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آغازیه
سینما و حساسیت پرداختن به آسیب های اجتماعی
یکی از راه های رسیدن به جامعه ای سالم ،آســیب شناسی و ریشه یابی بی نظمی های اجتماعی
است .در واقع ،با آسیب شناسی و ریشه یابی معضالت اجتماعی همراه با تحلیل علت ها و شیوه های
پیش گیری؛ و ترسیم افق ها و راهکار در راستای رسیدن به جامعه ای سالم می توان قدم برداشت
که در این راه انتقال آموزه های رفتاری و الگوسازی در جامعه امری مهم است.
ســینما به عنوان یک ابزار بصری تاثیرگذار و فراگیر می تواند نقش بسزایی در انتقال آموزه های
رفتاری مناسب و الگوسازی ایفا کند .فیلم سازانی که به حیطه فیلمسازی با مضامین اجتماعی وارد
می شوند باید با شناخت کافی و با استفاده از کارشناسان مسائل اجتماعی و جامعه شناسان و نیز،
با آگاهی های کافی و الزم در این زمینه دست به خلق اثر بزنند تا به بیراهه نروند.
در برخی فیلم های اجتماعی سازنده اثر بیش از آنکه در پی طرح معضلی از اجتماع ،به ریشه یابی
و دادن راه حل درســت به مخاطبان بپردازد ،فاکتورهای غلط و الگوهای نامناسبی را پیش روی
مخاطب قرار می دهد.
متاسفانه ،برخی فیلم های ساخته شده در این زمینه فقط ،در حد به تصویر کشیدن معضل بوده و
کمکی به اصالح آن نمی کنندکه خود این امر ممکن است باعث اشاعه و گسترش معضل و حتی،
قبح شکنی و ترویج آن گردد.
در این راستا ،سیاستگذاران و نهادهای فرهنگی می توانند با ایجاد زمینه های مورد نیاز به ساخت
فیلم های درست و کارشناسی شده با مضمون آسیب های اجتماعی کمک کرده و این ژانر از سینما
را در خدمت تعالی جامعه ،تقویت امنیت روانی و نهادینه سازی هنجارهای اجتماعی قرار دهند.
رهبری معظم انقالب اسالمی بارها ،روی موضوع پرداختن درست به آسیب های اجتماعی تاکید
کرده اند .شکی نیست در شرایطی که در فضای جنگ نرم دشمنان و تالش های آن ها برای متاثر
ساختن هویت ملی و بومی و اصالت های فرهنگی هستیم اهتمام به موضوع آسیب های اجتماعی
از حساسیت بیش تری برخوردار می شــود .چرا که یکی از بهترین بسترها و مولفه ها برای ایجاد
نارضایتی و ناامنی ذهنی و روانی برجسته کردن یکسویه ،غیرکارشناسی و ژورنالیستی آسیب ها
و هنجار ستیزی هاست؛ و طبیعی اســت اگر این موضوع در محصوالت سینمایی و تلویزیونی بی
پشتوانه مباحث تحلیلی ،کارشناسی و پژوهشــی عمده و آگراندیسمان شود تبعات و پیامدهای
تلخی را به همراه می آورد.
بسیاری معتقدند کنترل در کاهش آسیبهای اجتماعی تنها از مسیر گفتمان سازی و رویکردهای
فرهنگی و اجتماعی با مشارکت نهادهای متولی در حوزه فرهنگ عمومی میسر است .هزینه در
آموزش همگانی مهارت های زندگی از طریق تولید محتوا در رسانه هایی چون :سینما و تلویزیون،
شــبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی می تواند عوارض اجتماعی ،اقتصادی ،انتظامی و آسیب
های اجتماعی نوپدید در جامعه را کاهش دهد و باعث روشنگری و آگاهی مردم گردد.
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مومنیشریف در دیدار نوروزی با کارکنان حوزه هنری مطرح کرد:

امسال سال جهش و درخشش حوزه هنری است

به گزارش خبرنگار ما  ،دیدار نوروزی محســن
مومنیشریف با هنرمندان و کارکنان حوزه هنری
انقالب اسالمی ،چهارشــنبه  ۱۶فروردینماه در
تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
رئیــس حــوزه هنــری در این دیــدار ضمن
گرامیداشــت یاد و خاطره هنرمندان درگذشته
در ســال  ،۹۵اظهار کرد :یکی از این هنرمندان
که ارتباط نزدیکی با حوزه هنری داشت ،مرحوم
سعید کشــن فالح بود .ایشــان با وجود کسالت
و بیماری ،تالش مــی کرد تا در تمام جلســات
شرکت داشته باشد و همیشه نظرات کارشناسانه
و دلسوزانه ای داشت و از ارائه نظراتش در بهبود و
تعالی حوزه هنری دریغ نمی کرد.
وی همچنین با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم
انقالب اســامی به فعالیتهای حوزه هنری در
ســال  ،۹۵گفت :از خداوند منان به خاطر توجه

4

رهبر معظم انقالب به حوزه هنری سپاسگزاریم.
البته به کمبودهای خود نیــز واقفیم و برای رفع
کمبودهــا ،همــواره در تالش و تکاپو هســتیم.
توجهات رهبر معظم انقالب اسالمی نشان میدهد
که مسیر حرکتمان درست است و حوزه هنری در
جهت گفتمان انقالب اسالمی به درستی حرکت
میکند .رهبر معظم انقالب اســامی در ســال
گذشــته  ۱۳دیدار با اهالی فرهنگ و هنر کشور
داشــتند که بیشــتر این دیدارها ،با هنرمندان و
مسئوالن حوزه هنری بوده است.
رئیس حوزه هنری خاطرنشان کرد :حوزه هنری
با انقالب اسالمی معنا پیدا میکند و اینکه امروز
این نهاد را با پسوند انقالب اسالمی می شناسند،
راه ما را سختتر میکند و باید بیش از پیش به این
مقوله توجه داشته باشیم .البته فعالیتهای حوزه
هنری نیز بسیار گسترده بوده است و این نهاد در
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حال حاضر بیش از یکهزار پروژه در دست تولید
دارد .به عنوان مثال فقط در بخش مســتند ۶۰
پروژه در حال تولید می باشد.
وی ادامه داد :جشنواره های حوزه نیز تنها برای
ارائه گزارش کار و فعالیت ویترینی نیســت ،بلکه
بســیاری از هنرمندان و اهالی ادبیات برجســته
کشور ،از دل همین جشــنواره ها و فعالیتهای
حوزه هنری بیرون آمدهاند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه ســال  ۹۶برای
حوزه هنری سال مهمی است ،تاکید کرد :امسال
ســال جهش و درخشــش حوزه هنری خواهد
بود .امسال در آســتانه چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی هســتیم و نگاه ویژهای به معارف
انقالب و معرفی این گونه مضامین خواهیم داشت.
همچنین بخشــی از فعالیت های ملی ،به مراکز
فعال استانی حوزه هنری واگذار خواهد شد.

پیام تسلیت سازمان سینمایی حوزه هنری برای مرزبانان شهید
سازمان سینمایی حوزه هنری در پی اقدام تروریستی اشرار کوردل و شهادت تعدادی از مرزبانان غیور کشور پیام تسلیتی صادر کرد.
در پی اقدام تروریستی اشرار کوردل در منطقه مرزی سیستان و بلوچستان و شهادت تعدادی از غیورمردان و سربازان میهن اسالمی
روابط عمومی سینمایی حوزه هنری با صدور اطالعیه ای ضمن محکوم کردن این اقدام وحشیانه و ضد انسانی شهادت این مرزبانان
غیور را به ملت شریف ایران و خانواده این شهدای واالمقام تسلیت گفت.
بر پایه این خبر ،متن این اطالعیه به این شرح است:
«خبر اقدام تروریستی و وحشیانه اشــرار کوردل در منطقه مرزی سیستان و بلوچستان و شهادت و
مجروح شدن تعدادی از مرزبانان دلیر و غیور کشورمان دل هایمان را به درد آورد.
سازمان سینمایی حوزه هنری با نهایت اندوه و تأثر ،ضمن تسلیت به خانواده های معزز این شهدای
واالمقام و ابراز همدردی با آنان،اعالم می دارد :یاد و خاطره این غیورمردان و راست قامتان ،که با تعهد و
خلوص در مسیر تأمین امنیت میهن اسالمی و پاسداری و حراست از مرزهای شرف و افتخار ایران عزیز
جان نازنین شان را ایثار کردند همواره ،در حافظه ملت جاودان خواهد ماند».

علی قربانی دبیر دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم  100ثانیهای شد
علی قربانی ،معاون اجرایی سازمان سینمایی حوزه
هنری ،طی حكمی رسمی به عنوان دبیر دوازدهمین
جشنواره بینالمللی فیلم  100ثانیهای منصوب شد.
فاضل نظری ،معاون هنری و رئیس جشــنوارههای
حوزه هنری ،در حكمی رسمی علی قربانی را در سمتی
جدید به عنوان دبیر دوازدهمین جشنواره بینالمللی
فیلم  100ثانیهای معرفی كرد.
متن نامه فاضل نظری به شرح زیر است:
جناب آقای علی قربانی
نظر به شایســتگی و تجربههای ارزشــمند شما به
موجب این حكم به عنوان «دبیر دوازدهمین جشنواره
بینالمللی فیلم  100ثانیهای» منصوب میشوید.
این جشــنواره كه هرسال با شــعار سینمای اخالق
برگزار میشود ،مجالی برای روایتگری صادقانه ،دقیق
و خالقانه ســینماگران و به ویژه جوانــان این عرصه
است .جشــنوارهای كه علیرغم تكیه و تاكید بر فرم و

محدودیتهای قالب  100ثانیهای ،در هر دوره توانسته
در حوزه «بیــان و ترویج موضوعات اخالقــی با زبان
تصویر»« ،ایجاد و تبیین گونه بدیع فیلم  100ثانیهای
در عرصه ملی و بینالمللی»« ،كشــف اســتعدادهای
تــازه» ،و در نهایت «كمــك به رشــد و تعالی آنها»
موفقیتهای ارزشمندی داشته باشد.
انشاءاهلل ضمن توجه به شعار سال (اقتصاد مقاومتی،
تولید-اشــتغال) و بهرهمندی از ظرفیت مشــاركت و
همكاری دســتگاهها یا نهادهای مرتبط و همســو از
رهگذر تالش و همت جنابعالی كه دبیری دوره قبل را
نیز برعهده داشتهاید ،در مسیر اهداف جشنواره یعنی
شناسایی اســتعدادهای جوان هنری و آفرینش آثار
صد ثانیهای در حوزه سینمای اخالق قدمهای موثری
برداشته شود.
فاضل نظری
معاون هنری و رئیس جشنوارههای حوزه هنری

پخش  ۹فیلم
توسط حوزه هنری در سال جدید
مدیر پخش موسســه بهمن ســبز حوزه هنــری از پخش  ۹فیلم
سینمایی در سال جدید توسط این موسسه خبر داد.
غالمرضا فرجی گفت :تا به حال از میان تولیدات ســینمایی سال
گذشــته ،پخش فیلمهای ســینمایی «فصل نرگــس»« ،قهرمان
کوچک»« ،کارگرســاده نیازمندیم»« ،پری دریایی»« ،فیلشــاه»،
«شــهری که نمیخوابد»« ،رهایی از بهشت»« ،زیر سقف دودی» و
«بیســت و یک روز بعد» را به عهده گرفتهایم و ممکن است از میان
فیلم هایی که در جشنواره نبودند یا هنوز دیده نشدهاند و در راهند به
این فهرست ،اضافه شود.
وی ادامه داد :امســال پخش حوزه هنری ،ویترینی متنوع دارد .از
سینمای کودک ،فیلم اجتماعی ،فیلم خانوادگی و انیمیشن در این
فهرست بلند باال دیده میشود .امیدوارم سینمای ایران در سال ۹۶
روزهای خوبی پیش رو داشته باشد.
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پخش مستند « »A 157از شبكه مستند
بهترین مستند جشنواره فیلم فجر در سال  94در برنامه «به اضافه مستند»
از شبكه مستند پخش شد.
فیلم « »A157به كارگردانی بهروز نورانی پور محصول مركز مستند سوره
در برنامه «به اضافه مستند» از شبكه مستند پخش شد.
چهاردمین قســمت از «به اضافه مســتند» به پخش و بررســی مستند
« »A157اثر تحسین شــده بهروز نورانی پور و از محصوالت مركز مستند
سوره اختصاص یافت.
این اثر روایتی است از سرگذشــت تكان دهنده سه دختر كرد سوری بعد
از تجاوز داعش به آنها كه تاكنون در  ۱۲جشنواره خارجی حضور داشته و
در جشنواره های داخلی نیز موفق به كسب جوایزی از جمله سیمرغ بلورین
بهترین مستند جشنواره فجر شده است.
«به اضافه مســتند» با حضور كارگردان و كارشناســان مربوط به مسائل
سوریه به بررسی موضوعات مطرح شده در اثر پرداخت.
این برنامه به تهیه كنندگی ســید محمد حســین میــری ،كارگردانی
محمدرضا رضاییان و ســردبیری مهدی خانعلی زاده ،با اجرای علی صدری
نیا تولید می شود.
«به اضافه مستند» سه شنبه ۲۹ ،فروردین ساعت  ۲۰:۳۰از شبكه مستند
سیما روی آنتن رفت و چهارشــنبه  ۳۰فروردین ساعت  ۹:۳۰و جمعه یك
اردیبهشت ساعت  ۱۳:۳۰بازپخش شد.

دو جایزه جشنواره «سینیه دو نویی» ایتالیا به « »A157رسید
فیلم مستند « »A157محصول سازمان سینمایی حوزه هنری دو جایزه از
جشنواره فیلم «سینیه دو نویی» ( )Signes de Nuitایتالیا را از آن خود كرد.
فیلم مستند « »A157به كارگردانی بهروز نورانی پور و از تولیدات «مركز
مستند سوره» وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری جایزه «ساینز اوارد»
و جایزه اصلی بخش مستند جشنواره فیلم «سینیه دو نویی» ایتالیا را دریافت
كرد.
فیلم مستند «  »A157در سلسله جشــنوارههای بین المللی «سینیه دو
نویی» كه پیشتر در آلمان و فرانسه جوایزی را ب ه خود اختصاص داده بود ،این
بار در ایتالیا نیز توانست دو جایزه را از آن خود كند .هیئت داوران دانشجویی
جایزه «ساینز اوارد» بخش مستند را بهخاطر بیان شگفتانگیز یك واقعیت
دردناك به این فیلم اختصاص داد.
همچنین هیئت داوران جشــنواره ،جایزهی اصلی بخش مستند را بهاین
فیلم اعطا كرد.
مستند « »A157تاكنون جوایز بسیاری را در داخل كشور از جمله جشنواره
فیلم فجر ،مقاومت ،سینما حقیقت و … كســب كرده و پیش از این جایزه
اصلی جشنواره بینالمللی فیلم « »Zeichen der Nachآلمان ،جایزه فیلم
منتخب از نگاه تماشاگران جشنواره « »Chambéryفرانسه ،جایزه بهترین
مستند جشنواره «واچ داكز» لهســتان و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره
فیلم «سینیه دو نویی» فرانسه را نیز از آن خود كرده است.
این فیلم مستند روایتی اســت از سرگذشت تلخ سه دختر كرد سوری كه
مورد تجاوز داعش قرار گرفتهاند و در شرایطی تكان دهنده زندگی میكنند.
جشنواره فیلم «ســینیه دو نویی» ( )Signes de Nuitروزهای  16و 17
فروردین در شهر اربینوی ایتالیا برگزار شد.
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نمایش  ۶فیلم
همزمان با هفته هنر انقالب اسالمی
در حوزه هنری
همزمان با آغاز هفته هنر انقالب اسالمی چهار فیلم ســینمایی ،یک انیمیشن و یک مستند در تاالر
اندیشه حوزه هنری به نمایش درآمد.
همزمان با آغاز هفته هنر انقالب اســامی در کنار ســایر برنامه های این هفته ۶ ،فیلم در گونههای
مختلف از جمله مستند  ،انیمیشن و ســینمایی به نمایش در می آید .این آثار از روز  ۱۹فروردین ماه
ساعت  ۲۰در تاالر اندیشه به نمایش گذاشته شد .
 ۱۹فروردین فیلم مستند «بزم رزم» ساخته سید وحید حسینی
 ۲۰فروردین فیلم سینمایی «ویالییها» ساخته منیر قیدی
 ۲۲فروردین فیلم سینمایی انیمیشن «رهایی از بهشت» ساخته علی نوری اسکویی
 ۲۳فروردین فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» ساخته محمدحسین مهدویان
۲۴فروردین فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» ساخته سید محمدرضا خردمندان
 ۲۵فروردین فیلم سینمایی «رگ خواب» ساخته حمید نعمتاهلل

نمایش «خسته نباشید!» در جشنواره فیلم «روز زمین» آمریکا
فیلم سینمایی «خسته نباشید!» محصول سازمان
ســینمایی حوزه هنری در بخش رقابتی جشــنواره
بینالمللی «روز زمین» آمریکا به نمایش در میآید.
فیلم ســینمایی «خسته نباشــید!» به کارگردانی
افشین هاشمی و محســن قرایی از تولیدات سالهای
گذشته ســازمان ســینمایی حوزه هنری ،در بخش
رقابتی ســومین جشــنواره بینالمللی «روز زمین»
در شــهر کالیفرنیا آمریکا با دیگر آثار راه یافته به این
جشنواره به رقابت خواهد پرداخت.
این جشنواره با موضوعیت محیط زیست و اهمیت
به کره زمین و فیلمهایی که به انرژی پاک می پردازند
برگزار میشود.
فیلم سینمایی «خسته نباشید!» که تندیس بهترین
فیلم اول و بهترین کارگردان اول شانزدهمین جشن
خانه سینما را دریافت کرده ،داستان زوجی است که به
ایران میآیند اما اختالفاتی دارند و ...
حسام محمودی ،جالل فاطمی ،غوغا بیات ،فرزاد
باقری ،رویا افشار و ...بازیگران «خســته نباشید!»
هستند .
سومین دوره جشنواره بینالمللی «روز زمین» از ۳۰
فروردین الی  ۱اردیبهشت ماه در شهر کالیفرنیا کشور
آمریکا برگزار شد.
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روزهای پایانی فیلمبرداری «سرو زیر آب» به کارگردانی باشه آهنگر
فیلمبرداری جدیدترین ساخته محمدعلی باشــه آهنگر با عنوان «سرو زیر آب» این
روزها مراحل پایانی را سپری میکند.
این روزها عوامل فیلم «سرو زیر آب» در دزفول به سر می برند تا آخرین سکانس های
فیلم را مقابل دوربین ببرند؛ تدوین این فیلم هم توســط حمید باشه آهنگر به صورت
همزمان انجام می شود.
«سرو زیر آب» اواخر دی ماه سال گذشته در تهران در لوکیشنی (سوله) واقع در اتوبان
بسیج با حضور تعدادی از خانوادههای معظم شهدا ،مدیران سینمایی و عوامل فیلم کلید
خورد .عالوه بر تهران گروه فیلمبرداری چند هفته ای هم در یکی از شــهرهای جنوبی
برخی سکانس ها را فیلمبرداری کردند.
در این فیلم رضا بهبودی ،بابک حمیدیان ،حســین باشــه آهنگر ،مســعود رایگان،
هومن برق نورد ،همایون ارشــادی ،مهتاب نصیرپور ،فرخ نعمتی ،مینا ساداتی ،هادی
قمیشی ،شهرام حقیقت دوســت ،دنیا مدنی ،مالک ســراج ،مجتبی پیرزاده ،حسین
فالح ،غالمحسین لطفی ،حســن نجاریان ،نادیا پروانی ،الناز شاهوردی به ایفای نقش
می پردازند.
«ســرو زیر آب» تازهترین ساخته محمدعلی باشــه آهنگر بعد از فیلم «ملکه» است
که سید حامد حســینی تهیه کنندگی آن را برعهده دارد.علیرضا زرین دست مدیریت
فیلمبرداری این فیلم را برعهده دارد.
«سرو زیر آب» از محصوالت مشترک سازمان سینمایی حوزه هنری است که دو ارگان
بنیاد سینمایی فارابی و موسسه تصویر شهر در ساخت آن مشارکت دارند.

حوزه هنری پخش فیلم سینمایی «فصل نرگس» را بر عهده گرفت
پخش فیلم سینمایی «فصل نرگس» به کارگردانی نگار آذربایجانی و تهیه کنندگی
سحر صباغ سرشــت بر عهده موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن ســبز حوزه هنری قرار
گرفت.
به گزارش ماهنامه سوره سینما  ،سحر صباغ سرشت تهیه کننده فیلم سینمایی «فصل
نرگس» ضمن بیان این موضوع گفت« :فصل نرگس» دومین فیلم نگار آذربایجانی اثری
پر لوکیشن است که قصهای انسان دوستانه و عاشــقانه را در قالب داستانی امیدبخش
روایت می کند.
وی افزود :با توجه به اینکه «فصل نرگس» فیلمی مناسب تمام مخاطبان محسوب می
شود  ،بهتر دانستیم زمانی را برای اکران و نمایش عمومی فصل نرگس در نظر بگیریم که
دانش آموزان محترم از درس و امتحانات فارغ شده باشند و دانشجویان عزیز به خصوص
آنهایی که از شهرستان های کوچکتر به شهرهای بزرگتر به خصوص پایتخت می آیند
امکان دیدن فیلم را داشته باشند .در نتیجه با توجه به مذاکرات انجام شده با پخش کننده
فیلم (حوزه هنری) پیش بینی میشــود ،فصل نرگس در نوبت اکران دوم عید فطر به
نمایش عمومی در بیاید.
تهیه کننده فیلم در پایان اظهار کرد« :فصل نرگس» زمســتان ســال  ١٣٩۵پروانه
نمایش عمومی خود را دریافت کرده اســت و با توجه به اینکــه از همان زمان با پخش
کننده فیلم توافقات اولیه انجام شده بود ،در نوبت اکران و نمایش عمومی قرار گرفتیم
تا انشا اهلل فیلم در زمان پیش بینی شــده اکران عمومی شود .این فیلم اثری پربازیگر
است و از جنوبی ترین نقطه تهران تا شــمالی ترین منطقه پایتخت را به تصویر کشیده
است .یکتا ناصر  ،ریما رامین فر  ،پژمان بازغی و امیر آقایی بازیگران اصلی فیلم به شمار
می روند و حضور چهره هایی همچون گوهر خیراندیش  ،شایســته ایرانی  ،محمدرضا
هدایتی  ،صالح میرزاآقایی ،شیرین اسماعیلی و شبنم گودرزی بازیگران «فصل نرگس»
را تشکیل می دهند.
وی در پایان افزود :همچنین از حضور افتخاری رضا یزدانی  ،همایون ارشادی  ،علیرضا
خمسه و ژاله صامتی با ایفای نقش خودشان در صحنه هایی از فیلم بهرهمند شدیم.
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حضور گسترده سازمان سینمایی حوزه هنری در بازار فیلم جشنواره جهانی
سازمان سینمایی حوزه هنری با تولیدات داخلی و خارجی در بازار جشنواره جهانی
فیلم فجر حضور گسترده ای دارد.
به گزارش ماهنامه سوره سینما ،واحد بین الملل ســازمان سینمایی حوزه هنری با
آثار و عناوین جدید و به منظور ارائه تولیدات مهم خود و دیگر تهیه کنندگان با بر پایی
غرفه در این رویداد ،حضور بهم رسانده است .این آثار شامل فیلم بلند ،فیلم کوتاه ،فیلم
مستند وانیمیشن است.
بر پایه این خبر؛ برخی از این عناوین بدین شــرح هستند« :بیست و یک روز بعد» به
کارگردانی محمدرضا خردمندان« ،زیر سقف دودی» ساخته پوران درخشنده« ،کمدی
انســانی» به کارگردانی محمدهادی کریمی« ،فصل نرگس» ساخته نگار آذربایجانی،
«ایتالیا ایتالیا» ساخته کاوه صباغ زاده و فیلم مستند «خواهران غریب» ساخته حسین
همایونفر.
واحد بین الملل سازمان سینمایی حوزه هنری در این مکان از ساعت ١٢الی١٩میزبان
بازدیدکنندگان خواهد بود.
بیستمین بازار بین المللی فیلم فجر امسال از تاریخ  ١تا  ۶اردیبهشت در محل پردیس
چارسو کاخ جشنواره جهانی فجر برگزار شد.

ایجاد «پرونده صنف بدلکاران» در بانک جامعاطالعات سینمایی برای نخستین بار
شش هزار و  ۱۷۵پرونده شامل :پرونده افراد ،فیلمها،
شرکتهای سینمایی و جشنواره ها طی سال  ،۹۵توسط
بانک جامع اطالعات سینمای ایران«سوره سینما» از
مراکز سازمان سینمایی حوزه هنری به روزرسانی شد.
این بانک عالوه بر بروزرسانی پرونده  ۶۱۷۵فعالیت
سینمایی ،پرونده  ۹۵فیلم ســاخته شده در سال ۹۵
را به همراه تصاویر این آثــار در بانک ثبت و آماده بهره
برداری کرد.
در این خبر آمده اســت :همچنین ،بــرای اولین بار
پرونده صنف بدلکاران سینما با مشارکت این صنف در
خانه سینما در بانک جامع اطالعات سینمای ایران ایجاد
و اطالعات بدلکاران ســینمایی در آن به عنوان«سایر
بازیگران» ثبت و همچنان ،در حال بروزرسانی و جمع
آوری اطالعات این بخش از بدنه سینمای کشور است.
روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری اضافه
کرد :از دیگــر فعالیت های این بانک در ســال  ۹۵می
توان بــه« :ثبت فروش اکــران فیلمها در این ســال و
برنامه نمایش فیلم در سراســر کشور ویژه سینماهای
حوزه هنری»« ،ســاخت پرونده جشــنواره فجر دوره

سیوپنجم شامل :گزارش افتتاحیه ،اختتامیه ،قوانین
و مقرارت ،پیام دبیر -معرفــی داوران و اعضای هیئت
انتخاب و همچنین نامزدها و برگزیدگان ،آلبوم تصاویر
به تفکیک روزها شامل  ۹۰۳تصویر از حواشی افتتاحیه،
اختتامیه و نشستهای خبری»« ،ساخت پرونده جهانی
جشنواره فجر دوره سیوچهارم شامل :قوانین و مقررات،
معرفی نامزدها و برگزیدگان ،گزارش تصویری به شکل
روزشمار ،معرفی فیلمها و معرفی اعضای هیئت انتخاب
و داوری» اشاره داشت.
بر پایــه این خبر ،بانــک جامع اطالعات ســینمای
ایران از مراکــز زیرمجموعه روابط عمومی ســازمان
سینمایی حوزه هنری است که شامل :پرونده  ۳۲هزار
و  ۴۳۹سینماگر از سال  ،۱۳۰۹سه هزار و  ۵۰۷پروند
فیلم شــامل :آلبوم عکس ها ،خالصه داستان و تیتراژ؛
همچنین ،اطالعات مربوط به  ۷۶۵شرکت و فیلمهای
تولید شده است.
شــایان ذکر اســت :محتوای بانک جامع اطالعات
سینمای ایران «سوره ســینما» که اولین و تنها بانک
اطالعاتی (دیتابیس) ســینمای ایران اســت شامل:

تاریخچه ســینمای ایران ،معرفی فیلم های ســاخته
شــده ایرانی به همراه کلیه اطالعات مربــوط به آنها
(عوامل فیلم ،مشخصات فنی ،خالصه فیلم ،بیوگرافی
و ســوابق هنری ســینماگران ایرانی) از سال پیروزی
انقالب اســامی تا کنون می باشــد ،بزرگترین گالری
عکس سینمایی (شامل عکسهای صحنه ،پشت صحنه
و پوستر) برای فیلمها ،افراد و جشنواره ها ،گزارش کامل
از نتایج جشنواره های داخلی و بینالمللی 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 .همچنین
پرونده کامل (شامل قوانین و مقررات ،فیلمها ،جوایز،
تصاویر و )...از اطالعات مربوط به جشــنوارههای مهم
سینمایی کشور مانند :جشنواره بینالمللی فیلم فجر،
جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان ،جشن خانه
سینما ،جشــنواره بینالمللی فیلم مقاومت ،جشنواره
بین المللی فیلم رشــد در این بانک گردآوری شــده و
پرونده فیلمهای ســینمایی به تفکیک ســال تولید از
 ۱۳۰۹تاکنون در آن ارائه شده است.
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حمزه زاده
رییس سازمان سینمایی حوزه هنری:

سینماگران
انقالب عکسالعمل
سریع داشته باشند
رییس سازمان ســینمایی حوزه هنری با اشــاره به لزوم
عکسالعمل سریع ســینماگران انقالب درباره موضوعات
مختلف ،گفت :سینماگران انقالب در تولید آثار عکسالعمل
سریع را در دستور کار قرار دهند.
محمد حمزهزاده رییس ســازمان ســینمایی حوزه هنری
سازمان تبلیغات اسالمی با بیان اینکه در تعریف هنر انقالب
و هنر غیر انقالب اختالف وجود دارد ،اظهار داشت :برخی
معتقدند ما دوگانهای به نام هنــر انقالبی و هنر غیرانقالبی
نداریم اما ما در حوزه هنری تعریف مشخصی از هنر انقالب
داریم.وی گفت :در صدر موسســین و مولفین عبارت هنر
انقالبی ،شهید آوینی است .ایشــان در تعریف هنر انقالب
هدف را اصالح جامعه دانسته و به این معنی میتوان گفت
هنرانقالبی یک هنر مصلحانه و هنری است که اگر نقیصهای
در جامعه و افراد وجود دارد این هنر عالوه بر نشــان دادن
آن نواقص به قصد اصالح آن حتماً راه و چاره و امیدی نشان
میدهد تا به نوعی به حل مشکل منجر شود.
معاون ســینمایی حوزه هنری ســازمان تبلیغات اسالمی
افزود :هنر انقالبی بر خالف سایر آثار ،بُنبست ندارد .غایت
هنر انقالب کمال انســان و جامعه اســت .کمال انسان در
بهترین حالت با شهادت او ترسیم میشود .شهید آوینی که
مولف ،پدید آورنده و یکی از برگزیدگان این هنر است نیز
همین مسیر هنر را در پیش گرفتند که در نقطه پایانی راه
منجر به شهادتشان شد.

محمود گبرلو :

اقتصاد مقاومتی
باعث توزیع
عادالنه سرمایه
بین سینماگران
نیز میشود
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وی درباره جایگاه سینمای امروز انقالب اسالمی
نیز اضافه کرد :هنر ســینما اساساً بعد از پیروزی
انقالب تاسیس شد .سینمای قبل از انقالب چیزی
برای ســینمای بعد از انقالب به ارث نگذاشــت.
سینمای انقالب ،پس از پیروزی انقالب اسالمی
تشــکیل شــد و نیروهای خود را پرورش داد و
کماکان به پیش میرود.
معاون سینمایی حوزه هنری ســازمان تبلیغات
اســامی تاکید کرد :اگــر امروز پیشــرفتی در
سینمای ما وجود دارد و آثار خوب و پُر مخاطبی
دارد ،غریب به اتفاق آن آثار متعلق به هنر انقالبی
است.
تصریح کرد :اگر به حافظه رجوع کنیم چهرههای
متنوع و مختلف و آثــار خوب و فاخر ضمن اینکه
متعلق به ســینمای انقــاب و مــروج اخالق و
آرمانهای انقالب اســامی هستند جزء بهترین
آثــاری بودهانــد که مــورد اعتنای مــردم قرار
گرفتهاند.
وی درباره قلههای پیش روی ســینمای انقالب

گفت :ســینما در دنیا به عنوان یکی از ابزارهای
ترویج گفتمان نقش ایفا میکند .گفتمان انقالب
اســامی نیازمند این اســت که از طریق سینما
و سایر هنرها توســعه و ترویج یافته و تبدیل به
جریان شود.
حمــزهزاده ادامــه داد :پیشنیاز جریانســازی
گفتمانی انقالب اسالمی هوشیاری و عکسالعمل
سریع جامعه سینمایی کشور نسبت به مهمترین
وقایعی اســت که امروزه در جهان اسالم همانند
بیداری اسالمی ،توجه به مستضعفین و استکباری
ســتیزی رخ می دهد .ما در حوزه سینما شاهد
عکسالعمل سریع نیســتیم .سینماگران انقالب
در تولید آثار عکسالعمل سریع را در دستور کار
قرار دهند.
حمزهزاده تاکید کرد :ســینمای انقالب اسالمی
اگر بتواند مسئله عکسالعمل سریع را در دستور
کار خود قرار دهد شاید بتوان گفت که سینمای
انقالب اسالمی به بلوغ رسیده است.

محمود گبرلو در گفت و گو با خبرنگارما در خصوص شــعار امســال مقام معظم
رهبری و لزوم توجه بــه بحث «اقتصاد مقاومتــی ،تولید-اشــتغال» بیان کرد:
واقعیتش را بخواهید سینما از دور جاذبههای فریبانه زیادی دارد؛ اما وقتی با نگاه
تحلیلگرانه و موشکافانه به درون و بطن آن نگاه میکنیم خواهیم دید که به هیچ
عنوان اینگونه نیست ،عوامل سینما با بیکاری و فقر شدید دست به گریبانند و این
خود آسیب جدی به حوزه تفکر در ســینما وارد میکند .گاهاً ،عوامل سینما برای
بدست آوردن درآمد بیشتر تن به هر کاری میدهند و این باعث می شود فیلمهای
صاحب اندیشه کمتر ساخته شــود و ما با رواج فیلمهای سطحی و کم عمق مواجه
شویم.
وی ادامه داد :دو سالی میشود که رهبر معظم انقالب به بحث اقتصاد توجه جدی
میکنند؛ ایشان قطعا بر اساس علوم و با تکیه بر دانش و آگاهی از جامعه و بر مبنای
اقتصاد کشور این شــعار را انتخاب کردند و قطعاً ،منظورشان ترسیم اقتصاد کالن
کشور است تا حرکت مفیدی برای رسیدن به جامعه پویا صورت بگیرد.
گبرلو در ادامه صحبتهایش افزود :شعار امسال برای کسانی که در عرصه فرهنگ
و هنر کار میکنند به خصوص ،فعاالن سینمایی بسیار مورد توجه باید قرار بگیرد.
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حمزه زاده در برنامه تلویزیونی
«روی خط خبر»:
ماهنامه سوره ســینما؛ برنامه تلویزیونی «روی خط
خبر» با حضور محمد حمزه زاده ،معاون ســینمایی
حوزه هنری درباره معیارها و شاخص های نامزدهای
هفته هنر انقالب بحث شــد .در ادامــه صحبت های
محمد حمزه زاده را می خوانید:
حمزه زاده بــا تبریک بزرگداشــت هنــر انقالب ،به
شــاخص ها و معیارهــای انتخاب چهــره های هنر
انقالب اشاره کرد و گفت :در درجه اول اشاره کنم که
جشنواره ها  ۳هدف عمده دارند )۱ .معرفی الگو یعنی
اینکه اهداف هدایتی دارند )۲ .رصد رویش ها و پایش
ها )۳حمایت برای رشد .جایزه هنر انقالب در طی این
چند ســال این اهداف را دنبال می کند و مهم ترین
هدف اش تاباندن نور بر چهره های هنرمندان انقالبی
اســت که تالش کردند در جهت اهداف و ارزش های
انقالب آثار ارزشمندی خلق کنند.
وی ادامه داد :انتخــاب چهره ســال مکانیزمی دارد
که از یک فهرســت  ۴۰یا  ۵۰نفری اشخاص هنرمند،
نخبه گان و صاحــب نظران حوزه فرهنگ براســاس
معیارهایی کــه اعالم کردیم ،معرفی مــی کنند و در
حال حاضر افرادی که به عنــوان  ۵نفر نهایی انتخاب
شــدند از چند حوزه هنری تشکیل شــده اند .آقای
حاتمی کیا فیلمســاز انقالب اسالمی به دلیل ساخت
فیلم بادیگارد ،مســعود شــجاعی طباطبایی به علت
جشــنواره کاریکاتور هلوکاســت و مجموعه فعالیت
هایی که در این زمینه داشــتند ،خانــم بهناز ضرابی
زاده برای کتاب گلســتان یازدهم ،آقای حمید حسام
و محمدحسین مهدویان برای فیلم سینمایی ایستاده
در غبــار نامزدهای انتخابی چهــره هفته هنر انقالب
هستند.
معاون ســینمایی حوزه هنری در خصــوص داوران
هفته هنــر انقالب تصریح کــرد ۶۰ :داور که ترکیبی
از هنرمندان پیشکسوت و صاحب نظران عرصه هنر،

نقص هنر انقالب بیشتر در حوزه مدیریتی است
ادبیات و فرهنگ هســتند ،چهره های هنر انقالب را
انتخاب می کنند.
به گفته حمزه زاده ،معموال چهره برگزیده سال جایزه
خود را از دست فرد برگزیده ســال قبل دریافت می
کند و منتخبین به دلیل جایگاه شــان در حوزه تولید
نیازمند به حمایت نداشــتند بلکه وجهی از جایزه پر
رنگ شــده اســت که به ارائه یک الگو و معیار برای
هنرمند انقالبی اســت که می تواند بــه عنوان چراغ،
مسیر روندگان این راه روشن می شود.
وی با اشــاره به برنامه های برگزار شده در هفته هنر
انقالب اظهار کرد :مجموعه ای از فعالیت های هنری
در طول هفته برگزار شده است .روسای حوزه هنری
و هنرمندان ســخنرانی دارند ،نمایشــگاه ها و برنامه
های افتتاحیه ،همایش های مرتبط با هنر انقالب در
شهرســتان های مختلف برگزار می شود .هنرمندان
در شــاخه های مختلف هنری که در طول ســال در
جشنواره های مختلف مقامی کســب کردند ،مجدد
تجلیل می شــوند و تعدادی از هنرمنــدان به محضر
خانواده شهدا می روند و تجدید میثاق می کنند.
حمزه زاده به تعریف هنر انقالب پرداخت و اظهار کرد:
این دو گانــه هنر انقالبی و هنر ضــد انقالبی ،دو گانه
معروفی اســت و دائم در بزنگاه هــا از آن صحبت می
شود و حتی عده ای هم معتقد هستند که ما چیزی به
عنوان هنر انقالب نداریم و این را نه به عنوان بحث ضد
ارزش بلکه به این شکل که هنر ذاتا دینی است و از این
دیدگاه هنر را نگاه می کنند .زاویه دیگر هم وجود دارد
که ما چه کارکرد و جایگاهی برای هنر قائل هســتیم.
در اصل باید به این موضوع برگردیم که اساسا فلسفه
خلقت مخلوقات و بشر چیســت؟ و مدل هدایت های
بشر چه چیزهایی هستند.
وی به تفاوت هنر انقالبی و هنر غیر انقالبی اشاره کرد
و گفت :فرق بین هنر انقالبی و غیر انقالبی در نقشــه

این درحالیست که عده ای از اهالی سینما معتقدند شعار «اقتصاد مقاومتی ،تولید-اشتغال» رابطهایی
با سینما و حوزه فرهنگ و هنر ندارد .واقعیت مطلب این است که مجموعه فرهنگی کشور ذیل بحث
«اقتصاد مقاومتی ،تولید-اشتغال» تعریف میشــود چراکه رابطه جدی بین فرهنگ و اقتصاد وجود
دارد .اگر صرفا به اقتصاد توجه کنیم فرهنگ را از دســت میدهیم و اساســاً ،فرهنگ بدون اقتصاد
توانایی تاثیرگذاری را ندارد.
این منتقد معتقد است فعالیتهای جدی اقتصادی نیاز به ابزار رسانهای قدرتمند دارد و چه ابزاری
تاثیرگذارتر از سینما و تلویزیون که با ساخت فیلم های ســینمایی و تلویزیونی می توان به موضوع
مورد بحث آنها پرداخته شود.
وی با بیان اینکه اگر سینما گردش اقتصادی درستی داشته باشد در زمینه تولید هم موفق می شود
بیان کرد :متاسفانه اقتصاد سینما گردش مخدوشی دارد و گردش مالی آن واضح و روشن نیست؛ و
نکته مهم دیگر اینکه همه اهالی سینما از گردش مطلوب آن بهرهمند نیستند چون وضعیت اقتصادی
سینما مناسب نیست .فروش میلیاردی فیلمها از ظاهر پرطمطراقی برخوردار است ولی وقتی همین
ارقام میلیاردی را تجزیه و تحلیل میکنید متوجه می شوید دست کسی را نمیگیرد چون این سرمایه
برگشتی باید بین چند گروه تقسیم شود و در نهایت چیزی باقی نمیماند لذا میتوانیم بگوییم واژه
میلیاردی فقط عنوان پرطمطراقی است که به فیلمها داده میشود.

راهی است که هر کدام پیش گرفتند .یعنی این هنرها
به کجا می خواهند ما را هدایت کند .نقش هنر انقالبی
ما را به تکریم مکارم اخالق می کشاند ،ویژگی روحی
و روانی ما باال می برد تا به کمال برســاند .این تعریف
هنر انقالبی است.
حمزه زاده اذعان کرد :زمانی کــه به عمر انقالب نگاه
کنیم و با توجه به اینکــه انقالب هنرمندان را خودش
پرورش داده و آنان را بزرگ کرده اســت ،مطمئنا گام
های خوبی در این زمینه برداشته شده است .باالخره
کار هنرمند ســاخت اثر اســت و باز کردن دریچه ها
جدید به روی انسان ها است.
وی درباره موانع فرهنگ هنر انقالب بیان کرد :غیر از
دشمنی های بیرونی و غیر از بدخواهی های دشمنان
خارجی ،در داخــل هنرمندان براســاس اقتضائات و
امکانات موجود به وظایفشــان عمل کردند .به اعتقاد
من نقص هنر انقالب بیشــتر در حوزه مدیریتی است.
ارگان های مختلف بــا موضوع هنر انقــاب فعالیت
دارند که می تواننــد با هم هماهنگ تــر و همدل تر
باشند .امکانات خود را با هم به اشــتراک بگذارند .به
فکر پرورش نیروهای جدید باشند .ناهماهنگی میان
ســازمان های متولی هنر انقالب ،ناهماهنگی تاسف
بار و نگران کننده است .حتما تقسیم کاری میان این
ســازمان ها باید صورت بگیرد زیرا هــر کدام به طور
جداگانه کار تولیدی ،تبلیغــی ،ترویجی دارند .که با
اشتراک گذاشــتن کارهای خود می توانند موفق تر
عمل کنند.
حمزه زاده در پایان گفت :به مناسبت هفته هنر انقالب
اولین پردیس سینمایی شهر اصفهان افتتاح می شود
و البته موافقت های خوبی بین چند سازمان و بنیادها
صورت گرفت تا ســینماهای خود ر ا در اختیار حوزه
هنری قرار دهند.

گبرلو ادامه داد :سالیانه نزدیک به دویست فیلم هم اگر برای
سینما تولید شود نه تنها سودی برای سینما ندارد بلکه ضرر
هم دارد چون فیلمها برگشت ســرمایه مناسب ندارند .تنها
چند فیلم هســتند که گلیم خود را از آب بیرون میکشند و
مابقی با شکست مواجه میشوند.
وی گفت :از طرف دیگر نیروهای انســانی هم فعالیت خوبی
در ســینما ندارند و تعدادی از آنها بعد از یک کار سالها خانه
نشــین هســتند و عده کمی از عوامل به صورت مداوم کار
میکنند .بــه همین جهت به نظر من اگــر اقتصاد مقاومتی
را بــه کل جامعه تعمیــم دهیم در حوزه ســینما هم نقش
کلیدی خواهد داشت و باعث میشــود سرمایه عادالنه بین
سینماگران توزیع شــود و از گردش مناسبی هم برخوردار
شود و از طرف دیگر ســینما هم به تولید مطلوب دست پیدا
کند و هم نیروی انسانی درون سینما فعال باشندو از گردش
اقتصادی مطلوب بهره ببرند.
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جمال شورجه:

مجید شاهحسینی:

اشتغالزایی عوامل سینما

شهید آوینی

جمال شورجه کارگردان سینما معتقد است :در سالی که توسط مقام معظم
رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی ،تولید-اشــتغال» مزین شده باید بحث
اشتغالزایی عوامل سینما جدی گرفته شود.
جمال شورجه در گفت و گو یی در خصوص نقش و جایگاه هنر و سینما در
تبیین شعار سال مقام معظم رهبری «اقتصاد مقاومتی ،تولید-اشتغال»
بیان کرد :از دو جنبه می توان به رهنمود کلیــدی توجه کرد؛ اول اینکه
باید ببینیم با عنصر سینما ،یا سیما و حتی ،تبلیغات چه سوژه هایی را می
توانیم مد نظر قرار دهیم تا به صورت فیلم و یا مجموعه های تلویزیونی در
آمده و به آن ها بپردازیم.
وی با بیان اینکه فیلمســازان می توانند با انتخاب سوژه هایی با مضمون
شعار مقام معظم رهبری به مسئولین سینمایی و دولت در جهت برنامه
ریزی و ساماندهی کمک کنند ادامه داد :همین االن سریال «کیمیاگر»
از شبکه افق در حال پخش اســت که به بحث خودکفایی و تولید داخلی
می پردازد که نشــان دهنده راهکارهای مناسبی است که می تواند مورد
استفاده قرار گیرد.
شــورجه به صحبت هایش ادامه داد :در واقع فیلمسازان هوشمند ما می
توانند با ساخته هایشان از وابســته بودنمان به اقتصاد سایر کشورها نهی
کنند و بر تولیدات داخلی با کیفیت تاکید داشته باشند .به واسطه استفاده
از چنین سوژههایی «کاهش بیکاری»« ،نهی از توجه به اقتصاد برون زا» و
«توجه به تولیدات داخلی» گسترش و رواج بیشتری پیدا می کند.
وی در بخش دیگری از صحبت خود توضیح داد :جنبه دیگر شــعار مقام
معظم رهبری بحث مهم اشتغال است؛ ســینما در حال حاضر به لحاظ
اشــتغالزایی ازعوامل مقابل دوربین گرفته تا پشت دوربین آن در رکود
به ســر می برد .همانطور که همه می دانیم اکثر عوامل سینما این روزها
بیکار هستند و به دنبال کار هستند؛ از طرف دیگر ،مخاطبان سینما هم
تعدادشان کم و تولیدات هم کم است وقتی مخاطب نداشته باشیم خود
به خود ســقف تولیدات هم افت پیدا می کند .از جنبه دیگر ،این میزان
محصوالتی هم که در ســال تولید می شــود زمینه های نمایش برایش
موجود نیست.
این کارگردان و تهیه کننده ســینما و تلویزیون تصریح کرد :متاســفانه
باید بگوییم که در حال حاضر به دلیل عدم مدیریت درست ،توزیع کار به
صورت عادالنه در سینما و سیما صورت نمی گیرد؛ در سیما و سینما انگار
تعدادی تهیه کننده و بازیگران هستند که می توانند حضور مداوم داشته
باشند و تعدادی دیگر ،سالیان سال است که بیکار هستند؛ نه اینکه توانایی
کار نداشته باشند کسی به سراغشــان نمی رود؛ این درحالیست که باید
تولید در بین آحاد دست اندرکاران سینما بچرخد نه اینکه در دست یک
عده خاص باشد.

مجید شاهحسینی استاد دانشگاه و کارشناس فرهنگی در گفت و گو با سوره سینما بیان
کرد :به نظر من مهمترین شاخصه و خصلت شهید بزرگوار مرتضی آوینی این بود که اهل
شهرت طلبی و نفس پرستی نبود؛ متاسفانه شهرت طلبی و توجه به نفسانیات گرفتاری
بسیاری از هنرمندان ماست .اینکه منیت خود را مقدم بر اهداف فرهنگی میدانند اما
آوینی این صفت را نداشت و بعد از وقوع انقالب اسالمی آنچنان در هنر انقالب ذوب شد
که دیگر نفسانیات خود را نمیدید.
وی ادامه داد :آوینی که پیش از انقالب در تعداد زیادی از آثارش گرایش به غرب و تفکر
شبه روشنفکری دیده می شد و به قول خودش او بعد از انقالب تمام این دست نوشته
های خود را یکجا به آتش کشــید و خود را وقف انقالب کرد و وقتی هنرمند نفس خود
را کوچک کند آنجاست که در نظر دیگران ارزش پیدا می کند و خدا به او آبرو میدهد.
این کارشــناس فرهنگی گفت :آوینی تا آنجا پیش رفت که محل رجوع سواالت بچه
مسلمان های انقالب بود؛ به خصوص سواالت فرهنگی متعددی که آنها داشتند و پاسخ
های غنی برای سواالت خود نمییافتند علم این شهید بزرگوار باعث می شد جمع کثیری
از جوانان دور او جمع شده و حلقه معرفتی پیرامونش شکل بگیرد.
شاهحسینی خاطر نشان ســاخت :آوینی معتقد بود این عرصه را باید تا ظهور حضرت
حجت(ع) ادامه داد .خود را وقف فرمایشات مقام معظم رهبری و امام راحل می کرد و
ارادت ویژه به این دو بزرگوار داشت و این توجه ویژه او باعث طعنهها و نقدهای زیادی به
او بود؛ چون به معنای واقعی دل سپرده والیت فقیه بود و مصادیق هنری خود را بی هیچ
پروا و واهمهای عاشقانه به آنها تقدیم میکرد.
وی افزود :مرتضی آوینی بعد از شهادت مفسرین زیادی پیدا کرد؛ گروهی که در دوران
حیات وی مرام و تفکر غرب زده آنها توسط آوینی نقد شده بود میگفتند که آوینی هم
مثل ما تفکر شبه روشنفکری داشــت و اگر االن زنده بود همین روش را ادامه می داد و
مثل امروز ما می اندیشید.
مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی در بخش دیگری از صحبت خود گفت :حال که در
بیست و سومین سالگرد شهادت ایشان قرار داریم موظفیم آوینی را به جوانان بشناسانیم
جوانانی که وی را ندیدند و از تفکرش آگاه نیستند از طریق دست نوشته ها ،خاطرهها و
نقل قول های مکتوب وی را جستجو کنند و به نقل قول های شفاهی و مغرضانه استناد
نداشته باشند که بیشتر آنها جعلی است.
وی ادامه داد :نحوه شهادت مرتضی آوینی هم نشــان داد که وی تا دقایق پایانی عمر
خود دلسپرده روح انقالب بود و خود را وامدار دفاع مقدس و شهیدان میدانست و محل
شهادت وی هم بیابان فکه بود؛ مرگ او به شیوه انتلکتوئلهای غرب زده پشت میز کافه
اتفاق نیفتاد شهادت او هرچند با تاخیر اما در دل جبههها و در میان شهدا مقدر شد.
شاهحسینی افزود :آوینی تا آخر عمر بر آرمان و خواسته هایش مقاومت کرد و تغییر مسیر
نداد  .وی انقالبی طلبکار از نظام نبود و همیشــه خود را مدیون انقالب اسالمی ایران و
شهیدان آن می دانست؛ برعکس کسانی که با انقالب کارشان را شروع و بعد از انقالب
تغییر مسیر دادند و از نظام طلبکار شدند او پایمردی در اصولش داشت امیدوارم دعای
خیر ایشان توشه سفر هنرمندان جوان باشد.

جدی گرفته شود
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نقش سینما در
فرهنگسازی
اقتصاد مقاومتی
شاید در وهله نخســت این ذهنیت تداعی گردد با این رویکرد
و نامگذاری ،رسالت و ماموریتی متوجه حوزه های فرهنگی و
هنری و مراکز و قشرهای ســینمایی نیست .ولی شکی نیست
که عرصه های گوناگون هنر بویژه ،ســینما ،بــه دلیل پیوند
عمیق و گســترده اش با اقشــار جامعه و نیز ،به حسب شعاع
وسیع تاثیرگذاری در رشد و ارتقای فرهنگ عمومی از جایگاه
حائز اهمیتی در عینیت بخشی و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی
برخوردار هستند.
سینماگران و هنرمندان هم در عرصه تولید آثار و هم در ارائه
الگوهای رفتاری می توانند در تحقق این شعار و راهبردهای آن
نقش آفرین باشند .این طیف به دلیل برخورداری از جایگاه و
پایگاه اجتماعی ممتاز ،دوست داشتنی و تاثیرگذار در معرفی
الگوهای درست و ســبک صحیح زندگی ایرانی و اسالمی مهم
هستند .ضمن اینکه در سه دهه پس از انقالب اسالمی ،سینما،
همواره ،نشان داده در شناســایی و نهادینه سازی گذاره های
مهم و ترسیم افق های تازه در بستر «فرهنگ و جامعه» نقش
و کارکرد بی بدیلی داشــته و به موازات سایر رسانه ها و حتی،
جلوتر و پیشگام تر از آن ها ،در جهت تحقق منویات رهبری و
مفاهیم کالن انقالب حرکت کرده است.
با نگاهی به فلسفه سینمای انقالب اسالمی می توان مهمترین
رسالت آن را تبیین و ترویج ارزشهای انسانی و اسالمی عنوان
کرد و پیــام های رهبری کــه عصاره و براینــد ضرورت های
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاســی و تاریخی جامعه و تاریخ معاصر
است در همین راستاست.
ســینما رســانه ای اســت نافذ و تعیین کننده؛ و امروزه ،در
بسیاری از کشورها برای بسترسازی و عملیاتی کردن برنامه ها
و راهبردهای کالن ملی و بین المللی از این رسانه بهره گیری
می کنند .نمی توان رابطه سینما با منافع ملی را نادیده گرفت.
از این رو ،این رسانه در دو بعد ،توامان ،قادر است برای نهادیه
سازی مفهوم اقتصاد مقاومتی و گسترش آن در پهنه فرهنگ
عمومی ایفای نقش نماید.
ساالنه بیش از  ۱۰۰فیلم در کشــور تولید می شود و در حوزه
سینمای مستند و کوتاه این رقم به چند هزارعنوان می رسد.
بدیهی است تدوین سیاست های شفاف و ابالغ آن و نیز ،جهت
دهی و هدایت درســت مفاهیم و مضامین به ســمت نیازهای
محتوایی و مفهومی جامعه از جمله رسالت ها و ماموریت های
مراکز و سازمان های ذیربط در این عرصه است .به راحتی می
توان بخشــی از سیاست های حمایتی و بســته های تشویقی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مراکز دیگر را به سمت تولید
آثاری مبتنی بر شعار محوری سال و موضوع اقتصاد مقاومتی
سوق داد.
با نگاهی به وضعیت آشفته تولید در سینمای ایران درخواهیم
یافت بخشی از آثار ساخته شده در سینمای ایران هم در حوزه

سینمای بلند و هم در عرصه فیلم های کوتاه و مستند نه تنها به نفع فرهنگ جامعه ،رشد و اعتالی آن
نیست بلکه ،دربردارنده آسیب ها و مضراتی هم هستند و حتی ،قابلیت پخش و اکران را هم ندارند.
چه می شود اگر با تدبیر درست به شکل گیری و ســامان دهی تولید آثاری کمک کنیم که در جهت
مهم ترین و کاربردی ترین نیازهای جامعه و منافع ملی ما باشــد؟ این البته ،شامل رویکرد تولید آثار
در رسانه ملی و ساخت مجموعه های تلویزیونی و آثار ویدیویی هم می شود.
نکته مهم دیگر ،به جایگاه رسانه ای و الگوسازی و الگودهی جامعه سینمایی و سینماگران مربوط می
شود .اقتصاد مقاومتی کلیدواژه سبک و ســیاق زندگی ایرانی و اسالمی است .شکی نیست که سینما
و محصوالت سینمایی جریان ساز هستند و در ترسیم سبک و تکوین عواطف اجتماعی نقشی نافذ و
ماندگار دارند .بســیاری از جدی ترین محتواهای مورد نیاز جامعه را می توان از طریق پیام فیلم های
سینمایی انتقال داد .مولفه هایی که ساختار روابط اجتماعی و مناسبات اقتصادی جامعه را شکل می
بخشند .مانند:اصالح الگوی مصرف ،مزیت های ســبک زندگی ایرانی ،مدل مصرف خانوارها و تربیت
کودکان خصوصا نوجوانان که به دنبال شخصیت سازی و هویت ســازی هستند ،نقش خانوادهها در
مصرف درست منابع ،فرهنگ قناعت به معنای مصرف به مقدار کفایت ،پرهیز از تجمل گرایی ،اجتناب
از چشم و همچشمی ،حمایت از تولید ملی ،مدیریت منابع انرژی و میزان مصرف و...
فیلم های ســینمایی و مجموعه های تلویزیونی می توانند با تصویر درســت و روایت های تاثیرگذار،
جلوه های متعالی فرهنگ عمومی را برجسته سازی نمایند و در جای جای آثار به صورت غیرمستقیم
و هوشمندانه این تجلیات را القاء و تبلیغ نمایند.
متاسفانه ،آثار سینمایی و تولیدات تلویزیونی ما ،اغلب ،ناآگاهانه ،شاید به نوعی در گسترش فرهنگ
اشرافی ،تجمل گرایی و مصرف زدگی؛ و به رخ کشاندن امتیازات سبک زندگی مدرن متاثر از سرمایه
داری غربی دخیل بوده اند .به راحتی می توان با تقویت برخــی مالحظات عقربه نگاه و جهت حرکت
را تغییر داد.
چهره های مطرح سینمایی به عنوان مراجع فکری و احساســی جامعه ،از دیگر سو نیز ،نقش مهمی
در تبلیغ سیاســتهای اقتصاد مقاومتی خواهند داشــت .نســل جوان و نوجوان جامعه به شدت از
ستاره های سینما و هنرپیشه های مطرح الگو برداری می کند .بســیاری از رفتارها و کیفیت حضور
اجتماعی بازیگران مورد تقلید بخش هایی از جامعه قرار می گیرد .از این رو ،نمی توان از گستره عظیم
تاثیرگذاری این چهره ها غافل شد .همچنانکه ،بعضا ،برای معرفی برخی از محصوالت صنعتی و تولیدی
از این چهره ها در تبلیغات استفاده می شود فی نفسه ،این قشر به اقتضای جایگاه و پایگاه مرجعی که
در جامعه دارند می توانند در مســیر فرهنگ سازی ،اطالع رســانی و تقویت نهضت اجتماعی اقتصاد
مقاومتی و شکوفایی آن در پهنه اجتماع حمایت و کمک نمایند.
تردیدی نیســت که موقعیت کنونی کشور درعرصه اقتصاد مستلزم بســیج همگانی و مشارکت ملی
اســت .امروزه دفاع از کیان و حدود اقتصادی کشور و محافظت از منابع و ســرمایههای آن در مقابل
تهاجم دشمن همچون دوران دفاع مقدس وظیفه همگانی است و به همین دلیل رهبری انقالب طی
سال های اخیر روی محور اقتصاد مقاومتی تاکید دارند .بر این باورم در این زمینه و در راستای فرهنگ
ســازی این نهضت اقتصادی نیازمند نوعی جهاد فرهنگی به صورت عام و جهاد ســینمایی به صورت
ویژهتر هم هستیم.
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سال رقابتهای
دشوار

محمود کاظمی

اکران نوروزی یکی از حســاسترین فصلهای نمایش
در ایران است .امسال با وجود کاهش مخاطب نسبت به
سال گذشته ،اما بسیاری از ایرانیان به تماشای فیلمها
در سینماها رفتند.
امسال ،برای سینماداری سالی دشوار است .فیلمهایی
که در جشنواره فجر  35روی پرده رفت ،نشان داد در
بخش اقتصاد ســینما دچار مشکل هســتیم .بسیاری
از فیلمها قدرت جذب مخاطب باال را نداشــتند و این
نگران کننده اســت .بعضی آثار میکوشــند از طریق
شوخیهای نازل و ســبک مخاطب را عادت به دیدن
کمدیهای ســطحی کنند .این روند در درازمدت به
نفع سینمای فرهنگی نیســت .تعداد آثار جذاب برای
خانواد هها کم است و در بسیاری از ژانرها اصال فیلمی
تولید نشــده اســت .با این همه ،و با توجه به بضاعتی
که تولیدات ســال پیش در اختیارمان میگذارند باید
در جهت رونق دادن به گیشــه بکوشــیم .نیازمندیم
برنامهریزیهایــی دقیق و علمی داشــته باشــیم تا
متناسب با هر فیلم ،راهکاری برای افزایش مخاطب آن
ایجاد شود .هر جغرافیا ممکن است مالحظاتی داشته
باشد و نتوان یک نســخه موفق را به همه مناطق ایران
تعمیم داد ،پس باید از امروز به فکر باشــیم تا کاهش
فروش که در نوروز  96گریبان سینمای ایران را گرفت
در مقاطعی چون اکران دوم بهار ،عید فطر ،اکران پاییز
و مناسبتهایی از این دست جبران کنیم.
موسسه بهمن سبز ،در ســالی که پیش روست پخش
فیلم های سینمایی «بیســت و یک روز بعد»« ،کارگر
ســاده نیازمندیم»« ،پری دریایی»« ،فصل نرگس»،
«زیر ســقف دودی»« ،قهرمان کوچک»« ،فیلشاه»،
«شهری که نمیخوابد» و «رهایی از بهشت» را برعهده
خواهد داشــت .قطعا به این فهرست فیلمهای دیگری
اضافه میشوند .اما همین فهرست نشان دهنده تنوعی
اســت که میتوانیم در حوزه پخش داشــته باشیم .از
ســویی دیگر این ویترین رنگارنگ ،کمک می کند تا
در معادالت اکران ،نقــش پررنگ تری بازی کنیم و در
رونق دادن به ســینماهای حوزه هنری و تقویت بنیه
اقتصادی مجموعه بکوشــیم .از مدیران امور سینمایی
و مدیران سینماها انتظار میرود با بررسی دقیق روی
این فهرست ،راهکارهای جذب مخاطب برای این آثار
را بررسی کنند و زمان اکران ،بدون برنامه نباشند .آنچه
ثابت شــده ،در مرحله اکران یک فیلم ،توجه دادن به
مخاطب و درگیر کردن او با امتیازهای خرد و کالن یک
اثر میتواند مناسبات گیشه را برهم بزند.
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درد دلی برای شهدای «میرجاوه»مان
یادداشتی از حبیب احمدزاده

در این اوان ۹ ،سرباز مام وطن و ناموسمان در مرز میرجاوه شهید و عزیزی از آنان توسط كوردالنی به
نام جیش العدل (از دست این دنیای وارونه و به غارت رفته اسامی) نیز به اسارت رفتهاند.
همین هفته پیش بود كه بــرای تدریس فیلمنامه نویســی به لبنان رفته بودم ،دانشــجویی مرا به
بیمارستان برد تا یكی از اقوام دورش را ببینم .در راه گفت كه دو كودك مجروح جنگ در بستر دارد.
این زن سوری از محله محاصره شــده فوعه و كفریا ،و دو فرزند تكه تكه شده كه هنوز در سردخانه
بودند ،گفتم حداقل دست خالی نرویم و برای بچهها تنقالت بخریم .نگاه معنی داری كرد و به عربی
گفت هیچ نخرید بهتر است ،داغ مادرشان تازه میشود .در بیمارستان معنی این حرف را با داغ دل،
خود فهمیدم.
ماجرا این بود كه پس از حدود چهارسال محاصره شهرهای شیعه نشین فوعه و كفریا توسط مسلحین
ضد بشــار ،طی قراردادی قرار بر تبادل میشود ،مسلحین محاصره شده در شــرق دمشق با زنان و
كودكان و پیرزنان و پیرمردان این دو محله معاوضه شوند.
اتوبوسهای حاوی این زنان و كودكان طبق قرار به حركت درمیآیند .در آخرین بازرسی مسلحین
برخالف مذاكرات ،دهها اتوبوس از حركت باز داشته شده و ساعتها در آنجا متوقف میشوند .وانتی
پر از چیپس وارد محل شده و كودكانی كه سالها در محاصره بوده و در رؤیا هم چیپس ندیده بودند به
سمت ماشین هجوم میبرند .افراد مسلح پاكت چیپسها را باز كرده و در اطراف وانت پخش میكنند
تا كسی از وانت دور نشود و شاید ناظر تحقیر شدن همچون حیوانات توسط همدیگر برای كنار زدن
بچهها شوند ،همه بچهها سراسیمه برای گرفتن چیپسها چهارزانو برروی زمین قرار گرفته و مشغول
به جمع كردن ،ناگهان انفجار عظیم وانت و شــهادت در دم بیش از یكصد و بیست كودك و بیش از
چهل بزرگسال همراه آنان  ...زن سوری هنوز مات بود و اجســاد تكه تكه شده دو كودكش در میان
ال قابل شناسایی نبودند .این همه طراحی خبیثانه،
تكههای دیگر بچههای مقتول این حادثه كه اص ً
ما چه موجودات پستی میتوانیم بشویم؟
وقتی بیرون آمدم دانشجو هم سخنی نگفت .آن سوریه امروز بود و امروز هم این شهدای سرباز  ...و نیز
خوش خیاالنی كه فكر میكنند تروریسم پشت دروازههای كشورمان متوقف خواهد شد حتی اگر كه
قوی نباشیم خدایا عاقلمان كن كه یادمان نرود كشــورداری به فحاشی مسئولین به همدیگر نیست
به رها كردن كار مملكت توسط ملت به امید دیگران و حتی مسئوالن نیست .خدایا خودت عاقلمان
كن كه آن زن سوری نیز هشت سال پیش هرگز چنین روزی را در زندگی تصور نمیكرد ولی اختالف
درونیان كرد با زندگیش كه شنیدید.
خدایا باز دعا ،عقلمان بده و بس
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سالمی به شهید عاشق
به پاسداشت ناگهی که جان دارد
مرتضی اسماعیل دوست

در سالروز پرواز پرنده ای عاشق چه می توان گفت ،جز این که به خجسته گی بخوانیم قرار
چنین مرد بیقراری را که بعد از فرسنگ ها ره پیمودن در صحرای فکه به لبخند حقیقت رسید.
لبخندی که برای نقش بستن دُر گرانبهایش از عمق زمین تا اوج آسمان را پیمود و در نهایت
با نگاهی به بلندای یک سفر شیرین ،جهانی شکفته از گل های بهاری را تجسم کرد تا
بهاری ترین فصل زندگی اش در بیستمین روز از موسم بها ِر زودگذر رقم بخورد و عالم
رازها بجوید که خود گفته بود چنین یافتنی جز به بهای خون کشف نمی شود.
به طور حتم غوطه خوردن در اندیشه های مرتضای راه عشق؛ َنفَسی بسیار می خواهد
و نَفسی که به دنبال آینه گی باشد ،چرا که بسیاری بوده اند و هستند که در مسیری
غفلت زده و یا حتی آگاهانه ،راهی جدا از دریچه روشــنایی را برای شناخت
اندیشه ســیدمرتضی آوینی در پیش گرفتند و یا تفسیر شخصی خود را نسبت به
مباحث مختلف به نام آقامرتضی ثبت کرده و یا برای رسیدن به مقاصد همیشه
دنیوی خود از پیراهن خونین آوینی برای خود لباس جعلی شهادت طلبی دوختند!
اما آینه را تنها به آینه گی می توان یافت و باید به دور از هرگونه تفاســیر
شخصی برای درک رازهای حقیقت از همان مسیری رفت که آوینی برگزید
و این نیاز به دلی منفصل از عقده های خودسرانه و با فاصله از کرسی های
قدرت دارد که تنها نوری خوش است که از پشت بام کوی راستی سربر
آورد و برای رسیدن به آن باید دست از دامن شعارها کشید و به حرکت
درآورد اندیشه و احساس و رازگشایی را در مسیر حقیقت خواهی؛ همان
گونه که مرتضی آوینی گفت که « یاران؛ پای در راه نهیم که این راه رفتنی
است و نه گفتنی».
اما راهجویان حقیقت و ارادتمندان به یافتن نگاه «آوینی» و هنرمندان
کاروان عشق را هرکدام منزل ها باید پیمودن تا به معرفت شهود قلبی
دست یابند و هنر می تواند زیباترین و ناب ترین لحظه وصل آدمی به
جان حقیقت باشد و این همان مسیری است که آوینی طی کرد .هنری که
می تواند پیام رسان فطرت وجودی آدم برای خواب نشسته در سیمای گمراهی باشد و موجب بازشناسی انسان در مسیر توجه شود که نقش بستن هنر در
تابلوی روزگار همچون حلول روح می تواند باشد در کالبد زیستن و از همین زاویه است که مرتضی آوینی از هنر متصل به حقیقت به عنوان «معراجی
برای وصول به غایت کمالی وجود» نام می برد.
از این منظر باید هنرمندان را پاسداران فطرت الهی دانست که باید برای انجام تکلیف ،به تعبیر مرتضای اهل دل روحشان «منزل نزول مالئکه»
باشد و «قلب هنرمند باید جلوه گاه حسن و بهاء حضرت حق باشد» و البته «آیینه گی نیز بداند ».و آئین خوبرویان عالم در رسیدن به منزلگاه هنر شکل
می گیرد و پله هایی که هرکدامش پایی سرشار از ایمان می طلبد و روحی به زاللی آب هایی که فطرت از آن سرچشمه می گیرد و آدمی در مسیر جستن
حقیقت در واقع فطرت خود را می یابد و بازشناسی گوهر انسانیت مهم ترین لوح زرین هنرمندی خواهد بود.
درباره نسبت هنر و انقالب اسالمی نیز بسیار گفته اند و می نویسند و همچنان ادامه دارد و از تکثیر گفته هایی که بیشتر از کرانه شعارهایی نارس می آید،
راهی چنان که باید بازنمی گشاید که اگر معنای هنر را دریافتیم و ســخن مرغان حقیقت را دانستیم به مسیر هنری همراستا با دغدغه های اسالم خواهیم
رسید و انقالبی که مبنای درخشش از آن یافت .یافتن جوهر انسانیت و ذات هنر و روح دین منظری مشترک دارد ،چرا که انسان برخاسته از روح اعالی
هنرمندی بی مانند است و زیبایی از نظر دین ،جست و جوی هنری سرشار از فطرت است ،چنان که موالی رستگاری علی(ع)؛ مقصد پیامبر(ص) را در
مسیر این می داند که «پیمان فطرت خداوند را بازپردازی کند».
سوره سینما ماهنامه داخلیسازمان سینمایی حوزه هنری اردیبشت1396

15

گزارشی از افتتاحیه هفته هنر انقالب:

معرفی هنرمندان برگزیده
انقالب اسالمی در سال 95
آیین افتتاحیه هفته هنر انقالب و اختتامیه نهمین جشــنواره
داستان انقالب عصر روز یکشنبه  ۲۰فروردین ماه در تاالر سوره
حوزه هنری برگزار شد .در ابتدای این آیین نجمالدین شریعتی
مجری مراسم از محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری دعوت
به سخنرانی کرد.

مومنی شریف در ابتدا با ارائه تعریفی از هنر انقالب از منظر شــهید سید مرتضی آوینی گفت:
وقتی از شــهید آوینی صحبت می کنیم ،از هویت هنر انقالب اسالمی ایران صحبت می کنیم.
بسیاری هنر انقالب اسالمی ایران را با آثار آوینی می شناسند .او دارای ویژگی های ممتازی بود
و جامع االطراف بودن شخصیتش چنین جایگاهی را به او بخشیده است.
وی افزود :شهید آوینی از منظر جهان بینی اسالمی به دنیا نگاه می کرد .به همین دلیل سخنانش
بر دل ها می نشست .برای مثال وقتی از به پایان رسیدن تمدن غرب و آیندهای دیگر سخن می
گفت ،به سنن الهی توجه داشت.
رئیس حوزه هنری با اشــاره به اینکه ســخنان الهی از ویژگی های مکتب هنر انقالب اسالمی
است ،ادامه داد :اگر به کالم الهی در مکتب هنر انقالب توجه شــود ،آثار متفاوتی خلق خواهد
شد .هر انقالبی به دنبال خود انقالب ادبی و هنری را نیز به دنبال دارد .در انقالب اسالمی ایران
این احزاب نبودند که مانیفســتی بنویســند و آثاری هنری خلق کنند .بلکه مکتب هنر انقالب
آثار خودجوشــی را خلق کرده است که در بستر جهان بینی اســامی متمایز از سایر آثار شده
اند .به نظرم این هفته فرصت مناسبی برای بررســی ویژگی های این مکتب است .رئیس حوزه
هنری با یاد کردن از حســین حداد و امیرحســین فردی در حوزه ادبیات انقالب و با اشاره به
برگزاری اختتامیه جشنواره داستان انقالب توضیح داد :خوشبختانه ما در حوزه داستان انقالب،
حرفهای زیادی برای گفتن داریم .راه را تازه پیدا کرده ایــم و مجموع آثار حوزه دفاع مقدس
در زمینه ادبیات توقع مردم را باال برده اســت که باید در ادامه به آن پاســخگو باشیم .در حالی
که شاید اسلوب مورد اســتفاده در حوزه ادبیات ،پیش از این نمی توانست حق مطلب را درباره
انقالب ادا کند.
وی با بیان اینکه انقالب اســامی فراتر از تاریخ اســت ،درباره تاثیرگذاری انقالب در کشورهای
دیگر تشــریح کرد :یکی از کشــورهایی که تحــت تاثیر معارف انقالب اســامی قــرار گرفته،
16
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نیجریه است .انقالب ما در بسیاری
از مناطق و کشورها تجلی یافته است
و از وظایف هنرمندان ،پرداختن به
حوادثی اســت که صفات جمالی و
جاللی الهی در آن تجلی یافته است.
مومنی شــریف همچنیــن با بیان
اینکه تبیین ســنن الهی از وظایف
ماست ،خاطرنشــان کرد :تنها در
ایــن صورت اســت که ایمــان ما
مستحکم تر خواهد شد.
در ادامــه برنامه مســتندی کوتاه
از برنامههــای تلویزیونــی هفتــه
هنر انقــاب برگزار و مســئوالن و
هنرمنــدان حاضر در ســالن برای
تقدیر از هنرمندان موفق و برتر سال
گذشته حضور پیدا کردند.
در ایــن مراســم محســن مومنی
شــریف ،فاضــل نظــری ،محمد
حمزهزاده ،محمدحسین نیرومند و
کوروش زارعی لوح تقدیر و تندیس
 ۲۲هنرمند برگزیده انقالب اسالمی
در سال  ۱۳۹۵را اهدا کردند.

اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:
 -۱مجتبی احمدی ،شاعر برگزیده در بیستودومین جشنواره ملی شعر رضوی از کرمان
 -۲محمدرضا بایرامی ،نویسنده کتاب «لم یزرع» اثر برگزیده در نهمین دوره جایزه ادبی جالل آلاحمد از تهران
 -۳حسین پورکریمی ،رتبه اول بازیگری جشنواره بین المللی فجر از تهران
 -۴جالل توکلی ،نویسنده رمان ضدصهیونیستی «پایان یک نقش» در چهاردهمین دوره جایزه ادبی قلم زرین از یزد
 -۵رستا رضوی ،رتبه اول بازیگری جشنواره بین المللی فجر از تهران
 -۶رضا زهتاب چیان ،فیلم داستانی کوتاه «البیت» (خانه) برنده جایزه بهترین فیلم داستانی از چهاردهمین جشنواره بین المللی مقاومت تهران
 -۷سینا شفیعی ،گروه نمایش پس لرزه جایزه برتر نمایشنامه نویسی در بخش نوجوان جشنواره کودک همدان از البرز
 -۸عبدالحمید ضیایی ،برگزیده شعر فجر از تهران
 -۹سعید طالیی ،نفر اول جشنواره ملی «ایران ساخت» ازتهران
 -۱۰محمد رضا عباسپور ،حائز جایزه ویژه مسابقه بین المللی کاریکاتور هولوکاست (تهران) از گلستان
 -۱۱اصغر عباسی ،سازنده تیزر «رویای نیمه شب» برنده جایزه بهترین تیزر سینمایی در جشنواره عمار از تهران
 -۱۲وحید فرجی ،سازنده مستند «غزال ایرانی» برنده جایزه حمایت از تولید اثر در آینده در جشنواره ملی ایران ساخت از تهران
 -۱۳آرش فروغی ،رتبه برتر جشنواره جهانی کاریکاتور مقاومت از البرز
 -۱۴میرعمادالدین فیاض ،نویسنده بیش از  ۵عنوان کتاب در زمینه انقالب و تاریخ شفاهی دفاع مقدس از گیالن
 -۱۵فرامرز قلیچ خانی ،رتبه اول بازیگری مرد (نمایش خیابانی فیش) -سی و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از تهران
 -۱۶بهنام کاوه ،نمایش برگزیده دفاع مقدس جشنواره بین المللی تئاتر فجر از خوزستان
 -۱۷محمد کشاورز ،کتاب سال جمهوری اسالمی و جایزه جالل آل احمد از فارس
 -۱۸اصغرگروسی ،نمایش «دل پیچه» نویسندگی ،حضور در بخش به عالوه تئاترجشنواره بینالمللی فجر از فارس
 -۱۹کاوه مهدوی ،رتبه اول طرح و ایده نمایش «فیش» در جشنواره بین المللی فجر از تهران
 -۲۰مرتضی نجفی ،رتبه اول طراحی صحنه جشنواره بین المللی تئاتر فجر از کردستان
 -۲۱مهیار هزارجریبی ،نمایش «سرخ او» – کارگردانی و نویسندگی دوم – دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج بندر عباس از مازندران
 -۲۲مهناز یزدانی ،موفق به کسب جایزه اول جشنواره سراسری کارتون «شهر  +من» اراک و رتبه اول جشنواره سراسری کارتون «ایران ساخت» از اصفهان
سومین دوره هفته هنر انقالب از روز شنبه  ۱۹فروردین آغاز و روز جمعه  ۲۵فروردین پایان یافت.
سوره سینما ماهنامه داخلیسازمان سینمایی حوزه هنری اردیبشت1396
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هفته هنر انقالب اسالمی؛
فرصت آسیب شناسی و
مسیریابی هنر و سینمای انقالب
یوسف عالیی

هفته هنر انقالب اســامی با یادآوری نام و خاطره شهید مرتضی آوینی می
تواند فرصت مغتنمی به شمار آید تا چشم انداز روشنی از تعریف هنر انقالب،
گفتمان انقالب اسالمی در هنر ،رســالت و تعهد هنرمند ،اهداف متعالی هنر
اسالمی و ساختارهاو شاکله های فکری و هویتی هنر انقالب ترسیم گردد.
شهید آوینی هنرمندی بود برخاسته از فرهنگ و آموزه های انقالب اسالمی و
نگاهش برگرفته از مفاهیمی بود که با پیروزی انقالب در حوزه فرهنگ و هنر
نهادینه و به اصول فرهنگی نظام تبدیل شــد .میتوان گفت هر آنچه در حوزه
سینمای انقالب اتفاق می افتد ،مستقیم و غیر مستقیم برگرفته از تجربیات و
آموزه های این شهید عزیز و هم نسالن اوست.
براین باوریم که درفضای فرهنگی و شــرایط امروز محافل هنری ،بیش از هر
زمان دیگری نیازمند یادمان شــهید آوینی و شــناخت عمیق تر آرمان های
هنرمندان شهید انقالب هستیم تا دغدغه حوزه فرهنگ و چالش های مبتالبه
این حوزه در ســال های اخیر از زاویه دوربین بصیرآفرین هنرمندان شــهید
نگریسته شود والگوهای متعالی هنر متعهد بیش از پیش به نمایش درآید.
قدر مسلم ،نسل امروز هنرمندان از طریق این گونه اقدامات درخواهند یافت،
هنرمندان نسل اول انقالب اسالمی که پیام و روح انقالب و والیت را درک کرده
اند طیفی برج عاج نشــین نبوده اند و تا متن حادثه و تــا عمق خطر و در متن
میدان حضور پیدا کرده اند و تا وادی شهادت پیش رفته اند.
دغدغه حوزه فرهنگ و چالش های مبتالبه این حوزه در تمامی سال های اخیر
همواره ،دغدغه مشترک همه دلسوزان نظام و مسئوالن دلسوز و آگاه نهادهای
ارزشی و فرهنگی کشور بوده اســت بویژه اینکه همواره هجمه های فرهنگی
و اخالقی دشمنان انقالب اسالمی را به شیوه های گوناگون شاهد هستیم.
شکست های های پی درپی غرب و نظام سلطه در مواجهه با انقالب اسالمی در
حوزه های اقتصادی و نظامی از یکسو و سرعت عمق نفوذ ،توسعه و گسترش
آرمان های انقالب اسالمی و اساسا ،گفتمان انقالب اسالمی در منطقه و جهان
اســام اکنون ،بیش از هر زمانی اهمیت و نقش راهبردی اهداف و آرمان های
شهدای هنرمند و هنر متعهد را برجسته می سازد.
نفوذ فرهنگی سالیان سال است که در کشور آغاز شــده است .نفوذ فرهنگی
باعث شــد که نگاه و نگرش حتی ،بعضی از مدیــران و تصمیم گران در حوزه
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فرهنگ در این سال ها ،دچار استحاله شود و ناخودآگاه از آرمانهای اسالمی و انقالبی
شان فاصله گرفته و از مواضع و اصول شان عقب نشــینی نمایند .نفوذ فرهنگی باعث
شــده در متن جامعه از برخی مســائل قبیح و ضدهنجار قبح زدایی صورت گیرد و
تبدیل به رفتارهای عادی و بلکه ،حسنه شود.
البته ،این چالش ،فقط ،متوجه هنرمندان و سینماگران نیست .بلکه برخی از مدیریت
های فرهنگی کشور نیز ،نســبت به این جریان غفلت داشــته و دارند .سیستمهای
نظارتی در تسامح و تســاهل با اندیشــههای واداده دچار عقب نشینی شده و دروازه
های فرهنگی کشور ناخودآگاه سال هاســت به روی این فضا و اندیشههای ناسالم باز
گذاشته شده است.
این در حالی است که نگاهی به سینما ،رســانه و هنر غرب نشان میدهد که آنها در
طول تمامی این سالها بیکار ننشسته اند و پیوســته به تولید آثار هنری ،کاریکاتور،
فیلم و سریال هایی مشــغولند تا جهان اســام و خاورمیانه را به گستره ایی لبریز از
خشونت ،ترور ،انفجار ،وحشی گری ،تجاوز ،غارت و تحجر تصویر کنند و همه را هم،
مزورانه به نام «اسالم» معرفی نمایند .از “تک تیرانداز آمریکایی” و “ایرانیوم” گرفته
تا مجموعه های مهندسی شدهای از نوع سریال”هاملند” ″۲۴”،و دهها فیلم و سریال
دیگر .و پروژه های کاریکاتورسازی و کمپین های سیاسی .جنگهای صلیبی جدید
خیلی وقت است آغاز شــده و این بار ،با لشگرهای فرهنگی و ســینمایی وارد جهان
اسالم و منطقه شده اند.
جریان مدل سازی ســبک زندگی غربی ،متزلزل کردن مناسبات و روابط خانوادگی
مغایر با مبانی اعتقادی ،سنتها و هویت های ملی و بومی ،آئین ها و تغییر نگرش نسل
آینده نسبت به آرمانها و اســطوره های انقالب و زیرسوال بردن دستاوردهای نظام
اسالمی و مخدوش ساختن شعائر مذهبی با سؤاالت انحرافی جلوههای عینی و بیرونی
است که بر فعالیت و فضای فرهنگی کشور کم کم سیطره پیدا کرده و این تالش باعث
شده خواسته یا ناخواسته ،فرهنگ عمومی دستخوش تغییر گردد.
قطعاً نقش نیروهای متعهد و انقالبی ،نقش هم نسالن شهید آوینی و ره پویان مکتب
هنری ایشان و طیفی که کشور و نظام را دوست دارند و «عرق» دارند در جریان سازی
جدید برای ایجاد فضای فرهنگی جدید مؤثــر و کارآمد خواهد بود .هفته هنر انقالب
اسالمی را هر سال میزانی قرار دهیم تا مسیر حرکت و جایگاه هنر و سینما را در کشور
آسیب شناسی و افق یابی نمائیم.
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سینمای انقالب و
چالشهای جهان
و منطقه

محمد عمرانی
سینما درهر گوشهای از جهان از رساترین رسانههای امروز
دنیا شــناخته میشــود و این هنر طرفداران بیشماری در
عرصه بینالمللی دارد .ســینما درهر گوشــهای از جهان از
رساترین رسانههای امروز دنیا شــناخته میشود و این هنر
طرفداران بیشماری در عرصه بینالمللی دارد .بدون تردید
امروزه یکی از مؤثرترین شیوهها در معرفی انقالب اسالمی
و اسالم ناب محمدی نســبت به اسالم تحریف شده مدنظر
گروهکهای تروریستی ،اســتفاده از زبان مشترک سینما
است.
زمانی میتوان مقابله با افراطیگریهای تکفیری را به یک
جریان فرهنگی تبدیل کرد که مردم کشوری مانند ایران که
تا امروز توانستهاند در مقابل هجمههای اسالمهراسانه این
گروهها ایستادگی کنند ،آشنایی و تجربیات خود را از مفهوم
انقالب و پایداری به سایر ملتها نیز منتقل کنند.
اگر بخواهیم کشــورها و ملتهای جهان از ماهیت حقیقی
اقدامــات اسالمهراســانه گروههایی ماننــد داعش مطلع
شوند باید به سمت ســینما و فعالیت در این عرصه بیشتر از
حوزههای دیگر گام برداریم.
بنابر توجه و تبیین اهمیت موضوعات استراتژیک ،حق کشور
و جامعه است که با اندکی سیاستگذاری هدفمند ،بخشی
از تولیدات ســینمایی را می توان به سمت تقویت سینمای
اســتراتژیک ســوق دهیم و از یاد نبریم که عصــر ما عصر
رسانههای تصویری و رقابت بر سر انتشار سریع اطالعات و
تحوالت روز دنیا اســت .هرکس که در این کارزار سریعتر،
دقیقتر و البته جامعتر دست به نمایش اتفاقات جاری بزند،
با استقبال بیشتری از سوی مخاطبان رو به رو خواهد شد.
در تاریخ معاصر کشورهای بسیاری گفتمان انقالب اسالمی
را به طور جدی دنبال کرده و می کنند؛ ازجمله این کشورها
در منطقه میتوان به فلسطین ،لبنان ،افغانستان ،عراق ،و در
فرای منطقه می توان به کشورهای امریکای التین و برخی
کشورهای قاره آفریقا مانند :نیجریه و  ...اشاره کرد.

انقالب اســامی با وجود آن که انقالبی گفتمانساز و جریانســاز در حوزه فرهنگ بوده و مدل جدیدی از
الگوی تمدنی و پیشرفت را مبتنی بر معنویت ،انسانیت و عدالت در جهان نابرابر و مملو از ظلم ،زیادهخواهی
و استکبار بنا نهاد ولی متأسفانه ،این ویژگی جوهری و هویتی انقالب کمتر از سوی هنرمندان و سینماگران
ما مورد توجه قرار گرفته و به تناسب توسعه و پیشــرفت در زمینه های مختلف سیاسی ،اقتصادی ،علمی و
نظامی و امنیتی در این عرصه رشد مناسب و همگن نداشته ایم .در عین حال ،اگرچه فضاسازیهای گسترده
و مسموم و بمبارانهای خبری و تشویش افکار عمومی جهانی در ترســیم مخدوش چهره انقالب اسالمی
بیاثر نبوده است با این حال گفتمان انقالب اســامی و نگاه فرهنگی و اجتماعی آن بر سپهر سیاسی جهان
امروز ،تأثیر خود را گذاشته است.
جنبش نوینی کــه امروزه در جای جای منطقه روییده و حرکتهای چالشــی و اعتراضــی ملتها در برابر
قدرتهای جهانی ،نظام ســلطه و دیکتاتوریهای منطقه و جهان گویای این تأثیرگذاری و الهامپذیری از
انقالبی است که به اذعان همگان ادبیات و قاموس جدیدی را در عرصه سیاست رقم زد و تاریخ تازهای را شکل
داد .با آنچه گذشت ،به رغم برخورداری کشور از ظرفیتهای عظیم فرهنگی و هنری ،غنا و قدرت سینما با
توجه به مشترکات فرهنگی ،تاریخی ،آیینی و آرمانی درصد کوچکی از این حجم عظیم حتی در نزدیکترین
کشورهای همجوار و همسایه هم به درستی عرضه نشده است.
بیتردید ،یکی از بزرگترین چالشها و خألها در این حوزه فقدان دیپلماســی فرهنگی و نگاه استراتژیک
است.
نکته دیگر اینکه ،سینما به دلیل ماهیت تأثیرگذار و جریانســاز خود ،ابزار مهمی برای انتقال پیام انقالب
اسالمی و حقانیت ملت ما است و الزم است با برنامهریزی و بهرهگیری از این ابزار نسبت به شناسایی تاریخ
معاصر ،پیام و محتوای انقالب تالش کرد.
حرف آخر اینکه ،روایت و نمایش همهجانبه رشادتهای اخیر جبهه مقاومت اسالمی به دست مستندسازان
آگاه به مســائل روز ،تنها به مدد حمایتهای مادی و معنوی مســئوالن فرهنگی کشــورامکانپذیر است.
رســانههای غربی با اینکه از آفتهای گروههای تروریســتی در امان نیســتند اما بــا بزرگنمایی و تحریف
بسیاری از اخبار و گزارشهای منطقه و در اصل حمایتهای رسانهای از گروههای تروریستی همسو ،قصد
تشدید اوضاع و برهم زدن معادالت سیاسی در منطقه را دارند بنابراین اگر ما نتوانیم با تولیدات تصویری از
درگیریهای موجود در حوزه سینما و تلویزیون ،بر جامعه خود تأثیر بگذاریم ،این دشمنان ما هستند که با
حیله و ترفند نظر مردم جهان را به سوی دیدگاهها و نیات شوم خود جلب میکنند.
با توجه به اینکه خواستههای نظام و مردم ایران در مسیر دفاع از حقوق مردمان مظلوم جهان است ضرورت
ویژهای احساس میشود تا صاحبان اندیشه و هنرمندان کشور ،جلوتر از رسانهها و سینماگران دیگر ممالک
مسلمان و غیر مسلمان به نمایش حقانیت و مظلومیت مردم کشورهایی نظیر فلسطین ،لبنان ،عراق ،سوریه،
یمن و بحرین بپردازند.
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مرور سینمای انقالب
از ابتدا تا كنون
نقطه تحول ســینمای انقالب را شاید بتوان
در بیانیه امــام خمینــی(ره) بنیانگذار این
حماسه دانســت .در واقع با بیان این جمله
كلیدی كه «ما با ســینما مخالف نیستیم ،با
فحشا مخالفیم» سینمای ایران را از بیست
و ســومین روز بهمن ماه  ۱۳۵۷به حركت
انداخت .در حالی كه پیش از این سینماهای
زیادی در آتش خشــم انقالبیــون مذهبی
سوخته بود .در همان سال مستند «سقوط
 »۵۷ساخته باربد طاهری و دو فیلم «فریاد
مجاهد» اثــر مهدی معدنیــان و «پرواز به
سوی مینو» ســاخته تقیكیوان سلحشور
ساخته شدند.
شیرینی پیروزی انقالب اسالمی ایران هنوز
در كام مردم بود كه  ۸ســال جنگ تحمیلی
ایران و عراق در  ۳۱شــهریور سال ۱۳۵۹
توســط حكومت صدام آغاز شــد و ایران را
درگیر خسارت ها و آسیب های زیادی كرد.
اگرچه در این زمان حتی یك وجب از خاك
كشور در اختیار دشمن قرار نگرفت ،اما نمی
توان از خسارت های صورت گرفته بر عرصه
های مختلف چشم پوشــی كرد .فرهنگ و
هنر نیز متاثر از همین پیشامد دوران ركود
خود را سپری كرد .با این وجود تالش هایی
هرچند محدود برای زنده نگهداشتن جریان
سینما انجام شد.
آن هم ظهور ژانری جدید در سینمای ایران
بود كه به ســینمای جنگی موســوم است.
نخســتین محصول این ژانر فیلم «مرز» بود
كه در مدتی كمتر از یكســال بعد از آغاز
جنگ ،توســط جمشــید حیدری ساخته و
اكران شد.
بعد از آن كارگردانانی مثل مهدی صباغ زاده
با «آفتاب نشین ها» ،جمشــید حیدری با
«كركس ها می میرند» ،امیر قویدل با «برنج
خونین» ،اكبــر صادقی بــا «درمحاصره»،
حسین زندباف با «دســت شیطان» تالش
كردند سینما را زنده نگهدارند و موضوعات
روز كشــور را دســتخوش فیلمسازی خود
قرار دهند.
همگامی سینمای انقالب با آغاز
جشنواره فیلم فجر
در نتیجه این تالش ها نخســتین جشنواره
فیلم فجر نیز در بهمن ماه سال  ۶۱برگزار شد.
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«جانبازان» به كارگردانی ناصر محمدی با پرداختن به موضوع جنگ تحمیلی« ،فرمان» به
كارگردانی كوپال مشكوه و «توجیه» ساخته منوچهر حقانیپرست از فیلم های شركت كرده
در این رویداد بودند.
«نقطه ضعف» (محمدرضا اعالمی)« ،بازجویی یك جنایت» (محمدعلی ســجادی)« ،دیار
عاشقان» (حسن كاربخش)« ،هیوالی درون» (خسرو ســینایی) نیز فیلم هایی بودند كه با
شركت در دومین دوره جشنواره فیلم فجر در سال  ۶۲توانستند تفاوت سینمای انقالب را با
سینمای قبل از انقالب بیش از گذشته به منصه ظهور و بروز برسانند.
در ادامه این جریان نوپا و شــكل گرفته زنده یاد رســول مالقلی پور كه بعدهــا به یكی از
فیلمسازان متبحر و چیره دست انقالبی سرآمد شد« ،رهایی» را به عنوان اولین ساخته خود
معرفی كرد« .زخمه» توســط خســرو ملكان و فیلمهای جنگی «نینوا» رسول مالقلیپور و
«عبور از میدان مین» جواد طاهری نیز بر این مدعا صحه گذاشتند.

كارگردانی كامران قدكچیان« ،ناخدا خورشــید» به كارگردانی ناصر
تقوایی« ،ترن» اثری از امیر قویدل« ،ای ایران» ساخته ناصر تقوایی،
«دستمزد» ساخته مجید جوانمرد« ،شــب دهم» اثر جمال شورجه،
«عشــق و مرگ» به كارگردانی محمدرضا اعالمی« ،قرق» ســاخته
احمدهاشمی« ،گرگ های گرسنه» ســاخته سیروس مقدم« ،تماس
شیطانی» اثر حســین قلی زاده« ،جای امن» اثر مجتبی راعی« ،اعاده
امنیت» به كارگردانی حمید رخشانی« ،شاهرگ» ساخته علی غفاری،
«بازمانده» اثر ســیف اهلل داد« ،مهاجر»« ،از كرخه تا راین»« ،سفر به
چزابه» رســول مالقلی پور« ،لیلی با من است» اثر كمال تبریزی ،سه
گانه «اخراجی ها» به كارگردانی مسعود ده نمكی و «خداحافظ رفیق»
بهزاد بهزاد پور به حیات خود ادامه دهد.

حضور متنی فیلمسازان زن در حاشیه دفاع مقدس

تولد سینمای استراتژیك

با پایان یافتن جنگ  ۸ساله ایران و عراق ،سینما می توانســت افق جدید را پیش روی خود
ببیند .اگرچه ویرانی های ناشــی از جنگ فرصت تمركز بر سینما را از مسئوالن ارشد كشور
صلب می كرد ،با این وجود دفاع مقدس با ســوژه های بكر و بی نظیرش می توانست جریان
نوظهور هنر انقالب را قوت ببخشــد و محملی برای تكیه بر ارزش های دینی و انقالبی باشد.
حضور اولین فیلمســازان زن تاریخ ســینمای ایران نیز مربوط به این دوره اســت .رخشان
بنیاعتماد ،پوران درخشنده ،زندهیاد تهمینه اردكانی مسیر را برای برداشتن گامهای بعدی
توسط فیلمسازان زن در سال های بعد هموار كردند .بدون تردید مهم ترین مزیت فیلمسازی
زنان در ســینمای انقالب نگاه خاص و جزئی نگر آنان به جنگ ،توجه به پشت صحنه جبهه
های نبرد ،نیروهای پشتیبانی ،نقش متنی و فرامتنی زنان در حاشیه دفاع مقدس است.
«افق» به كارگردانی رسول مالقلیپورصفهای طویلی مقابل سینماها ایجاد كرد و در ژانر
جنگی تولید شد .ابراهیم حاتمیكیا فیلمســاز تاثیرگذار و مطرح دیگری است كه در همین
زمان توانست پس از ساخت فیلم «هویت» و نمایش آن در تلویزیون ،فیلم «دیدهبان»را روانه
اكرانكند .او كه خود بعدها مسیر فیلمســازی و تاریخ نگاری جنگ را در آثار متعدد دیگری
دنبال كرد ،میراث دار هنر انقالب اســت و متاثر از اندیشه های شــهید سید مرتضی آوینی
فیلمساز متعهد انقالب و نظریه پرداز ســینمای دینی به یكی از چهره های احیاگر سینمای
انقالب تبدیل شد.
با فیلم «نیاز» خود كه عده ای آن را بهترین فیلمش می دادند ،مبدع جریانی در سینمای بعد
از انقالب بود كه بر روایت زندگی واقعی و فضای اجتماعی دوران بعد از جنگ تاكید داشــت.
داوود نژاد اگرچه در ســال های فعالیت حرفه ای خود تاكنون هیچگاه به طور مستقیم بستر
جنگ و انقالب را دستمایه فیلمســازی اش قرار نداده ،اما همواره مقوله سبك زندگی را در
سینمای شریف و عمدتا غیرتجاری و دغدغه مند مورد توجه قرار داده است ،بدون شك این
سبك زندگی متاثر از شــرایط بعد از انقالب وجوهی از تاثیرگذاری شرایط دوران را بر بافتار
داستان تحمیل می كند.

با این وجود تحوالت بیــش از نیم دهه اخیر در منطقــه خاورمیانه و
شــورش نهضت های مردمی علیه حكومت های مستبد در منطقه بر
ضرورت بازنمایی جنگی نوین در ســینما تاكید كرد .این رویدادها و
كشمكش ها ســرآغاز گونه ای جدید در هنر انقالب است كه می توان
به آن سینمای استراتژیك اطالق كرد .ســینمایی كه هنوز به واسطه
در جریان بودن منابع اش ،هنوز قصه های ته نشین شده ندارد .با این
وجود فضای مستندسازی را به شدت برای واقع نگاران تاریخ در سینما
فراهم می كند.
«مزار شریف» ســاخته حســن برزیده« ،آوازهای ســرزمین من»،
«استرداد» به كارگردانی علی غفاری« ،جشــن تولد» ساخته عباس
الجوردی« ،یتیم خانه ایران» اثر ابوالقاســم طالبی« ،ملك ســلیمان
نبی» ساخته شــهریار بحرانی كه بیشــتر در حوزه بین المللی مطرح
است ،را باید ماحصل این جریان جدید در سینما دانست.
علیرغــم این تالش ها در طول دهه های گذشــته ســینمای انقالب
نیازمند باز تعریف دوباره در دوران كنونی است .تاریخ انقالب رفته رفته
دارد غبار می گیرد ،راویان این برهه پا به سن گذاشته اند و شنیدن قصه
هایشان سوژه های زیادی را می تواند هویدا كند ،كودكان متولد شده
در دوران دفاع مقدس قشر جوان جامعه را تشكیل می دهند و نیازمند
تلنگرند ،نسل ســوم كه انقالب و جنگ را تجربه نكرده اند باید تاریخ
كشور خود را بشناســند و همه این ضرورت ها می تواند با تكیه بر هنر
انقالب در قالب های مختلف محقق شود.

ارتباط متقابل هنرهای هفت گانه در بستر انقالب
سینمای انقالب به عنوان یكی از مهم ترین مصادیق و زیرمجموعه های هنر انقالب در سی و
هشت سال گذشته نه تنها متاثر از جریان های اجتماعی تغییر مسیر داده است كه خود خالق
جریان های نویی نیز بوده .از سایر هنرها به ویژه ادبیات داستانی انقالب و قصه های جنگ وام
گرفته و بر آن ها تاثیر گذاشته است .نمونه بارز آن را می توان در رد و بدل های عرصه موسیقی
و سینما دانست .موسیقی های فیلمی كه مستقل از خود آثار نظیر «از كرخه تا راین»« ،بوی
پیراهن یوسف» كارهایی ماندگار از مجید انتظامی شنیده و در هنر انقالب ماندگار شدند.
ادامه روند فیلمســازی كارگردانان زن در ســینمای انقالب با ظهور افرادی مثل انسیه شاه
حسینی ،نرگس آبیار كه در ادبیات انقالب نیز آثاری را تالیف كرده است و در سال های اخیر
كارگردانانی نظیر منیر قیدی و ...را باید متاثر از تفكر هنر انقالب دانست.
سینمای انقالب اگرچه ســویه كمرنگ تری نسبت به ســینمای بدنه و تجاری یا سینمای
اجتماعی دارد ،این ژانر اگرچه تعداد آثار محدودی از تولیدات هر ســاله ســینما را به خود
اختصاص می دهد و علیرغم آن كه جشــنواره فیلم فجر هر ساله به مناسبت سالروز پیروزی
انقالب اسالمی ایران آغاز می شود ،اما جای سینمایش در این رویداد خالی است ،با این وجود
توانسته است طی سی و اندی سال گذشته با فیلم های سینمایی «برای آزادی» به كارگردانی
حســین ترابی« ،خونبارش» به كارگردانی امیر قویدل« ،دست شیطان» اثر حسین زندباف،
«ســناتور» مهدی صباغ زاده« ،ریشه در خون» به كارگردانی ســیروس الوند« ،گردباد» به
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با پیروزی انقالب اســامی و روی كار
آمدن حكومت جمهوری اســامی در
ایران ،هنر نیز تحــت تاثیر این رویداد
قــرار گرفت كه خاصــه آن را میتوان
در ســینمای بعد از انقالب مشــاهده
كرد .سینمای بعد از انقالب تحت تاثیر
جریانــات روز ،دســتخوش اتفاقاتی
شــد كه ماحصل آن را امروز میتوان
در آثار كارگردانان ســینما مشــاهده

سینمای اســتراتژیك میتوان یافت،
«ســینمای اســتراتژیك یعنی سینما
به عنوان ابــزاری در جهت رســیدن
بــه هدفی معیــن ».حال ایــن هدف
میتواند به سیاســتها و اهداف برون
مرزی مرتبط باشــد یا اینكــه اتفاقات
یا رخدادهایی كه در داخل جغرافیای
یك سرزمین اتفاق میافتد و انعكاس
و تبعــات بینالمللی خواهد داشــت،

كالهداری است .داستان این فیلم نیز
درباره چهار دانشــجو اســت كه برای
رساندن پایان نامه به اســتاد ،به طور
ناخواسته درگیر ماجرایی پیچیده می
شــوند .این داســتان پس از انتخابات
ســال  88اتفاق میافتــد و برخی از
زوایــای پنهان آن زمــان را به صورت
نمادیــن آشــكار میكنــد .تازهترین
اثری كه درباره این اتفاق ساخته شده

كرد .در كنــار ژانرهایی مانند ژانرهای
اجتماعی ،عاشــقانه ،دفاع مقدس و ...
مكتب جدیدی در ســینمای ایران با
عنوان «سینمای اســتراتژیك» شكل
گرفت كه تا به امــروز آثار متعددی در
این حوزه ساخته شده است.
محمد تقــی فهیم ،منتقد ســینما در
تعریف افقهای ســینمای استراتژیك
در ایــران میگویــد« :ســینمای
استراتژیك باید بتواند در عین ترسیم
و بازســازی و دراماتیزه كردن گذشته
پر بار ایران ،به نفع آینــده و افقهای
پیش روی كشــور كار كنــد .در این
چارچوب همــه موضوعات و دســت
مایهها باید مورد اســتفاده قرار گیرد
و در سینمای اســتراتژیك محدودیت
موضوع  -سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی،
علمی ،تاریخی ،نظامی و -...معنا پیدا
نمیكنــد؛ باید تحت نظارت درســت
و متعهدانــه بــه ســمت ســینمای
استراتژیك رفت».
هر چنــد برخــی از منتقــدان بر این
باورند كه سینمای اســتراتژیك یعنی
ســینمای آمریكایی و مبنای سینمای
اســتراتژیك ،آمریكایــی اســت؛ اما
بــا تعریفی كه مــا از این نوع ســینما
میكنیــم ،در مییابیم كــه میتوان
سینمای اســتراتژیك را بومی و خاص
كشــور دانســت .در تعریفــی كه از

باشد .اگر در چارچوب این تعریف جلو
برویم ،میتوانیم مثالهایی از سینمای
ایران كه در سا لهای اخیر در این ژانر
ساخته شدهاند اشاره كرد .مساله اینجا
اســت كه باید توجه داشــت سینمای
دفــاع مقدس ژانری جدا از ســینمای
استراتژیك است اما گاهی ممكن است
اشــار ههایی به اصطالح زیرپوســتی
از دفاع مقدس ،مولفه یك ســینمای
استراتژیك باشد.
در اتفاقاتی كه در ســال  88و پس از
انتخابات ریاســتجمهوری رخ داد و
رسانههای بینالمللی این اتفاق را تیتر
یك اخبــار خود قرار دادنــد ،تعدادی
از كارگردانــان ایران بر آن شــدند تا
در این زمینه گام برداشــته و آثاری را
جهت روشن شدن واقعیت ارائه كردند.
«قالدههای طال» یكی از آثاری بود كه
توســط ابوالقاســم طالبی ساخته شد
و به فتنه ســال  88پرداخت .داستان
فیلم درباره برنامهریزی دســتگاههای
اطالعاتی آمریكا ،انگلیس و اسرائیل و
ضدانقالب و دیگر مخالفان نظام برای
شــلوغ كردن انتخابات آغاز میشود.
انتخابات برگزار شــده و نتیجهاعالم
میشود و با به راه انداختن رمز «تقلب
بزرگ» ،كارشان شروع میشود.
یكی دیگر از آثاری كه در همین رابطه
ساخته شده است« ،پایا ننامه» حامد

«ماهگرفتگی» ســید مســعود اطیابی
است .اطیابی نیز در این اثر سعی كرده
از نگاهی دیگر به این واقعه نگاه كند و
راوی داستان خود باشد.
فیلمهــای «ماجــرای نیمــروز» اثر
محمدحســین مهدویان و «سیانور»
ســاخته بهروز شــعیبی نیــز ،در رده
فیلمهای اســتراتژیك قرار میگیرند.
«ماجــرای نیمروز» كه بــه ترورهای
اوایل دهه  60به دست گروه مجاهدین
خلق میپردازد و باعــث كنار هگیری
ابوالحسن بنیصدر از ریاست جمهوری
میشود« .سیانور» نیز در رابطه با گروه
مجاهدین خلق پیش از پیروزی انقالب
اسالمی است و اختالفات درون گروهی
آنها را به تصویر كشیده است.
ابراهیــم حاتمیكیا نیز در ســالهای
اخیــر با ســاخت فیلــم ســینمایی
«بادیــگارد» بــار دیگر پــس از «از
كرخه تا راین» ،پا در عرصه ســینمای
اســتراتژیك میگــذارد« .بادیگارد»
برای اولینبار به بحث ترور دانشمندان
هســتهای میپــردازد كه مســالهای
حســاس از لحاظ امنیت ملــی برای
كشور است.
فیلمهایی نظیر «اســترداد» ســاخته
علی غفاری« ،مزار شــریف» ســاخته
عبدالحسن برزیده و «یتیمخانه ایران»
اثر ابوالقاسم طالبی را نیز باید به لیست

سینمای استراتژیك مولود هنر انقالب
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سینمای استراتژیك ایران ،اضافه كرد.
بیشك با نگاهی به این فیلمها میتوان
گفت كه موضوعات مطرح شده در آنها،
ابعــاد بینالمللی پیدا كرده و مســاله
امنیت ملی را به میان میكشد.
اما كارگردانان ایرانی تنها به موضوعات
داخلی نپرداختند و در چند سال اخیر،
آثاری را با موضوعاتــی كه از مرزهای
جغرافیایــی ایــران خارج میشــود،
ساختهاند .فیلم ســینمایی «سیوسه
روز» ساخته جمال شــورجه ،روایتی
از سیوســه روز مقاومت یك روستای
مجاور با اســرائیل اســت كه از حمله
اسرائیلیها به دیگر جناحهای مقاومت
جلوگیری میكند.
«شــكارچی شــنبه» اثــر پرویــز
شــیخطادی ،فیلمی است كه در لبنان
فیلمبرداری شــده و ماجرای استحاله
فكری و ذهنــی كودكی اســرائیلی و
حركت از فطرت پاك انسانی تا تبدیل
شــدن به موجودی خشن ،خطرناك و
خونریز است .از همین كارگردان ،فیلم
دیگری با عنــوان «امپراطور جهنم»
ســاخته شــد كه این فیلم به موضوع
تروریست و داعش میپردازد .مسالهای
كــه در ســالهای اخیر ،كشــورهای
زیادی را درگیر خود كرده و ایران نیز
این پدیده را به شدت محكوم میكند.
«جشن تولد» اثری اســت كه توسط
عباس الجوردی ساخته شده و داستان
آن درباره یك خانواده ســوری اســت
كه در شــب تولد دخترشان ،به دمشق
حملــه میشــوند و این خانــواده به
ناچار خانهشــان را ترك میكنند .این
فیلم از این جهت در زمــره فیلمهای
اســتراتژیك قرار میگیرد كه در ادامه
داســتان این خانواده با چند تن ایرانی
آشنا میشوند و روند داستان از آن به
بعد شكل دیگری میگیرد.
به ایــن فیلمها میتــوان «ابوزینب»
ســاخته علی غفــاری« ،فرشــتگان
قصاب» اثر سهیل سلیمی و «ریسمانی
نزدیكتر از مرگ» ساخته سید مسعود
اطیابی را افزود.
همه این آثار در حالی ســاخته شــده
اســت كه ســینمای ایران با گذشت
چیزی نزدیك به  40ســال از پیروزی
انقــاب اســامی ،همــواره نیازمند
ســینمایی با مفهوم استراتژیك است.
هدف نهایی این نوع ســینما ،تاكید بر
حفظ تمامیت ارضــی و دفاع از امنیت
ملی اســت و در راســتای آن به تعالی
رسیدن هنر انقالب اسالمی است.

فیلــم ســینمایی«ماجرای نیمروز» به
چند دلیل ارزشمند و شریف است.
یک  -این فیلم به لحاظ ساختار روایی
روان و راحت جهش اساسی در سینمای
ایران است .ساختاری روان و باورپذیر و
به دور از تعلیق های تصنعی و آزادهنده.
ماجرا به آسانی و همه کس فهم تعریف
می شــود .اســیر فرم بازی و پیچاندن
های اضافی نیســت .تکنیک در دل کار
نشسته اســت .در عین حال ،مفاهیم و
مضامین متنوع و گوناگون اصلی و فرعی
خودش را از این متن بر می کشــد و تا
اعماق مخاطب نفــوذ می کند .وضعیت
بحرانی و بغرنج مقطــع کلیدی از تاریخ
انقالب اســامی همراه بــا مظلومیت و
اقتدار روایت می شــود و مخاطب با هر
نوع سلیقه یی احســاس نمی کند شعار
یا چیزهایی غیرقابل هضم به او تحمیل
می شــود .قدرت کارگــردان در «واقع
نمایی و بازسازی درست و دقیق تاریخ»
بی کم و کاســت اســت .با این احوال،
فیلم با همه غنا و قــدرت خودش را به
رخ می کشــد .تصویر ،قــاب بندی ها،
دیالوگ ها ،صدابرداری در صحنه های
دیالوگ محــور ،صحنه های تیراندازی،
انفجارو  ...قابل تحســین اســت .گریم،
طراحی صحنه ،طراحی لباس و ...ریتم
گام به گام و مرحله بــه مرحله فیلم که
از روندی کند و آهســته آغاز و همچون
چیده شدن قطعات موسیقی به اوج می
رسد با همه یکدستی و سیالیت آن و ...
دو  -توانایــی محمدحســین مهدویان
درساخت قطعه پرماجرا و مملو ازحادثه
تاریــخ معاصر و «ســال  »۶۰نــه تنها
تماشــاگران عادی را آزار نمی دهد که
مخاطب دغدغه مند و آدم های سیاسی
را هم نمــی آزارد .به حاشــیه نمی زند.
سعی نمی کند با چاشنی دروغ فیلمش
را جذاب کند .تاریــخ را جعل نمی کند،
نشان می دهد .سیاه و سفید نمی نگرد.
همه چی را نســبی می بیند و اجازه می
دهد با «کدگذاری و نشانه ها» مخاطب
خودش بــه تحلیل فیلــم و اتفاقات آن
بپردازد .ماجرا به گونــه ای تعریف می
شــود که دگراندیشان سیاســی هم به
مذاق شان بر نمی خورد .این زاویه نگاه
هنرمندانه به تاریــخ می تواند به هزاران
شکل اتفاق بیفتد .نگاه مهدویان اما این
اســت .نگاهی که کمک مــی کند تا در
موجزترین حالت چشم اندازی از حوادث
ریز و درشت سال  ۶۰یک جا مرور شود.
سه « -ماجرای نیمروز» بازسازی تاریخ
اســت .اهمیت این فیلم بــا این رویکرد
قابل توجه است .متاسفانه درباره تاریخ

معاصر و بــه صورت خاص موضوعــات مرتبط با «فرقــه منافقین» تاکنون
آثار اصولی ،ماندگار و فیلم های قرص و محکمی ســاخته نشــده اســت.
بخش عظیمی از آثار تولید شــده در این حوزه «شعارمحور» و کلیشه های
ســطحی نگرانه بوده اســت .فیلم های تاریخ مصرف دار با نگاه های کلیشه
ای و یکسویه .به استثنای آثار بسیار معدود ،فیلم های این حوزه قابل اعتنا
نیســتند« .ماجرای نیمروز» اما ،اثری اســت قرص و محکم ،جریان ساز و
آگاهی بخش .اثری که خالء آن در ســینمای ما محسوس و مشهود بود .بی

عزتی قوی تریــن بازیگر در بدنه فیلم
با ذکاوت و هوش سرشــارش ،این در
حالی است که از او و چند بازیگر دیگر
مخاطب همواره نقش ها و بازی های
یکنواخت و تیپیــکال را دیده و عادت
کرده بود .احمد مهرانفر ،مهدی پاکدل
و بازی مهدی زمیــن پرداز بی تعارف
متفاوت ،قابل قبول و دلنشــین است.
به نظر می رســد کارگــردان با تکیه
بر توانمندی اش بــرای فیلم ظرفیت
های مضاعفی را در ایــن زمینه ایجاد
کرد .هــم از چهره هــا و بازیگران نام
آشنا بهره گرفت و هم با قدرتش قالب
های همیشگی آن ها را شکست و آدم
هــای جدیدی ســاخت .البته ،هادی
حجازی فر در این میان ،یک استعداد
منحصربفرد اســت .بازیگری که با دو
فیلم «ایســتاده در غبار» و «ماجرای
نیمروز» نشــان داده اگر چــه دیر و
تازه از راه رسیده است ولی برای فتح
قله ها آمده اســت .با بازی های روان،
راحت ،گرم ،پرانرژی.
پنج « -ماجــرای نیمــروز» مزیت
های بســیاری دارد .در فضــای رفاه
زده و فرســودگی ســینما که همه به
سراغ مضامین دم دســتی ،عاشقانه،
خیانت ،و هجویــه ها و طنزهای آبکی
می رونــد و قصه های تکــراری و بی
رمق حال و روز خوشــی برای سینما
باقی نگذاشته گروه ســازندگان فیلم
«ماجرای نیمروز» خــرق عادت می
کنند و انقالبی وارد میدان می شوند.
همین جســارت ،تهور و نگاه متفاوت
قابل ستایش اســت .این تیم دست به
کاری می زند که ســینمای ما به آن

نگاهی به فیلم «ماجرای نیمروز»

سینهخیز روی سیم خاردار

توجهی به تاریخ معاصر در سینما و تلویزیون در کنار توجه مغرضانه برخی
رســانه های خارجی فارسی زبان زمینه ساز فضایی آشــفته و پرابهام شده
است .فعالیت مستمر شبکه های سیاسی ضدانقالب در آنسوی مرزها و نشت
و نفوذ آن ها از طریق فضاهای مجاز و غیرمجاز در داخل کشــور باعث شده
تا نسل های جوان و نوجوان و حتی ،میانسال ما دچار نوعی تشکیک و هرج
و مرج ذهنی گردند .از سوی دیگر ،کم کاری برخی مراکز فرهنگی و رسانه
ای داخلی هم مزید بر علت شده است.
از این رو ،ســاخت فیلم هایی چون «ماجرای نیمروز» یک غنیمت اســت.
اساساً ،دست گذاشتن روی چنین موضوعات و ســوژه هایی نوعی موهبت
است چه رســد که محصول اثری محکم ،جاندار ،قوی و تاثیرگذارهم شده
باشد.

یزدان عشیری
عادت نداشت .ســینمایی آگاه ،جسور و
انقالبی که فارغ از شعار ،کلیشه ها و نگاه
های غلیظ ،تند و افراطی با زبانی رسا و
تکان دهنده مخاطب را تا ژرفای وقایع و
تاریخ می کشاند .البته ،شکی نیست در
کنار تیم ســازنده اثر از مراکز حامی این
فیلم :سازمان ســینمایی حوزه هنری،
بنیاد فارابی و موسســه تصویر شهر هم
باید نام برد که در این شــرایط پای این
فیلم ایستادند.

چهار  -حضور بازیگران سرشناس و مطرح در این فیلم و استفاده درست از
بخش پنهان قابلیت های آن ها واقعا ،قابل مالحظه است .نقش آفرینی جواد
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غفلت سینمای ایران از جریان نخبه کشی و جنگ خاموش غرب
فهیمه زارعی

به تازگی روز ملی فناوری هســتهای را پشــت سر گذاشتیم و
نمایشگاهی هم در سالن اجالس سران برپا شده که بسیاری از
شخصیت های سیاسی ،فرهنگی و حتی ،سینمایی از آن بازدید
کرده اند .بد نیســت با این بهانه نگاهی داشته باشیم به نسبت
سینمای ایران با موضوع هسته ای و ترور دانشمندان هسته ای.
موضوع ترور و تروریسم در سینمای جهان از جمله موضوعات
جذاب و پرمخاطب است که در ژانر سینمای جنایی ،سیاسی و
اکشن قرار می گیرد و عالقمندان پروپاقرص بی شماری دارد.
سینمای هالیوود و در مقاطعی سینمای روسیه و اروپای شرقی
به این موضوع پرداخته اند و تعدادی از این دست آثار را همگی
در زمان هایی از طریق تلویزیون هم هر از گاهی می بینیم.
در ســینمای ایران اگرچه به موضوع ترور بــه کرات پرداخته
شده ولی به جز چند اثر معدود از جمله فیلم های «بادیگارد»،
«ســیانور» و «ماجرای نیمروز» شــاهد فیلم های ماندگاری
نبوده و نیســتیم .و در حوزه دانشمندان هسته ای هم یکی دو
فیلم و یکی دو مجموعه تلویزیونی متوســط بیشتر کار نشده
است.
در این میان ،به صورت مشخص آثاری که به ترور دانشمندان
هسته ای ما مرتبط باشد هم یکی دو تایی بیشتر نیست .تازه،
همین آثار هم چندان قابل اعتنا نیستند.
ارج نهــادن به نقش و جایگاه ممتاز شــهدای جهــاد علمی و
بسترسازی برای شناخت ابعاد شخصیتی و تفکرات ارزشمند
این عزیزان و نخبگان به نسلهای جوان و نوجوان ،پاسداشت
مجاهدتهای شهدای شاخص جهاد علمی ،در راه پیشرفت و
استقالل کشور و تبیین مقام علمی و معنوی این شهدا نیازی
اســت جدی برای الگو سازی و معرفی اســطوره به نسل های
جوان و نوجوان کشور.
ما با نوعی جریــان جنگ خاموش غربیها و اســتکبار جهانی
در راستای«نخبه کشــی» و تخریب و تضعیف دانش هستهای
ایران ،جهان اسالم و ملل مســتقل مواجه هستیم .جریانی که
بطور قطع ،با ده ها برجام هم قابل اغماض و فراموشــی نیست
و نخواهد بود.
ترور دانشــمندان و چهر ههای علمی و هســته ای متأسفانه
در مقیاس وســیعی در جهان اســام و کشــورهای در حال
توســعه رخ داده و همچنــان ،در حــال وقوع اســت ،به نظر
میرسد شــبکههای جاسوســی و امنیتی با هدایت غربیها و
صهیونیست ها سناریویی را در این راستا در دستور کار دارند
که این فقط ،مربوط به ایران هم نیســت؛ اگرچه تمرکز بیشتر
و سرمایهگذاری گستردهتر و آشکارتری علیه کشور ما دارند.
می توان به ترور دانشــمندان بسیاری در کشــورهای جهان
اسالم اشــاره کرد .برای روشنتر شــدن اذهان به چند مورد
قربانیان ترورهای خاموش در سال های اخیراشاره می کنیم:
شهیددکترمجید شهریاری ،شهیداستاد مسعود علیمحمدی،
شهیدسردارحسن طهرانی مقدم ،شهیددکترمصطفی احمدی
روشن وشــهید دکترداریوش رضایی نژاد از ایران؛ دکتررمال
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حسن رمال از دانشــمندان هســتهای و از خانواده شیعی در
جنوب لبنــان ،دکترودیع جرجیس دانشــمند هســته ای و
مسلمان از مصر ،پروفسورسمیر نجیب از دانشمندان برجسته
علوم هستهای مصر ،علی مصطفی مشرفه ازمصر ،یحیی المشد
اتم شناس و دانشــمند هستهای ،ســعید بدیر و دکترسمیره
موسی از مصر ،احمد فلیفل دانشمند جوان هستهای فلسطینی
تبار،عادل الشویخ از دانشمندان هستهای عراقی ،مجیدحسین
علی دانشمند هستهای و موشــکی عراقی ،دکترعلی حسین
کامل از استادان دانشگاه در رشته فیزیک از عراق ،دکتر طالب
ابراهیم الظاهر فیزیکدان از عراق ،دکتر ماجدالجنابی دانشمند
هســتهای عراق ،اوس عبدالکریم خلیل مهندس شــیمی از
ســوریه ،نایل الدخیل مهندس علوم هســته ای از ســوریه،
مهندس نبیل ابراهیم زغیب مغز متفکر برنامه موشکی سوریه
و...دهها دانشمند و اندیشــمند و فیزیکدان و مهندس شیمی
در کشورهای مختلف در حال توسعه که همگی در چند ساله
اخیر ترور شدهاند.
غفلت ســینِما و تلویزیون ازحوزه شــهدای ترور و به صورت
امروزیتر ،از شــهدای جهاد علمی و ترور دانشــمندان هسته
ای درکنــار توجه و تمرکز افراطی به بســیاری از موضوعات و
مضامین پیش پا افتاده اجتماعی و نادیــده گرفتن مهمترین
رویدادها و اتفاقــات تاریخی ،اجتماعی ،سیاســی و علمی از
جمله :شهدای هسته ای آسیبی جدی است.
واقعا ،شایســته نبود با توجه به ابعاد گســترده و تاثیرات ترور
دانشمندان هســته ای و علمی فضا و بودجه جداگانه ای برای
پرداخت و توجه سینمایی به این سرمایه های ملی صورت می
گرفت؟ آیا ترور اندیشمندان و دانشمندان علمی و چهره های
تاثیرگذار تاریخ معاصر در شمار آثار فاخر تعریف نمیشوند؟ آیا
روایت زندگی دانشمندان جوان هستهای کشور و تصویر فراز و
فرودهای فرایند پویایی توسعه در ایران بعد از انقالب اسالمی
در این گستره نمیگنجد؟ این در حالی است که متأسفانه این
نوع نگاه حتی در مجموعه تولیدات غیرفاخر سینما و تلویزیون
کشور نیز نادیده گرفته شده است .درحالی که بخش عظیمی
از سرمایهگذاریهاو برنامهریزی تولیدات سینمایی و تصویری
درغرب  -آمریکا و اروپا  -در زمینه تروریســم است و اغلب هم
میکوشند مسلمانان را تروریست بخوانند هنرمندان ما از این
موضوع و موضع غافل ماندند و بیشتر از آنها ،مدیران فرهنگی
و ســینمایی ما در این زمینــه غفلت داشــتهاند و حتی ،این
انتظار از مجلس شورای اسالمی هم می رفت که در تخصیص
اعتبارات واقعی و مشــخص برای این حوزه ها اقدام ملموس
تری می کردند.
چرا نباید ساخت آثاری تاریخی ،سیاســی و اجتماعی در باره
شهدای هســتهای در ردیف آثار فاخر ســینمایی و تلویزیونی
تعریف گردد و توســط گروهی از پژوهشگران و نویسندگان به
صورت هدفمند و عمیق به این موضوع نگاه شود؟
اساساً سینمای سیاسی ایران با این موضوع میتواند رونق پیدا
کند و رسالتش را در ثبت و روایت گوشههایی از تاریخ معاصر و
تاریخ پرتالطم و پر فراز و نشیب معاصر محقق نماید.
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گزارشی از مراسم اختتامیه هفته هنر انقالب اسالمی

مومنی شریف :برگزاری هفته هنر انقالب نمادین نیست
مراسم اختتامیه هفته هنر انقالب اسالمی جمعه  ۲۵فروردین ماه با معرفی سیدمهدی شــجاعی طباطبایی به عنوان چهره هنر انقالب در
سال  ۹۵در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه سوره سینما ،در ابتدای این آیین بعد از تالوت آیاتی چند از قرآن کریم توسط مرتضی یراق بافان و پخش سرود
جمهوری اسالمی ایران کلیپی از برنامه های هفته هنر انقالب اسالمی در مراکز استانی حوزه هنری پخش شد.

خاموشی:
انقالب اسالمی نتیجه حرکت حق جویان است
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در اختتامیه هفته هنر
انقالب اسالمی حوزه هنری گفت :انقالب اسالمی ایران
نتیجه حرکت حق جویان تاریخ است .آنهایی که انقالب
را درک کرده یا نکرده و در مســیر آرمان های انقالب
حرکت می کنند ،در واقع به حیات طیبه موعود قرآن
کریم دل بسته اند.
حجت االسالم و المسلمین سید مهدی خاموشی رئیس
سازمان تبلیغات اسالمی در ابتدای این مراسم عنوان
کرد :در میان اعمال صالح برخی از اعمال نظیر جهاد،
شهادت ،نماز و انفاق رنگ و بوی دیگری دارد .انقالب
اســامی ایران نتیجه حرکت حق جویان تاریخ بوده
اســت .آنهایی که انقالب را درک کرده یا نکرده و در
مسیر آرمان های انقالب حرکت می کنند ،در واقع به
حیات طیبه موعود قرآن کریم دل بسته اند .امروز بعد
از گذشت چند دهه از انقالب اسالمی آثار ظلم ستیزی
آنهایی را که با اهل بیت(ع) مخالفت داشته اند ،شاهد
هســتیم .امروزه مقاومت ها و دســتاوردهای انقالب
اسالمی به جهانیان ثابت شده است.
وی افــزود :محیط پیرامونــی و جغرافیایــی منطقه
خاورمیانه داللت می کند که چطور انقالب اســامی
ایران قلوب مــردم جهان را خود جذب کرده اســت.
مقاومت مردم یمن ،سوریه ،عراق لبنان در برابر اسرائیل
و جریانات مقاومت و افزون شــدن دشمنی دشمنان
نشان داد خون بهای شهیدان ،نتیجه داده و به جریان
دفاع از حرم تبدیل شده اســت .همچنین نتیجه عمل
صالح بزرگ مردم ایران در سال  ۵۷آشکار شده است.
رئیس ســازمان تبلیغات اســامی ادامه داد :من به
هنرمندانی که در مســیر هنر انقالب گام برمی دارند،
تبریک می گویم .آنان تالش می کنند انقالب اسالمی
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در مسیر رشد و بالندگی را معرفی کنند .از طرفی هر
ساله شــاهد معرفی چهره هایی از نســل های جدید
انقالب اســامی ایران به هنر انفالب هســتیم و باید
بدانیم کتاب های داســتان ،شــعر و ســینمای دفاع
مقدس از پرمخاطب ترین آثار هنری در این دوره است.
همچنیــن در زمینه آثار تجســمی مخاطبان زیادی
مباحث هنر انقالب را دنبال می کنند.
خاموشی با بیان این که رابطه ایران با کشورهای دیگر
در زمینه هنر پیوســته در حال افزایش اســت ،خاطر
نشــان کرد :از عمق و ژرفای هنرهای انقالبی شــکل
گرفته در ایــران می توان کمک گرفت تــا جبهه هنر
مضامین انقالب در فرامرز ایران نیز قوت یابد و به سایر
نقاط جهان ســرایت کند .برای مثال برخی از ادیبان و
شعرای عرب زبان در سفرهایم به من می گفتند نشریه
شیراز حوزه هنری بسیاری از خالها را در زمینه ادبیات
انقالب پر کرده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کــرد هنر انقالب در بخش
های کمی و کیفی با قوت بیــش از پیش به حیات خود
ادامه دهد.
در ادامــه گزارشــی از برنامه های هفتــه هنر انقالب
اسالمی ایران در تهران نمایش داده شد .معرفی حمید
حسام از نامزدهای کسب عنوان چهره هنر انقالب حوزه
هنری دیگر بخش این آیین بــود .همچنین با نمایش
تصاویری از همکاران و دوســتان مرحوم سعید کشن
فالح از این هنرمند تئاتری درگذشته یاد شد.
در ادامه سردارعبدالرضا آزادی معاون فرهنگی سازمان
بسیج مستضعفین و کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای
نمایشــی حوزه هنری با حضور روی ســن از خانواده
مرحوم دکتر سعید کشن فالح تقدیر کردند .همسر وی
تندیش و لوح تقدیر این یادبود را دریافت کرد.
نمایش آیتــم معرفــی فعالیت های هنــری ابراهیم
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حاتمی کیا در گفت و گو با مریــا زارعی ،احمدرضا
درویش و اصغر نقی زاده و پخــش کلیپ یادبود زنده
یاد حمید سبزواری شاعر انقالبی از دیگر بخش های
این مراسم بود.
مومنی شریف:
برگزاری هفته هنر انقالب نمادین نیست
بعــد از تجلیل از خانــواده حمید ســبزواری و احمد
عزیزی کلیپی از کاندیدای چهــارم هفته هنر انقالب
اسالمی برگزار شد.
گروه موسیقی هنگام به خوانندگی سروش بخشش به
صورت زنده به اجرای برنامه پرداختند.
در ادامه اختتامیه هفته هنر انقالب اســامی ،محسن
مومنی شــریف رئیس حــوزه هنری ضمن تشــکر و
قدردانی از کســانی که در راه انقالب اســامی تالش
کردند ،گفت :در هفته هنر انقالب اسالمی حرف های
خوبی زده شــد با توجه به اینکه زمانــه ،زمانه خوبی
نبود و هفته هنر انقالب مصادف با کاندیدای ریاســت
جمهوری بود و تمام توجهات بر روی سیاســت جمع
شده بود اما باز از خداوند متشکر هستیم که این فرصت
را در اختیار ما قــرار داد تا برای بار ســوم چهره هنر
انقالب اســامی را برگزار کنیم این کار خیلی مهمی
است و به اهمیت آن واقف هستیم.
رئیس حوزه هنری به کارهای مهم انجام شده در سال
قبل اشاره کرده و گفت :خوشبختانه در سال گذشته
هنرمندان خوش درخشــیدند ،ادبیات بــازار خوبی
داشــت و مخاطب جدید پیدا کرد و شاهد جوانانی در
این عرصه بودیم که نشــان دهنده راه مقدس انقالب
اسالمی هستند و این اصال شــعار و آرزو نیست بلکه
حقیقتی کامال مشهود است.
مومنی شریف اظهار کرد :انشــاهلل جوانان ما در کنار

بزرگان فرهنگ و هنر تالش کنند استانداردها را باال ببرند .امیدوارم بتوانیم از هنر افرادی همانند روح االمین،
محمدحسین مهدویان ،مفیدی کیا ،بهروز شعیبی ،نقویان و غیره که ســرمایه بزرگ کشور هستند ،بهره مند
شویم.
وی ادامه داد :ادبیات انقالب چه در خارج از کشور و چه در داخل رونقی خوبی دارد .زمانی که سخن از انقالب
اسالمی و آرمان های آن می شود مطمئنا چون از فطرت انسانها برخواسته اســت بر دل هم می نشیند .ما از
نعمتی برخوردار هستیم که دیده بان فرهنگ و هنر ،اتفاقات مهم را پی گیری می کند.
مومنی شریف به ســخنان مقام معظم رهبری و توجهات ایشان به عرصه هنر و انقالب اشاره کرد و توضیح داد:
مقام معظم رهبری هر اثر مفید و ارزشــمند منتشر شده و یا اکران شــده در عرصه فرهنگ و هنر را دنبال می
کنند و اولین نفری هستند که از هنرمند آن اثر تقدیر می کنند .ایشان در حوزه ادبیات از نویسندگان ،در حوزه
سینما از فیلم ماجرای نیمروز تشکر کردند.

اهدا جایزه چهره سال انقالب اسالمی به خانواده
شهید مدافع حرم
شــجاعی طباطبایی چهره هنر انقالب در سال  ۹۵جایزه
خود را به خانواده شهید مدافع حرمی که در کشور لبنان
دفن شده است ،تقدیم کرد.
سید مسعود شجاعی طباطبایی که به عنوان چهره سال
هنر انقالب در ســال  ،۹۵انتخاب شد ،در سخنانی عنوان
کرد :خود را در جایگاهی نمیبینم که این جایزه شــامل
حال من شــود .بزرگان زیادی در عرصههای مختلف هنر
هستند که باید این جایزه را دریافت کنند.

وی در ادامه افزود :مقام معظم رهبری تمامی آثاری که در عظمت ملی باشــند را دنبال می کنند و تقدیر می
کنند تنها به هنر انقالب اسالمی بسنده نمی کنند .ایشان حتی از آن موسیقی دانی که در برابر طمع بیگانگان
ایستاد و از عزت ایرانی ها دفاع کرد از سوی مقام معظم رهبری تقدیر شد.
مومنی شریف به بحث نحوه انتخاب نامزدهای چهره ســال هنر انقالب اسالمی سال  ۹۵پرداخت و اظهار کرد:
همکاران ما در دبیرخانه معاونت فرهنگی حوزه هنری در تمامی حوزه های فرهنگ و هنر  ۲۵افراد شاخص را
رصد کردند این  ۲۵نفر در شورای سیاستگذاری به  ۱۴نفر رسید و بعد از آن  ۱۳نفر شدند .برای انتخاب میان
 ۱۳نفر جمعی از هنرمندان ،نخبگان ،اساتید و اهالی دانشگاه ها و اهالی رســانه نام افراد فرستاده شد که فرد
مورد نظرشان را انتخاب کنند .این لیست  ۱۳نفری بدین شــرح است :محمدرضا بایرامی ،ابراهیم حاتمی کیا،
حمید حسام ،سید محمود رضوی ،حسن روح االمین ،سید مسعود شجاعی طباطبایی ،بهناز ضرابی زاده ،نادر
طالب زاده ،ابوالقاسم طالبی ،فرهاد عظیما ،محمدحسین مهدویان ،مهدی نقویان محمدرضا برزی.
رئیس حوزه هنری تصریح کرد ۱۰ :شاخص برای انتخاب افراد منتخب چهره سال هنر انقالب اسالمی وجود داشت
که به  ۳شاخص آن اشاره می کنم )۱ .باید تمامی آثار در حوزه گفتمان انقالب اسالمی نه از وجه تاریخ نگاری بلکه
شاخص هایی همانند عدالت ،آزادی باشند )۲ .نوع تاثیرگذاری آثار در جامعه  )۳جریان سازی که راه انداختند.
وی با اشاره به نحوه رای گیری نامزدهای چهره سال هنر انقالب اسالمی پرداخت و عنوان کرد :نکته مهمی که
در این میان وجود دارد ،این است در تمام این دوره رای گیری کسی که به عنوان چهره سال بیشترین امتیاز را
کسب کرده ،به عنوان چهره ساال  ۹۵انتخاب می شود.
مومنی شریف با اشاره به صحبت های فاضل نظری که اذعان داشته این نوع کارها نمادین است ،گفت :برخالف
عقیده آقای فاضل نظری فکر می کنم و معتقدم که این کارها عین حقیقت اســت و امیدواریم ســال های بعد
این نوع برنامه ها ادامه پیدا کند.
رئیس حوزه هنری در پایان ســخنانش از اجماع نخبگان ،اســاتید و برگزار کنندگان برنامه هفته هنر انقالب
اسالمی ،اهالی رسانه ،سازمان فرهنگی شهرداری ،سازمان بسیج ،شبکه  ۳و شبکه افق و دیگر عزیزانی که برای
این برنامه تالش کردند ،تشکر و قدردانی کرد.

او با بیان اینکه جشــنواره هولوکاست یک کار جمعی
بود ،عنوان کرد :ماه پیش در کشــور لبنان یک کالس
و کارگاهی برگزار کردم .در جایی به نام مزار شــهدای
مدافع حرم با شــهیدی آشــنا شــدم که  ۱۳سال در
زندانهای رژیم صهیونیستی اسیر بود و پس از آزادی
به دفاع از حرم حضرت زینب (س) پرداخته و در نهایت
شهید میشود.
چهره سال هنر انقالب در سال  ،۹۵در پایان گفت :نکته
جالب نامههای دختر او بود که بر ســر مزار این شهید
دیده میشد .این جایگاه و جایزه را به خانواده این شهید
و دختر او زینب ،تقدیم میکنم.

شجاعی طباطبایی چهره هنر انقالب در سال  ۹۵شد
سید مسعود شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست در آیین اختتامیه هفته هنر انقالب اسالمی حوزه هنری به عنوان
چهره هنر انقالب در سال  ۹۵معرفی شد.
در این مراسم به پاس برگزاری جشنواره کاریکاتور و کارتون هولوکاست از سید مسعود شجاعی طباطبایی به عنوان
چهره هنر انقالب در سال  ۹۵تقدیر شد.
لوح تقدیر و تندیس زرین این هنرمند را احمدرضا درویش ،محسن مومنی شریف رئیس و محمدحمزه زاده معاون
سینمایی حوزه هنری اهدا کردند.

روایت مومنی شریف از عنایت ویژه رهبر انقالب
به شجاعی طباطبایی
پس از معرفی سید مسعود شجاعی طباطبایی به عنوان
چهره ســال هنر انقالب اسالمی در ســال  ۹۵پیش از
شــجاعی طباطبایی ،مومنی شــریف گفت :جشنواره
کاریکاتور هولوکاست در شــرایط ویژهای برگزار شد.
از جهتی نشــان دهنده این بود که ادبیات و هنر ما بعد
بینالمللی پیدا کرده است.
او ادامــه داد :از طــرف دیگر ســه وزیر امــور خارجه
کشورهای مختلف و سازمان یونسکو به ما فشار آوردند
که این جشنواره برگزار نشود؛ این جشنواره برگزار شد و
از طرف برخی رسانهها چندان دیده نشد.
او با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب از این کار حمایت
کردند ،افزود :مقــام معظم رهبری به آقای شــجاعی
فرمودند که آقای شجاعی حسابی مشغول به کوبیدن و
رفتن به جلو هستید … .هر چه آنها را عصبانی کرد ما را
خوشحالتر کرد .در این راه پافشاری کردید و صبوری به
خرج دادید تا در این زمینه به موفقیت رسیدید.
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گزارشی از عملکرد بخش بین الملل سازمان سینمایی حوزه هنری در سال ۹۵

حضور  ۲۵فیلم در  ۵۲جشنواره و
کسب  ۱۴جایزه بینالملل

مدیر بخش بینالملل و بازرگانی سازمان سینمایی حوزه هنری از کسب
 ۱۴عنوان جایزه بینالمللی و حضور در  ۵۲جشنواره رقابتی و غیررقابتی
توسط این سازمان در سال  ۹۵خبر داد.
مریم نقیبی در مورد عملکرد یکســاله و حضور جهانی سازمان سینمایی
حوزه گفت :حوزه هنری در ســال نود و پنج با هشت فیلم سینمایی ،پنج
اثر مستند و دوازده فیلم کوتاه در جشــنوارههای جهانی شرکت کردکه
در مجموع با بیســت و پنج عنوان ،در پنجاه و دو جشنواره جهانی رقابتی
و غیر رقابتی پذیرفته شدند که موفق شدند  ۱۴جایزه بینالمللی را از آن
خود کنند.
نقیبی گفت :فیلم مســتند « »A157به کارگردانی بهــروز نورانیپور از
تولیدات مرکز مستند سوره حوزه هنری در ســال نود و پنج مورد توجه
جشــنوارههای متعددی قرار گرفت؛ این فیلم بخــش رقابتی فیلمهای
مستند و انیمیشــن بلند پنجاه و نهمین جشــنواره بینالمللی فیلمهای
مستند و انیمیشن الیپزیگ و در بیســت و پنجمین جشنواره بینالمللی
فیلم مستند «داکیومنت آرت»کشور آلمان نمایش داده شد .ضمن اینکه
در شانزدهمین دوره جشــنواره بینالمللی فیلم حقوق بشر«واچ داکز»
با دیگر آثار راه یافته به این جشــنواره هم به رقابــت پرداخت و به عنوان
بهترین مستند جشــنواره بینالمللی فیلم «واچ داکز» لهستان انتخاب و
در جشنواره بینالمللی «»Movies That Matterکشور هلند هم
به نمایش در آمد.
مدیربخش بینالملل و بازرگانی سازمان سینمایی حوزه هنری در ادامه
28
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با بیان اینکه یکی از افتخارات این فیلم
کسب جایزه ویژه هیات داوران (The
 )Signes Awardچهاردهمیــن
جشنواره ســینیه دو نویی (Signes
 )de Nuitامضاهای شــب بوده ،این
جایــزه بــرای «بیانی شــگفت انگیز از
جنبههای دردناک و ملموس واقعیت»
به این فیلم اهدا شده است.
وی اضافــه کــرد :درســال  ۹۵فیلــم
سینمایی«مزارشــریف»به کارگردانی
عبدالحسن برزیده از محصوالت سازمان
ســینمایی حوزه هنــری ،بهترین فیلم
جشــنواره«فونیکس» اســترالیا شد،
همچنیــن ،فیلم مســتند«،»A157
انیمیشــن «آنتراکت» و دو فیلم کوتاه
«خانه» و «مثل بادکنــک» نیز ،در این
جشــنواره حضور داشــتند .همچنین،
فیلمهای «کودکان بــاران ،مرد و بچه،
رویای گل ها ،علمک ،قرار بی قرار ،ولد،
آزادی مشروط ،مبارک و مثل بادکنک»
در بخش رقابتی جشــنواره بین المللی
کودکان کلکته به نمایش در آمده است.
نقیبی با بیان اینکه فیلم «حق سکوت»
ســاخته هــادی نائیجی بــا حضور در
جشنواره بینالمللی «فونیکس» ملبورن
اســترالیا جایزه بهترین فیلــم را از آن
خود کرد ،ادامه داد :دو فیلم ســینمایی
«حوض نقاشــی» و «فرشــته ها باهم
میآیند» از آثار حوزه هنری در جشنواره
بینالمللــی تصویر زنان که در کشــور
زیمباوه برگزار شد با دیگر آثار این بخش
به رقابت پرداختند که در این میان فیلم
«حوض نقاشــی» عنوان بهترین فیلم

جشنواره را از آن خود کرد .همچنین ،در این جشنواره جایزه بهترین بازیگر مرد به شــهاب حسینی برای بازی در این فیلم و
جایزه بهترین فیلمنامه به حامد محمدی اهدا شد.
مدیربخش بینالملل و بازرگانی سازمان سینمایی حوزه هنری بیان کرد :فیلم کوتاه «علمک» به کارگردانی حسین دارابی که
در در بخش دین و جامعه جشنواره بینالمللی فیلم «مذاهب امروز» به روی پرده رفته بود توانست جایزه ویژه هیات داوران این
جشنواره 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 سال  ۹۵با پنج فیلم کوتاه «روزنه» به کارگردانی امیر مهران« ،نافرمانی» به
کارگردانی محسن صالحیفرد« ،آنتراکت» به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان« ،علمک» به کارگردانی حسین دارابی و «بچه
و مرد» به کارگردانی خردمندان در هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای ایرانی لندن شرکت کرده ،افزود :فیلمهای «علمک» به
کارگردانی حسین دارابی جایزه بهترین فیلم کوتاه و «آنتراکت» به کارگردانی سید محمدرضا خردمندان جایزه بهترین انیمیشن
را از این جشنواره از آن حود کردند .ضمن اینکه انیمیشــن کوتاه «آنتراکت» به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان در ادامه
حضور بینالمللی خود به بخش مسابقه ششمین جشنواره بینالمللی کوآندو تایوان نیز راه یافت.
وی افزود :از حضور بینالمللی دیگر فیلمهایی که پخش آن برعهده سازمان سینمای حوزه هنری است به فیلم انیمیشن – رئال
«مبارک» به کارگردانی محمدرضا نجفی امامی میتوانیم اشاره داشته باشیم که در بیست و یکمین دوره جشنواره بینالمللی
بوسان کره جنوبی در بخش «سینه کید» به نمایش درآمد و در بخش «تمرکزی بر سینمای جهان» جشنواره بینالمللی فیلم
مونترال کانادا نیز نمایش داشت .همچنین ،فیلم کوتاه «مثل بادکنک» به کارگردانی مرجان اسماعیلی از تولیدات حوزه هنری
در اولین دوره جشنواره بینالمللی فیلم معلولین به نمایش درآمد.
وی در بخش دیگری از صحبت خود گفت :فیلم سینمایی «سکوت رعنا» نیز در جشنوارههای متعددی به نمایش درآمد .این فیلم
به کارگردانی بهزاد رفیعی در چهارمین دوره جشنواره بینالمللی 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 «سکوت رعنا» به کارگردانی بهزاد رفیعی از محصوالت سازمان
سینمایی حوزه هنری ،در بخش رقابتی چهاردهمین جشنواره بینالمللی فیلم «تامیل نادو» کشور هند حضور داشتند .این نکته را هم
باید گفت که جشنواره فیلم صلح و دوستی «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.
مدیربخش بینالملل و بازرگانی ســازمان ســینمایی حوزه هنری به صحبت هایش افزود :فیلم سینمایی «آزادی مشروط» به
کارگردانی حسین مهکام که پخش آن بر عهده ســازمان ســینمایی حوزه هنری بود در بخش اصلی سی و ششمین جشنواره
بینالمللی فیلم کمبریج به نمایش درآمد و همچنین ،به عنوان تنها نماینده سازمان سینمایی حوزه هنری در بخش «فیلم هایی از
ایران» هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم بغداد نمایش داده شد و در چهاردهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «چنای»
کشور هند هم ،به نمایش در آمد.
وی افزود :همچنین ،فیلم مستند «نسل سوم» به کارگردانی محمدعلی رخشانی در جشــنواره بینالمللی فیلمهای مستند و
کوتاه اسماعیلیه مصر شرکت کرد و فیلم سینمایی «دلبری» محصول سازمان سینمایی حوزه هنری و موسسه سیمای مهر در
پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «داکا» بنگالدش نمایش داده شد.
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نورانی پور در برنامه «به اضافه مستند» :

همه فیلم « »A157خط مقدم است

چهاردهمین قسمت از برنامه «به اضافه مستند» ،با پخش و بررسی مستند « »A157توسط بهروز نورانیپور ،محمدتقی فهیم و
حسن شمشمادی کارشناس تحوالت سوریه برگزار شد.

بهروز نورانی پور پس از پخش مســتند
و در بخــش گفتگوی برنامــه به اضافه
مستند با اشاره به فرآیند تولیدA157
گفت :من در فرآیند تولید فیلم دایان،
در حالی که برای دیدن برخی لوکیشن
ها بودم ،بــا یک عکاس جنگــی به نام
زبیر عبداهلل آشــنا شــدم .زبیر فردی
بود که خودش عــکاس پرتره بود و قرار
بود لوکیشــن هایی را نشــان ما بدهد.
در فرایند این اشــنایی او عکسهایی از
ســوژه هایش به من نشــان داد که در
میان انهــا عکس یک دختر ۱۰ســاله
بود .زبیر از فالکت ها و ســختی هایی
که برا این دختــر به وجــود آمده بود
برای مــن گفت .اینکه بــرادر و پدرش
را ازدســت داده ،مادرش مفقوده شده
اســت و دیگر چیزها .در شرایط جنگی
شاید شــنیدن این حرفها طبیعی جلوه
کند تا آنجایی که گفت آن دختر باردار
است .این سختی آخری را که برایم گفت
سرآغازی شد برای تولید این مستند که
زمان زیادی هم طول کشید.
نورانی پور با اشــاره به همراهی با سوژه
های فیلمش در مقاطــع مختلف فیلم
درباره فشــار جنــگ بــر روی زنان و
کودکان گفت۸۰ ،۷۰ :درصد بار جنگ
روی زنــان و کودکان اســتA157 .
سراسر جنگ است .همه فیلم خط مقدم
است .آب نیست ،نفت نیست ،زمستان
سرد ،تابســتان گرم و همه اینها مبارزه
اســت .مبارزه ای بــرای زندگی و زنده
ماندن .من در مورد سوژه هایم اینطور
فکر می کنم که کســی که در جنگ از
بین می رود و کسی که تبعاتش را تحمل
می کنــد وجوه تلخــی از جنگ اند که
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دومی شرایط بدتری را تجربه می کند.
جنگ ســخت و تلخ اســت و بچه های
فردای جنگ توقع دارند.
کارگــردان  A157درباره اســتقبال
جشــنواره های خارجی از این مستند
و نگاهی که به آن داشــتند می گوید:
این مستند در  ۱۸ ،۱۷کشور دنیا پخش
شــد و جایزه گرفت .در جشنواره فیلم
حقیقت و جشنواره فیلم فجر هم دیده
شد و ســیمرغ بلورین بهترین فیلم را
دریافت کرد .در ایــن میان نکته ای که
به عنوان بازخورد داخلــی آن بود این
مســئله بود که ممکن بــود این جنگ
نزدیک مرز ما باشد و کشــور در خطر
تهاجم باشــد و به هر صورت این جنگ
با این شرایط و تعریفی که  A157دارد
ممکن بود برای نوامیس ما پیش بیاید.
در جنگ ها مــی گویند فتــح خاک و
فتح جنســیت که ایــن دوباهم ارتباط
دارند .شگفت آور است که وقتی خاک
یک ســرزمینی مورد تجــاوز قرار می
گیرد اولیــن قربانیانش زنــان و بانوان
آنجا هستند.
نورانی پــور در مورد تاثیر مســتند بر
نگاه سیاســتمداران نیز افزود :رسالت
مستند ســاز انعکاس یک رویداد است
اینکه با اثر بر دولتها تاثیر بگذارید قابل
تحلیل تر و قابل بررسی تر است .انگیزه
مستندساز انتقال پیغام هست .کسانی
که از کشــورهای مختلف ایــن فیلم را
دیدند ،دیدشان چندگانه بود ،از زوایای
خودشــان می دیدند ،امــا یک ویژگی
مشترک بین همه وجود داشت که می
گفتند باید سیاستمداران درباره جنگ
فعلی درخاورمیانه تغییر نگرش دهند.

وی در مورد سوژه های A157هم گفت:
آنها در حال حاضر در یکی از کمپ های
سازمان ملل هستند در انتظار رفتن به
یک کشــور ثالث اند و به زودی ممکن
اســت کارهای مهاجرت شــان اتفاق
بیفتد.
در ادامــه بررســی مســتنند
A157محمدتقــی فهیــم و حســن
شمشــادی مباحث مربوط به این فیلم
را مورد بررســی قرار دادند .محمدتقی
فهیم با اشــاره به  A157گفت :از این
مستند در بین مســتندهای سال های
اخیر می شــود به عنوان یک پدیده نام
برد .مستندسازی ما در کلیت رشد کرده
و مستندســازهای تازه نفس ،جسور و
کاربلد وارد حوزه مستندســازی شدند
و شــاید به همین دلیل هم ،مستند در
سفره مصرفی مردم قرار گرفته و دیده
می شود .اما این مســتند ویژگی های
منحصربفردی دارد که در مستندهای
بحران کمتر شاهدش بودیم.
شاید بتوان در انقالب اســامی از سه
نســل مستندســازی بحران نام برد؛
گروهی که در ایام انقــاب وارد حوزه
مستندســازی بحران شــدند ،گروهی
که در جنگ متولد شــدند که بارزترین
و شاخص ترین آنها شهید آوینی بود و
گروه دیگری که بعــد از اتفاقات منطقه
تالش خود را در این حوزه شروع کردند.
فهیم بــا اشــاره بــه شــاخصه های
A157گفت :مستند  A157از ویژگی
های شاخص تری نسبت به چیزای که
ما دیدم برخوردار هســت که منحصر
بفردش کرده .مستندساز دقت زیادی
کرده که فراتر از مســتند تبدیل به یک
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درام پیچیده تاثیرگذاری بکند ،نه اینکه
از حساســات مخاطب صرفــا بخواهد
اســتفاده کند بلکه داستانگویی کرده و
کارهای نمادپردازانه داشته است .اینکه
در مســتند بتوانیم هم داستان بگوییم
هم قصه ادمهــا را روایت کنیم خودش
یک موفقیت است.
ایــن منتقد ســینما اضافه کــرد :این
مســتند هم در دل بحران است ،و هم
دارای فرم جذابی است ،و هم گروههای
روشــنفکری را می توانــد ارضا بکند و
مفاهیمــی دارد کــه به این دســته از
مخاطبین را اقناع می کنــد و در عین
حال کاری دردناک و تلخ اســت .اینکه
سه دختر محور روایت داستان هستند و
قربانیان یک گروه عقب مانده فاشیستی
شده اند سوژه قابل توجهی است.
در ادامه حسن شمشادی ،کارشناس و
تحلیلگر مسائل سوریه ،با اشاره به این
مســتند گفت :ما در عرصه خبر تالش
کردیم که واقعیات را نشــان بدهیم اما
جای خیلــی از مســائل در خبر خالی
است .خشونت ،آوارگی ،سربریدن های
داعش و این مسائل گفته شده است اما
موفقیت این مســتند این است که در
حاشیه جنگ تجاوزی را که به آوارگان
می شــود و تلخی هایی که ســه دختر
جوان در این مســیر تحمــل کردند را
روایت مــی کند .این مســتند از بعد از
بعد پرداختن به حاشیه جنگ که خارج
از انفجار و توپ و تانک و هواپیما ســت
موفق بوده آنطــور که صدای یک گلوله
در فیلم نیست اما انقدر تاثیرگذار است
که می تواند سختی های جنگ را نشان
دهد.

محمدتقی فهیــم در ادامه« ،چگونه گفتــن» را رمز
موفقیت  A157عنوان می کنــد و می گوید :موضوع
نقطه قوت این اثر است و البته نحوه پرداخت و چگونه
گفتن .این موضوع می توانســت دست یک عده دیگر
باشــد اما با این ظرافت و دقت وارد آن نمی شــدند و
پرداخت مناســبی صورت نمی دادند .همانطور که در
این اثر می بینیــد بدون رفتن دوربین ســمت ادوات
جنگی و ابزار آالت جنگی توانســته تلخی های جنگ
را روایت کند.
یکی از فیلمسازانی که مهاجرت کرد ،در عراق موضوع
باردار شدن یک دختر توسط نیروهای امریکایی را به
تصویر کشیده بود اما دوربینش را در میزانسن دشمن
قرار داده بود ،اما A157تحلیــل دارد و نگاه مخاطب
درسراســر جهان را مورد توجه قرار داده است .اینکه
فیلمسازی بیاید و از جنگ تحلیل داشته باشد و جایگاه،
مرز و موقعیت خودش را در دســته بندی های جهانی
درست انتخاب کند و اینکه بداند یک ایرانی است و از
نگاه تحلیلگران ایرانی به پدیده نزدیک شــود اثر را با
ارزش می کند.
وی درباره ویژگــی های خاص نماهــای  A157می
گوید :وقتی می بینیم در نمای تیتراژ دوربین به سمت
عروسکی که در آبهای گل الود افتاده می رود .این پیام
دارد که قربانیان این جنگ چه کســانی اند و همزمان
چه کســانی دارند از آب گل آلود ماهی می گیرند و در
ادامه فیلم می فهمیم دوســت و دشــمن چه کسانی
هستند .در این اثر نماد پردازی به کمک داستانگویی
می اید و صحنه هایی را ایجاد می کند که خود آن قاب
به تنهایی کلی حرف دارد که ذهن ما را به درون مایه و
تحلیل می رساند و مخاطب را درگیر الیه های مختلف
فیلم می کند.
فهیم با تحسین این مستندســاز گفت :مستند بحران
یکی از سخت ترین ژانرهای مستند است که فیلمسازان
بزرگ دنیا که اهل ایثار و فداکاری بوده اند به ســمت
این نوع مستند رفته و زیبایی شناسی تصویری از دل
زیبایی شناسی خودشان بیرون کشیده اند.
حسن شمشــادی در ادامه درباره شرایط مردم سوریه
گفت :سوریه امروز ۱۱میلیون آواره دارد که  ۳میلیون
در خارج از کشــور و  ۸میلیون در خود ســوریه و در
کمپ و اردوگاه و مدرســه زندگی می کنند .ما با آنها
که صحبت می کردیم شرایطی را بازگو می کردند که
دقیقا این مستند آمده و به آنها پرداخته است.
شمشادی ادامه داد :آن جایی که نقش اول مستند می
آید و دلتنگی اش را برای مادرش را می گوید؛ در واقع
وطن حکم مادر را دارد .هم بهش تجاوز شده هم باردار
شده هم مسئولیت خواهرانش را دارد همه این سختی
ها را می کشند.
کل مردم سوریه متاثر از این تلخی ها هستند .اینها از
اوج خشونت ها فرار کردند و جای جای سوریه مملو از
این آوارگان است.
وی در مورد تاثیر جنگ بر کودکان نیز اضافه می کند:
شرایط جنگی همه چیز را جنگی و خشن می کند .شما
می بینید بچه ها در جایی از فیلم علیه مرغ و خروس
ها خشــونت اعمال می کنند .در واقع بازی بچه های
جنگ هم بازی جنگ است.
فهیم در ادامه با اشــاره به نقدهایــی در باره A157
گفت :فیلم در حوزه فالکت هایی که مردم ســوریه با

آن دست و پنجه نرم می کنند و موضوع خشونت کم
کار کرده است .فیلمساز می توانست خیلی به موضوع
نزدیک شود و نکبتی که جنگ پدید می اورد را نشان
دهد ،می توانست روی ریتم و ضرب آهنگ بیشتر کار
کند .این مستندها مثل خود جنگ باید سرعت داشته
باشند.مستندســازهای جهانی روی ریتم خیلی دقت
می کنند.
فهیم به نقاط قوت مستند هم اشاره کرده و گفت :اما
خود انتخاب  A157برای فیلــم به عنوان چادری که
تنها مامن امنیت این بچه ها اســت در میان این همه
آواره و در گل و الی و و شرایط سخت جنگ؛ انتخاب
این اسم برای این فیلم به اندازه بســیاری از تریبون
های سخنرانی آقایان درباره پدیده جنگ تاثیر دارد.
آنهایی که بر مسند اداره جهان هستند باید این فیلم
را ببینند.
حســن شمشــادی در ادامه درباره حضور نیروهای
نظامی ایران در سوریه گفت :صرف نظر از اینکه آرمان
انقالب اسالمی ،دشمنی مشــترک ما و سوریه با رژیم
صهیونیستی و اصول موضوع انقالب همه اینها حضور در
سوریه را تایید می کند .اما اگر همه اینها را کنار بگذاریم
می شــود گفت که ما به خاطر خودمان و منافع ملی و
امنیت ملی مان در سوریه هستیم.
فهیم در ادامه درباره سوء مدیریت در فضای فرهنگی با
انتقاد از مسئوالن این حوزه گفت :فقط در سوریه نیست
که در آن غفلت کردیم و به موضوعاتی نپرداختیم .هنوز
گنج بی پایان دفاع مقدس پر از موضوعات برزمین مانده
است .بحث سوریه بحث انقالب است.
اینکه امروز این انقالب به کشــورهای دیگر جهان هم
صادر شده و خیزش های موجود متاثر از فرهنگ انقالب
است و حتی در ســوریه مطالبات مردم انجا بوده که ما
حضور پیدا کنیم ،همه موضوعاتی است که باید به آنها
توجه شود.
فهیم بــه اختصــاص دادن بودجه هــای نهادهای
مسئول به موضوعات بی اولیت اشاره کرد و گفت:
مراکز مستندسازی به جای اینکه حداقل ساالنه
 ۱۵ ،۱۰مســتند در مورد مسائل استراتژیک
و سیاســتهای کلی نظام درســت کنند به
موضوعاتی می پردازند که چه بســا اصال
مسائل مردم نباشد؛ از درخت چنار تا تخم
مرغ .نه اینکه نباید بــه این موضوعات
پرداخت امــا در اولویت نیســتند .به
جای اینکه ســالی  ۱۰۰ ،۵۰تا مستند
درباره سوریه بسازیم و به دنیا بفروشیم
مستندهای دنیا را می اوریم وپخش می
کنیم و عمله ترویــج فرهنگ بیرونی
شدیم .مستند سازی مقاومت را
تقویت کنیم.
فهیــم بــا تحســین
مســتندهایی ماننــد
«کویــرس؛ وطــن
کوچــک مــن» و
«تنها میان طالبان»
افزود:مســتندهای
تفریحــی و ســرگرم
کننــده را باید بخش
خصوصی بســازد و

بودجه های اســتراتژیک نظام باید خرج فیلم هایی در
حوزه مقاومت و سوریه شود.
حسن شمشــادی درباره ریشــه های بحران سوریه
گفت:سعودی ها با تفکر وهابی و تکفیری قبل از آغاز
بحران در سوریه حدود بیســت بیست و پنج سال در
این کشــور ســرمایه گذاری کردند .زمانی که گفتند
عربستان در سوریه ۱۰۰۰مسجد می سازند خیلی ها
اســتقبال کردندگفتند خب ترویج نمازو اسالم است.
اما وقتی  ۲۵سال بعد که ندای حی علی الجهاد از این
مساجد بیرون امد متوجه شدند که وهابی ها بیست و
پنج سال در این مساجد دارند کار می کنند و به همین
جهت می توانند طرفدارانی را جلب خودشان کنند.
شمشــادی در توضیح برخی فیلم های شــبکه های
اجتماعی که از شادی مردم برخی مناطق هنگام ورود
داعش حکایت می کند نیز گفــت :در ابتدای بحران
سوریه بخشی که نارضایتی داشتند تصور کردند کعبه
آمالشان جبهه النصره و داعش اند .از طرفی تصاویری
شما می بینید تصاویری است که توسط تیم رسانه ای
داعش تهیه می شــود نه تصاویری که خبرنگار جبهه
مخالف یا بی طرف گرفته باشد.
نکته دیگراینکه داعش وقتی به منطقه ای ورود می کند
در ابتدا اوج خشونت خودشــان را نشان می دهند ،عده
ای را سرمی برند و خشــونت به خرج می دهند و چنان
رعب و وحشتی ایجاد می شود که در منطقه بعدی مردم
مقاومتی نمی توانند داشــته باشند به ظاهر هم شده
خوشــحالی می کنند .یک مقدار از این خوشــحالی ها
هم برای اوایل بحران است که هنوز هم نشان می دهند
اما االن همه فرار می کننــد و حتی از خیلی از مخالفین
بریده شدند و پشت نظام سوریه
سابق ،از داعش
ایستاده اند.
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گزارش آئین افتتاحیه نخستین پردیس سینمایی حوزه هنری در اصفهان؛

مومنی شریف:
فیلمها باید متناسب با نوع مخاطب اکران شوند
رئیس حوزه هنری انقالب اســامی
طی سخنانی گفت :مسئوالن باید در
اکران فیلمها به گروه ســنی مخاطب
توجه کنند چرا که این مســئله یکی
از موارد مهــم در اســتقبال مردم از
سینماها محسوب میشود.

آئین افتتاحیه پردیس سینمایی «چهارباغ»
اصفهان متعلق به حوزه هنری شنبه ۲۶
فروردین با حضور جمعی از مسئوالن
سینمایی ،هنرمندان و مدیران استان اصفهان
برگزار شد.
به گزارش ماهنامه سوره سینما این مراسم
که با حضور رسول زرگرپور استاندار
اصفهان ،محسن مومنی شریف ،محمد حمزه
زاده ،محمدرضا تابش ،علیرضا رضاداد،
علی سرتیپی ،محمدرضا فرجی ،مرضیه
برومند ،عزت اهلل علیزاده ،حبیب اسماعیلی،
اصغر نقی زاده ،سهیل جهان بیگری ،رضا
سعیدی پور ،محمود کاظمی ،یزدان عشیری،
سیدمحمد حسینی .سعید خندق ابادی،
جعفر حسنی ،کاشفی پور ،محمدرضا رضاپور،
سیدعلی ال احمد ،غالمرضا فرجی ،هادی
مولوی دوست ،مصلحی معاون امور استان
های حوزه هنری ،احسان کریم خانی ،مجید
شیخ انصاری ،منصور براهیمی ،قره داغی
مدیر انتشارات سوره مهر جمالی نژاد شهردار
اصفهان ،و جمعی از روسای دانشگاهها و
مدیران استانی برگزار شد.

32

محسن مومنی شــریف اظهار داشت:
در طول این سالها ســینما خانواده
چهارمین سینمایی است که در استان
اصفهان بازســازی و افتتاح میشود
و امیدواریــم تا پایان ســال پردیس
سینمایی ساحل نیز به این مجموعه
اضافه شود.
وی افزود :مطابق دستور رهبر معظم
انقالب تاکنون سه سینما در اصفهان
به حوزه هنری واگذار شده است که از
این میان در طول دو سال گذشته دو
سینما افتتاح شده است.
رئیس حوزه هنری با اشــاره به اینکه
با بازسازی سینما ساحل تعهد ما در
اصفهان به پایان میرسد ،ابراز داشت:
در برخی اســتا نها سالهاست حتی
یک سینما نیز به بهرهبرداری نرسیده
است و بر این اساس همت اصفهانیها
جای تبریک دارد.
وی ادامــه داد :در ســال گذشــته
و همچنیــن امســال  ۳۰درصــد
تماشــاگران ســینمایی کشــور از
ســینماهای حوزه هنری اســتفاده
کردنــد در حالیکــه مــا  ۲۰درصد
سینماهای فعال کشــور را در اختیار
داریم.
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مومنــی شــریف عدم توجــه برخی
خانوادهها به سینما را جدای از موضوع
اقتصادی مرتبط با نوع تولید فیلمهای
سینمایی دانســت و ابراز داشت :اگر
مردم بر پرده ســینما عزت مندی و
افتخار خود را ببینند و با دلهایی پر از
امید از سالنها خارج شوند ،سینمای
ما نیز راه به سوی رونق میگشاید.
وی نوع ســالنها و امنیــت آن را در
اســتقبال مــردم از ســینما را موثر
برشمرد و گفت :باید به این نکته دقت
کنیم که بسیاری از فیلمها برای تمام
مردم قابل استفاده نیست.
رئیس حوزه هنری اضافه کرد :ســال
گذشــته فیلمی بر پرد ههای سینما
اکران شد که تماشای آن برای عموم
آزاد بود اما در دیگر کشورها برای آن
محدودیت سنی گذاشته شد؛ ما نیز
اعتراضاتی از سوی خانواد هها نسبت
به آزادی تماشــای این فیلم در تمام
اقشار سنی داشتیم.
وی اضافــه کرد :بــر این اســاس از
مسئوالن درخواست دارم که در نوع
انتخــاب فیلمها و تذکر گروه ســنی
دقت الزم را مبذول کنند چراکه این
مسئله یکی از موارد مهم و تاثیرگذار
در استقبال مردم از سینما محسوب
می شود.
مهدی احمدیفر در افتتاحیه پردیس
ســینمایی چهاربــاغ ضمــن عرض
خیر مقــدم به حضار اظهــار کرد :ما
اصفهانیها معروف به میزبانی هستیم

و من نیز خدمت حضــار عرض خیر
مقــدم دارم .امید دارم ایــن افتتاح
آغازی باشــد تا بازهم در ســال ۹۶
پردیس ســینمایی دیگری را افتتاح
کنیم ،این فضا با نام سینما خانواده در
سال  ۴۲ساخته شده است.
رئیس حوزه هنری اســتان اصفهان
تصریح کرد :ایــن بنا با نام ســینما
خانواده در سال  ۴۲ســاخته شد و تا
سال  ۹۴فعالیت کرد و در اختیار حوزه
هنری قرار داده شد .تیرماه  ۹۵درب
این سینما بسته شد تا ظرف مدت ۶
ماه با تالش جمــع زیادی با تبدیل به
پردیس سینمایی چهارباغ به سرانجام
برسد.
وی بیان کرد :این نخســتین پردیس
ســینمایی اصفهان است ،این سینما
ظرفیت  ۴۳۶صندلی داشــت و اآلن
قابلیت پوشــش حــدود  ۸۸۰نفر در
قالب  ۴سالن را دارد ،اگر همین همت
در مسؤوالن باشد در پایان اردیبهشت
بازسازی سینما ساحل آغاز میشود و
تا آخر سال  ۹۶به پایان خواهد رسید
و بزرگترین پردیس سینمایی استان
اصفهان خواهد بود.
احمدیفــر در ادامه گفت :اســتان
اصفهــان بــا جمعیت نزدیــک به ۵
میلیون نفــر باید حدود  ۴۰ســالن
سینما داشته باشد اما اآلن  ۱۷سالن
فعال بیشتر نداریم و نیز شهر اصفهان
با حــدود  ۳میلیون نفــر جمعیت ۸
سالن دارد در حالی که باید حداقل ۳۰
سالن برای این جمعیت داشته باشد.

وی در پایــان خاطرنشــان کرد :دو
سالن سینمایی که در شرف کارهای
اداری اســت یکی تاالر هنر و دیگری
ســینمای ایران میتواند قدم بزرگی
در راه رسیدن به حد نصاب سینمای
اصفهان بردارد.
علیرضا رضــا داد در این مراســم با
بیان اینکــه این افتتــاح را در هفته
هنر انقالبی اسالمی به فال نیک باید
گرفت،اظهار داشــت :در ســالهای
گذشــته از ورود به ســینما خانواده
اصفهان ،به دلیل فضای نامناســب و
قدیمی احســاس خوبی نداشتم ،به
ویژه اینکه اعتقاد داریم در شــهری
به نام اصفهان که مشــهور به نیمی از
جهان و مهد هنر است فضاها و کالبد
فرهنگی شهر باید از جنس هنر باشد.
وی با ابراز امیدواری در این ارتباط که
بازسازی سالنهای ســینمایی مورد
توجه جــدی عالقهمنــدان این هنر
قرار گیــرد ،ابراز داشــت :امیدواریم
اصفهان الگویی در زمینه بازســازی
ســینماها برای تعمیم به تمام کشور
باشد همانگونه که در تمام زمینهها
برای کشور الگوی مناسبی است.
دبیر جشــنواره کــودک و نوجوان با
تاکید بر اینکه اصفهان بیشترین رشد
مخاطب ســینمایی و زیرساختهای
سینمایی داشته اســت ،ابراز داشت:
در دولت فعلی درآمد ســینما نسبت
به ســال اول پنج برابــر و مخاطبان
سه برابر شــدند اما اینکه مخاطبان
اصفهــان هفت برابر شــدند نشــانه
ظرفیت مضاعف اصفهان در توجه به

فرهنگ و هنر است.
وی ادامــه داد :از دیدگاه من فرهنگ
و هنر باید در اولویت اول فعالیتهای
توســعه اســتان مانند علم و فناوری
و گردشــگری قرار گیرد چراکه تنها
بــا فرهنــگ و هنر زیرســاختهای
بخشهای دیگر به دست میآید.
رســول زرگرپور شامگاه شــنبه در
مراســم افتتاح پردیس ســینمایی
چهارباغ اظهار داشــت :در اســتانی
زندگی میکنیم که ســابقه  ۱۰هزار
ساله دارد وبه عنوان یکی از  ۱۰شهر
دیدنی دنیــا ،چهار بار نیــز پایتخت
ایران بوده است .شاید امروز اصفهان
پایتخت سیاسی کشــور نباشد اما به
عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران
اسالمی در جهان شهره است.
اســتاندار اصفهــان با بیــان اینکه
پیشــرفت اصفهــان بر ســه محور
گردشگری ،علم و دانش و هنر استوار
شده است ،تاکید کرد :با توجه به اینکه
هنر یکی از ســه اولویت اصلی آینده
اصفهان است از هیچ کمکی در راستی
پیشــرفت هنر و کمک به هنرمندان
ِ
دریغ نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر ۳۳
سالن در  ۲۵ســینمای استان با ۱۹
هزار صندلی داریم ،تاکید کرد :تاپایان
دولت فعلی ،هشت سالن دیگر به این
مجموعه اضافه و  ۱۳هــزار صندلی
سینمایی خواهیم داشت.
وی اضافه کــرد :باید ساختوســاز
ســالنهای ســینمایی در اصفهان
ســرعت بیشــتری بگیرد تا بتوانیم

بخشــی از نیــاز فرهنگــی -هنری
اصفهانیها به ســالنهای سینمایی را
پاسخگو باشیم.
در ادامه این مراســم مهدی جمالی
نــژاد ،شــهردار اصفهــان گفــت:
فعالیتهای فرهنگــی و هنری هم پا
با فناوریهای ســخت شهر با سرعت
پیش میرود و بر این اساس پردیس
هنر برای نخســتین بار در کشور در
اصفهان افتتاح میشود.
شــهردار اصفهان با بیــان اینکه در
ســالهای اخیر پارادایم شــهرداری
از فناوری ســختافزاری به ســمت
نرمافــزاری رفته اســت ،تاکید کرد:
توسعه روزافزون صنایع فرهنگی در
همه شاخصههای تفریح و سرگرمی،
فیلم ،هنر ،مستند ،آموزش ،رسانه و
مطبوعات ،صنعت گردشگری و غیره
ضرورت دارد.
وی با اشاره به اینکه سه محور توسعه
گردشــگری ،دانش و هنر برای آینده
اصفهان تعریف شــده اســت ،اظهار
داشت :فعالیتهای فرهنگی و هنری
همپا با فناوریهای ســخت شــهر با
سرعت پیش میرود چراکه اصفهان
شهر خالق فرهنگی است.
آییــن قدردانــی از عوامل و دســت
اندرکاران ساخت پردیس سینمایی
«چهارباغ» در ادامه مراســم برگزار
شد و نورافشــانی پردیس سینمایی
«چهارباغ» و پخش فیلم ســینمایی
«ماجرای نیمــروز» پایان بخش این
مراسم بود.
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در پی افتتاح نخستین پردیس سینمایی شهر اصفهان صورت گرفت

قدردانی شهرداری اصفهان از رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری
در پی راه اندازی و افتتاح نخستین پردیس سینمایی حوزه هنری در
شهر اصفهان با عنوان پردیس سینمایی «چهارباغ» مهدی جمالی نژاد
شهردار اصفهان طی مراسمی با اهدای لوح سپاس از محمد حمزه زاده
رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش ماهنامه سوره سینما در متن لوح تقدیر شهرداری اصفهان
آمده است:
جناب آقای محمد حمزه زاده
قائم مقــام محترم رئیس حوزه هنری و ریاســت ســازمان توســعه
سینمایی سوره مهر
تالش و حمایت های همه جانبه جنابعالی سینمایی خاطره انگیز را در
اصفهان رقم زد تا شاهد جان گرفتن اولین پردیس سینمایی اصفهان
باشیم .به همین دلیل قدردانی صمیمانه ما را بپذیرید چرا که فعالیت
های دلسوزانه شما ،سبب شد تا همشهریان اصفهانی از داشتن پردیس
سینمایی «چهار باغ» بهره مند شــوند .امیدواریم فرهنگ و هنر شهر
گنبدهای فیروزه ای بتواند همیشــه از حمایت هــای مدیران مدبری
چون شما بهره مند شــود و گام های بلندی در رشد و شکوفایی خود
بردارد.
مهدی جمالی نژاد  /شهردار اصفهان
بر پایه این خبر ،همچنین ،در این مراسم از محمود کاظمی مدیرعامل
موسسه بهمن سبز نیز تقدیر به عمل آمد.
شایان ذکر است پردیس سینمایی«چهارباغ» از مجموعه های سینمایی
حوزه هنری در کشور است که سال گذشته توسط موسسه بهمن سبز
از مراکز زیرمجموعه سازمان سینمایی حوزه هنری آماده بهره برداری
شــد و طی هفته جاری با حضور جمعی از مدیران ســینمایی کشور،
مسئوالن استان اصفهان و  ۴۰هنرمند سینمایی افتتاحشد .این سینما
به شکل پردیس ســینمایی با مدرنترین امکانات سینمایی باز سازی
شــده و در نمای خارجی و داخلی آن معماری ایرانی مدنظر بوده است.
پردیس سینمایی «چهارباغ» مجهز به سیستم اطفای حریق خودکار،
نمازخانه ،کتابخانه و کتابفروشی و دیگر امکانات سینماهای مدرن است.
این سینما پیش از این تک سالنه و در کل دارای ظرفیت  ۴۶۰نفر بوده
است که دربازسازی به شکل پردیس ســینمایی چهار سالنه درآمده و
تعداد صندلیهای این ســینما به  ۷۸۰مورد افزایش یافته است .سالن
اصلی ســینما  ۴۳۰نفر ظرفیت دارد ،این پردیس ســینمایی دارای دو
سالن  ۱۳۰و  ۱۴۰نفره و یک سالن  ۸۰نفره نیز هست که هرکدام از این
سالن های سینمایی دارای نام هایی برگرفته از پایتخت فرهنگی جهان
اسالم است و به اسم های نقش جهان ،چهارسو ،شیخ بهایی و عالی قاپو
نامگذاری شده است.
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به بهانه افتتاح تازهترین پروژه سازمان سینمایی حوزه هنری در
اصفهان

«چهار باغ» ،چهارسینما و یک
پردیس

به گزارش ماهنامه سوره ســینما  ،روزنامه «اصفهان
زیبا» در شماره  ۲۸۴۵خود در آستانه افتتاح آخرین
پروژه سینمایی اصفهان «پردیس سینمایی چهارباغ»
به همت سازمان سینمایی حوزه هنری (موسسه بهمن
سبز) طی گزارشی با عنوان «چهارباغ ،چهار سینما و
یک پردیس» نوشت:
چند ســال پیش ،دقیقا همــان زمانی کــه خیلی از
فیلمها به دلیل کمبود ســالن سینما در اصفهان روی
پرده نمیرفت؛ یــا آنقدر در چشــم بههمزدنی این
اکران و پایان اتفــاق میافتاد = مثــا گاهی کمتر از
یک هفته و بهانهشــان هم این بود مردم فالن فیلم را
دوست ندارند و استقبالی از آن نمیشود و میخواهیم
سالن را به فیلمی با اقبال بیشتر اختصاص دهیم -که
نمیتوانستی حتی از روی پرده رفتنش مطلع شوی؛
چه رســد به برنامهریزی و تماشــای آن؛ دقیقا همان
موقعی که با وجود لفاظیهای فرهنگی و اســتفاده از
عباراتی چون کالنشهر و مرکز فرهنگ و هنر و غیره،
عمق تفاوت میــان اصفهانِ غیرپایتخــت را با تهران
متوجه میشدی؛ پردیسها به عنوان یکی از امکانات
ســاده و در دســترس فرهنگی برای عموم ،فعالیت
گسترده و پررونقی در پایتخت داشتند.
همین چند ســال پیش،اگر ســاکن تهــران بودی و
یا بنا به هــر دلیلی ،پایــت به تهران باز میشــد و از
قضا در جبران ندیــدن فیلمهایــی دراصفهان ،عز ِم
ســینما رفتن میکردی ،با این پردیسها آشــنا می
شدی .ســاختمانهای بلندی که در راس محبوبیت
و مقبولیتشــان آزادی قرار داشت و پوستر فیلمهای
مختلف در کنار هم قرار گرفته بود .طبقهها را که باال
میرفتی ،فیلمها عوض میشــد و مجبور نبودی برای
دیدن یک فیلم زیاد برنامهات را دستخوش تغییر کنی؛
طیفــی از فیلمهای مختلف مقابلت قرار داشــت .چه
بسا که استفاده تجاری پررونقی هم از این پردیسها
صورت گرفت؛ هر طبقه بوفه خودش را داشت و قطعا
در کنار سهولت جریان تماشــای فیلم برای مردم ،تا
حدی به اشــتغالزایی نیز کمک کــرده بود.پردیس
دقیقا یعنی نقطه مقابل تکســالنهای سینمای شهر
ما که از قدیم با آنها آشنا هســتیم؛ پردیس ها از چند
سالن نمایش تشکیل شــدهاند که چند تا از سه سالن
شروع میشود و به شش و  ۱۰سالن هم میرسد .حال
زمزمههایی که پیشتر از دل چهارباغ تاریخیمان به
گوش میرســید ،رنگ واقعیت به خود گرفته و اولین
پردیس سینمایی اصفهان در شرف متولد شدن است.
تا چند روز پیشتر ،میان انبوه خاکوخل به هوا خاسته
از پروژه احــداث مترو که چهارباغ را مدتی اســت به

خیابانی کمعبور اما پرسروصداتر از پیش تبدیل کرده؛
سینما خانواده هم گوشهای رخت تعمیر و بازسازی به
تن کرده تا با قامتی جدید در میان سینماهای اصفهان
به ســوگلی فیلمبازها و فیلمدوســتان بدل شود.حاال
آرامآرام خانواده سابق این رخت را از تن بیرون میکند
و آماده اســت در قلب اصفهان و کمــی آن طرفتر از
زندهرودی که آن هم دوباره به شــهر بازگشته و جانی
تازه بخشیده ،خودنماییاش را شروع کند .خانواده با
شکل و شمایلی جدید ،نونوار شده و بیشباهت به آن
ســاختمان دربوداغانی که در ذهن همه ما به عنوان
یکی از سینماهای شــهر مانده و با نامی جدید منتظر
بریدن روبان قرمز اســت تا رســما به جمع سینمایی
اصفهان وارد شود.
ســید مصطفی حســینی درخصوص این تغییرات و
بازسازی سینما میگوید :سینما «خانواده» به پردیس
سینمایی «چهارباغ» تغییر نام پیدا میکند؛ این پروژه
از مردادماه امسال آغاز شده و در روزهای پایانی خود
به سرمیبرد ۳۲۰ .صندلی نیز به ظرفیت سالن اصلی
این سینما اضافه شــده و پردیس «چهارباغ» با چهار
ســالن با ظرفیتهای  ۱۲۰ ،۱۳۰ ،۴۳۰و همچنین
سالن تک  ۸۰نفره که برای پخش فیلم کودک در نظر
گرفته شده ،آماده بهرهبرداری است.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان ادامه
داد :این ســینما ســینمایی مدرن محسوب میشود
و با در بر داشــتن تجهیزات مدرن و تجهیزاتی چون
سیســتم اطفای حریق  ،سیســتمهای اکوستیک و
… نخستین پردیس ســینمایی اصفهان است .سالن
اصلی پردیس «چهارباغ» به سیستم نمایشی با صدای
دالبیدیجیتال نیز مجهز شده و سه سالن دیگر هم به
سیستم بارکد دیجیتال تجهیز شدهاند.
نکته مثبتی که در کنار هم قرار دادن ساختمان جدید
«چهارباغ» و سینما «فلســطین» ،و مقایسه این دو به
چشــم میخورد ،همگونی و یکرنگی در معماری این
دو ساختمان است و این مســاله نوید این را خواهد داد
که پس از بازسازی ساحل و نوسازی احتمالی ایران ،به
مجموعهای یکدست از سینماها در دل چهارباغ دست
خواهیم یافت.
حســینی دراینباره و درخصوص نحوه بازســازی این
سینما گفت :در معماری پردیس «چهارباغ» از هنرهای
مختلف اصفهان استفاده شده اســت .هزینه بازسازی
این سینما سه میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان بوده است.
همچنین نهادهایی چون ســازمان ســینمایی ،فوالد
مبارکه ،همراه اول ،شورای شهر و شــهرداری در این
مسیر حمایت کردهاند.

مدیرامور ســینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان که
پیشتر از آمادگی این ســینما برای نمایش فیلمهای
جشنواره فیلم فجر امســال خبر داده بود ،در خصوص
این میزبانــی گفت :برنامه اولیه مبتنــی بر این بود که
فیلمهای جشنواره فجر امسال در دو سینمای فلسطین
و قدس اکران شود .حال با در نظر گرفتن بحث کیفیتی
و استانداردهای ســینمایی که جهت اکران فیلمهای
جشنواره فجر الزم اســت ،احتماال ســینما ساحل یا
سپاهان میزبان جشنواره امســال در اصفهان خواهد
بود .در حال حاضر به دلیل کمبود سالن مجبور هستیم
بسیاری از فیلم های مطرح را با اکران کوتاهمدت روی
پرده داشته باشیم تا بتوان تمام فیلمها و علیالخصوص
جشــنواره فیلم فجر را به طور کامــل در برنامه اکران
داشــته باشــیم .پردیس خانواده نیز تا حدود  ۱۰روز
دیگر افتتاح میشــود و امیدواریم مشکل کمبود سالن
سینمایی در اصفهان با اضافه شدن این سینما به چرخه
اکران تا حد زیادی رفع شود.
محمود کاظمی مدیر عامل موسسه بهمن سبز نیز که
چند روز قبلتر هم به همراه مجید مسچی مدیر عامل
موسسه ســینما شــهر  ،غالمرضا فرجی مدیر پخش و
بازاریابی بهمن سبز و حســن رنجبر مدیر پشتیبانی و
توسعه این موسسه از نحوه بازسازی سینما بهمن تهران
بازدید کرده بود ،گفت :نخستین پردیس شهر اصفهان،
پردیس «چهار باغ» بزودی افتتاح خواهد شــد تا این
سینمای چهار ســالنه مدرن میزبان شهروندان خوب
اصفهانی باشد .پردیس «چهارباغ» اصفهان با معماری
ایرانی ساخته شده است.
کاظمی ادامه داد :روندی که توســط حوزه هنری در
این مدت شروع شــده همچنان با برنامهریزی درست
و با قدرت در حال پیگیری است و با مشکالت مالی که
وجود داشته ،در دو سال گذشته روند بازسازی ،تجهیز
و ساخت سالنها با کندی مواجه نشده است .موسسه
بهمن سبز در سال  ۹۶نیز برنامههای مهمی دارد .سینما
ساحل اصفهان فعال درحال فعالیت است ،ولی انشاءاهلل
در سال آینده با بودج ه در نظر گرفته شده تصمیم داریم
پردیس مدرن ساحل را نیز بازســازی کنیم .به مردم
خوب اصفهان قول داده بودیم سینما فلسطین را مورد
بازسازی قرار میدهیم و سینما خانواده را نیز به پردیس
چهارباغ تبدیل خواهیم کرد که الحمدهلل هر دو پروژه به
سرانجام رسیده و پس از این نوبت ساحل خواهد بود تا
به پردیس سینمایی تبدیل شود.افتتاح پردیس خانواده
در دهه فجر پیش رو ،با اضافه شدن چهار سالن نمایش
فیلم به سینماهای فعال اصفهان کمک شایانی به رونق
یافتن صنعت فیلم در اصفهان خواهد کرد.
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رونق سینماهای حوزه هنری
و رشد مخاطبان اکران نوروزی در تهران و شهرستانها
تنوع و چیدمان اکران فیلم ها در نوروز باعث می شود هرساله چراغ سالن های سینمای ایران از رونق و
روشنایی خاصی برخوردارشود؛ سالن های سینما در این ایام شلوغ و مقابل درب سینماها صف طویلی
ازتماشاگران تشکیل می شود؛ صد البته کیفیت و تنوع فیلم ها در گستردگی و میزان مخاطب تاثیر
بسزایی دارد؛ اما همواره در طول سالیان گذشته ثابت شده اکران اول بهار با اقبال بیشتری از جانب
مخاطب همراه است؛ اوقات فراغتی که مردم در تعطیالت نوروز دارند و حال و هوای متناسب بهار به
گونه ای است که میل و رغبت سینما رفتن در مردم بیشتر دیده می شود؛ در میان اهالی سینما هم اکران
اول نوروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و صاحبان فیلم ها تمام تالش خود را می کنند تا اکران اول
بهار را به فیلم خود اختصاص دهند.
آمار و ارقام فیلم های امسال نوروز گویای این نکته است که امسال هم فیلم های اکران بهار با مخاطبان
باالیی مواجه شدند و مردم از فیلم های روی پرده به خوبی استقبال کردند.
از آنجایی که بخش عظیمی از سینماهای کشور تحت پوشش حوزه هنری است؛ با تنی چند از مسئوالن
و مدیران سینماهای این حوزه در تهران و شهرستانها به گفت و گو نشستیم و نظرشان را در مورد
میزان استقبال مخاطبان در ایام نوروز جویا شدیم که درادامه می خوانید:

غالمرضا فرجی :فیلمها درشهرستانها فروش خوبی داشتند

غالمرضا فرجی مسئول پخش سینماهای حوزه هنری معتقد است :چیدمان اکران فیلم های امسال به هیچ
عنوان با فیلم های اکران نوروز سال گذشته قابل قیاس نیست و هرسال سینما با بضاعتی که دارد فیلم های
اکران نوروز خود را می چیند.
وی در گفت و گو با سوره سینما بیان کرد :امسال با اینکه فیلم ها از ظرفیت های مضاعف تبلیغاتی برخوردار
نبودند اما به نسبت گردش مالی خوبی داشتند.

فرجی تاثیر افزایش قیمت بلیت فیلم ها را در افت مخاطب خصوصا شهرستانها بی تاثیر دانست و گفت:
تنها سینماهای مدرن پنج تا ده درصد با افزایش قیمت بلیت مواجه بودند و در شهرستانها درصد بسیار
اندکی به قیمت بلیت سینماها افزوده شده است
وی ادامه داد :با اینکه فیلم ها در هر استان مخاطبان خاص خود را دارند اما بعضی شهرستانها نسبت به
سال گذشته هم به لحاظ جذب گیشه و هم ،جلب نظر مخاطب موفق بودند.
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رضا سعیدی پور:امسال سینما آزادی فروش خوبی داشت
پردیس ســینمایی آزادی از مهمترین و مدرن ترین ســالن های
سینمایی کالن شهری چون تهران اســت که تقریبا در تمام طول
سال ضریب اشغال صندلی های آن باالست و مخاطبان باالیی هم
به خود جذب می کند.
رضا سعیدی پور مدیر این مجموعه می گوید :خوشبختانه ،امسال
پردیس سینما آزادی به لحاظ مالی نسبت به سال گذشته راندمان
باالتری داشت چون با افزایش قیمت بلیت مواجه بودیم؛ به طوریکه
قیمت بلیت از ده هزار تومان به دوازده هزارتومن رسیده بود و این
افزایش قیمت تاثیر خود را داشت.
وی با اشاره به اینکه سینماهای فرسوده و کهنه وابسته به تبلیغات

فیلم ها هستند ادامه داد :سینماهای مدرن به خودی
خود مخاطبان خــود را دارند و خوشــبختانه پردیس
سینما ملت باکاهش تماشــاگر مواجه نبود و همچون
سال گذشته این سینما با مخاطبان باالیی همراه بود و
فیلم ها هم به نسبت فروش باالیی داشتند.
امیرهوشنگ پاسبانیان :نوروز امسال فروش
سینما بهمن دو برابر شد
امیرهوشنگ پاســبانیان مدیر سینما بهمن می گوید:
امسال نوروز فروش فیلم ها در ســینما بهمن دو برابر
بوده است؛ به عبارت دیگر نوروز سال گذشته فیلم ها
صد و شــصت میلیون تومان فروش داشته اند که این
رقم امسال به سیصد و بیســت میلیون تومان رسیده
است.
مدیر ســینما بهمن ادامه داد :همانطور که می دانید
ســینما بهمن دور میدان انقالب واقع شده؛ با اینکه به
لحاظ جغرافیای این سینما در مرکزیت شهر قرار دارد
ولی ســینماهای دیگری هم در همسایگی ما و حوالی
میدان انقالب هستند؛ با اینحال سینما بهمن مخاطبان
باالیی دارد .به عنوان مثال روز  ۱۲فروردین فروش فیلم
ها در سینما بهمن به بیست و دو میلیون تومان رسید
که ســینماهای دیگر دور میدان انقالب با هفت سالن
تنها به هفت میلیون فروش دست پیدا کرده بودند ،یا
روز پانزده فروردین سه هزار و دویست نفر تنها مخاطب
یک روز سینمای بهمن بودند.
پاســبانیان افزود :به این نکته هم باید اشــاره کرد که
سینما بهمن در شرایطی به این فروش باال دست پیدا
می کند که ســینماهای حوالی آن فیلم های مشابه را
نمایش می دهند که اتفاقا ،خالف آیین نامه شــورای
صنفی نمایش اســت چرا که تنها دو ســینمای کنار
هم می توانند یک فیلم را نمایش دهند ولی با اینحال
مخاطبان سینما بهمن را ترجیح می دهند.
وی به گفته هایــش افزود :قطعا ،بازســازی و کیفیت

باالی فیلم ها و همچنین ســرویس دهی مناسب در
جذب مخاطب سینما بهمن تاثیر بسزایی داشته است.
مدیر سینما هویزه مشهد :فیلم ها فروش خوبی داشتند
مدیر سینما هویزه مشهد :فیلم ها فروش خوبی
داشتند
حسن کریمی مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان
خراسان رضوی ومدیر ســینما هویزه مشهد گفت :با
توجه به اینکه در ســال جدید قیمت بلیت ســینماها
کمی با افزایش روبــرو بود به لحاظ ریالــی با فروش
باالی فیلم ها و گردش مالی خوبی مواجه بودیم .سال
گذشته بیســت و پنج روز اول فروردین مجموع فیلم
ها به فروشی معادل یک میلیارد تومان رسیده بود که
این رقم امســال با یک میلیارد و دویست تومان همراه
بوده است.
وی ادامه داد :اما افزایش قیمت بلیت باعث شــد کمی
ریزش مخاطب داشته باشــیم؛ به طوریکه اردیبهشت
سال گذشته هم همچنان سینماها شــلوغ بود اما در
حال حاضر از این شــلوغی کمی کاسته شده ،ولی سه
شــنبه ها و پنج شــنبه ها همچنان پرمخاطب ترین
روزهای سینماهای ماست.ضمن اینکه استقبال مردم
از فیلم «گشــت  »۲واقعا باال بود و این فیلم مخاطبان
زیادی داشت.
رسول شهابیان :اکران  ۹۵بهتر بود
استان فارس هم با برخورداری از شــهرهای بزرگ و
سالن های مناســب نمایش فیلم یکی از شاخصه های
مهم در گردش مالی گیشه فیلم ها به حسای می آید.
رسول شهابیان که مدیر امور ســینمایی حوزه هنری
استان فارس را بر عهده دارد؛ در همین رابطه می گوید:
اکران نوروز سال  ۹۵سینماهای حوزه هنری در جذب
مخاطب موفق تر بود.
وی به چرایی این مسئله اشاره کرد و ادامه داد :قطعا،

تبلیغات و معرفی فیلم ها به مخاطب در گیشــه باالی
آنها تاثیر بسزایی دارد و ســال گذشته فیلم های روی
پرده از این مزایا به خوبی برخوردار بودند.
شهابیان با اشاره به این مهم که میزان سلیقه مخاطب
در گیشــه فیلم ها تاثیر زیادی دارد ادامه داد :ســال
گذشته چند فیلم پرمخاطب که به نسبت ساختار قوی
تری هم داشتند به اکران عمومی درآمدند؛ اما امسال،
یکی دو فیلم ضعیف هم در بین فیلم های اکران نوروز
بود که این مسئله باعث افت گیشه می شد.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان فارس دربخش
دیگری از صحبت خود گفت :نکته دیگر اینکه یکی دو
سینما در شهر شیراز توسط بخش خصوصی بازسازی
شــد که این دو سینما به لحاظ ســاختاری و فیزیکی
مخاطبان خوبی داشت و از این جهت رقیب سینماهای
حوزه هنری به حساب می آمد و از این جهت هم گیشه
سینماهای حوزه هنری تحت تاثیر قرار گرفت.
مدیر سینماهای استان اصفهان :ریزش مخاطب
نداشتیم
اما مصطفی حســینی مدیر امور ســینماهای استان
اصفهان معتقد است :چیدمان اکران نوروز سال گذشته
با امسال کامال متفاوت بود .
وی ادامه داد :از بین فیلم های حاضر در جشنواره سال
گذشــته پرمخاطب ترین و باکیفیــت ترین آنها برای
نوروز  ۹۵انتخاب شــد و صد البته که با برگشت مالی
خوبی هم همراه شد .اما امسال از همان ابتدا مشخص
بود که این فیلم ها گیشه باالیی را تصاحب نمی کند.
حســینی افزود :اما با این وجــود و همینطور ،افزایش
قیمت بلیت ،سینماهای استان اصفهان ریزش مخاطب
نداشــت و فیلم ها به لحاظ ریالی هــم گردش خوبی
داشتند.
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توسعه سالنهای سینمایی ضرورتی اجتناب ناپذیر
تردیدی نیســت که ســینما به مثابه یکی از مهم ترین و
تاثیرگذارترین رسانه و ابزار فرهنگ ســاز در جهان امروز
مطرح است و قدرتها و کشورهای مختلف برای تامین منافع
و اهداف فرهنگی و اجتماعی از آن استفاده می کنند .در این
میان ،غرب توانسته با هوشمندی و اقتدار بیش ترین بهره
برداری و حتی ،سوء استفاده را از آن بنماید .در این راستا،
سیاست جهانی ســازی فرهنگی که به معنای واقعی کلمه
باعث امحای فرهنگ های ملی و هویت های بومی میشود
محوری ترین راهبرد سینمای غرب است.
در این زمینه ،به موازات گسترش و فراگیری بیحد و حصر
سینمای غرب انتظار میرفت سینمای ایران که با ارتزاق
از منبع غنی انقالب اســامی و گفتمان آن دچار تحول و
جهشهای اساسی در رویکردها و ساختارهای محتوایی و
حتی ،تکنیک و فن آوری شــده بتواند همپای عرصه های
علمی ،سیاســی ،نظامی و بین الملل در سینمای منطقه و
جهان هم ،جایگاه پرنفوذ و اثرگذاری داشته باشد .اگرچه
نمیتوان درخشش ســینمای بعد از انقالب اسالمی را در
فضای فســتیوالهای بین المللی نادیــده گرفت ولی باور
این است که هنوز این ســینما در قامت سینمای جریان
ساز ظاهر نشده و به نظر میرسد به استثنای موارد «شاذ»
در داخل کشــور هم هنوز قدرت تاثرگذاری و اقتدارش را
در تبیین مفاهیم و ضرورت هــای فرهنگی و اجتماعی به
دست نیاورده است.
نکته قابل تامل اینجاســت که برغــم رهنمودهای موکد
رهبری انقالب در خصوص اهمیت ســینما همچنان ،این
حوزه مهم پویا و شکوفا نشده است و هنوز نتوانسته است
جای خود را در سبد استفاده خانوارها باز نماید.
نگاهی به سخنان مهم رهبری در این زمینه نشان میدهد
که مانند بسیاری از بخشها در حوزه سینما هم مطالبات
ایشان بر زمین مانده است .رهبری سینما را کلید پیشرفت
کشور معرفی میکنند .ایشــان در دیدار با اعضای شورای
عالی انقالب فرهنگــی در تاریخ  ۱۹آذر  ۹۲از ســینما به
عنوان رسانهای که در بعد رسانهای یکه ناز است نام میبرند:
االن هیچچیزی مثل ســینما نیســت از لحاظ اثرگذاری؛
«سینما خیلی عنصر جذابی است ،رسانهی فوقالعادهای
اســت ،یعنی واقعا االن هیچچیزی مثل ســینما نیست از
لحاظ اثرگذاری» .موضوعی که رهبر انقالب مطرح میکنند
نه صرفاً یک اظهارنظر معمولی،بلکه یک نقشــه راه است.
پیامی روشن برای تمام کسانی که کار رسانه ای میکنند
و میخواهند در دنیای ارتباطات ســهمی برای تفکرشان
باشــد .یا می فرمایند« :من میگویم االن کلید دست شما
[سینماگران] ست .من شأن ســینما را این میدانم .من
میگویم امروز کلید پیشرفت این کشور ،به میزان زیادی
دست شماست.
اهمیــت رشــد و تقویــت ســینما ،ضرورت توســعه
زیرســاختهای سینمایی کشــور و نقش و جایگاه ممتاز
ســینماگران در این سخنان پیداست .متاســفانه ،نه تنها
نسبت به جمعیت و مقایسه با ســایر کشورها ما در زمینه
سینما رشد طبیعی و معمولی را نداشــتهایم حتی ،دچار
رکود و عقب افتادگی هم شــدهایم .در این زمینه ،هرچند
دالیلی چون :افت کیفی فیلمها و جداافتادگی با نیازهای
جامعــه ،افزایش قیمت بلیت ،دسترســی به انــواع فیلم
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های قاچاق و ...مطرح اســت ولی به اذعان کارشناسان و
متخصصان نامناســب بودن فضای فیزیکی ســینما یکی
ازعلتهای مهم رویگردانی مردم از سینماهاست .موضوعی
که نه دستگاههای دولتی و نه بخشهای خصوصی در این
زمینه خوب عمل نکردند و به جز اقداماتی که حوزه هنری
انقالب اسالمی در این زمینه ارائه داده سایر نهادها و مراکز
به اقتضای رسالت و ماموریت شان ظاهر نشده اند.
دریکی دو سال اخیر ،همواره ،در گوشــه و کنار از جریان
بازسازی ،نوسازی و ساخت پردیسهای سینمایی توسط
موسسه بهمن ســبز که از موسســات و مراکز وابسته به
سازمان سینمایی حوزه هنری اســت میشنویم و کاش،
دستگاههایی که در چارچوب وظایف شان توجه به توسعه
زیرســاخت های فرهنگی و ســینما به عنوان یک راهبرد
اجرایی گنجانده شده پا به پای مسئوالن حوزه هنری وارد
عمل می شده اند.
با نگاهی به تعداد ســالنهای ســینما در کشور و مقایسه
آن با وســعت و جمعیت موجود ،فقط  ۵درصد شهرهای
کشور سینما دارند و  ۹۵درصد شهرهای ایران فاقد سینما
هستند .بجز این واقعیت تاســف بار فرهنگی ،باید به عدم
تجهیز و وضع نامناسب مجموعههای نمایشی و فیلمهایی
که جذابیتها و مولفههــای الزم را برای فروش ندارند هم
به عنوان مشکالت و معضالت اصلی اکران سینمای ایران
اضافه کرد .ایران به لحاظ مســاحت ،هجدهمین کشــور
جهان و دومین کشور خاورمیانه محسوب میشود و از نظر
تعداد نفرات هم ،بالغ بــر  ۸۰میلیون نفر جمعیت دارد ،اما
طبق بانک اطالعات سالنهای سینمای فعال کشور مندرج
در وبسایت رسمی انجمن ســینماداران ایران ،فقط ۲۷۳
سالن ســینما در ایران وجود دارد .این در حالی است که
اگر برخی فرهنگسراهای کشــور را هم – به دلیل اینکه
یکی دو سئانس یا بیشــتر در روز یا هفته فیلمهای روز را
نمایش میدهند ،جزو سالنهای نمایشی به حساب آوریم،
حدود  ۳۳۰سالن سینما در ایران وجود دارد که در مقایسه
با فراوانی جمعیت و پهناوری وسعت کشور ،عدد بسیار کم
و ناچیزی است .این در حالی است که طبق استانداردهای
جهانی ایران به بیش از  ۹۶۰۰سالن سینما نیاز دارد .آمار
دیگر نشــان می دهد از  ۳۱اســتان موجود کشور و ۴۰۲
شهرستان و  ۱۱۶۷شهر ایران (براساس آخرین تقسیمات
کشوری در خرداد  ۱۳۹۱مندرج در درگاه ملی آمار ایران)،
فقط  ۷۲شهر سالن سینما دارند یعنی با یک بررسی ساده
از جمعیت  ۸۰میلیونی کشــور به این نتیجه می رســیم
که تقریبا  ۳۵میلیون نفر به ســینما دسترسی دارند و ۴۵
میلیون نفر اساساً ،دسترسی به سینما در شهر خود ندارند
که عدد قابل تاملی است.
حال این آمار را مقایســه کنیم با کشوری همچون آمریکا.
این کشور تا ســال ۲۰۱۲بیش از  ۳۹۶۶۰پرده سینمای
سرپوشیده و روباز داشــته و سالیانه دهها ســینما به این
مجموعه افزوده میشود و این رقم به بیش از ۴۰هزار سالن
رسیده است .با توجه به جمعیت  ۳۱۹میلیونی آمریکا ،به
ازای هر هشــت هزار تن ،یک سالن ســینما در این کشور
وجود دارد که اگر قرار باشد سینماهای ایران با این کشور
مقایسه شود ،باید با جمعیت  ۸۰میلیونی کشورمان ،بیش
از بیش از ده هزار سالن سینماداشــته باشیم .یا در کشور
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همسایه -ترکیه -تعداد سالنهای سینمایش با ۸.۶
درصد افزایش در سال  ۲۰۱۵نسبت به سال  ۲۰۱۴به
 ۲هزار و  ۳۵۶مورد رسیده است .این در حالی است که
این کشور به لحاظ وضعیت تولید فیلم در رتبه پایین
تری از ایران قرار دارد.
هند که نزدیکتریــن رقیب آمریکا اســت،بیش از
 ۱۵هزار ســالن ســینما دارد و از این لحاظ در رتبه
دوم ایستاده است .فرانســه ،آلمان ،اسپانیا ،مکزیک
و انگلســتان باالتر از چین و ژاپن دارای بیشــترین
سالنهای سینما هستند و کشور ما در رتبههای پایین
این جدول قرار گرفته درحالی که کشورهای بهمراتب
کوچکتری چون تایلند ،تایوان ،مالزی و بلژیک باالتر
از ایران قرار گرفتهاند.
کارشناسان معتقدند ابعاد تأثیرگذاری سینما و دیگر
تولیدات تصویری به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و نقش
آنها در ترویج افکار ،رفتــار ،ارزشها و باورها در بین
مخاطبان را میتوان به نوعی با تعداد مخاطبان آن (چه
مستقیم و چه غیرمستقیم) ارزیابی کرد.
یکی از شاخصه های مهم رشد و توسعه فرهنگ و هنر
در هر کشوری ،وضعیت ســینما آن است  .سینما در
جوامع شهرنشــین بدل به یکی از مختصات و مولفه
های مهم آن شده است.
اغلب کشــورها جنبش و انقالب سینمایی را در پیش
گرفته اند .کشــور ترکیه به بیش از  ۲۰کشور جهان
فیلمهای سینمایی خود را میفروشــد که درآمدی
بالغ بر  ۱۰۰میلیون دالر برای کشــورش به ارمغان
آورده است.
ژنگ مائوجون رییس سازمان سالنهای سینمای چین
اخیرا عنوان می کند :در چین روزانه  ۲۱سالن سینما
ساخته میشود و تا سال  ۲۰۱۷تعداد سینماهای این
کشور به  ۸۰۰۰۰هزار خواهد رسید و در این زمینه از
کشور آمریکا پیشی خواهد گرفت.
در کشور ما هم از ســوی برخی نهادها همچون :حوزه
هنری و سینما شهر عزم و اراده جدی برای ایجاد یک
نهضت در توسعه زیرساخت های سینمایی کلید خورده
که نتایج این نگاه :بازسازی سینما آفریقا در شهر مقدس
مشهد در استان خراســان رضوی ،بازسازی و تبدیل
سینما قدس شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی از
سینمایی یک سالنه به ســینمایی دو سالنه ،بازسازی
کامل سینما «فلسطین» شــهر همدان به صورت دو
ســالنه ،بازســازی و بهره برداری سینما«فلسطین»
شهر اصفهان و اولین پردیس سینمایی اصفهان به نام
«چهارباغ» با چهار سالن ،بازســازی سینما «آزادی»
شهر ارومیه در آذربایجان غربی که در حال انجام است،
بازسازی سینما «آزادی» شــهر آبادان ، ،به روزرسانی
و نوسازی سینماهای «پیام» و«شاهد»درشهرتهران،
همچنین ،بازسازی سینما بهمن تهران و  ...از مجموعه
هایی که سینمســازمان ســینمایی حوزه هنری رقم
خورده است .طبیعی است اقدامات به عمل آمده جای
قدردانی دارد ولی مطالبه و انتظار در این عرصه باالست
و شایسته است دستگاه های اجرایی مختلف همپای
حوزه هنری وارد گود شوند.

منبع  :خبرگزاری تسنیم

در گفت و گو با کارشناسان و مسئوالن سینمایی عنوان شد:

قدردانی از اقدامات سازمان سینمایی حوزه هنری در توسعه زیرساختها
در واپسین روزهای هفته هنر انقالب نخستین پردیس سینمایی «چهار باغ» اصفهان از
سینماهای حوزه هنری رسما به شبکه سالنهای سینمایی کشور متصل شد .در این زمینه،
سیاست حمایت و توسعه زیرساختهای سینمایی است که در یکی دو سال اخیر به صورت
جدی از سوی سازمان سینمایی حوزه هنری پیگیری میشود .علی سرتیپی مدیرعامل
موسسه بینالمللی فیلمیران ،حبیب اسماعیلی مدیرعامل رسانه فیلمسازان و محمدرضا
فرجی مدیرکل سینمای حرفهای سازمان سینمایی در گفتگویی با روابط عمومی سازمان
سینمایی حوزه هنری ضمن اشاره به ظرفیتها و نیاز سینمای ایران به تقویت و گسترش
زیرساختها ،به تحلیل عملکرد حوزه هنری در این زمینه پرداختند که از نظر میگذرانید:

علی سرتیپی :ساخت و ساز سالنهای سینمایی؛ نزاع میان اهالی سینما
را کاهش میدهد /اقدامات حوزه هنری در این زمینه جای تقدیر و تشکر
دارد
علی سرتیپی مدیرعامل موسسه بینالمللی فیلمیران بیان کرد :به نظر من هر
گونه تالش در جهت افزودن سالن ســینمایی به ناوگان سینمای کشور اقدام
پسندیده ای است و باید به آن اهمیت داد.
وی ادامه داد :متاسفانه بزرگترین مشکل سینمای ایران کمبود سالن سینمایی
است؛ از جهت دیگر ایران جزو ده کشــور بزرگ دنیا به لحاظ تولید است .ما از
بهترین نیروی انسانی در جهت تولید فیلم برخورداریم و همینطور تجهیزات و
لوازم ساخت یک فیلم خوب را هم داریم تنها مشکل ما نداشتن سالن سینماست
که نمی توانیم فیلمهایمان را برای مخاطبان به نمایش بگذاریم.
سرتیپی ادامه داد :هرچقدر بر تعداد سالن های سینمایی ما افزوده شود جنگ
و نزاع داخلی هم میان اهالی سینما کاهش پیدا می کند؛ چرا که در حال حاضر
بیشترین درگیری ها میان اهالی سینما بر سر نداشــتن سالن های سینمایی
است .مخصوصا ،در شهرستانها یا امکانات نمایشی برای مخاطب وجود ندارد و
یا اگر وجود دارد کهنه و قدیمی است وچه چیز بهتر از اینکه هم مردم از فرصت
فیلم دیدن بهره مند شوند و هم درگیری میان اهالی سینما کاهش یابد.
این تهیه کننده ادامه داد :شــهر اصفهان هم به لحــاظ فرهنگی و هم به لحاظ
گردشگری از شهرهای مهم ایران به حســاب می آید و تا سال گذشته فقط در
چند سالن محدود فیلم هایمان فرصت اکران پیدا می کرد .اما با این اقدام حوزه
هنری حس می کنم اتفاقات خوبی در راه است.
مدیرعامل «فیلمیران» گفت :از آن دست کسانی هســتم که هر گونه سرمایه
گذاری در ساخت ســالن های ســینمایی احترام فوق العاده قائلم؛ متاسفانه،
مدیران ســینمایی به ســرمایه گذاری بلند مدت کمتر بها می دهند و تنها به
کارهایی که بازده کوتاه مدت داشــته باشــد فکر می کنند .در چنین شرایطی
مدیران سازمان مهمی چون حوزه هنری به این مســئله توجه می کنند جای
بسیار تقدیر و تشکر دارد.
محمدرضا فرجی :ساخت و ساز سالنهای سینمایی با مشارکت مردم
همراه میشود
محمدرضا فرجی مدیرکل ســینمای حرفه ای سازمان ســینمایی با تقدیر از
مسئوالن و دست اندرکاران «حوزه هنری» بیان کرد :وقتی از پردیس سینمایی
«چهارباغ» بازدید داشتیم باورم نمی شد چنین پردیس سینمایی با این کیفیت
خوب ودرجه یک ساخته شود چرا که ساختمان فرسوده و کهنه آن را دیده بودم
و با این ترکیب بندی و ساخت و ساز جدید آن کمی ذوق زده شدم.
وی در ادامه به سیاســت حوزه هنری و توجه به زیرســاخت ها و ساخت سالن
های ســینمایی نمایش پرداخت و گفت :به نظر من چنیــن اقدامی را باید ارج
نهاد؛ چراکه باعث تولید فیلم خوب در کشورمی شود و رونق را به فرهنگ و هنر
کشورمان بر می گرداند.
فرجی گفت:به عنوان مســئول اداره امور سینمای کشــور می گویم که سالن
های ســینمایی پردیس«چهار باغ» اصفهان انصافا ،خــوب و با کیفیت تجهیز
شدند صدا ،تصویر با کیفیت عالی و همچنین ،صندلی ها همه درجه یک برای

مخاطب آماده شده است .چنین حرکتی فاخری که صرفا لفظ فاخــر را به همراه
قطعا با مشــارکت مردم همراه می شود و دارند را نگه داریم می توانیم چند ســالن
مخاطب بیشتری را هم جذب سالن های ســینمایی بزرگ برای ســینمای ایران
احداث کنیم که ماندگار باشند و برگشت
سینما می کند.
وی افزود :این اقدام حوزه هنری در چند سرمایه هم داشته باشند.
شــهر دیگر از جمله آبــادان و تبریز و  ...این تهیــه کننده به صحبــت های خود
ادامه دارد در جهت حمایت از ســینمای افزود :در حال حاضــر اکثر مجتمع های
ایــران و فرهنگ این مملکــت باید از آن تجاری به ساخت سالن های سینمایی در
تقدیــر کرد؛همینطــور ،زحمــات آقای مجموعه های خود روی خوش نشان داده
کاظمی و موسسه «بهمن سبز» از مراکز اند این یعنی ســالن های سینمایی باعث
زیرمجموعه حوزه هنری نشــان می دهد سود مجتمع های تجاری می شود.
که در این مســئله توجــه زیادی صورت وی در ادامه صحبت خود به هزینه هایی
که در ســال گذشــته حوزه هنری برای
می گیرد.
تجهیزات سالن های سینمایی خود صرف
حبیب اسماعیلی :هزینه های برگزاری کرده اشاره کرد و گفت :یکی از مهمترین
برخی جشنوار هها به ساخت سالن مشکالت ما برای نمایش فیلم هایمان در
اصفهان نبود سالن های سینمایی مناسب
سینما اختصاص یابد
مدیرعامل دفترپخش رســانه فیلمسازان بود وبعضــی از فیلم های مــا در اصفهان
معتقد اســت :حوزه هنــری در تصمیات فرصت نمایش پیدا نمی کرد .خوشبختانه
جدید خــود ظاهرا ،از تولیدات ســالیانه مسئوالن حوزه هنری به بازسازی سالن
سینمایی خود کم کرده ولی در عوض به های سینمایی پرداختند .سال گذشته دو
تجهیزات سالن های ســینمایی و توسعه سینمای سپاهان و فلسطین امکاناتشان
زیرســاخت ها روی آورده اســت که کار بــه روز شــد و روز گذشــته از پردیس
بســیار درخــور توجهی اســت .چرا که ســینمایی چهار باغ رونمایی شــد که به
سرمایه الزم در این بازسازی بر می گردد نظر اتفاق مبارکی در شهر اصفهان است؛
به شخصه از نزدیک در جریان تجهیزات
وهزینه ای نیست که صرفا هدر برود.
وی با بیان اینکه بیشترشکایت و ناراحتی پردیس ســینمایی چهار بــاغ بودم .این
اهالی ســینما متوجه کمبود سالن های پردیس از درون کامال تخریب شــده بود
سینمایی اســت اضافه کرد :به اعتقاد من و امکان استفاده آن اصال وجود نداشت .
تمام بحــث های اهالی ســینما پیرامون اســماعیلی با اشــاره به اینکه بازسازی و
وجود مافیا در ســینمای ایــران و عدم تجهیزات سالن های سینماها هیچ فرقی
حمایت از فیلم هایشــان به کمبود سالن با احداث آن ندارد گفــت :به نظر من این
های ســینمایی بر می گــردد واال ما نه اقدام حوزه هنری بســیار قابل تحســین
مافیا در سینمای ایران داریم ونه دشمن .است؛ حوزه هنری در تصمیات جدید خود
طبیعی اســت که وقتی تعداد سالن های از میزان تولیدات ســالیانه سینمایی کم
نمایش کم باشــد فرصت اکــران به همه کرده ولی در عوض به تجهیزســالن های
ســینمایی روی آورده است که کار بسیار
فیلم ها نرسد.
اســماعیلی در بخش دیگری از صحبت درخور توجهی است چراکه سرمایه الزم
خود گفت :بــه نظر مــن اگــر از تعداد در این بازســازی بر می گردد وهزینه ای
جشــنواره های متعددی که در کشــور نیست که صرفا هدر برود .امیدواریم سالن
برگزار می کنیــم بگذریــم و همینطور های ســینمایی آذربایجان هم که ازکهنه
بودجه هــای باالیی که بــرای فیلم های بودن رنج می برد مورد تعمیر قرار بگیرد.
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استفاده هفت میلیون و ۹۲۰
هزار نفر از سینماهای
حوزه هنری در سال ۹۵
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سازمان سینمایی حوزه هنری در سال  ۹۵هفت
ســینما را در شــهرهای آبادان ،ارومیه ،تبریز،
بیجار ،تهــران و اصفهان بازســازی کامل کرد.
همچنین در آغاز ســال  96پردیس سینمایی
«چهاربــاغ» در اصفهان به ناوگان ســینمایی
کشور متصلشد.
یزدان عشــیری مدیر روابط عمومی ســازمان
ســینمایی حوزه هنری در گفتگویی با بیان این
مطلب خبر داد :مقدمات ســاخت پردیسهای
سینمایی در شهرهای ســاری ،مراغه و بجنورد
انجام شــده و ســال  ۹۶این پروژهها به همت
موسسه بهمن سبز و با مدیریت محمود کاظمی
وارد فاز اجرایی میشوند .همچنین ،نقشههای
پردیس ســینمایی گنبد ارائه شده و در مراحل
فنی و مجوز از شهرداری است.
وی ادامه داد :سازمان ســینمایی حوزه هنری
برای توســعه و تقویت زیرســاختهای سینما
در کشور و ارتقای سالنهای سینمایی در قالب
نوسازی ،تجهیز و بهسازی ســینماها از طریق
بهمن سبز و کارشناسان و مدیران این موسسه
به صــورت جدی در تهــران ،مراکز اســتانها
و شهرســتا نها ورود کــرده و این ســازمان،
«سینماسازی»را به عنوان یکی از ضرورتهای
مهم جــزو سیاســتها و اولویــت فعالیتهای
خودش قرار داده است.
به گفته وی؛ حوزه هنری در یکی دو ساله اخیر
چندین پروژه بــزرگ را در برنامهاش قرار داده
که تعدادی از آنها مراحل ساخت و ساز را طی
کرده و مورد بهره برداری قرار گرفتهاند .سینما
«فلســطین» اصفهان و ســینما «آزادی» شهر
آبادان که مخروبههایی بیــش نبودند به همت
دست اندرکاران سینمایی حوزه هنری امروز به
بهره برداری و بازگشایی رسیدهاند و در خدمت
مردم قرار دارند.
مدیرروابط عمومی ســازمان ســینمایی حوزه
هنری ضمن تشــریج فعالیت های این سازمان
در عرصه توسعه زیرســاخت های سینمایی در
سال های گذشته بویژه در سال  ۹۵خاطرنشان
ساخت :عالوه بر بازسازی کامل هفت سینما ،در
راستای تغییرات و بازســازیها  ۳۶۰۰صندلی
نیز ،نوســازی و شــش پرده نمایش به ناوگان
سینماهای کشور افزوده شده است.
وی به پردیس سینمایی چهار باغ اصفهان اشاره
کرد و افــزود :پردیس ســینمائی «چهارباغ» با
مدرنترین امکانات ســینمایی بازسازی شده و
در نمای خارجی و داخلی آن از معماری ایرانی
استفاده شده است.
عشــیری با بیان اینکــه این ســینما مجهز به
سیســتم اطفای حریــق خــودکار ،نمازخانه،
کتابخانه ،کتابفروشی و دیگر امکانات سینماهای
مدرن است ،اضافه کرد :این سینمای تک سالنه
پیش از این در کل دارای ظرفیت  ۴۶۰نفر بوده
که با بازسازی به شکل پردیس سینمایی چهار
سالنه درآمده و تعداد صندلیهای این سینما به
 ۷۸۰صندلی افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه ســالن اصلی این سینما ۴۳۰
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نفر ظرفیت دارد ،بیان داشــت :ایــن پردیس
سینمایی دارای دو سالن  ۱۳۰و  ۱۴۰نفره و یک
سالن  ۸۰نفره نیز هست که هرکدام از این سالن
های ســینمایی با نام هایی برگرفته از پایتخت
فرهنگی جهان اسالم نامگذاری شدند.
این مدیر ســینمایی با اشــاره به این نکته که
معضل کمبود سالن اســتاندارد در کشور یکی
از مهمترین مشــکالت ســینمای ایران است و
طبیعی است با تســریع روند بازسازی سالنها،
میتــوان گام مؤثــری در اعتــای ســینمای
ایــران برداشــت معتقد اســت به طــور قطع،
استانداردسازی ســالنهای سینمایی در دست
ساخت و یا بازســازی و نوسازی آن ها در جذب
مخاطب و مشارکت بیشــتر طیفهای مختلف
مردم به ســینما مؤثر اســت و آمارهای رسمی
از افزایش چشــمگیر مخاطبان در ســالنهای
بازسازی شده حکایت میکند.
وی با بیان اینکه نگاهی به پروژههای ســازمان
ســینمایی حوزه هنــری در زمینه نوســازی و
توسعه ســالنهای ســینمایی از حضور موثر و
مشــارکت جدی این نهاد در قوت بخشیدن به
نهضت سالن سازی ســینمایی و سینماسازی
خبر می دهد؛ یادآور شد :بازسازی سینما آفریقا
در شهر مقدس مشهد در استان خراسان رضوی،
بازسازی و تبدیل ســینما قدس شهر تبریز در
استان آذربایجان شرقی از سینمایی یک سالنه
به سینمایی دو سالنه ،بازســازی کامل سینما
«فلسطین» شــهر همدان به صورت دو سالنه،
بازسازی و بهره برداری سینما «فلسطین» شهر
اصفهان و اولین پردیس ســینمایی اصفهان به
نام «چهارباغ» با چهار ســالن ،بازسازی سینما
«آزادی» شــهر ارومیه در آذربایجان غربی که
در حال انجام اســت ،بازسازی سینما «آزادی»
شهر آبادان ،به روزرسانی و نوسازی سینماهای
«پیام» و «شــاهد» در شــهر تهران ،همچنین
بازسازی ســینما «بهمن» تهران از مهمترین و
پرمخاطبترین ســینماهای تهران و مجموعه
سینماهای حوزه هنری در کنار برنامههای آینده
این نهاد برای ساخت پردیسهایی در شهرهای
ســاری ،مراغه و بیرجنــد و ...از جمله اقدامات
حوزه هنری در عرصه صنعت سینماسازی است
که همگی ،جایگاه ممتاز این ارگان را در تقویت
و توسعه زیرساخت های سینمایی به عنوان یک
نیاز اساسی نشان میدهد.
مدیرروابط عمومی ســازمان ســینمایی حوزه
هنری با اعالم اینکه سال گذشته هفت میلیون
و نهصد و بیســت هزار نفر در سینماهای حوزه
هنری فیلم دیدند و از میان  ۲۵میلیون نفری که
در سال  ۹۵به سینما رفتند ،یک سوم آن ها در
سینماهای حوزه هنری فیلم دیدند خاطرنشان
ســاخت :با گســترش و تقویت ظرفیت هایی
ســینمایی حوزه هنری و بهره برداری از پروژه
های در دست اقدام در ســالجاری و برنامه های
پیش رو ،بی تردید ســینماهای حــوزه میزبان
ســهم باالتری از مشــتاقان و عالقمدان سینما
خواهند شد.

مدیرعامل موسسه «بهمن سبز»:

هزینه هشتاد میلیارد ریالی
حوزه هنری
برای بازسازی سینماهای فرسوده
در سال 95
مدیرعامل موسسه «بهمن ســبز» گفت :سال
 ۹۵هشــتاد میلیارد ریال برای بازســازی و به
روز رسانی ســینماهای حوزه هنری هزینه شد
و ســیزده میلیارد و ســیصد هزار ریــال هم با
همکاری و مشــارکت «سینما شــهر» صورت
گرفته است.

سیســتم برق آنجا گرفته تا دکوراتیو ،صندلی
ها ،سیستم های نمایشــی صوتی،پرده نمایش
تا تاسیســات همه عوض شــده و به روز شد،به
عبارت دیگر چاردیواری را تراش دادیم تا به آجر
رسیدیم و دوباره بر اســاس طراحی نو بازسازی
اساسی کردیم.

محمود کاظمــی مدیرعامل موسســه «بهمن
ســبز» توضیــح داد :عملیــات زیرســاختی و
تجهیزات سالن های ســینمایی به طور مجموع
روی هفت سالن ســینمای حوزه هنری انجام
شده که این ســینماها عبارتند ازسینما آزادی
آبــادان ،آزادی ارومیه ،قدس تبریــز ،چهارباغ
اصفهان ،جوان بیجار،شاهد و بهمن تهران.

کاظمی با اشــاره به اینکه ما صرفا سینمایی را
روی خاک نســاختیم گفت :یک تعداد سینما
از قبل به حــوزه هنری واگذار شــده که باالی
چهل تا پنجاه ســال قدمت داشت و باید به روز
رســانی شــود؛ هدف حوزه هنری هم توسعه
زیرساختهای سینمایی است.

کاظمی در خصــوص هزینههای صرف شــده
هرســالن ســینما گفت :هر کدام از سالن های
این ســینماها با توجه به میزان گســتردگی و
خرابی و کهنگی که داشتند مورد ساخت و ساز
قرار گرفتند و تجهیزات هر کدام از ســینماها با
یکدیگر قابل مقایسه نیســتند .به عنوان مثال
هزینه تعمیرســینماهای قــدس تبریز و چهار
باغ اصفهان نزدیک به ســی میلیارد ریال بوده
چون این دو سینما چهار و دو سالنه هستند و به
صورت اساسی و زیربنایی به روز شدند.
مدیرعامل موسسه «بهمن سبز» با اشاره به این
نکته سالنهای ســینمایی دیگر که تک سالنه
بودند هفتصد یا هشتصد میلیون هزینه نوسازی
آنها شــده ادامه داد :این هفت سالن از سیستم
های قدیمی برخوردار بودندو بعضی از انها اصال
مخروبه های چندیدن سال ســاخت بود که از

وی در مورد توجه مردم و رونق سالنهای مورد
بهر هبرداری قرار گرفته شده توضیح داد :سالن
یک ســینما بهمن بعد از بازسازی که در چرخه
اکران قرار گرفت مخاطبش چندین برابر شده یا
ســینما آزادی آبادان به طور کامل تعطیل شده
بود و از وقتی که ما تعمیرات و ســاخت و ساز را
روی این ســینما انجام دادیم سانس های یازده
شب هم به این فیلم تعلق گرفته است .همینطور
سینما چهار باغ اصفهان به صورت پردیس چهار
سالنه در اختیار مردم قرار گرفت و مخاطبان با
قدرت انتخاب فیلــم و همینطور امکاناتی چون
بوفه و تریا روبرو هستند.
این مدیر در پایان اشاره کرد :تمامی این برنامه
ها از جانب حوزه هنری در جهت جذب مخاطب
بیشتر به سالن های سینمایی و رونق سینماها
صورت گرفت که این مهم در سال  ۹۶هم ادامه
خواهد داشت.
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گزارشی از دستاوردهای مدیران سینمایی حوزه هنری به پاکستان

پیوند سینمای ایران و پاکستان

احسان کریم خانی مشــاور فناوری اطالعات سازمان ســینمایی حوزه هنری
دستاورد سفر مسئولین این سازمان به شهرهای پاکستان را تشریح کرد.
احسان کریم خانی در گفت و گو با سوره سینما در خصوص سفر اخیر مسئولین
حوزه هنری به شهر الهور (پاکستان) و دستاوردهای این سفر گفت :چهارشنبه
چهارم اسفند به همراه آقایان جواد ســمنانی رئیس دفتر ریاست حوزه هنری
 ،محمود کاظمی مدیرعامل موسسه«بهمن سبز» و شهریار بحرانی کارگردان
سینماو همسرشان به الهور رفتیم.
وی گفت :ازآنجاییکه از ابتدای روزهای اسفند در این شهر چند انفجار رخ داده
بود شهر به شدت امنیتی بود و ما را با اسکورت مســلحانه به هتل اقامتمان در
شهر الهور بردند.
کریمخانی ادامه داد :روز اول اقامت در شهر الهور ما با چند ناشر الهوری جلسه
داشتیم که جلسه خوب و پرباری بود .در این جلسه ناشران الهور معتقد بودند
که فرهنگ پاکستان در حال تغییر و تحول است و نظام آموزش و پرورش آنها از
حالت دولتی خارج و به غیر انتفاعی تبدیل می شود و کلیه دروس این مدرسه به
زبان انگلیسی تدریس می شود؛به عبارت دیگردر این فرایند زبان اردو که زبان
اصلی مردم این کشوربوده هم کمتر پرداخته می شود و به نوعی به زبان دوم آنها
تبدیل می شود.
وی بابیان اینکه از این اتفاق بوجود آمده ناشران الهوری ابراز نگرانی می کردند
ادامه داد :کشور پاکستان دوبرابر ایران جمعیت دارد و مساحت این کشور نصف
مساحت ایران است اما جامعه این کشور بیشتر روستایی و این کشورجامعه شهر
نشینی محدودی دارد .این درحالیســت که مردم این کشور به فرهنگ ایران
عالقمند هســتند چراکه معتقدند نویسنده های کشورشــان از زبان فرهنگی
درستی برخوردار نیستند و تنها ایران است که در کنار کشورهای همسایه آنها
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قدرت تولید فرهنگ متناسب با جامعه خود را دارد.
مشاور فناوری اطالعات سازمان سینمایی حوزه هنری همچنین گفت :از دانشگاه
پنجاب در الهور دیدن کردیم و با آدم های فرهنگی شهر جلسات خوبی برگزار
کردیم.
وی افزود :همچنین جشنواره فیلم و سینمای ایران که در روزهای  25و  26فوریه
در الهور برگزار شد با همکاری حوزه هنری و رایزنی فرهنگی ایران در الهور بود
که فیلم های «ملک سلیمان» با دوبله فارسی« ،یه حبه قند» «،حوض نقاشی» و
«ناردون»با زیر نویس فارسی در این جشنواره اکران شدند و کنفرانس مطبوعاتی
هم برگزار کردیم.
کریمخانی ادامه داد:در این سفر همچنین از سینماهای شهر الهور بازدید کردیم
که دو نوع سینما در این شهر وجود داشت؛ سینماهای به شدت کهنه و ضعیف
که با این وجود مخاطبان خود را داشت و سینماهای بسیار لوکس و با امکانات که
برای همه سطوح اقتصادی امکان دیدن فیلم را مهیا کرده بودند.
وی افزود :در این ســفر چندین جلســه و نشســت با پخش کنندگان  ،سینما
داران و تولید کنندگان فیلم ها برگزار کردیم که ماحصل این نشست ها تاکید
بر تولیدات مشــترک و نیز طرح برنامه ای برای اکران فیلم های ایرانی در بازار
پاکستان بود .همچنین با چند مدیر شبکه تلویزیونی دیدار و گفت و گو داشتیم و
آنها در جلسات مشترکی که برگزار کردیم معتقد بودند به محتوا احتیاج دارند و
به عرضه سینمای ایران در تلویزیون خود عالقه نشان دادند.
کریمخانی در پایان گفت:در این سفر مقرر شد که هیاتی از مسئولین سینمایی
پاکستان در زمان برگزاری جشنواره جهانی فجر اردیبهشت ماه سال آینده به
ایران بیایند و گفت و گوهای بیشتر و عقد قرارداد همکاری فی ما بین سینمای
ایران و پاکستان چه در بحث تولید و چه در بحث پخش در آن زمان منعقد شود.
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حجتاالسالم خاموشی در بازدید از پردیس سینمایی بهمن سنندج:

اتفاقات بسیار خوب و ارزشمندی صورت گرفته است
حجت االسالم والمسلمین سید مهدی خاموشــی رئیس سازمان تبلیغات
اســامی  ،شــنبه  ۲۶فروردین ماه  ۹۶از حوزه هنری کردستان و مجموعه
پردیس سینمایی بهمن ســنندج بازدید و از نزدیک با فعالیتها و اقدامات
صورت گرفته توسط حوزه هنری آشنا شد.
وی پس از بازدید از این مجموعه گفت :فعالیتهایی که در حوزه هنری استان
کردستان صورت گرفته ،اتفاقات بسیار خوب و ارزشمندی است که شایسته
تقدیر است.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کشور با اشــاره به فرهنگ غنی کردستان
افزود :کارگاههای تولیدی در بخشهای تجسمی ،کاریکاتور و دیگر برنامههای
صورت گرفته در کنار مجموعه پویا و فعال پردیس سینمایی بهمن سنندج با
امکانات بسیار خوب و در سطح باالی آن ،نویدبخش تولید آثار خوب هنری
در استان هستند.
وی در بازدید از استودیو صدا و تصویر مهر حوزه هنری کردستان تصریح کرد:
این اســتودیو با امکانات باال می تواند ضمن کمک در تولید آثار تلویزیونی و
رسانهای ،دیگر نهادهای فرهنگی استان را نیز در خصوص تولید آثار ارزشمند
یاری کند.
دکتر خاموشی ضمن تقدیر از امین مرادی رئیس حوزه هنری استان کردستان
و همکاران حوزه هنری استان در بازدید از گالری سوره و مجموعه آثار هنرهای
نمایشی «در صحنه» که به مناسبت هفته هنر انقالب برپا شده است ،گفت :
توجه به اقتصاد هنر با برگزاری ماهیانه حراج آثار هنری و اکسپوهای هنری
می تواند در گسترش این مقوله مهم باشد.
وی هدف از سفر به استان کردستان را بررسی وضعیت سکونتگاههای غیر
رسمی عنوان کرد و گفت :آسیب هایی همچون طالق ،حاشیه نشینی ،اعتیاد
را در اولویت قرار دادهایم و در دیدار با استاندار محترم استان ،نماینده مکرم

ولی فقیه در استان و امام جمعه اهل سنت سنندج در این خصوص نشست و
مالقات هایی داشتیم و امیدواریم با هم فکریهای صورت گرفته و تعامل بین
دستگاهی در رفع و کاهش این آسیب ها در استان گام های مؤثری را برداریم.
عضو شورای فرهنگ عمومی کشور افزود :خوشبختانه در بخش آسیب های
اجتماعی در بعضی از انواع آسیب ها وضعیت استان نسبت به میانگین کشوری
وضعیت بهتری را دارد؛ از جمله در بحث بیکاری که می توان با برنامه ریزی
مناسب در خصوص جلوگیری از رشد آن کمک کرد.
دکتر خاموشی با اشاره به وضعیت اقلیمی استان کردستان گفت :به نظر می
رســد که مدیران منطقه در برنامه ریزی های خود باید بحث اشتغال را در
اولویت کاری خود قرار دهند و فراهم کــردن مکانیزمهای الزم کاری باعث
گردد تا روســتاییان عزیز عزت مدارانه و با تکریم در روستا ها زندگی کنند
که این امر ضمن جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها می تواند زمینه
حضور شهرنشینان در روســتاها را در جهت تولید محصوالت کشاورزی و
دامپروری فراهم آورد.
وی در ادامه به هم مرز بودن استان کردستان با اقلیم کردستان عراق اشاره
کرد و افزود :این موقعیت نیز می تواند در بحث صادرات کمک شایان توجهی
به رونق اقتصادی در استان کند که تحقق آن مستلزم فرهنگ سازی در تولید
محصوالت با کیفیت داخلی است تا با این امر بتوان اعتماد الزم را در خصوص
محصوالت با کیفیت ایرانی کسب کرد.
حجت االسالم و المسلمین دکتر خاموشی صبح روز شنبه  ۲۶فروردین ماه ۹۶
به منظور بررسی وضعیت فعالیت های سازمان تبلیغات اسالمی و سکونتگاه
های غیر رسمی در سفری یک روزه به کردســتان و پس از بازدید و دیدار با
مسئولین استانی و مجموعه حوزه هنری و پردیس سینمایی بهمن ،سنندج
را به مقصد کرمانشاه ترک کرد.
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رئیس حوزه هنری استان کردستان خبر داد:

اولین حضور بین المللی
فیلم « مردی که یادش می رفت نفس بکشد » در جشنواره مصر

رئیس حوزه هنری استان کردستان گفت :فیلم کوتاه
مردی که یادش می رفت نفس بکشد به نویسندگی و
کارگردانی سامان حسین پور توانست به بخش اصلی و
مسابقه فیلم کوتاه داســتانی این دوره از جشنواره راه
پیدا کند.

امین مرادی رئیس حوزه هنری استان کردستان در
گفتگو با آفتاب دل اظهار کرد :نوزدهمین جشنواره
بین المللی فیلم اسماعیلیه در حالی منتخبین خود
را اعالم کرد که دبیر اجرایی تعداد آثار رســیده به
جشنواره را بالغ بر  2هزار فیلم از  100کشور اعالم
کرد.
وی گفت:فیلم کوتاه مردی که یادش می رفت نفس
بکشد به نویســندگی و کارگردانی سامان حسین
پور و از تولیدات حوزه هنری کردستان توانست به
بخش اصلی و مسابقه فیلم کوتاه داستانی این دوره
از جشنواره راه پیدا کند که از تاریخ  19تا  25اپریل با
حضور رسمی کارگردانان آثار منتخب برگزار خواهد

شد و آثار این جشنواره به رقابت گذاشته خواهد شد.
وی افزود :کشور مصر از دادن ویزا به فیلمسازان ایرانی
تبار خودداری کرد و فیلم های  5فیلمساز ایرانی در این
دوره از جشــنواره بدون حضور آنها به اکران گذاشــته
خواهد شد.
مرادی با بیان اینکه جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه و
مستند اســماعیلیه یکی از مهمترین جشنوارههای بین
المللی مصر است خاطر نشان کرد :از دیگر آثار ایرانی راه
یافته به این جشنواره می توان به فیلم های پیشخدمت
ســاخته فرنوش عابدی و الیت سایت ساخته سیدمسلم
طباطبایی در بخش انیمیشــن و در بخش مستند بلند
و کوتاه :بچههای تهران ســاخته دانیال اسدی فائزی و
به تنهایی در میان طالبان ســاخته محســن اسالمزاده
اشاره کرد.
گفتنی است؛ فیلم کوتاه «مردی که یادش می رود نفس
بکشد» چهارمین ساخته حسین پور اثری  15دقیقه ای

از تولیدات حوزه هنری است که داستان خانواده ای را روایت
می کند که در شُ رُف از هم پاشیدن است.
سامان حسین پور از فیلمســازان جوان کردستان است که
تاکنون  4فیلم کوتاه را کارگردانی کرده است و با آثارش در
جشنواره های بسیاری حضور داشته و جوایزی را نیز کسب
کرده است.

آثار جشنواره رویش در اراک به منایش گذاشته شد
منتخبی از فیلمهای کوتاه دهمین جشــنواره فیلم کوتاه دینی رویــش در اراک به نمایش
گذاشته شد.
همزمان با سالروز شهادت شهید سیدمرتضی آوینی و هفته هنر انقالب اسالمی ،به همت واحد
هنرهای تصویری حوزه هنری استان مرکزی ،منتخبی از فیلمهای کوتاه دهمین جشنواره
فیلم کوتاه دینی رویش در اراک به نمایش گذاشته شد.
به گزارش ماهنامه سوره ســینما؛ حمیدرضا مجیدی مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه
هنری استان مرکزی اظهار داشت :در این برنامه که در روز یکشنبه  20فروردین ماه در دو نوبت
صبح و عصر در محل حوزه هنری استان مرکزی با حضور هنرمندان و عالقمندان به سینما
برگزار شد ،فیلمهای کوتاه دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش اکران گردید.
گفتنی است جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش از معتبرترین جشنواره های فیلم کوتاه میباشد
که به همت حوزه هنری برگزار میگردد و محملی است برای شناخت قابلیت سینمای دینی
در ابعاد ملی تا بستری مناسب جهت معرفی فیلمسازانی باشد که آثارشان مفهوم دین ،اخالق،
امید و نجابت و سبک زندگی ایرانی اسالمی را ترویج می کند.
دهمین دوره این جشنواره دیماه سال گذشته در مشهد مقدس برگزار گردید.

حضور فیلم كوتاه «ماهی» در جشنواره جهانی فیلم اتریش
هشتمین جشنواره جهانی فیلم مستقل اتریش كه فیلمهای سینمایی ،مستند و كوتاه را به
رقابت میگذارد ،در هشتمین دورهاش میزبان یك فیلم كوتاه ایرانی است.
به گزارش ماهنامه سوره سینما ،فیلم كوتاه «ماهی» ساخته سامان حسینپور به نمایندگی
از ایران در این جشــنواره حضور دارد و با فیلمهایی از آمریكا ،هند ،اتریش ،فرانسه ،كانادا،
ویتنام ،چین ،آلمان ،اسپانیا و لهستان به رقابت می پردازد.
فیلم كوتاه «ماهی» به نویسندگی و كارگردانی ســامان حسینپور و تهیه كنندگی حوزه
هنری كردستان با موضوع كمبود آب تولید شده است و داستان پیرزن و پیرمردی را روایت
میكند كه با بحران كمبود آب دست و پنجه نرم میكنند .این فیلم سومین ساخته سامان
حسینپور ،فیلمساز كردستانی ،است كه تاكنون جوایز بسیاری را از آن خود كرده و در دهها
جشنواره ملی و بینالمللی به نمایش درآمده است.
هشتمین جشنواره جهانی فیلم مستقل اتریش از  17تا  21ماه می برگزار خواهد شد.
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به همت حوزه هرنی؛ «مسیح میآید» در قزوین تولید شد
فیلم «مسیح می آید» به نویسندگی؛ مهدی امینی و کارگردانی؛ سید سجاد موسوی ،توسط
واحد هنرهای تصویری حوزه هنری قزوین تولید شد.
به گزارش ماهنامه سوره ســینما؛ فیلم «مسیح می آید» به نویســندگی؛ مهدی امینی و
کارگردانی؛ سید سجاد موسوی ،توسط واحد هنرهای تصویری حوزه هنری قزوین تولید شد.
فیلم کوتاه داستانی «مسیح می آید» با موضوع؛ سبک زندگی ایرانی اسالمی در مدت زمان
 ۳۰دقیقه تولید گردید .داستان این اثر روایت دانش آموزان روستایی دور افتاده است که
از وجود معلم محرومند ،کسی حاضر نیست تحت هر شرایطی به این روستای صعب العبور
برود،تا اینکه جوانی متعهد به نام مسیح می آید و..
در این اثر تالش شده تا روحیه جهادی و انقالبی یک جوان تحصیل کرده در قالب داستان
مسیح به تصویر کشیده شود.
در این فیلم محمد یوســفی،علی مقدم،رضا اشرفی ،ســید جواد میر صفی به ایفای نقش
می پردازند و از عوامل این فیلم می توان به جمال شــورجه ( مشــاور کارگردان) ،وحید
رستمی (مدیر تولید)،آریا اهنگران(آهنگساز) ،سینا شجری(صدا بردار) وعلیرضا توحیدی
مهر(عکاس) اشاره کرد.
الزم به ذکر است :سید سجاد موسوی فارغ التحصیل کارگردانی سینما از دانشگاه سوره
می باشد .کسب رتبه های جهانی و دریافت ده ها جایزه بین المللی را در کارنامه خود دارد.

«متاشاچی» به سومین جشنوارهTMFF انگلستان نیز راه یافت
فیلم کوتاه انیمیشن «تماشاچی» به نویسندگی و کارگردانی محسن باقری دستگردی به بخش مسابقه
سومین جشنواره TMFF انگلستان راه یافت.
معاون فرهنگی هنری حوزه هنری در گفتگو با روابط عمومی حوزه هنری ،چهارمحال و بختیاری گفت:
فیلم «تماشاچی» به نویسندگی و کارگردانی محســن باقری دستگردی که پیش از این نیز به جشنواره
فیلم کوتاه فرانسه راه پیدا کرده بود اکنون به بخش مسابقه سومین جشنواره The Monthly Film
Festival انگلستان راه یافته است.
قاسم اسماعیلی دهکردی افزود :این انیمیشن محصول مشترک ایران و دانمارک است و تهیه کنندگان
آن لقمان قاسمی ،محسن باقری دستگردی و شرکت VEST PRODUKTION دانمارک هستند.
به گفته وی :سومین دوره جشنواره TMFF در شهر گالسکو انگلستان برگزار می شود و پذیرای فیلمهای
باشد.
کوتاه و بلند ،موزیک ویدئو ،تریلر فیلم و فیلمنامه می 
اسماعیلی اظهار داشت :این فیلم کوتاه با انیمیشن تالش دارد جامعهای را به تصویر بکشد که تفاوتها را
نمیپذیرد و به دنبال نابودی این تفاوت ها است.
معاون فرهنگی هنری حوزه هنری چهارمحال وبختیاری گفت :این جشنواره به صورت ماهیانه برگزار می
شود و فیلم انیمیشن تماشاچی پذیرفته شده ماه مارس اســت .برگزیدگان این جشنواره  ۳۱ماه مارس
معرفی خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ،فیلم ســاز این اثر مسئول واحد هنرهای
تصویری حوزه هنری است .

انیمیشن «بوم نقاشی» در مراحل نهایی تدوین
انیمیشن «بوم نقاشی» از تولیدات حوزه هنری استان اردبیل مراحل نهایی
تدوین را سپری می کند.
به گزارش روابــط عمومی حوزه هنری اســتان اردبیل ،ایــن پویا نمایی به
کارگردانی نادر محمدی وانیماتوری حســین عباســی پور بــه مدت زمان
100ثانیه به روش پیپر تولید شده و پس از گذراندن مراحل نهایی تدوین و
صدا گذاری آماده بهره برداری می شود.
«بوم نقاشی» جنگ و کودکان جنگ زده و شرایط زندگی آنها را روایت می کند.
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آثار فیلمسازان ایرانی در دو جشنواره جهانی
دو فیلم کوتاه از ساختههای فیلمسازان ایرانی به دو جشنواره جهانی در آمریکا
و استرالیا راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» دوازدهمین جشنواره فیلم «بیلویت»
آمریکا میزبان دو فیلم از سینماگران ایرانی است.
گهواره ساخته زانیار لطفی و سکوت ساخته مشترک فرنوش صمدی و علی
عسگری در این رویداد حضور دارند .دوازدهمین جشنواره فیلم «بیلویت» 24
فوریه تا  5مارس در آمریکا برگزار میشود.
همچنین گهواره (زانیــار لطفی) در دومین جشــنواره فیلم Fresh flix
سیدنی استرالیا حضور داشت.

انیمیشن کوتاه متاشاچی به سومین جشنوارهUN COURT TOURNABLE فرانسه راه یافت
فیلم کوتاه انیمیشــن تماشــاچی به بخش مسابقه سومین جشــنوارهUN COURT
TOURNABLE فرانسه راه یافت.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ،رئیس حوزه هنری چهارمحال
و بختیاری گفت :فیلم کوتاه انیمیشن تماشاچی به نویسندگی و کارگردانی محسن باقری
دستگردی است که نگاهی فلسفی به جهان پیرامون انسان دارد.
حجت اهلل شیروانی افزود :این فیلم تنها نماینده ایران در این جشنواره است که با  7فیلم از
کشورهای اسپانیا ،کانادا و فرانسه در بخش نهایی جشنواره رقابت میکند.
به گفته وی این انیمیشــن محصول مشترک ایران و دانمارک اســت و تهیه کنندگان آن
لقمان قاسمی ،محسن باقری دستگردی و شرکتVEST PRODUKTION دانمارک
هستند.
شیروانی افزود :جشنوارهUN COURT TOURNABLE فرانسه هر ساله در چهار
فصل برگزار میشود که اختتامیه اولین فصل آن در سال  2017در تاریخ  31مارس خواهد

بود.
شیروانی گفت  :طراح شخصیت این انیمیشن را فاطمه باقری هفشجانی ،استوری بورد را
مهسا اسدی و اکرم قائدامینی ،انیماتورها سینا کوهی فایق دهکردی ،اکرم قائدامینی ،مهسا
اسدی و با تشکر از مهسا دهقان قهفرخی ،اســکن را خدیجه قنبری شیخ شبانی ،رنگ را
احمدرضا باقری هارونی ،صداگذاری را حسین قورچیان ،تدوین را مهدخت اصغریان ،مدیر
تولید را سجاد شیرازی چالشتری ،طراح پوستر را معین رییسی مفرد و طراحی تیتراژ را
امین حمکت پناه انجام دادهاند .همچنین سحر قانع پور ،میالد غالمی و سمیه محمدیان
نیز از دیگر عوامل این فیلم هستند.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری ،محسن باقری دســتگردی مسئول واحد هنرهای
تصویری حوزه هنری چهارمحال و بختیاری اســت که پیش از این نیز در جشــنوارههای
مختلف فیلم و فیلم نامه حضور داشته و جوایزی را نیز از آن خود کرده است و این فیلم اولین
ساخته محسن باقری دستگردی در ژانر انیمیشن است.

پایان تصویر برداری فیلم کوتاه«آقا معلم»
تصویر برداری فیلم کوتاه «آقا معلم» ازتولیدات حوزه هنری استان اردبیل به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان اردبیل ،فیلم کوتاه «آقامعلم» از تولیدات حوزه هنری استان اردبیل به مدت 5دقیقه با
فرمت فول اچ دی به کارگردانی مهدی شاداب با پایان مرحله تصویر برداری روی میز تدوین قرار گرفت.
این فیلم شرایط تدریس یک معلم روحانی در مناطق دور افتاده و مرزی را به تصویر می کشد و حکایت از تالش این روحانی برای
آموزش قرآن به مرز نشینان کشور همسایه را دارد.
تصویر برداری این فیلم برعهده مرتضی عدلی و بهنام اسدالهی؛ صدابرداری کار را برعهده داشت.
مریم صبوری دستیار کارگردان و زهرا پسندی مدیر تولید این فیلم کوتاه است.
محمدرضا خدایی ،ملکه فتحی و پیمان خدایی کاربازی فیلم کوتاه«آقا معلم» را برعهده داشتند.

راهیابی یک فیلمنامه کوتاه به جشنواره ای در آمریکا
فیلمنامه کوتاه انیمیشن «یک جور» نوشته محسن باقری دستگردی به بخش مسابقه
سومین جشنواره ماهانهLos Angeles CineFest آمریکا راه یافت.
به گزارش ماهنامه سوره سینما ،فیلمنامه «یک جور» روایت آدمکهای سیاه و سفیدی
است که دنیایشان را از یکدیگر جدا کردهاند اما یک عشــق ازلی دنیای این آدمکها را
دگرگون میکند.
این جشنواره در بخشهای مختلف ازجمله فیلم کوتاه و بلند ،فیلمنامه ،موزیک ویدیو به
صورت ماهیانه در امریکا برگزار میشود.
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جشــنوارهLos Angeles CineFest در آخر هر ماه برگزیــدگان خود را معرفی
میکند و در ژانویه  2018به بهترین اثر از برگزیدگان هر ماه ،پالک طالیی جشنواره را با
عنوان برگزیده برگزیدهها اهدا خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری ،فیلمنامههای محسن باقری دستگردی پیش از
این نیز در جشنوارههای مختلف خارجی حضور داشته و اولین فیلم انیمیشن او با عنوان
تماشاچی جایزه نخست جشنواره ماهانه لندن انگلیس را از آن خود کرده است.
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جایزه بهرتین انیمیشن جشنواره
London Monthly Film Festival انگلستان برای محسن باقری
فیلم انیمیشن تماشاچی به نویسندگی و کارگردانی محسن باقری دستگردی جایزه بهترین
انیمیشن ماهانه دومین جشنوارهLondon Monthly Film Festival انگلستان را
از آن خود کرد.
به گزارش ماهنامه سوره ســینما از روابط عمومی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ،این
جشنواره به صورت ماهانه در انگلستان برگزار می شود که انیمیشن تماشاچی در ماه گذشته
این جشنواره به عنوان فیلم برگزیده انتخاب شد.
جشنواره فیلم لندن در پایان سال بهترین فیلم را نیز از منتخب های ماهانه خود انتخاب و
معرفی خواهد کرد.
انیمیشن تماشاچی محصول مشترک ایران و دانمارک اســت و تهیه کنندگان آن لقمان

قاسمی ،محســن باقری دستگردی و شــرکت VEST PRODUKTION دانمارک
هستند.
این فیلم کوتاه انیمیشن تالش دارد جامعهای را به تصویر بکشد که تفاوتها را نمیپذیرد و
است.
به دنبال نابودی این تفاوت ها 
دومین جشنوارهLondon Monthly Film Festival انگلستان در شهر لندن برگزار
شده و در ماه اکتبر هم فیلم ها ی برگزیده این جشواره نمایش عمومی خواهند یافت.
شایان ذکر اســت کارگردان این اثر مســئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری انقالب
اسالمی چهارمحال و بختیاری است.

محسن باقری دستگردی رتبه نخست جشنواره قرآنی آیات را از آن خود کرد
به گزارش روابط عمومی حــوزه هنری معاون فرهنگی هنری حــوزه هنری چهارمحال و
بختیاری گفت :رتبه اول نخســتین جشنواره ملی فیلمنامه نویســی و نمایشنامه نویسی
آیات گیالن ،در بخش فیلمنامه مستند به «اسیر تنگ های بلورین» نوشته محسن باقری
دستگردی اهدا شد.
قاسم اسماعیلی دهکردی افزود:نخستین جشنواره قرانی آیات با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ
قرآن و عترت،گسترش فعالیت های فرهنگی؛ هنری و مذهبی مرتبط با قرآن و سیره پاک
ائمهی معصومین علیهم السالم و گرامیداشــت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر
فرهنگی و هنری در زمینه قرآن و سیره ،شخصیت و معارف اهل بیت علیهم السالم و سبک
زندگی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن و دفتر تبلیغ و ترویج معاونت
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شده است.
به گفته وی این جشنواره در ســه بخش فیلمنامه نویسی ،نمایشنامه نویسی و بخش ویژه
در قالب های فیلمنامه های داستانی و مستند ومتن نمایشنامه صحنه ای و خیابانی برگزار
شده است که فیلم نامه «اسیر تنگ های بلورین» توانست رتبه نخست فیلمنامه کوتاه این

جشنواره را از آن خود کند.
اسماعیلی افزود:فیلم نامه «اسیر تنگ های بلورین» با نگاهی به سبک زندگی ایرانی اسالمی
و احترام به محیط زیست تالش دارد اشــاره ای به یکی از ناهنجاری های زیست محیطی
اطرافمان داشته باشد.
معاون فرهنگی هنری حوزه هنری گفت :اسماعیل براری ،مهدی ارگانی و عبدالحی شماسی،
داوری آثار جشنواره ملی نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی آیات گیالن را به عهده داشته
اند.
گفتنی است محسن باقری دستگردی هم اکنون مســئول واحد هنرهای تصویری حوزه
هنری انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری است .باقری تاکنون در جشنواره های ملی و
بین المللی بسیاری شرکت داشته و جوایز نخست فیلمنامه نویسی را از آن خود کرده است.
همچنین نخستین انیمیشن این فیلم ساز استان ماه گذشته جایزه نخست یکی از جشنواره
های انگلیس را از آن خود کرده است.

بهرتین تدوین جشنواره فیلم بام ایران از آن حوزه هرنی شد
بهترین تدوین فیلم مستند سومین جشــنواره اســتانی فیلم کوتاه بام ایران از آن قاسم
اسماعیلی دهکردی تدوین گر فیلم بلیط از تولیدات حوزه هنری چهارمحال و بختیاری شد.
به گزارش روابط عمومــی حوزه هنری ،مســئول واحد هنرهای تصویــری حوزه هنری
چهارمحال و بختیاری گفت :سومین جشنواره استانی فیلم کوتاه بام ایران با هدف ارتقای
سطح آگاهی ،تجربه و بینش نسل جوان برای نیل به سینمای ملی در جهت معرفی فرهنگ،
آداب و رسوم منطقه و تقویت بنیانهای فرهنگی سینمای کشور از سوی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان برگزار شده است.
محسن باقری دستگردی افزود :بیش از  53اثر فیلم کوتاه در دو بخش فیلم کوتاه داستانی
و مستند در این جشنواره مورد داوری قرار گرفت و حوزه هنری استان نیز با بیش از  10اثر
کوتاه در این جشنواره حضور یافت.
باقری گفت  :فیلم مستند «بلیط» با نگاهی به فرهنگ و رسوم منطقه بختیاری و نگاهی به
نقش بلوط و تأثیراتی که این میوه در زندگی روستاییان مناطق زاگرس نشین دارد ساخته
شده و توانسته سبک زندگی این مردم را به تصویر بکشد.
مدیر واحد هنرهای تصویری حوزه هنری با اشاره به عوامل اجرایی این فیلم ،افزود:این اثر
به نویسندگی و کارگردانی مریم آل مؤمن است که ضمن کاندیدایی در بخش هایی چون
صدا،تصویر،کارگردانی و تدوین توانســت جایزه بهترین تدوین جشنواره در بخش فیلم
مستند را از آن خود کند.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری،قاسم اسماعیلی دهکردی هم اکنون در سمت معاون
فرهنگی و هنری حوزه هنری اســتان فعالیت می کند و دررشته های هنرهای نمایش و
سینما بیش از چند دهه اســت که فعالیت دارد و از آثار تصویری او می توان به روی جاده
نمناک،کالغه به خونش نرسید،آواز های روزگار من و  ...اشاره کرد.

مسئول هرنهای تصویری حوزه هرنی استان زنجان اعالم کرد؛

تولید فیلم کوتاه «گوشه ها و زاویه ها » به پایان رسید
فیلم کوتاه «گوشه ها و زاویه ها» محصول مشترک حوزه هنری استان زنجان
و انجمن سینمای جوانان ایران به نویسندگی و کارگردانی مجتبی حیدری و
جبار اوجاقلو به پایان مرحله تولید رسید.
مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان گفت :فیلم کوتاه «گوشه
ها و زاویه ها» در مدت زمان  6ماه تولیدشده است.
میثم سیفی در ادامه افزود :نادر فالح و محمود نظرعلیان از بازیگران اصلی
این فیلم هستند.
وی در خصوص دیگر عوامل تولید افزود  :تصویربرداری فیلم کوتاه «گوشه
ها و زاویه ها» را محمدجواد نورمحمدی و صدابرداری آن را بابک علوی تنها
بر عهده داشته اند.
داستان این فیلم کوتاه ،داستان مردیست که از گذشته تیره و تاریک خود روی
گردانیده و شخصیت باطن خود را تغییر داده است اما دیدگاه مردم همچنان
نسبت به وی مانند سابق است...
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راهیابی فیلم مستند «دستهای سرد» به نخستین جشنواره فیلم موج بندرعباس
فیلم مستند «دستهای سرد» به کارگردانی محســن باقری دستگردی و تهیهکنندگی
حوزه هنری چهارمحال و بختیاری به بخش مسابقه نخستین جشنواره فیلم موج بندرعباس
راه یافت.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری  ،جشنواره فیلم
موج بندر عباس با هدف دستیابی به روشهای خالقانه و نوین در پیشگیری ،کاهش و کنترل
آسیبهای اجتماعی ،ترغیب هنرمندان به تولید آثار هنری با روش های نوین و کاربردی،
تبیین گفتمان سبک زندگی سالم از طریق هنر و برگزاری نشست های علمی – آموزشی
و تخصصی برگزار شده است.
فیلم مستند دستهای سرد ساخته محسن باقری دستگردی هنرمند چهارمحال و بختیاری

مشکالت زنان و کودکان بیسرپرست را در مستندی شاعرانه به تصویر کشیده و تالش این
گروه برای زندگی را بیان میکند.
نخستین جشنواره فیلم موج به همت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس و دبیری رضا
کمالی از  26تا  28فروردین در بندرعباس برگزار میشود.
گفتنی است مســتند  16دقیقه ای «دستهای ســرد» باحضور شــیرین گل و ابراهیم
،تصویربرداری امین محمدی ،صدا برداری ســعید بهرامی و تحقیق  ،کارگردان و تدوین:
محسن باقری دستگردی به تهیهکنندگی حوزه هنری انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری
تولید شده است.

با کسب هشت عنوان جایزه
هنرمندان حوزه هنری خراسان شمالی بیشترین جوایز جشنواره سالوک را از آن خودکردند
مســئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خراسان شمالی از
کسب هشت عنوان برتر جشنواره سالوک توسط هنرمندان حوزه
هنری خراسان شمالی در بخش های فیلم و فیلم نامه خبر داد .رضا
خدادادی قرهباشلو ،مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری
استان ،با اشاره به برگزاری اختتامیه دومین جشنواره استانی فیلم
و عکس سالوک در خراسان شمالی ،اظهار کرد :هنرمندان حوزه
هنری خراسان شمالی تنها در بخش فیلم و فیلمنامه این جشنواره
موفق به کسب هشت عنوان برتر شدند.
وی ادامه داد :در این جشنواره درمجموع  30اثر از سوی هنرمندان
هنرهای تصویری حوزه هنری اســتان ارسال شده بود که از این
تعداد  16اثر به بخش مسابقه راه یافت.
خدادادی افزود :بر اساس اعالم هیئت داوران بخش فیلم جشنواره
شامل آقایان شاهد احمدلو ،مازیار فکری ارشاد و رضا فرهمند در
بخش بهترین فیلم چشمانداز ســرزمین من ،فیلم «یعقوب پسر
جرگالن» به کارگردانی رضا غالمی و تهیهکنندگی حوزه هنری
خراسان شمالی بهعنوان برگزیده انتخاب و جایزه این بخش شامل
لوح تقدیر ،تندیس جشــنواره و مبلغ  ١٠میلیون ریال را به خود
اختصاص داد.
وی افزود :در بخش بهترین فیلم فارغالتحصیالن هم جایزه این
بخش شــامل لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و  ١٠میلیون ریال به
فیلم « 5و  10دقیقه» به کارگردانی جواد درتومی و ناصر فکور به
تهیهکنندگی حوزه هنری خراسان شمالی رسید.
خدادادی اضافه کرد :در بخش بهترین فیلم مســتند ،جایزه این
بخش شــامل لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و  ١٥میلیون ریال به
مجموعه آثار رضا غالمی شــامل دو فیلم «مردهــا برابرترند» و
«یعقوب پســر جرگالن» به تهیهکنندگی حوزه هنری خراسان
شمالی اختصاص یافت.
وی خاطرنشــان کرد :همچنین فیلم «خیالباف» به کارگردانی
ناصر فکور و تهیهکنندگی رضا خــدادادی بهعنوان بهترین فیلم
داستانی دومین جشنواره استانی فیلم و عکس سالوک دست یافت
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و جایزه این بخش شامل لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و  ١٥میلیون ریال را دریافت کرد.
خدادادی در ادامه بیان داشت :در بخش بهترین فیلمنامه داستانی جشنواره هم جایزه این بخش شامل
لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و  ١٠میلیون ریال به فیلمنامه «مادرانگی» امیر بیاتی رسید.
مســئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خراسان شــمالی گفت :در بخش بهترین صدابرداری یا
صداگذاری هم جایزه این بخش شــامل لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و  ١٠میلیون ریال به صداگذاری
فیلم «خیالباف» به کارگردانی ناصر فکور و تهیه کنندگی رضا خدادادی تعلق گرفت.
وی اضافه کرد :در بخش بهترین تصویربرداری این جشــنواره هم جایزه این بخش شــامل لوح تقدیر،
تندیس جشنواره و  ١٠میلیون ریال به علی گریوانی تصویربردار فیلم «خیالباف» رسید.
گفتنی است ،هیئت داوران بخش فیلم دومین جشنواره استانی فیلم و عکس سالوک خراسان شمالی
یک جایزه ویژه تقدیر هم داشت که در این بخش از رضا خدادادی ،مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه
هنری خراسان شمالی بهواسطه تالش در عرصه سینمای مستقل با اهدای لوح تقدیر ،تندیس جشنواره
و مبلغ  ٥میلیون ریال تجلیل کرد.
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رونق سینما «آزادی» آبادان در بهار
میالد تفتآشیان مدیر سینما آزادی آبادان گفت :این روزها فیلمهای «ماجرای نیمروز»« ،گشت
 »۲و «یک روز بخصوص» در سینما آزادی روی پرده است .خوشبختانه نوروز خوبی را پشت سر
گذاشتیم و این ایام ،فرصت مناسبی بود تا شهروندان آبادانی ،بیشتر سینما آزادی را بشناسند.
وی ادامه داد :به اندازه شش ماه دوم سال  ۹۵در ایام نوروز فروش داشتیم و چند بار رکورد فروش
در سینمای خودمان را شکستیم .از فیلمهای اکران دوم بهار هم خوشبختانه استقبال شده است.
امیدوارم با اکران آثار پرمخاطب و با توجه به اجرای برنامههای جانبی و جذاب ،این روند تا پایان
سال ادامه یابد.
تفت آشیان ادامه داد :فیلم «تیک اف» همین هفته اضافه خواهد شد و در نظر داریم فیلمهای
«نهنگ عنبر « ،»۲ویالییها» و «برادرم خســرو» را هم در ســینما آزادی آبادان اکران کنیم.
«گشت  »٢پر فروشترین فیلم امسال تا امروز بوده و بعد از آن فیلم «خوب ،بد ،جلف» فروش
قابل مالحظهای داشت.
مدیر ســینما آزادی آبادان درباره برنامههای تازهاش گفت :دوست دارم نمایش آثار کالسیک
سینمای ایران را در این ســینما دنبال کنیم .طرح این ویژه برنامه از مدتها قبل در ذهنم بوده،
رایزنی و مشاوره برای اجرایی کردن این طرح شروع شده .امیدوارم با اجرای این طرح ویژه ،سینما
آزادی خدمتی تازه و خاص برای سینمادوستان آبادانی و جوانان هنردوست این شهر داشته باشد.

حضور انیمیشن کوتاه «آنتراکت» در جشنواره «انیفیلم» جمهوری چک
انیمیشن کوتاه «آنتراکت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان محصول
سازمان ســینمایی حوزه هنری در جشــنواره فیلم «انیفیلم» جمهوری
چک حضور دارد.
انیمیشن کوتاه «آنتراکت» ساخته محمدرضا خردمندان محصول باشگاه
فیلم ســوره حوزه هنری در بخش رقابتی فیلمهای کوتاه جشنواره فیلم
«انیفیلم» جمهوری چک شرکت میکند.
این جشــنواره به تکنولوژی روز انیمیشــن در دنیا توجه دارد و پذیرای
نویســندگان و افراد حرفهای در این زمینه است .ضمناً تالش دارد که در
کنار معرفی صنعت انیمیشن جمهوری چک ،بخش جنوبی جمهوری چک
را نیز به مهمانان خود معرفی کند.
«آنتراکــت» برگرفتــه از « »Entractکلمه ای فرانســوی و به معنای
حدفاصل بین دو پرده موسیقی اســت .فیلم نیز در فاصله بین دو قطعه
موســیقی روایت می شــود .ایده «آنتراکت» از داســتان تک تیراندازی
اسرائیلی است که در جریان جنگ  ۲۰۱۴غزه با انتشار پستی در صفحه
اینســتاگرام خود ادعا کرد در یک روز توانســته  ۱۳کودک فلسطینی را
هدف قرار دهد.
عوامل انیمیشــن کوتاه «آنتراکــت» عبارتند از نویســنده و کارگردان:
محمدرضا خردمندان ،کارگردان فنــی و هنری :بهزاد رجبی پور ،مدیــر تولید :علیرضا
رنجبر شورابی ،مدل سازی شخصیت :محمدعلی شــاکری ،حسین عظیمی ،مدلسازی
محیطی سه بعدی :سعید خالقی ،امید نژادنیک ،توحید توانا ،انیماتور :اعظم مهدی زاده،
طراحی استوری بورد :میثم برزا ،رندر و شیدینگ :علیرضا رنجبر شورابی ،امید نژادنیک،

سعید خالقی ،کامپوزیت :محمد افشانی ،کانسپت :مجتبی نادرلو ،طراحی صدا و میکس:
علیرضا علویان ،موسیقی :حامد ثابت ،تدوین :ابوذر حیدری ،تهیه کننده :محمدرضا شفاه،
محصول :باشگاه فیلم سوره حوزه هنری.
جشــنواره فیلم «انیفیلم» از  ۱۲تا  ۱۷اردیبهشت ماه در شــهر تربون جمهوری چک
برگزار میشود.
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«محسن باقری
دستگردی» هنرمند
استان چهارمحال
بختیاری در نخستین
جشنواره قرآنی آیات
رتبه نخست فیلم نامه را
از آن خود کرد.

کارگاه فیلم سازی و نشست تخصصی هنرمندان فیلم ساز خراسان جنوبی با حضور مدیر عامل باشگاه فیلم سوره
به گزارش ماهنامه سوره سینما کارگاه فیلم سازی از ایده تا تولید
با حضور محمد رضا خردمندان کارگردان فیلم سینمایی بیست و
یک روز بعد در حوزه هنری خراسان جنوبی برگزارشد.
بر پایــه این خبر عصر روز یازدهم اردیبهشــت پــس از برپایی
کارگاه فیلم سازی ،نشست تخصصی محمد رضا شفاه مدیر عامل
باشگـاه فیلم سـوره حوزه هنـــری کشـور با هنرمندان فیلمساز
خراسان جنوبـی برگزار شد.
همچنین روز یازدهم اردیبهشت فیلم سینمایی بیست و یک روز
بعد به صورت اختصاصی در حوزه هنری استان خراسان جنوبی
به نمایش درآمد.
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با حضور کارگردان فیلم

اکران اختصاصی فیلم سینامیی
«بیست و یک روز بعد» در حوزه هرنی خراسان جنوبی
بیست و یک روز بعد فیلمی به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان،
نویسندگی سیدمحمدرضا خردمندان و احسان ثقفی و تهیهکنندگی
محمدرضا شفاه محصول سازمان توسعه سینمایی سوره تولید شده در سال
 ۱۳۹۵است.
فیلم سینمایی بیست و یک روز بعد تازه ترین اثر سید محمد رضا
خردمندان به صورت اختصاصی در حوزه هنری اکران خواهد شد
بر اساس این گزارش این فیلم سینمایی ساعت  19:30روز یازدهم
اردیبهشت ماه با حضور کارگردان و تهیه کننده این فیلم سینمایی در
سالن اجتماعات حوزه هنری به نمایش در آمد.
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