقالب تعبیر می کنند. 
مروری بر پیشــینه فعالیت این مرکز در طول سال های 
انقالب اسالمی نشان می دهد که حوزه هنری همواره، از 
جایگاه جریان ساز و جهت بخشی در عرصه فعالیت های 
فرهنگی و سینمایی برخوردار بوده است. بخش زیادی از 
نسل هنرمندان انقالبی از حوزه هنری وارد جامعه شدند. 
هنرمندانی مانند: محمدرضا هنرمند، شــهریار بحرانی، 
محمد کاسبی، مجید مجیدی، حاتمی کیا، میرکریمی، 
تخت کشیان، سلحشور، شــورجه، شاه حسینی و ده ها 
فیلمساز دیگر در سال های گذشته با حمایت و مشارکت 
این نهاد آثارشــان را خلق کردند و در ســال های اخیر 
نیز، با درک ضرورت ها و نیازهــا بویژه در حوزه آموزش، 
کادرسازی و تربیت هنرمندان جوان انقالبی هم باز این 

نهاد به صورت جدی وارد میدان شده است.
اگرچه نقش حوزه هنری را هم در عرصه سیاســتگذاری 

و تولید سینمایی و هم در بسترسازی جریانات فرهنگی 
نمی توان نادیده گرفت. جدای از پیشینه درخشان حوزه 
در سینمای انقالب؛ در ســال های اخیر برغم کم مهری 
به آثار و موضوعات اســتراتژیک نظام، باز، حوزه با همه 
محدودیت منابع و مشکالت ورود جدی تری در مقایسه با 
خیلی از نهادها و دستگاه های فرهنگی و سینمایی داشته 
که ساخت آثار مهمی چون: مزار شریف )تنها فیلم مرتبط 
با یک اتفــاق بین المللی جمهوری اســالمی(، میهمان 
داریم ) درباره شهدا(، حوض نقاشی، یه حبه قند ) اثر زیبا 
با موضوع زندگی ایرانی اســالمی(، کربال جغرافیای یک 

تاریخ، مستند »نام ها« از جمله آن است.
این نهاد در چند ســال اخیر با سیاســت جوان گرایی از 
طریق تاسیس باشــگاه »فیلم ســوره« و مرکز مستند 
»ســوره« افق تازه  ای را برای کشــف نیروهای انقالبی و 
حمایت از مضامین مهم فرهنگی و اجتماعی باز کرد که 
آثار و دســتاوردهای آن به تدریج آشکار می شود. حضور 
۱۵ فیلم از آثار این ۲ مرکز در جشنواره فیلم عمار گواهی 
است بر موفقیت سیاســت جوان گرایی و باروری و ثمره 

دهی این نگاه.
آثار نســل جدیــد ســینماگران این مرکــز همچون: 
»آنتراکت« )درباره یک سرباز اســرائیلی(، »ما ایستاده 
ایم« )نماهنگ حماســی ضد آمریکایــی و مرتبط با ناو 
وینســنس(، »چای روضه« درباره محــرم، ولد درباره 
کشورهای عربی، »ارغوان« درباره مدافعان حرم، »دایو« 
درباره شــهدای غواص، و ده ها موضوع دیگر بر اســاس 
ضرورت فرهنگی اجتماعی روز جامعه شکل گرفته است. 

یا فیلم های کوتاهی که ملهم از سیاست گذاری محتوایی 
و هدف گذاری حوزه با محوریت ویژه به سینمای دغدغه 
مند، توجه بــه رویدادها و فرازهای مهــم تاریخ معاصر، 
توجه به موضوعــات مبتالبه جامعه: تحکیــم خانواده، 
ســبک زندگی، مناسبات خانودگی، شــهدا، داعش و ... 

تولید شده اند.
تربیت نیروی انسانی همراه با جوان گرایی، کیفی گرایی 
و انقالبی گــری، حمایت و تشــویق جریانــات فرهنگی 
انقالبی رویکردی بوده که سازمان سینمایی حوزه هنری 
مدنظر قرار داده و همچنانکه حجم باالیی از سینماگران 
و هنرمندان از طریق این مرکز به کاروان سینمایی کشور 
پیوستند دور نیست که زمینه سازی برای نسل تازه هم 

فراهم آید.
حضور آثاری چون: کابوس، قابلمه، البالوخشــکه، جیب 
کت، چشم به راه، حضرت مهندس، دوئل، تراس، خاطره و 
... در حوزه تولیدات فیلم های کوتاه و انیمیشن و فیلم های 
مســتندی چون: غزال ایرانی، حراج بزرگ، قصه فیل و 
االغ، بزنگاه، آسمان حسین )ع( در جشنواره مردمی عمار 
گوشه هایی از فعالیت ســازمان سینمایی حوزه هنری را 

در این زمینه نشان می دهد.
نکته مهــم، حضور ، اســتقبال و مقبولیت ایــن آثار در 
جشنواره فیلم عمار است، به هر حال، عمار به عنوان یکی 
از جشنواره های مهم و جریان سازی در فضای فرهنگی و 
اجتماعی کشور جای خود باز کرده و از بسترهای توسعه 
هنر انقالب و هنر مقاومت با نگاه دفــاع از از آرمان های 
انقالب و حمایت از دیدگاه ها و دغدغه های رهبری است. 

به جامعه دارد و نه خانواده ها آن را می پســندند. فضای سینمای ایران به 
شدت نامناسب اســت فیلم ها را به اسم ســینمای اجتماعی اما به شدت 
غیراخالقی تحویل مخاطب می دهند. نه تنها خانواده ها که جوانها هم شرم 

از دیدن این فیلم ها دارند.
مستغاثی در ادامه گفت: به نظر من سینمای ایران سینما نیست؛ به شخصه 
معتقدم اگر فیلم های خارجی ببینم به مراتب بهتر است از دیدن این نوع 

فیلم های ایرانی .
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وقتی نمی خواهند حوزه هنری فیلم های خانواده محور انتخاب کند

حوزه هنری یکی از نهادهایی اســت که در چند ســال 
اخیر تالش کرده است تا با جدیت، خط مشی متناسب 
با محوریت بنیان خانواده و خصایص انســانی و اخالقی 
و بعضا فیلم های ســرگرم کننده سالم را در شیوه اکران 

فیلم در سینماهایش لحاظ کند..
این خط مشی  اگرچه از حقوق بدیهی حوزه هنری است 
و  اگرچه حوزه، می تواند مثل هر جای دیگری فیلم هایی 
را برای اکران در ســینماهایش انتخاب کند که منطبق 
بر اصول این نهاد انقالبی اســت،اما از همان آغاز می شد 
حدس زد که جماعت زیادی بــرای به زانو درآوردن این 

تفکر حوزه هنری از هیچ تالشی دریغ نخواهند داشت.
جماعتی که با پروپاگاند و ایجاد فضایی مطابق میل خود 
و بعضا ساخت فیلم های مساله دار و درآوردن سودهای 
سرشار از آنها، دنیا به کامشــان بود، حاال با یک چالش 
جدی روبرو شــده بودند. این جماعت بــه هیچ قیمتی 
حاضر نبودند از سودهای سرشارشان بگذرند و از همان 
ابتدا مشخص بود که با تمام قوا برای گرفتن این حق از 

حوزه هنری به مقابله با آنجا خواهند رفت.
هیاهو و جنجال رسانه ای، مظلوم نمایی، اختصاص دادن 
سانس های بیشــتر و روزهای اکران بیشتر به فیلمهای 
انتخاب نشــده توســط حوزه هنری، انــواع بیانیه ها و 
تهدیدها و جاروجنجال ها فقط بخشــی از این اقدامات 

است.
حوزه اگرچه تالش کرده است تا فیلم های سرگرم کننده 
سالم را هم در لیست فیلم های انتخابیش بگنجاند و انواع 
سلیقه ها را در چارچوب اصول و ضوابطش راضی کند، اما 

این هجمه ۳ سال است که همچنان ادامه دارد.
نمونه اخیر این هجمه هم ماجرایی بــود که با اعتراض 

نرگس آبیار آغاز شد.
خانم آبیار کارگردان خوب ســینما و خالق آثاری چون 
شیار۱۴۳ و نفس، که در این صف بندی ها قرار نمی گیرد 
و رویه مستقلی دارد،  در برنامه هفت نسبت به عملکرد 
حوزه هنری معترض شد. اعتراضی که کامال شخصی بود 
و ربطی به دعوای انتخاب نشده ها توسط حوزه نداشت ) 
پیش تر هم حوزه هنری از فیلم های این فیلمساز حمایت 
قابل قبولی داشــت(. این کارگردان خوب سینما که با 
حمایت سازمان های ارزشی نظیر اوج فیلم می سازد اما 
مدعی است بودن او با ســید محمد خاتمی در یک قاب 
باعث عدم حمایت نهادهای ارزشــی از او شده است، در 

برنامه هفت ۱۹ آذر گفت:
“حوزه هنری ادعای کار فرهنگی دارد و از نمایش فیلم 
»النتوری« یا … به خاطر نامناسب ارزیابی کردن آن ها، 
ســرباز می زند، االن فیلم روحوضــی نمایش می دهد. 
همین حوزه هنــری در عین حال از ســالن دادن به ما 
خودداری می کند. ما از ابتدا با ۲۳ ســالن شروع کردیم 
و االن ۱۶ ســالن داریم. »نفس« همواره با ســالن پر و 
ظرفیت خوب اکران شــده، اما وضعیت ســانس دهی و 

سالن دهی به ما بسیار بد است.”
فارغ از این که ادعای خانم آبیار درست بود یا غلط، همین 

اعتراض بهترین دستمایه را به مخالفان حوزه داد تا فاز 
دیگری از حمله به حوزه را کلید بزنند.

روابط عمومی ســازمان ســینمایی حوزه اندکی بعد از 
اعتراض خانم آبیــار، صحبت هــای او را تکذیب کرد و 

مدعی شد:
“بد نیســت خانم آبیار رصد دقیق تری از ســینماها در 
خصوص آمار مخاطبان این فیلم داشــته باشند. وقتی 
سینمایی پس از چند روز تنها موفق شده ۵۴ تا ۷۵ قطعه 
بلیت این فیلم را بفروشد در واقع اصرار به تداوم نمایش 
فیلم در این سینما برای خود فیلم و کارگردان آن وجهه 
خوبی ندارد. با این حال حوزه هنری به حسب دغدغه و 
نگاهی که دارد ترجیحا اولویتش با این طیف آثار است.”

بعد از آن، محمد حمزه زاده سعی کرد فضای معقول تری 
بسازد و در جمع مدیران استانی بهمن سبز گفت:

“هر فیلمی که اکران شــده و فروش مــی کند برای ما، 
تهیه کننده و ســرمایه گزار پیامی دارد. سرمایه گذاران 
در هر بخشی سرمایه شان را هزینه نمی کنند و به دنبال 
آثاری هستند که از آن ها اســتقبال شود. اما بسیاری از 
فیلم های تولید شده در ایران کف مطالبات ما از خواسته 
های فرهنگی است. بعضی از این آثار قابل اعتنا و سازنده 

نیستند.”
مدیر عامل سازمان ســینمایی حوزه هنری افزود: ما در 
حوزه هنری طبق قواعد و اصــول و وظایفی که داریم، 
آثاری را که ســالم هســتند اکران کرده ایم؛ اما قشری 
از جامعه هستند که کمتر به ســینما می روند یا اصال به 
سینما نمی روند چون تولیدات سینمای ایران با سلیقه 
و اعتقاد این گروه همخوانی ندارد. باید یکی از مهم ترین 
برنامه هایمان این باشد که این گروه را که به آرمان های 
انقالب وفادار بوده، تقید مذهبی بیشتری دارند و معموال 

با سینما قهر هستند به سینماهایمان بیاوریم.
حمزه زاده گفت: فعال و در گام اول شاید این تماشاگران 
اندک باشند، اما به مرور بیشــتر خواهند شد. مطمئنا با 
حضور این قشــر، فروش فیلم ها جابه جا خواهد شــد و 
تغییر میزان اســتقبال از فیلم ها، مسیر تولید فیلم ها را 

عوض خواهد کرد.
اما به محض آنکه مدیرعامل ســازمان ســینمایی حوزه 
با عقالنیــت مانع بروز ســوء تفاهم ها شــد، اعتراضات 

خشمگینانه  و غیرمنطقی شروع شد.
وی همچنین در برنامه  شهر فرنگ شب گذشته در پاسخ 
به اعتراضات مهــرداد فرید- دبیر شــورای عالی تهیه 

کنندگان- گفت:
حوزه هنری بیش از ۱۲۵ ســینما در اختیار دارد که در 
حال حاضر بیش از ۹۰ سالن آن فعال است، سینماهایی 
که در اختیار بخش خصوصی بوده تبدیل به پاساژ و بانک 
شده در حالی که ما ســینماهای خود را حفظ کرده ایم، 
از سال ۷۰ تا کنون ما سینماهای خود را حفظ کرده ایم، 
حوزه هنری قرار اســت تا پایان سال ۹۶ بیش از ۸ هزار 

صندلی به سالنهای سینمایی کشور اضافه کند.
حمزه زاده افزود: ما از ســال ۹۲ که به صورت گزینشی 

فیلم ها را انتخاب می کنیم با جامعه ســینمای کشور در 
ارتباط هستیم، ما با جامعه ســینمایی کشور جلسه ای 
داشته ایم، در این جلسه گاهی ممیزی اعمال می شود و 
تهیه کننده آن را رفع کرده و فیلم آماده اکران می شود 
و گاهی ممیزی به قدری است که کل فیلم را زیر سوال 

می برد و اصوال قابل اکران هم نیست.
ما با جامعه ســینمایی کشــور در تعامل هســتیم اما 
نکته مهم این است که همیشــه قرار نیست این سالم و 

علیک ها به نتیجه دلخواه طرف مقابل ختم شود.
حرف های مدیرعامل سازمان سینمایی اگرچه منطقی 
بود اما مخالفان حوزه هنــری، طبیعتا به دنبال منطق و 

استداللی از این دست نبودند.
سید غالمرضا موســوی تهیه کننده فیلم خشکسالی و 
دروغ- که درصف اول مخالفان حوزه اســت و هر روز با 
یک اظهار نظر و ایجاد فضای جنجال تالش دارد تا حق 

حوزه از او گرفته شود، در صفحات مجازی نوشت:
باید عــرض کنم که بــه گمان من دیده نشــدن بخش 
ســینمایی حوزه هنری به خاطر این اســت که نه مهم 
اســت و نه اهمیت دارد. به همین دلیل هم با رفتارهایی 
مثل تحریم فیلم های اجتماعی می خواهید مرکز تحت 

مدیریت تان را مطرح کنید. یاد برادر حاتم طایی بخیر.

از سوی دیگر کارگردان فیلم خشکسالی و دروغ  هم که 
موضوعش خیانت است و نگاهی تلخ به خانواده محوری 

دارد اذعان داشت:
“زمانیکه یک شــب به اکران متوجه تحریم فیلمم شدم 
بارها تالش کردم تا آقای حمزه زاده را ببینم اما نه ایشان 
و نه آقای مومنی شــریف به هیچ وجه حاضر نشــدند با 
من دیدار کنند و تماســهای مکرر و بارهــا مراجعه من 
را بی پاسخ گذاشــتند. من هرگز نفهمیدم فیلمی که در 
راستای تحکیم خانواده بود چرا مورد تحریم حوزه قرار 
گرفت و از ســالنهای پر تعدادش محروم شد ولی حاال 
متوجه سطح سلیقه حوزه شدم قطعا در انفعال سازمان 
سینمایی و خانه سینما برای فیلم جدیدم از این سازمان 
هم درخواست پروانه ساخت و هم نمایش خواهم کرد.”

این جدال برای گرفتن حــق انتخاب حوزه هنری جهت 
نمایش فیلم در سینماهایش ۳ سال است که ادامه دارد 
و احتماال تا پایان سال بر شــدت آن افزوده خواهد شد. 
حوزه هنری هم در این ۳ سال نشان داده است که حاضر 
نیست حق قانونی خود را به هیچ قیمتی از دست بدهد 
و در این جدال مغلوب نخواهد شــد. جدالی که با صرف 
هزینه های زیاد و اســتفاده حداکثری مخالفان حوزه از 
ابزارهای تحت نظارتشــان شــکل گرفته است. دعوای 
عجیبی که یک طرف آن نهادی اســت کــه میخواهد 
فیلمهایی با موضوع تکریم بنیان خانواده یا فیلم سرگرم 
کننده ســالم را نمایش دهد و طرف دیگرش که از این 
تصمیم ضرر مالی زیادی کرده و می خواهد به هر قیمتی 

این حق را از حوزه هنری بگیرند.
 منبع: خبرگزاری فارس

بازخوانی ماجرای هجمه علیه سیاست های سینمایی حوزه هنری؛

جدال برای گرفتن حق انتخاب حوزه هنری جهت نمایش فیلم در سینماهایش 3 سال است که ادامه دارد. حوزه هنری تاکید دارد اولویتش با فیلم های خانواده محور و سرگرم 
کننده سالم است اما مخالفان، این حق را به رسمیت نمی شناسند.

گفتگو
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پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: 

حجت االسالم سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: 

حجت االسالم نصراهلل پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در مورد 
نحوه انتخاب فیلم ها توسط حوزه هنری برای اکران عمومی که مبتنی بر اطمینان خاطر 
و آرامش خانواده هاست تاکید کرد و گفت: وظیفه و رســالت نهادهای فرهنگی و انقالبی 
همچون سازمان تبلیغات اسالمی حوزه هنری و کمسیون فرهنگی مجلس است که اجازه 

ندهند سینما از فضای گفتمان انقالب خارج شود.
وی افزود: حوزه هنری دارای رسالتی اســت که باید از ظرفیت های موجود سالن هایش  
به نحو احســن بهره ببرد و اختصاص دادن ســالن هایش به فیلم های ارزشی در اولویت 
برنامه هایش باید قرار داشته باشد؛ چراکه  اقشــار مردم و خانواده ها به این سالن ها برای 
تماشــای فیلم مورد عالقه خود می روند و به نوعی به این ســالن ها اعتما دارند. از طرف 
دیگر از آنجایی که سالن های سینمایی توســط بخش خصوصی اداره می شود نمی توانیم 
ســالن داران را به اکران فیلم ها ملزم کنیم و اجبار در اکران فیلم ها به صاحبان سینما به 

هیچ عنوان منطقی نیست.
رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اســالمی  در مورد عدم حضور خانواده ها در 
سالن های سینمایی در ســال های اخیر توضیح داد: به این نکته باید توجه کرد فرهنگی 
که بین مردم شکل می گیرد حاصل فرایند ســالیان متمادی ارتباط بین مردم است. اگر 
امروز با عدم استفاده از سالن های سینمایی توســط قشر قابل توجهی مواجه هستیم این 

حاصل عدم اطمینان خانواده ها به این مکان هاست.
پژمانفر ادامه داد: البته عده ای از مردم که  با سالن و سینما رابطه نداشتند بعد از انقالب به 
این مکان ها راه پیدا کردند اما از آنجایی که نتوانســتیم یکسری ابهامات گذشته در مورد 
سالن های ســینمایی را از ذهن برخی  خانواده ها پاک کنیم این مسئله به این منجر شده 

که نتوانیم قشر متدین جامعه را در سالن های سینمایی ببینیم.
وی گفت: در طول سالیان گذشته شــاهد بودیم هر زمان فیلم های ارزشی با کیفیت در 
سینماها اکران شد  جمعیت قابل توجهی از اقشار مختلف جامعه در سینماها حضور پیدا 
کردند و هر زمان هم که تولیدات نامناسبی روانه اکران شود اقبال عمومی  از این فیلم ها 
کم اســت. قطعا به این نکته باید اهمیت دهیم که عدم حضور خانواده ها در ســینماها از 

حجت االســالم و المســلمین احمد سالک 
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس در 
گفتگویی بیان کــرد: اینکه حــوزه هنری 
با مالک هــای ارزشــی فیلم هایی در جهت 
تحکیــم نظام خانــواده را در ســینماها به 
نمایش می گذارد جای بسی تقدیر و تشکر 
دارد؛ ما توقعی هم جز این میزان دقت عمل 

از حوزه هنری نداریم.
وی تصریح کــرد: اگر روزی حــوزه هنری 
فیلم های مســئله دار و هنجارشــکن را در 
ســینماها به نمایش در بیــاورد این خالف 
منویات و سیاست های رهبری است و باید 

پاسخگو باشد.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس با تاکید 
بر اینکه  کنتــرل در اکــران و پخش فیلم 
در ســینماهای حوزه هنری وظیفه خطیر 
مســئولین این سازمان اســت افزود: شکی 
نیست انتخاب درســت فیلم ها به اطمینان 

خاطر و آرامش خانواده ها کمک مــی کند و فیلم های فاقد ارزش به 
گسترش فساد در جامعه دامن می زند.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت خود توضیح داد: همانطوری 
که می دانیم برای اینکه فیلمی در سینماها به اکران عمومی در بیاید 
از سه شــورا عبور می کند. در واقع فیلم ها از سه مرحله می گذرند تا 

بتواند امکان نمایش پیدا کنند.
وی ادامه داد: شــورای اول از مجموعه افرادی تشکیل می شود که 
در وزارت ارشــاد بعد از تائید فیلم نامه مجوز تولید فیلم را صادر می 
کنند. گروه دوم شامل کسانی می شوند که بعد از ساخته شدن فیلم 
را تعقیب کرده و بر چگونگی ساخته شدن فیلم کنترل نظارتی دارند 
که به عقیده من این بخش شورا در وزارت ارشاد در انجام مسئولیت 
خود ضعیف عمل می کنند چراکه مشــاهده شــده فیلم نامه ای که 
مجوز ســاخت دریافت می کند نســبت به  فیلمی که ســاخته شده 
متفاوت است که در این مورد دقت نظر بیشتری باید صورت بگیرد.

حجت االســالم ســالک ادامه داد: اما مرحله مهم دیگر سینماداران 
کشور هستند که انتخاب می کنند چه فیلمی را در سینماهایشان به 
نمایش در بیاورند و تشخیص می دهند فیلم هایی با سالئق مخاطب 
در چه سینمایی به نمایش در بیاید. بدیهی است حوزه هنری با توجه 

خانواده ها به سینماهای حوزه هنری اعتماد بیشتری دارند

محتوای فیلم ها ناشی می شود.
رئیس کمیســون فرهنگی مجلس شــورای اســالمی در بخش دیگری از 
صحبت خود گفت: اکثر خانواده ها به خدماتی که در ســالن های سینمایی 
به آنها ارائه می شود حساسیت دارند و تمایل دارند زمانی که خانواده آنها با 
لحظه های فیلم ارتباط عاطفی برقرار می کنند در آرامش و اطمینان خاطر 
به ســر برند. البته آن چیزی که به شخصه در ســالن های سینما مشاهده 

کردم دیدم که خدمات به بهترین نحو به مخاطبان داده می شود.

کنترل اکران فیلم ها وظیفه خطیر حوزه هنری است

به مســئولیتی که بر عهده دارد تشــخیص 
می دهد چــه فیلمی را در ســینماهای زیر 

مجموعه اش نمایش دهد.
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عدالت یعنی میدان دادن به فیلم های هنجارشکن؟

ظهارنظر ســرکارخانم ســیده فاطمه ذوالقدر عضو 
محترم کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص لزوم 
عدالت در اکران آثار ســینمایی بدون توجه به خط و 
ربط سیاسی سازنده اثر و انتقاد از عملکرد حوزه هنری 
در این زمینه بیش از هر چیز نشــان دهنده ی فقدان 
آگاهی، عدم شناخت و اطالعات وی و دور بودن این 
نماینده از فضای فرهنگی و ســینمایی کشــور است 
و جــای نگرانی دارد که ایشــان عضو هیات رئیســه 
کمیسیونی است که قرار اســت در عرصه فرهنگ و 

سینما قانون گذاری نماید.
حمایت نماینده مجلس از یکی دو فیلم مســئله دار و 

انتقاد از یک نهاد انقالبی قدری جای تامل دارد.
حوزه هنری همان نهادی اســت که در دولت پیشین 
و در اوج اختالف ها در خانواده ســینما در حمایت از 
ســینماگرانی که در اثر تعطیلی خانه سینما متواری 
بودند فارغ از تنگ نظری هیا سیاســی چتر حمایتی 
پهن کرد تا انســجام، وفاق و همدلــی در این جامعه 
سینمایی کمرنگ نشود و در همان دوره هم به حسب 
ضرورت هــای فرهنگــی و اجتماعــی در واکنش به 
عملکرد بعضا، غلط تیم ســینمایی گذشته و اعتراض 
به گسترش موج فیلم های«فسادمحور« و »عشق های 
مثلثی« َعلم جلوگیــری از اکران این گونــه فیلم ها 
را برافراشــت و این پرچم همواره برافراشته است تا 
آثار مغایر و متضارب بــا آرمان های انقالب، ارزش ها 

و باورهای فرهنگی و اجتماعی میدان داری نکنند.
اما این نماینــده محترم اطالع ندارد که ســازندگان 
معدود فیلم هایی که در ســال های اخیر و در ســال 
جاری بر اساس سیاست های حوزه هنری در راستای 
تحکیم خانواده، تقویت مناســبات اخالقی، گسترش 
و محکم سازی باورهای فرهنگی و اجتماعی؛ و مبانی 
دینی مردم مشــمول ســبد حمایتی ایــن نهاد قرار 
نگرفته اند یا به اصطالح موج ســازان و بولتن سازان 
اپوزیسیونی تحریم شده اند عموما، فیلم های هستند 

که نه سیاسی اند و نه سازندگان شان سیاسی اند.
اظهارنظر شــتابزده و پیش داوری از سوی عضو خانه 
ملت چندان پسندیده نیست و ای کاش ایشان با هم 
فکری و هم اندیشی سایر اعضای کمیسیون به تحلیل 

امور می پرداختند.
بد نیســت نگاهی کنیم بــه چند فیلمی که در ســبد 

حمایتی حوزه هنری قرار نگرفته اند.
فیلم »النتوری« کاری از رضا درمیشیان – فیلمی که 
حتی از ســوی تهیه کننده اش هم برای سنین زیر ۱۸ 
سال مجاز دانسته نشد و در پوستر آن این ویژگی درج 
گردید. »النتوری« فیلمی اســت مشحون از »نمایش 
لخت و عریان خشــونت« و »چالش با حکم قصاص« و 
»همدردی با بزهکاران هنجارشکن«. با این حال حوزه 
هنری به دلیل اینکه عدم اکران سینماهایش بهانه ای 

دست سازندگان این فیلم ندهد تا در فضاهای مجازی 
سوء استفاده کنند اعالم کرد به خاطر پر بودن ظرفیت 
اکران سینماها و نداشتن سالن خالی نمایش این اثر را 
در اولویتش نمی بیند. الزم به یادآوری اســت که فیلم 
قبلی همین فیلمساز با عنوان من عصبانی نیستم پس 
از ساخت و پروانه نمایش از سوی خود وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی توقیف شد.
فیلم دیگری که در ســبد اکران حوزه هنری گنجانده 
نشده فیلم »خشکسالی و دروغ« است که سراسر نمایش 
مناسبات اروتیک و دیالوگ های درون تختخوابی است 
و مفاهیم تلویحی و کلمات نامناسب و زشت در آن موج 
می زند که به هیچ وجه متناسب شان خانواده ها نیست.

واقعاً، حوزه هنری به عنوان یک نهاد ارزشی و به تعبیری 
امید هنر انقــالب باید به خاطر این سیاســت ها مورد 
قدردانی قرار گیرد و قطعا، اســیبی که از طریق اکران 
این دسته از آثار به کلیت سینما وارد می شود به مراتب 
بیشتر و سنگین تر از زیان مالی اندکی است که ممکن 

است متوجه این آثار شود.
شایسته است اشاره ای داشته باشیم به فیلم هایی که 
حوزه هنری در چند ساله اخیر مشمول سبد حمایتی 
اش قرار نداده که مجموعا به انگشتان دو دست هم نمی 

رسد. این فیلم ها عبارتند از:

 فیلم »زندگی خصوصی« که بعد از اکران از سوی وزارت 
ارشاد توقیف شد.

  فیلم »گشت ارشــاد« که باز هم بعد از اعتراض طیف 
های مختلف مردم و اعتراض در خطبه های نماز جمعه 

و نارضایتی مراجع  بعد از اکران توقیف شد.
   فیلم »من مادر هستم« که بعد از اکران در تهران؛ در 
شهرهای مشهد، کاشان، بابل، رفسنجان، یزد، چالوس، 

قم و تبریز و … نمایش آن ممنوع شد.
   فیلم »بی خود و بی جهت« که اکران آن در قم ممنوع 

شد.
   فیلم »برف روی کاج ها«که بــاز هم با واکنش علما و 

تذکر این بزرگواران روبرو شد.
  فیلم »خرس که اساسا، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی پروانه نمایش آن لغو و صادر نشده است.
  فیلم »خانه دختر« که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 

پروانه نمایش آن صادر نشد.

با این نمایه می توان عنوان کــرد عملکرد حوزه هنری 
به عنوان قرارگاه هنر انقالب اسالمی در عدم اکران این 
فیلم ها نه تنها اشتباه و نا عادالنه نبوده بلکه به تعمق و 
واقع بینی می توان گفت: این سیاست و نصمیم در سطح 

کالن به نفع سینما هم بوده است. سینمایی که شاید، 
در اثر«ولنگاری« برخی از مدیران امروز شاهد قهر و بی 

مهری خانواده ها  از سالن هایش است.
با نگاهــی منصفانه و بررســی کارشناســانه به وضوح 
می توان دریافت آثار ســینمایی که حوزه هنری روی 
آن ها انگشــت گذاشته و حساسیت نشــان داده است 
به چه سرنوشتی دچار شــده اند. متأسفانه تعدادی از 
آن ها بعد از لجبازی ارشــاد و اکران در برخی از سالن 
ها با واکنش های تند و شدیدالحن طیف های مختلف 
مردم روبرو شده اند و هزینه های اجتماعی و آسیب های 
زیادی را به همراه داشتند و زمینه های بدبینی خانواده ها 
و نگرش منفی نخبــگان و عالمان را نســبت به کلیت 
سینما در پی داشته اســت. چالشی که هنوز هم بعضا، 
اثرات اجتماعی آن به شــکل بی اعتمادی خانواده ها و 
قهر خانواده ها با سینما و سالن های سینما گریبان این 
عرصه را گرفته است. بازتاب بد نمایش برخی از این آثار 
حتی، تا به تریبون نمازهای جمعه هم کشیده شده است 
و بی شــک، فاصله و بدبینی ایجاد شده زمان می برد تا 

مرتفع گردد.
واقعــاً آیا می تــوان از حــوزه هنری انتظار داشــت تا 
سینماهایی را که به دستور رهبری انقالب به این نهاد 
سپرده شده  در اختیار فیلم هایی قرار دهد که فارغ از 
گرایش و ســالیق سیاســی مغایر با مفاهیم اخالقی و 
مبانی اعتقادی مردم و تحقیرکننده باورهای اجتماعی 
و تخریب کننده ساختار خانواده ها و ارزش ها و هنجارها 
و تلخ و سیاه هستند؟احساس می شود این عضو محترم 
کمیســیون فرهنگی تحت تأثیر  برخی سینماگران با 
توهم تحریم حوزه هنری قرار گرفته اســت. بهتر است 
یادآوری شود که این رویکرد حوزه هنری ربطی به خط 
و ربط سیاسی سازندگان آثار و دوره های سیاسی و عمر 

دولت ها ندارد.
آیا ایجاد عدالت در اکران میدان دادن به دو و سه فیلم 
چالش برانگیز و مسئله داری است که از گلوگاه وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی عبور کرده اند؟
سینمای ایران بیش از هر زمانی به نشاندن بذر امید و 
نشاط؛ و تقویت مفاهیم اخالقی و مضامین انقالبی نیاز 
دارد.  وقتی رهبری انقالب بــا رصد کردن عمق فاجعه 
از″رواج و گسترش پدیده ولنگاری در فضای فرهنگی 
و جامعه« هشــدار می دهد تخریب نهادهای انقالبی، 
دلسوز و دغدغه مند و ســنگ چند فیلم مسئله دار را 
بر ســینه زدن و نادیده گرفتن حجم عظیم و درخشان 
فعالیت های جبهه دلسوز نظام ذیل عنوان بزرگ حوزه 

هنری قابل تامل است.

نقدی بر اظهار نظر فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس؛ 

وقتی رهبری انقالب با رصد کردن عمق فاجعه از »رواج و گسترش پدیده ولنگاری در فضای فرهنگی و جامعه« هشدار می دهد تخریب نهادهای انقالبی، دلسوز و 
دغدغه مند و سنگ چند فیلم مسئله دار را بر سینه زدن و نادیده گرفتن حجم عظیم و درخشان فعالیت های جبهه دلسوز نظام قابل تامل است.

 منبع: صابر نیوز
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بازتاب

رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری در این برنامه گفت: سینمای 
ایران امروز یک کلیت است و به تعبیری به مثابه یک کشتی است که 
همه ما سوارش هستیم. مسیر یکی است. مقصد یکی است. امنیتش 
امنیت همه اســت و سالمتش سالمت همه اســت. ماجرای گفتمان 
درون گفتمانی و درون خانواده بــا مناظره فرق دارد. و این بداخالقی 
که عده ای از این برنامه به مناظره تعبیر کردند شبیه بداخالقی های 
دیگری است که در حق حوزه هنری مدام می کنند. گفتگوی ما درون 
خانودگی است و فرق می کند با آنچه که در انتخابات و وضعیت های 

سیاسی معموالً مطرح می کنند.
 محمد حمزه زاده با بیان اینکه بحث تحریم هم تعبیر غلطی اســت. 
خاطر نشان ساخت: تحریم برچسبی است که بعضی از کسانی که فیلم 
هایشان در ســینماهای ما اکران نشــد روی کار ما گذاشته اند و یک 
عبارت و تعبیر ناصحیح و غلط و نامربوطی است. وی ادامه داد: اگر کاری 
که حوزه هنری می کند اسمش تحریم باشد پس همه سینمادارانی که 
فیلم هایی را نمی توانند اکران کنند یا اکران نمی کنند مشغول تحریم 
هســتند. یعنی هر ســینماداری که فیلمی را انتخاب نمی کند با این 

رویکرد انگار آن فیلم را تحریم کرده است. 
قائم مقام رئیس حوزه هنری معتقد است اساساً عبارت تحریم عنوان 
غلطی است که روی کار ما گذاشته اند. ما هم مثل هر سینمادار دیگری 
در چهارچوب قانون و ضوابطی که وجود دارد و همه دارند به آن عمل 

رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری در برنامه »شهر فرنگ« عنوان کرد:

تحریم برچسب غلطی است

می کنند این امکان و این حق را داریم فیلم هایی را برای اکران انتخاب 
بکنیم و یا انتخاب نکنیم. وی اظهار داشت: طبق قانون کارمان را انجام 
می دهیم و تا االن یک خط از قوانین تخطی نکردیم.  تاکنون هم  هیچ 
نوشته   مصوبه و آئین نامه ای هم از جایی در نیامده که کاری که ما انجام 
می دهیم را غیرقانونی بداند و یا اســمش را تحریم  بگذارد. بنابر این ما 
با این نگاه موافقت نداریــم و  در واقع ما فیلم ها را برای اکران گزینش و 

انتخاب می کنیم و این اسمش نمی تواند تحریم باشد. 
این مدیر ســینمایی اظهار داشــت: البته نکته قابل تأمل این است 
بعضی از سینماگرها در مواردی که می خواهند فیلم شان جذاب شود 
بقیه مواردی که می توانست باشد و مؤثر و مفید هم باشد را رها کردند 
و چسبیدند به خط قرمزها. هی اصرار دارند تا زهرش را زیاد کنند که 
فیلمش بفروشــد ولی ما نمی توانیم فیلمی که آرمان های انقالب را ، 
آرمان های جنگ را و باورهای مردم را زیر سوال می برد و آن ها را ناامید 
می کند و روزگار را تیره و ســیاه نشــان می دهد حمایت کنیم. حمزه 
زاده با اشاره به ویژگی و مشخصه سینماداری حوزه هنری گفت: حق 
مضاعفی از ما و  از همکاران من ضایع  می شود وقتی ببینند زحماتشان 
در بازسازی و نوسازی ســینماها ندیده گرفته می شــود. وقتی زمین 
ســوخته و ویرانه را تحویل می گیرند و تبدیل به ســالن و سینمایش 
می کنند و تحویل ناوگان سینمایی کشور می دهند و به چشم دوستان 

نمی آید و مدام تخریب و تخطئه می کنند.
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پرونده

 »A157« چند دقیقه پس از دیدن
تمام وجودم پر از نفرت شد
بهناز ضرابي زاده

تحمل دیدن این فیلم را جز همان چند دقیقه 
آغازین نداشتم! همان چند دقیقه کافي بود تا تمام 

وجودم پر از نفرت شود.
مســتند A۱۵۷، روایتي اســت تکان دهنده از 
سرنوشت سه دختر کرد سوري که توسط یک 
سرباز داعشــي مورد تجاوز قرار گرفته اند. بهناز 
ضرابي زاده، نویسنده کتاب تحسین شده  دختر 
شینا، در مورد این فیلم یادداشتي نوشته است که 
در ادامه خواهید خواند: تحمل دیدن این فیلم را 
جز همان چند دقیقه آغازین نداشتم! همان چند 
دقیقه کافي بود تا تمام وجودم پر از نفرت شود. 
نفرت و انزجار نسبت به کساني که نمي شود آنها 
را انســان نامید. در تصور من حتي حیوانات نیز 
قادر به انجام چنین خشــونت هاي وحشیانه اي 
نیستند. این فجایع شرم آور که نمونه اي از آن در 
این مستند به تصویر کشیده شده شاید در همه 
جنگ هاي جهان نیز رخ داده باشــد، اما به نظر 
مي رسد اوج قساوت و شقاوت و پلیدي در دستان 
سیاه داعش است که در جنگي نابرابر و وحشیانه 
یا به تعبیري دیوانه وار و شیطاني به مظلوم ترین 
و بي پناه ترین انسان ها، یعني دختران خردسال 
حمله ور شده اند و حیواني ترین تعرض ها را نسبت 

به آنها انجام داده اند... .
شــرح ماجراي دردناک این ســه دختر سوري 
کرد زبان ۱۱، ۱۳ و ۱۵ ســاله را که مورد تعرض 
تجاوزگران زشت روي حیوان صفت داعشي قرار 
گرفتند را دیدم و چند روز از زندگي ام با اضطراب و 

افسردگي گذشت و مدام زیر لب مي گفتم:
خدایا! جوانان سرزمینم را حفظ کن. مردان باغیرت 
کشــورم را حفظ کن که لبریــز از روحي الهي و 
اندیشه اي آسماني اند و براي جنگ با این گرگ هاي 
خون آشام ترک وطن کرده و از عزیزترین نعمت 
دنیوي یعني جان شــیرین و زندگي و خانواده و 
همسر و کودکان شیرین زبان گذشته اند تا اشکي 
در چشم دخترکي مظلوم فرو نلغزد و تن او آماج تیر 

و نگاه هاي حرامیان قرار نگیرد.
خدایا! این مــردان پاک، ایــن مدافعان حقوق 
بشریت، این انسان هاي بهشــتي را در پناه خود 
حفظ گردان و مــا را ببخش که هیــچ گاه قدر 
داشته هاي خود را ندانستیم و هیچ گاه نتوانستیم 
آن طور که شایسته است از قهرمان هاي مهربان 
و متعهد سرزمین مان قدرداني نماییم. مرداني 
آســماني که تنها به امنیت چهار گوشه کشور 
خود نمي اندیشند، آنهایي که به امنیت و آسایش 
مسلمانان جهان فکر مي کنند. خدایا! ما را ببخش 
که به جاي ســپاس و حمد و ثناي این امنیت 
بي بدیل که نتیجــه ایثار و از خودگذشــتگي 
انسان هاي پاک سرشت کشور پهناور اسالمي ام 
مي باشد همیشه دهانمان را به اعتراض و انتقاد و 

شکوه گشوده ایم.

»روکن«، »هیلین« و »سوالف« سه دختر سوری که از 
دست دادن پدر و مادر خود در جنگ با تروریست های 
داعشــی، مجبور به زندگی در اردوگاهی در نزدیکی 
مرز ترکیه شدند. آنها اهل شــهر»دیرک« هستند. 
داستان به این جا ختم نمی شود. آن ها به دلیل تجاوز 
تروریست ها، باردار هستند در حالی که به دلیل سن 
کمشان اصال نمی دانند چه باید کنند. شاید هم این 
موضوع به دلیل معصومیت آن ها باشد. دختر کوچک 
که تاب تحمل این موضوع و نــگاه معنی دار بقیه را 
ندارد، تاکنون چند بار دست به خودکشی زده است 
و البته ناکام مانده اســت. این موضوع نیز به مصایب 
خواهر بزگتر اضافه شده اســت و او باید عالوه بر این 
موضوع، فرق دختر بودن و زن بودن را برای خواهران 
کوچک خود توضیح بدهد. بخش دیگر داستان روایت 
همان اتفاق تلخ اســت. آن چه که بــه این نوجوانان 
بی گناه گذشته است و اکنون با پیامدهای آن درگیر 
هستند. هر کدام از دختران که می خواهند آن ماجرا 
را روایت کنند فقط گریه می کنند و به دوربین خیره 
می شــوند. خواهر بزرگتر می گوید که تروریست ها 
زنان مسن، میان ســال و دختران جوان را از هم جدا 
می کردند و طعمه هایشان را از میان دختران جوان 
انتخاب می کردند. او می گوید که این دشمنان برای 
انجام این کار به فتوایی مبنی بر مالکیت بر اسرا استناد 
می کنند، دین این دختر را بیهوده و عبث می دانند و 
به التماس های یک دختر جوان هیچ توجهی ندارند. 
روایت تاریخی بعدی به زمانی برمی گردد که خواهر 
کوچکتر مجبور می شــود که فرزند خود را در زودتر 
از موعد مقرر به دنیا بیارود. دکتر در ســخنانی کوتاه 
می گوید که این دختر حتی بلــد نبود که بچه را بغل 

کند. و البته این دختر نوجوان که دیگر تاب تحمل این 
فضا را ندارد باالخره خودکشی می کند. صحنه آخر در 
گورستان است جایی که سوالف در آن جا آرام گرفته 

است. این گونه یک خانواده از هم فرو می پاشد.
محسن یزدي مدیر مرکز مستند سوره معتقد است)۱( 
: عنوان تکان دهنده را به جــرات می توان به چنین 
اثری اطالق کرد، فیلمی که حتــی دو بار دیدنش را 
هم نمی توان تحمل کــرد و نورانی پور هنوز وقتی به 
سکانس آخر می رسد دســتش یخ می زند. به نظرم 
تماشای این فیلم مستند به خصوص برای کسی که 
دختر یا خواهری دارد بسیار سخت است. با این حال 
ما باید بدانیم چه اتفاقاتی در منطقه در حال رخ دادن 
است. مستندهایی که درباره حقوق بشر است باید به 
صورت عریان واقعیت را نشان دهد تا بتواند حس را 
به درستی انتقال دهد. فیلم »A۱۵۷« کار درخشان 
بهروز نورانی پور است که می تواند این حس را منتقل 
کند و ما با دیدن این فیلم متوجه می شویم که داعش 
چه تفکری دارد. ما می توانیم اتفاقاتی که در سوریه 
رخ می دهد درک کنیم و بفهمیم که در افغانستان و 
عراق چه فضایی وجود دارد. نکته دیگری هم است و 
آن اینکه این اتفاقات در کشورهایی رخ می دهند که 
در نزدیکی ما قرار گرفته اند. این اتفاقات برای ما رخ 
نداد اما چندان هم رخ دادنشــان دور از ذهن نیست 
همان طور که در فرانسه با آن همه تجهیزات و... اتفاق 

افتاد و داعش به آنجا حمله کرد.
  منبع:خبرگزاري مهر

A ۱۵۷ درباره

ظهور تا سقوط انسانیت!
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آن سوي مرز 
حتی بیان نوشتاری آنچه که در مستند 
A۱۵۷ اتفاق افتاده اســت، آنقــدر تلخ و 
تکان دهنده اســت که دلیــل تاثیرگذاری 
این فیلم را جدای از نــوع روایت فیلم بیان 
می کند. بازخوردهــای این فیلــم اما در 
خارج و داخل کشور جالب توجه و متفاوت 
است. یادداشت خبرگزاری فارس با عنوان 
»فروپاشــی انســانیت« و نظرات پرتعداد 
مخاطبان آن به خوبی گویای این مســاله 
است که این مستند، هشداری از یک خطر 
می دهد که بیــخ گوش ایــران در کمین 

نشسته است. 
اگر چه بهروز نورانی پور در فیلمش فقط 
از سرگذشت ســه دختر کرد سوری مورد 
تعرض قرار گرفته توســط داعش ســخن 
می گوید و در این روایت منسجم از جنگ، 
اثری از معرکه جنگ نیســت ولی مخاطب 
داخلی A۱۵۷ هم داعش را می شناســد و 
هم با مختصات جغرافیای قصه آشناست. 
مخاطب این فیلم در داخــل مرزها حتی 
به قیمت رنج کشــیدن از تماشــای یک 
مصیبت حاضر اســت تا آخر فیلم به پرده 
سینما چشــم بدوزد تا بعد از آن به مثابه 
یک استراتژیست اهمیت امنیت داخلی و 

مسائل بین المللی  را درک کند. 
اما اینکه چرا A۱۵۷  در خارج از کشور هم 
مورد توجه قرار گرفته است و توانسته چند 
جایزه بین المللی را از آن ِخود نماید دلیل 
متفاوت با داخل کشور دارد. کشورهایی که 
چندی است با بحرانی به نام داعش مواجه 
شــده اند بهترین راه خــروج و غلبه بر این 
معضل را فعالیت رسانه ای این پدیده شوم 
می دانند. چنان چه در بیانیه هیئت داوران 
جشــنواره »واچ داکز« در انتخاب بهترین 
فیلم مستند آمده است: »فیلمی برگزیده 
گردید که ما را عمیقاً تحــت تاثیر قرارداد 
و با شخصیت هایش نزدیک کرد. داستانی 
بسیار شــخصی که برای جلب توجهات و 

اقدامات بین المللی فریاد می زند.« 

A ۱۵۷ نگاهی به مستند

بن بست خاطرات

بهروز نورانی پور تهیه کننده، پژوهشــگر و کارگردان این 
مستند دوربین خود را به سمت دخترانی نشانه می رود که 
به دلیل شرایط خاص جنگی مورد تعدی قرار گرفته و امروز 
عالوه بر مادر شدن ناخواســته، دوری از خانواده را نیز از سر 
می گذرانند. مستند »A ۱۵۷« دارای دوالیه متصل است و 
مقوله مهاجرت در این مســتند را می توان از دو منظر مورد 
بازخوانی قــرار داد. منظر اول بعد بیرونی مهاجرت اســت. 
مهاجرتی ناخواسته از ســرزمین مادر به کشوری دیگر که 
مهاجر چندان قصد این »کنش« را نداشته و در واقع او بر اثر 
یک رویداد در معرض واقعه قرار گرفته اســت. این مهاجرت 
توام با حرمان آنگاه بارز می شود که یکی از دختران فیلم از 
رنج می گوید و این که هیچ هدیه ای بهتر از این نیست که وی 
بتواند کنار خانواده بودن را تجربه کند. او قصد دارد اگر روزی 
به سرزمین خود بازگشت یک دل سیر در شهر خود قدم بزند. 
»فقدان« یکی از نتایج مهاجرت است. نورانی پور می توانست 
در آن اردوگاه سراغ کودکان، زنان میانسال و دیگران برود، 
اما انگشت اشــاره خود را به سوی آسیب پذیرترین قشر این 
اردوگاه می گیرد و با اینکه خواه ناخواه لحن فیلم به ســمت 
رمانتیسیسم گرایش پیدا می کند، اما کارگردان سعی داشته 
این نگاه رمانتیک را با سانتی مانتالیسم نیازارد و اجازه دهد 

کار تاثیر فکری خود را نیز بر مخاطب شکل دهد.
اما جدا از الیه ظاهری فیلم که به آن پرداخته شــد، الیه 
زیرینی در این مستند وجود دارد که از منظر نظریه مهاجرت 
در مطالعات فرهنگی بســیار مهم اســت. در افــواه عموم 
مهاجرت بر پایه ســفر از یک ســرزمین به سرزمینی دیگر 
تعریف می شــود و این درحالیســت که مهاجرت می تواند 
تعاریف دیگری نیز داشته باشــد. گذر انسان از یک مرحله 
ســنی به مرحله ای دیگر نوعی مهاجرت محسوب می شود. 
درگیری انسان با بیماری صعب العالج و بازگشت دوباره به 
زندگی نوعی مهاجرت است. در مثال مستند»A ۱۵۷« زنی 
که مورد تعدی قرار می گیرد و حال با شرایط تازه مادر شدن 

روبه روست نیز نوعی مهاجر محسوب می شود. سه شخصیت 
زنی که در این فیلم وجود دارد فارغ از الیه های ظاهری، در 
باطن نیز مهاجرت کرده اند و حال در شرایط آئاره گی روحی 
و روانی قرار دارند. آن ها دائم اشاره به خانواده و مامنی دارند 
که از دست رفته است. ژولیا کریستوا این وضعیت را با تولد 
کودک مقایسه می کند. کودک تا ۱۸ ماهگی و پس از تولد 
در دنیای آرام و امنی قرار دارد که از آن به عنوان »کورا« یاد 
می شــود. این جهان آرام و امن می تواند کودک را در مقابل 
هرگونه خطری محافظت کند. از این جهان با عنوان دیگری 
به نام جهان »مادرانه« یا امــر خیالین نیز یاد کرده اند. دکتر 
امیرعلی نجومیان این وضعیت را بــرای مهاجر نیز تصویر 
کرده است. مهاجر شخصی است که »کورا« خود را از دست 
می دهد. بعد از ۱۸ ماهگی که کودک آرام آرام اطراف خود را 
شناسایی می نماید، وارد مرحله امر نمادین می شود که همان 
دنیای زبان است. جایی که آرام آرام از دنیای امن خارج شده 
و غربت را تجربه می کند. در این جهان است که شناخت ها 
آرام آرام کامل شــده و خطرات جدیدی که ناشناخته بود 

آهسته آهسته رخ می نماید.
در مستند »A ۱۵۷«، زنان مهاجر هردو وضعیت مهاجرت 
را تجربه کرده اند. ایشان از دنی امن مادر جدا شده و با انواع 
خشونت ها روبه رو بوده اند. این وضعیت مهاجرت تاثیر روحی 
بدی بر ایشان گذاشته و حتی آن ها را تا خودکشی نیز پیش 
می برد. به جز شــخصیتی که در روزهای پایانــی بارداری 
خودکشی می کند، هردو زن دیگر در جست و جوی دنیای 
آرام مادرانه هســتند. آن ها هنوز امر خیالین را به تکامل و 
درســتی تجربه نکرده اند، از همین رو مقولــه »فقدان« در 
ابعادی وسیع تر خود را می نمایاند و حسرت و حرمان آن ها 
بیش از دیگران ذهن مخاطب را با خود درگیر می کند. همین 
همنشینی سبب شده تا کارگردان نیازی به سانتی مانتالیسم 
نداشته باشد و بتواند با کارکردهای خود اثر فیلم را به پیش 
ببرد.                                           مبنع: پایگاه خبري سینماي مستند و تجربي

رامتین شهبازي
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»بیست و یک روز بعد« تازه ترین محصول حوزه هنری، 
در بخش سودای سیمرغ ســی و پنجمین جشنواره فیلم 

فجر حضور دارد.
»بیســت و یک روز بعد« ملودرامــی اجتماعی از قصه 
زندگی نوجوانی به نام مرتضی است که در راه تحقق آرزوی 

ناکام پدرش، با چالش بسیاری روبه رو می شود.
فیلمنامه این اثر توســط ســیدمحمدرضا خردمندان 
و احســان ثقفی به نگارش درآمده اســت و ســاره بیات، 
حمیدرضا آذرنگ، امیرحســین صدیق، مهــدی قربانی، 
جالل فاطمی، رضا استادی، سینا رازانی، حسین شریفی، 
مسعود چوبین، مهسا هاشمی، راستین عزیزپور، امیرعلی 
محمودی، ارکین توتونچی، ابوالفضل باشی و پیمان رسولی 

در آن نقش آفرینی می کنند.
تدوین فیلم سینمایی »بیست و یک روز بعد« نخستین 
ســاخته ســینمایی ســیدمحمدرضا خردمندان، توسط 

محمدرضا مویینی و هدی مویینی انجام شد.
سایر عوامل فیلم ســینمایی »بیســت و یک روز بعد« 
عبارتنــد از کارگــردان ســیدمحمدرضا خردمنــدان، 
نویسنده: سیدمحمدرضا خردمندان، احسان ثقفی، مدیر 
فیلمبــرداری: علیرضا برازنده، مشــاور کارگردان: محمد 
لطفعلی، طراح گریم: جالل موسوی، طراح صحنه و لباس: 
کامیاب امین عشــایری، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، 
تدوین: محمدرضا مویینی، هدی مویینــی، مدیر تولید: 
ابراهیم زاهدی فر، مدیر برنامه ریزی: ســعید عباســی، 
منشــی صحنه: داریوش اســقایی، مدیر تدارکات: رسول 
سیدحاتمی، عکاس: نوید ســجادی حسینی، تصویربردار 
پشــت صحنه: محمد مهدی پور و مشاور رسانه ای: هادی 

فیروزمندی.
این فیلم محصول باشگاه فیلم سوره حوزه هنری است .

»بیست و یک روز بعد«به فجر رسید یادداشت  عوامل فیلم 
حمیدرضا آذرنگ

 بازیگر
آنقدر فیلمنامه این کار به نظرم جالب و 
هیجان انگیز بود که در زمان انتخاب برای 
اولین بار میزان نقش برایم در اولویت قرار 
نداشــت. فیلمنامه این فیلم آنقدر خوب 
بود که دوســت داشــتم در این کار حتی 
در نقشی کوتاه حضور داشــته باشم و به 
همین خاطــر نقش داریــوش را با آغوش 
باز پذیرفتم. داریوش به هیچکدام از نقش 
هایی که تا به حال داشته ام شباهتی ندارد 
و فقط می توانم بگویم نقشی کامال متفاوت 
اســت. امیدوارم درخششی که در نگارش 
فیلمنامه این کار وجود دارد و من در زمان 
خواندن آن را حس کردم، در زمان اکران 
از پرده سینما به مخاطب نیز منتقل شود. 
من تعامل بسیار خوبی با آقای خردمندان 
داشتم. ایشان کارگردانی جوان اما با تجربه 
هســتند و در کنارشــان علیرضا برازنده 
نازنین حضور دارند که هرجا باشند حتما 

تاثیر مثبت خواهند داشت.

علیرضا برازنده
 مدیر فیلمبرداري

پس از خواندن فیلمنامه و صحبت هایی 
که با آقای خردمندان داشــتم متوجه شدم 
این فیلم به واســطه فیلمنامه درجه یک و 
تجربه های قبلی کارگردان می تواند کاری 
موفق باشــد. فضاهایی که برایــم تعریف 
می کردند و دید خاصی که به کار داشــتند، 
بســیار مورد عالقه ام بود. بــه نظرم ویژگی 
کار برای فیلمرداری فضاهای بسیار متنوع 
و متفاوت فیلم است. ما تقریبا در این فیلم 
چهل لوکیشــن مجزا داریم و هر دو سه روز 
در یک لوکیشــن کار می کنیم. این فضاها 
بیرونی، داخلــی، شــب، روز و زمان های 
متفاوت دارد و ســکانس ها از تنوع ساختار 
برخوردارند. درکل از نظــر بصری با کاری 
جــذاب روبرو هســتیم. مــن در وهله اول 
دوســت دارم خود فیلم دیده شود. به نظرم 
تا خود فیلم دیده نشود و مورد عالقه مردم 
و منتقدان نباشــد، موارد فنی آن هم دیده 
نخواهد نشد. وقتی فیلمی خوب و استاندارد 
باشد و قصه و مضمون جذاب و ساختار خوبی 
داشته باشد، موارد فنی هم آن دیده می شود. 
فکر می کنم فیلم »بیســت و یک روز بعد« 
کاری خوب خواهد شــد و مخاطب خودش 
را خواهد داشت و در زمینه قصه، فیلمنامه، 
کارگردانی و بازی ها حرف هایی برای گفتن 
خواهد داشــت. من در همان جلسات اول 
تعامل با آقــای خردمندان، متوجه شــدم 
برعکس سن و سال شان و اینکه اولین فیلم 
بلند سینمایی شان را قرار است کارگردانی 

کنند، بسیار پخته و باتجربه هستند.

بیست و یک روز بعد درباره نوجوانی است که رویای فیلمســازی در سر دارد و در مسیر 
رسیدن به این رویا با چالش های جدید مواجه می شود. قصه این فیلم درباره تالش و اراده 
انسان هاست. قبال حدود چهل فیلم کوتاه ساخته ام که هرکدام برایم یک تجربه کامل بوده 
اند. چون در تمام کارهایم سعی کرده ام تمام عناصر الزم برای یک فیلم در آنها رعایت شود. 
اما در فیلم بلند شما دست به تجربه وسیع تری می زنید. یکی دیگر از تفاوت این فیلم با سایر 
فیلم های کوتاهم همکاری با عوامل حرفه ای سینماست. کار کردن کنار آقای برازنده با آن 
روحیه بی نظیر، آقای امین عشــایری، خانم بیات، آقای آذرنگ و ... برایم تجربه ای بسیار 
جذاب و به یاد ماندنی است. این دوستان همه پر از ایده های خوب هستند و کارگردان باید 
از مجموع نظرات و ایده های این دوستان به نفع فیلم استفاده کرده و خروجی مورد نظرش را 
به دست آورد. برای من بین ساختن فیلم بلند و کوتاه تفاوتی وجود ندارد و برای فیلم کوتاه 
و بلند به یک اندازه ارزش قایل هستم. اما اینکه چرا به سمت ساخت فیلم بلند آمدم صرفا به 
خاطر این بود که داستان فیلم این طور طلب می کرد. برخی ایده ها باید در قالب فیلم کوتاه 
تولید شوند و اگر اینطور نباشد به آن ایده خیانت شده است. اتفاقی که بسیار در سینمای مان 

می بینم و برخی ایده ها نیاز دارند تا در بازه زمانی طوالنی تری روایت شوند. 

سیدمحمد رضا 
خردمندان

کارگردان
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گزارش

سایت بانک جامع اطالعات سینمای ایران قدیمی ترین 
مرجع و موثق تریــن بانک اطالعاتــی پیرامون جامعه 

سینمایی کشور است.
 به اذعان بسیاری از سینماگران و فعاالن سینمایی این 
گنجینه اطالعاتی تاکنون نقــش و جایگاه تاثیرگذاری 
در معرفی اســتعدادها، ارتقاء آگاهی جامعه نســبت به 
سینماگران، معرفی توانایی ها و نیازمندی های متقابل، 
اطالعات مرتبط با مراکز فرهنگی، هنری و تشکل های 
صنفی  و صنوف ســینمایی، شناســایی جشنواره های 
معتبر سینمایی و تامین نیازهای اطالعاتی پژوهشگران، 
محققین و نمیاندگان رسان های گروهی ایفا کرده است 
و از ظرفیت های بی بدیل در کشــور اســت که سازمان 

سینمایی حوزه هنری متولی آن است.
سازمان سینمایی حوزه هنری که از پیشگامان و فعاالن 
عرصه سینماست، در راستای بسط و گسترش فرهنگ 
سینمایی کشور در ســال ۱۳۸۲ اقدام به سازمان دهی 
و احداث بانک جامع اطالعات سینمای ایران نموده که 
خوشبختانه عالوه بر ایجاد محیطی سالم و مفید گامی 
بلند در این عرصه حساس و مهم فرهنگی برداشته است. 
پژوهش حلقه مفقوده بسیاری از فعالیت های فرهنگی 
و سینمایی کشور اســت و قطعا، تقویت و توسعه بانک 
اطالعاتی سازمان سینمایی حوزه هنری که بزرگ ترین 
مرجع اطالعاتی سینمای کشور است می تواندپاسخگو 
و تامین کننده بســیاری از نیازها و ضــرورت ها در این 

عرصه باشد.
سعید قطبی زاده از منتقدان سینمایی معتقد است بانک 
اطالعات جامع ســینمای ایران بهترین منبع مطمئن 

است.
وی می گویــد: در فقــر اطالعاتی موجــود از طرفی، و 
همچنین وفــور اطالعات ناقــص و گاه پر از اشــکال و 
آشــفتگی، ســایت ســوره از معدود منابعی است که با 

اطمینان می توان به آن مراجعه کرد.
وی ادامه می دهد:  این امید و انتظــار وجود دارد که در 
شرایط آتی به دور از جناح بندی های سیاسی و؛ هم این 
روند ادامه داشته باشد و اطالعات روزبه روز تکمیل شده تر 

در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
در همین رابطه کیوان کثیریان عضو شــورای مرکزی 
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی می گوید: بانک 
جامع اطالعات سینمای ایران سایت خوبی هست اما به 
طور طبیعی حاوی ایرادات و ضعف هایی نیز است که باید 

اصالح شود.
به اعتقاد وی، یکی از نکات بسیار خوب سایت عدم حذف 
اطالعات سینمای ایران در قبل از انقالب است که یکی از 

امتیازات مهم این سایت بشمار می اید.

این منتقد سینمایی با اشاره به اهمیت توسعه اطالعات 
این مرجع ســینمای ایران یادآور می شود: در برخی از 
بیوگرافی  ها و پرونده فیلم ها عکــس و متن وجود ندارد 
که با توجه به اینکه این تصاویر در دســترس هســتند 
میتوان آپدیت کرد. برخی بیوگرافی ها بسیار کوتاه نوشته 
شده که باید با استفاده از کتب مرجع و سایر منابع آن را 
تکمیل کرد. در پرونده فیلم ها چون آرم سوره روی تصاویر 
درج شــده به نظرم برای محقیقن و جامعه مطبوعاتی 
باید تدابیری گذاشته شود که عکس با کیفیت آن مورد 
بهره برداری قرار گیرد. انتظاری که از این ســایت مرجع 

می رود این است که  کامل تر و به روزتر شود.
جبار آذین از دیگر منتقدان سینمایی یکی از اقدام های 
زیرساختی،مرجع وتاثیرگذار و تعیین کننده در عرصه 
فرهنگ وهنر وسینمای کشــوررا ایجاد بانک اطالعاتی 
درخصوص سینمای ایران می داند وازاین منظرحرکت 

سوره سینما، مهم، ارزشمند و شایسته توصیف می کند.
وی معتقد اســت با توجه به نیازســینما وسینماگران؛ 
وهمچنین، مخاطبان به چنین مرجع، آن هم درشرایط 
آشفتگی مناسبات سینمایی، پراکندگی اخبار واطالعات 
وحتی نواقص بی شــمار شــبه بانک های کنونی، اقدام 
دوستان سوره  را ارجمند ومحترم بوده ومی تواند درتبیین 
تاریخ کتبی و تصویری ســینمای ایران بویژه سینمای 
جمهوری اسالمی ایران توســط اهل پژوهش ومورخان 

وسینماگران کارآمد و تاثیرگذارباشد.
فرامرز روشنایی در این زمینه می گوید: از حق نگذریم، 
بانک اطالعات سینمای ایران سوره مطمئن ترین مرجع 

فعلی در ارتباط با فعالین حوزه ی سینمای ایران است.
به گفته وی الزم اســت منبع اطالعاتی بانک اطالعات، 
تیتراژ فیلم های سینمایی باشــد که در چرخه ی اکران 
قرار می گیرند و در بعضی موارد فیلم هایی که هرگز در 
چرخه ی اکران قرار نگرفته اند در رزومه افراد قرار نگیرد.

روشنایی خاطرنشــان ســاخت: باید توجه کنیم که در 
نشریات، بسیاری از تله فیلم ها به عنوان فیلم سینمایی 
معرفی شده اند. حتی بعضی از فیلم ها با وجودی که در 
جشــنواره فیلم فجر بوده اند ولی امکان اکران برایشان 

فراهم نشده و وارد شبکه نمایش خانگی شده اند.
وی همچنین خواستار تقویت آرشیو عکس ها و پوستر ها 

این بانک اطالعاتی سینما شد.
آرتا از نویســندگان و منتقدان ســینمایی معتقد است 
داشتن اطالعات اولیه و پایه ای در هر امری ضروری است ؛ 
به ویژه در حوزه سینماکه به دو بخش هنرمندان و فیلم ها 
قابل تقسیم اند  و البته هر کدام  زیرشاخه هایی هم دارند  
. گردآوری چنین اطالعاتی اگر درســت، دقیق و دست 
اول باشــد، قطعا در پژوهش ها، نقدها و غیره مددرسان 

خواهد بود .
وی با بیان اینکه گردآوری چنیــن اطالعاتی در بدو امر 
سهل الوصول به نظر می رسد یادآور می شود: اما وقتی 
نیک بنگریم، می بینیم درباره ی همین مسائل ابتدایی  
چندان اتفاق نظــری وجود ندارد! شــاهد بودیم که در 
چندین کتاب درباره ســالروز تولد بازیگری که در قید 
حیات است، اعداد متفاوتی درج شده ! با این نگاه تکلیف 
هنرمندانی که در قید حیات نیستند کامال مشخص است
آرتا اضافه می کندد: با این مقدمه در رابطه با بانک جامع 
اطالعات سینمای ایران ) ســایت سوره سینما( واقعیت 
این است اگر دست اندرکاران این سایت چنین هدفی را 
دنبال می کنند که تمامی اطالعات درباره سینمای ایران 
را جمع آوری کنند، کار بزرگی خواهند کرد. چون این کار 
یک روز و یک شب نیست. به نظرمی رسد هر سایتی هم 
ازعهده ی آن بر نمی آید ، چون نه بودجه اش را دارد و نه 
نیروی انسانی که دلش برای سینما بسوزد و تمام وقت در 
خدمت  آن باشــد. حاال که حوزه هنری بودجه ای داردو 

نیروی انسانی باانگیزه چه خوب که طرح نوئی بیفکند.
وی تأکیــد می کند: برای توســعه و ارتقــای این بانک 
صحت اطالعات و اســتفاده از منابع دست اول ضروری 
است. ضمنا اگر سینمای قبل از انقالب را هم اضافه کند 
خوب اســت .بااین رویکرد ، نگاهی به سر و شکل سایت 
انداختم ، به نظرم بد نبود ولی کامل شــدن اطالعات آن 

زمان بر است .
این منقد سینما معتقد است فقط لطفا به سایت  همچون 
خبرگــزاری ها نگاه نکنیــد ، بلکه مهــم ارائه اطالعات 
آرشیوی و پایه ای اســت که آن را از دیگر فضاها متمایز 

می کند .
حمید یادروج از مستندسازان و منتقدین سینمایی هم 
سایت بانک جامع اطالعات سینمایی برای خبرنگاران و 
اهالی رسانه سایتی نام آشنا و مرجع می داند و می گوید: 
از دیرباز تاکنون این سایت به عنوان منبعی قابل اعتماد 
مورد اســتفاده قرار می گرفته و می گیرد. این ســایت با 
اطالعات کاملی که در زمینه فیلم ها دارد به نویسندگان 
و خبرنگاران کمــک می کند تا در تحلیل هــا و نقد ها از 

اطالعات دقیقی استفاده کنند.
در یک جمع بندی می توان عنوان کرد با توجه به اینکه 
مرکز داده پــردازی ویکی پدیا فاقد اعتبار علمی اســت؛  
مقاالت علمی در ســایت ویکی پدیا در بسیاری از موارد 
کــذب و فاقد اعتبار علمی اســت ســایت بانک جامعه 
ســینمای ایران از مجموعه های روابط عمومی سازمان 
سینمایی حوزه هنری مهم ترین مرجع و منبع اطالعاتی 

حال حاضر جامعه سینمایی کشور است.

بانک جامع اطالعات سینمای ایران گنجینه ای ارزشمند و مرجعی قابل استناد
 در گفتگو با منتقدین و نویسندگان سینمایی عنوان شد: 
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فراخوان بروزرسانی اطالعات سینماگران

بانک جامع اطالعات سینمای ایران 
مانع از فراموشی نام اهالی سینماست

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی معتقد است: سینمای ایران به عنوان یک 
صنعت بزرگ همواره با این تهدید روبرو بود که نام زحمت کشانش در هیچ 
منبعی ثبت نشود، اما ســایت بانک اطالعات جامع سینمای ایران »سوره 

سینما« مانع از این مسئله شد.
علیرضا تابــش ضمن بیان این مطلــب عنوان کرد: بانــک اطالعات اهالی 
سینمای ایران »سوره سینما« تالش قابل تقدیری است؛ در قالب یک سایت 
که در آن اطالعات تمام فیلم ها از سال ۱۳۰۹ تا االن با تیتراژ کامل بارگذاری 
شده و تاریخچه جشنواره هایی مثل فجر، کودک، روستا، رشد، دفاع مقدس 
در آن موجود اســت و همچنین تصاویر فیلم های سینمایی قابل دسترسی 
است. هرچند این سایت برای رســیدن به جایگاه پژوهشی در حوزه سینما 
فاصله دارد اما بســتر ارزشمندی برای پژوهشــگران و جستجوگران حوزه 

اطالعات سینمایی است.
وی ادامه داد: سینمای ایران به عنوان یک صنعت بزرگ همواره با این تهدید 
روبرو بود که نام زحمت کشان و کسانی که پشت دوربین فعالیت می کنند 
و یا کسانی که زندگی شان در تاریکی اماکنی چون البراتوارها سپری شده، 
نامشان در هیچ منبعی ثبت نشود اما سایت »ســوره سینما« با درج تیتراژ 
کامل فیلم ها این امکان را فراهم کرد تا نام این بزرگان و تالشگران در تاریخ 
سینمای معاصر ثبت شــود و از طرفی باعث شود که کســانی که در حوزه 
پژوهش نیازمند اطالعات هستند، این خال تا حدود زیادی مرتفع شود و نیاز 

پژوهشگران را تامین نماید.
تابش همچنین گفت: باید توجه داشت که این بانک اطالعاتی و یا هر بانک 
اطالعاتی دیگری باید مستند باشد و مورد رجوع اهالی و نهادهای سینمایی 
و فرهنگی قرار گیرد و در جنبه دیگر، یک بانک اطالعاتی باید کاربردی باشد 
و اطالعات آن در گردش باشد، چرا که میزان اعتبار یک بانک اطالعاتی به 
ضریب در گردش بودن اطالعات و میزان مراجعه و تنوع  گروه های بهره بردار 

آن بستگی دارد.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پایان گفت: فکر می کنم با توجه به ورود 
نسل جوان و جدیدی از سینماگران )فیلم اولی ها(، رصد کردن این آثار و درج 
اطالعات مربوط به آنها یکی از اولویتها برای به روز رســانی »سوره سینما« 

محسوب می شود.

علیرضا تابش در گفتگو با »سوره سینما« عنوان کرد:

کلیه سینماگران کشور می توانند به صورت متمرکز 
در بازه زمانی جشــنواره فجر و در ادامه تا پایان سال 
جاری نسبت به تکمیل و بروزرسانی اطالعات پرونده 

خود و یا ثبت و تشکیل پرونده، اقدام نمایند.
این بروزرســانی شــامل پرونده افراد، موسســات 
سینمایی، جشنواره و فیلم ها است که تمامی صنوف 

سینمایی می توانند با مراجعه به سایت به آدرس: 
www.sourehcinema.com/Default.aspx

 و تکمیل فرم فراخوان اطالعات خود را تکمیل کنند.
سایت بانک اطالعات سینمای ایران »سوره سینما« 
تنها بانک جامع اطالعاتی سینماگران است که پرونده 
فیلم های تاریخ سینمای ایران از ابتدا تاکنون به همراه 
کلیه اطالعات مربوط به آنها )عوامل فیلم، مشخصات 
فنی، خالصه فیلم، بیوگرافی و سوابق هنری سینماگران 
ایرانی(، بزرگترین گالری عکس ســینمایی )شــامل 
عکس های صحنه، پشت صحنه و پوستر( برای فیلم ها، 
همچنین پرونده کامل جشــنواره ها )شامل قوانین و 
مقررات، فیلم ها، جوایز، تصاویر و... مانند: جشــنواره 
بین المللی فیلم فجر، جشنواره بین المللی فیلم کودک 
و نوجوان، جشن خانه سینما، جشنواره بین المللی فیلم 

مقاومت، جشنواره بین المللی فیلم رشد و ... در این بانک 
گردآوری شده و پرونده فیلم های سینمایی به تفکیک 

سال تولید از ۱۳۰۹ تاکنون در آن ارائه شده است.
عالوه بر اطالعات مربوط به ۳۲ هزار و ۴۳۹ سینماگر 
از سال ۱۳۰۹ در این بانک، سه هزار و ۵۰۷ پروند فیلم 
شامل آلبوم عکس ها، خالصه داستان و تیتراژ همچنین 
اطالعات مربوط بــه ۷۶۵ شــرکت و فیلم های تولید 
شده آن معرفی شده اســت. محتوای این بانک شامل: 
تاریخچه سینمای ایران، معرفی فیلم های ساخته شده 
ایرانی به همراه کلیه اطالعــات مربوط به آنها )عوامل 
فیلم، مشخصات فنی، خالصه فیلم، بیوگرافی و سوابق 
هنری ســینماگران ایرانی( از ســال پیروزی انقالب 
اسالمی تا کنون می باشــد، بزرگترین گالری عکس 
سینمایی )شــامل عکســهای صحنه ،پشت صحنه و 
پوستر( برای فیلم ها، افراد و جشنواره ها، گزارش کامل 
از نتایج جشنواره های داخلی و بین المللی و رویدادهای 
روز آن، امکان دسترســی به اطالعات روز سینماهای 
تهران به طور کامل،  بخش آرشیو عکس شامل عکس 

فیلم، پشت صحنه فیلم و هنرمندان می شود.
دسترسی به اطالعات شرکت های تولید و پخش از 

دیگر خدمات این مرجع اطالعاتی سینمای کشور است 
و فهرست کاملی از معرفی شرکت ها به همراه آدرس 
و شــرح فعالیت ها در آن ارائه شــده است. همچنین، 
اطالعات مربوط به اعضای صنوف مختلف ســینمایی 
در آن تهیه شده به عنوان مثال: آمار و اطالعات تعداد 
چهار هزار و ۲۷ نویســنده، چهل و هفت هزار و ۵۲۲ 
بازیگر، سه هزار و ۸۱۴ تهیه کننده سینما قرار گرفته و 
آمار بقیه صنوف مثل صدابردار، منشی صحنه، تدوین 

و... نیز ارائه شده است.
حوزه هنری در راستای بســط و گسترش فرهنگ 
ســینمایی کشــور در ســال ۱۳۸۲ اقدام به سازمان 
دهی و  احداث بانک جامع اطالعات ســینمای ایران 
»سوره سینما« نموده که خوشبختانه عالوه بر ایجاد 
محیطی سالم و مفید گامی بلند در این عرصه حساس 
و مهم فرهنگی برداشته و قطعا، تقویت و توسعه بانک 
اطالعاتی سازمان سینمایی حوزه هنری به عنوان بزرگ 
ترین مرجع اطالعاتی سینمای کشور و تامین کننده 
بسیاری از نیازها و ضرورت های پژوهشی و اطالعاتی 
مستلزم تعامل و همکاری و مساعدت همه سینماگران 

کشور است.
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