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آغازیه

سینما و حساسیت پرداختن به آسیب های اجتماعی
يكى از راه هاى رسيدن به جامعه اى سالم، آســيب شناسى و ريشه يابى بى نظمى هاى اجتماعى 
است. در واقع، با آسيب شناسى و ريشه يابى معضالت اجتماعى همراه با تحليل علت ها و شيوه هاى 
پيش گيرى؛ و ترسيم افق ها و راهكار در راستاى رسيدن به جامعه اى سالم مى توان قدم برداشت 

كه در اين راه انتقال آموزه هاى رفتارى و الگوسازى در جامعه امرى مهم است.
ســينما به عنوان يک ابزار بصرى تاثيرگذار و فراگير مى تواند نقش بسزايى در انتقال آموزه هاى 
رفتارى مناسب و الگوسازى ايفا كند. فيلم سازانى كه به حيطه فيلمسازى با مضامين اجتماعى وارد 
مى شوند بايد با شناخت كافى و با استفاده از كارشناسان مسائل اجتماعى و جامعه شناسان و نيز، 

با آگاهى هاى كافى و الزم در اين زمينه دست به خلق اثر بزنند تا به بيراهه نروند.
در برخى فيلم هاى اجتماعى سازنده اثر بيش از آنكه در پى طرح معضلى از اجتماع، به ريشه يابى 
و دادن راه حل درســت به مخاطبان بپردازد، فاكتورهاى غلط و الگوهاى نامناسبى را پيش روى 

مخاطب قرار مى دهد.
متاسفانه، برخى فيلم هاى ساخته شده در اين زمينه فقط، در حد به تصوير كشيدن معضل بوده و 
كمكى به اصالح آن نمى كنندكه خود اين امر ممكن است باعث اشاعه و گسترش معضل و حتى، 

قبح شكنى و ترويج آن گردد.
در اين راستا، سياستگذاران و نهادهاى فرهنگى مى توانند با ايجاد زمينه هاى مورد نياز به ساخت 
فيلم هاى درست و كارشناسى شده با مضمون آسيب هاى اجتماعى كمک كرده و اين ژانر از سينما 

را در خدمت  تعالى جامعه، تقويت امنيت روانى و نهادينه سازى هنجارهاى اجتماعى قرار دهند.
رهبرى معظم انقالب اسالمى بارها، روى موضوع پرداختن درست به آسيب هاى اجتماعى تاكيد 
كرده اند. شكى نيست در شرايطى كه در فضاى جنگ نرم دشمنان و تالش هاى آن ها براى متاثر 
ساختن هويت ملى و بومى و اصالت هاى فرهنگى هستيم اهتمام به موضوع آسيب هاى اجتماعى 
از حساسيت بيش ترى برخوردار مى شــود. چرا كه يكى از بهترين بسترها و مولفه ها براى ايجاد 
نارضايتى و ناامنى ذهنى و روانى برجسته كردن يكسويه، غيركارشناسى و ژورناليستى آسيب ها 
و هنجار ستيزى هاست؛ و طبيعى اســت اگر اين موضوع در محصوالت سينمايى و تلويزيونى بى 
پشتوانه مباحث تحليلى، كارشناسى و پژوهشــى عمده و آگرانديسمان شود تبعات و پيامدهاى 

تلخى را به همراه مى آورد.
بسيارى معتقدند كنترل در كاهش آسيب هاى اجتماعى تنها از مسير گفتمان سازى و رويكردهاى 
فرهنگى و  اجتماعى با مشاركت نهادهاى متولى در حوزه فرهنگ عمومى ميسر است .هزينه در 
آموزش همگانى مهارت هاى زندگى از طريق توليد محتوا در رسانه هايى چون: سينما و تلويزيون، 
شــبكه هاى اجتماعى و فضاهاى مجازى مى تواند عوارض اجتماعى، اقتصادى،  انتظامى و آسيب 

هاى اجتماعى نوپديد در جامعه را كاهش دهد و باعث روشنگرى و آگاهى مردم گردد.
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به گزارش خبرنگار ما ، ديدار نوروزى محســن 
مومنى شريف با هنرمندان و كاركنان حوزه هنرى 
انقالب اسالمى، چهارشــنبه ۱۶ فروردين ماه در 

تاالر انديشه حوزه هنرى برگزار شد.
رئيــس حــوزه هنــرى در اين ديــدار ضمن 
گراميداشــت ياد و خاطره هنرمندان درگذشته 
در ســال ۹۵، اظهار كرد: يكى از اين هنرمندان 
كه ارتباط نزديكى با حوزه هنرى داشت، مرحوم 
سعيد كشــن فالح بود. ايشــان با وجود كسالت 
و بيمارى، تالش مــى كرد تا در تمام جلســات 
شركت داشته باشد و هميشه نظرات كارشناسانه 
و دلسوزانه اى داشت و از ارائه نظراتش در بهبود و 

تعالى حوزه هنرى دريغ نمى كرد.
وى همچنين با اشاره به توجه ويژه رهبر معظم 
انقالب اســالمى به فعاليت هاى حوزه هنرى در 
ســال ۹۵، گفت: از خداوند منان به خاطر توجه 

رهبر معظم انقالب به حوزه هنرى سپاسگزاريم. 
البته به كمبودهاى خود نيــز واقفيم و براى رفع 
كمبودهــا، همــواره در تالش و تكاپو هســتيم. 
توجهات رهبر معظم انقالب اسالمى نشان مى دهد 
كه مسير حركتمان درست است و حوزه هنرى در 
جهت گفتمان انقالب اسالمى به درستى حركت 
مى كند. رهبر معظم انقالب اســالمى در ســال 
گذشــته ۱۳ ديدار با اهالى فرهنگ و هنر كشور 
داشــتند كه بيشــتر اين ديدارها، با هنرمندان و 

مسئوالن حوزه هنرى بوده است.
رئيس حوزه هنرى خاطرنشان كرد: حوزه هنرى 
با انقالب اسالمى معنا پيدا مى كند و اينكه امروز 
اين نهاد را با پسوند انقالب اسالمى مى شناسند، 
راه ما را سخت تر مى كند و بايد بيش از پيش به اين 
مقوله توجه داشته باشيم. البته فعاليت هاى حوزه 
هنرى نيز بسيار گسترده بوده است و اين نهاد در 

حال حاضر بيش از يک هزار پروژه در دست توليد 
دارد. به عنوان مثال فقط در بخش مســتند ۶۰ 

پروژه در حال توليد مى باشد.
وى ادامه داد: جشنواره هاى حوزه نيز تنها براى 
ارائه گزارش كار و فعاليت ويترينى نيســت، بلكه 
بســيارى از هنرمندان و اهالى ادبيات برجســته 
كشور، از دل همين جشــنواره ها و فعاليت هاى 

حوزه هنرى بيرون آمده اند.
وى همچنين با تاكيد بر اينكه ســال ۹۶ براى 
حوزه هنرى سال مهمى است، تاكيد كرد: امسال 
ســال جهش و درخشــش حوزه هنرى خواهد 
بود. امسال در آســتانه چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى هســتيم و نگاه ويژه اى به معارف 
انقالب و معرفى اين گونه مضامين خواهيم داشت. 
همچنين بخشــى از فعاليت هاى ملى، به مراكز 

فعال استانى حوزه هنرى واگذار خواهد شد.

مومنی شریف در دیدار نوروزی با کارکنان حوزه هنری مطرح کرد: 

امسال سال جهش و درخشش حوزه هنری است
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علی قربانی دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای شد
 على قربانى، معاون اجرايى سازمان سينمايى حوزه 
هنرى، طى حكمى رسمى به عنوان دبير دوازدهمين 

جشنواره بين المللى فيلم ۱۰۰ ثانيه اى منصوب شد.
فاضل نظرى، معاون هنرى و رئيس جشــنواره هاى 
حوزه هنرى، در حكمى رسمى على قربانى را در سمتى 
جديد به عنوان دبير دوازدهمين جشنواره بين المللى 

فيلم ۱۰۰ ثانيه اى معرفى كرد.
متن نامه فاضل نظرى به شرح زير است:

جناب آقاى على قربانى
نظر به شايســتگى و تجربه هاى ارزشــمند شما به 
موجب اين حكم به عنوان »دبير دوازدهمين جشنواره 

بين المللى فيلم ۱۰۰ ثانيه اى« منصوب مى شويد.
اين جشــنواره كه هرسال با شــعار سينماى اخالق 
برگزار مى شود، مجالى براى روايتگرى صادقانه، دقيق 
و خالقانه  ســينماگران و به ويژه جوانــان اين عرصه 
است. جشــنواره اى كه على رغم تكيه و تاكيد بر فرم و 

محدوديت هاى قالب ۱۰۰ ثانيه اى، در هر دوره توانسته 
در حوزه »بيــان و ترويج موضوعات اخالقــى با زبان 
تصوير«، »ايجاد و تبيين گونه  بديع فيلم ۱۰۰ ثانيه اى 
در عرصه ملى و بين المللى«، »كشــف اســتعدادهاى 
تــازه«، و در نهايت »كمــک به رشــد و تعالى آن ها« 

موفقيت هاى ارزشمندى داشته باشد.
ان شاءاهلل ضمن توجه به شعار سال )اقتصاد مقاومتى، 
توليد-اشــتغال( و بهره مندى از ظرفيت مشــاركت و 
همكارى دســتگاه ها يا نهادهاى مرتبط و همســو از 
رهگذر تالش و همت جناب عالى كه دبيرى دوره قبل را 
نيز برعهده داشته ايد، در مسير اهداف جشنواره يعنى 
شناسايى اســتعدادهاى جوان هنرى و آفرينش آثار 
صد ثانيه اى در حوزه سينماى اخالق قدم هاى موثرى 

برداشته شود.
فاضل نظرى 
 معاون هنرى و رئيس جشنواره هاى حوزه هنرى

پخش ۹ فیلم
 توسط حوزه هنری در سال جدید
مدير پخش موسســه بهمن ســبز حوزه هنــرى از پخش ۹ فيلم 

سينمايى در سال جديد توسط اين موسسه خبر داد.
غالمرضا فرجى گفت: تا به حال از ميان توليدات ســينمايى سال 
گذشــته، پخش فيلم هاى ســينمايى »فصل نرگــس«، »قهرمان 
كوچک«، »كارگرســاده نيازمنديم«، »پرى دريايى«، »فيلشــاه«، 
»شــهرى كه نمى خوابد«، »رهايى از بهشت«، »زير سقف دودى« و 
»بيســت و يک روز بعد« را به عهده گرفته ايم و ممكن است از ميان 
فيلم هايى كه در جشنواره نبودند يا هنوز ديده نشده اند و در راهند به 

اين فهرست، اضافه شود.
وى ادامه داد: امســال پخش حوزه هنرى، ويترينى متنوع دارد. از 
سينماى كودک، فيلم اجتماعى، فيلم خانوادگى و انيميشن در اين 
فهرست بلند باال ديده مى شود. اميدوارم سينماى ايران در سال ۹۶ 

روزهاى خوبى پيش رو داشته باشد.

پیام تسلیت سازمان سینمایی حوزه هنری برای مرزبانان شهید
سازمان سينمايى حوزه هنرى در پى اقدام تروريستى اشرار كوردل و شهادت تعدادى از مرزبانان غيور كشور پيام تسليتى صادر كرد.

 در پى اقدام تروريستى اشرار كوردل در منطقه مرزى سيستان و بلوچستان و شهادت تعدادى از غيورمردان و سربازان ميهن اسالمى 
روابط عمومى سينمايى حوزه هنرى با صدور اطالعيه اى ضمن محكوم كردن اين اقدام وحشيانه و ضد انسانى شهادت اين مرزبانان 

غيور را به ملت شريف ايران و خانواده اين شهداى واالمقام تسليت گفت.

بر پايه اين خبر، متن اين اطالعيه به اين شرح است: 
»خبر اقدام تروريستى و وحشيانه اشــرار  كوردل در منطقه مرزى سيستان و بلوچستان و شهادت و 

مجروح شدن تعدادى از مرزبانان دلير و غيور كشورمان دل هايمان را به درد آورد.
سازمان سينمايى حوزه هنرى با نهايت اندوه و تأثر، ضمن تسليت به خانواده هاى معزز اين شهداى 
واالمقام و ابراز همدردى با آنان،اعالم مى دارد: ياد و خاطره اين غيورمردان و راست قامتان، كه با تعهد و 
خلوص در مسير تأمين امنيت ميهن اسالمى و پاسدارى و حراست از مرزهاى شرف و افتخار ايران عزيز 

جان نازنين شان را ايثار كردند همواره، در حافظه ملت جاودان خواهد ماند.«
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پخش مستند »A 157« از شبكه مستند

فيلم مستند »A157« محصول سازمان سينمايى حوزه هنرى دو جايزه از 
جشنواره فيلم »سينيه دو نويى« )Signes de Nuit( ايتاليا را از آن خود كرد.

فيلم مستند »A157« به كارگردانى بهروز نورانى پور و از توليدات »مركز 
مستند سوره« وابسته به سازمان سينمايى حوزه هنرى جايزه »ساينز اوارد« 
و جايزه اصلى بخش مستند جشنواره فيلم »سينيه دو نويى« ايتاليا را دريافت 

كرد.
 

فيلم مستند »A157« در سلسله  جشــنواره هاى بين المللى »سينيه دو 
نويى« كه پيشتر در آلمان و فرانسه جوايزى را به  خود اختصاص داده بود، اين  
بار در ايتاليا نيز توانست دو جايزه را از آن خود كند. هيئت داوران دانشجويى 
جايزه »ساينز اوارد« بخش مستند را به  خاطر بيان شگفت انگيز يک واقعيت 

دردناک به اين فيلم اختصاص داد.  
 همچنين هيئت داوران جشــنواره، جايزه ى اصلى بخش مستند را به  اين 

فيلم اعطا كرد.  
 مستند »A157« تاكنون جوايز بسيارى را در داخل كشور از جمله جشنواره 
فيلم فجر، مقاومت، سينما حقيقت و … كســب كرده و پيش از اين جايزه 
اصلى جشنواره  بين المللى فيلم »Zeichen der Nach« آلمان، جايزه فيلم 
منتخب از نگاه تماشاگران جشنواره »Chambéry« فرانسه، جايزه بهترين 
مستند جشنواره »واچ داكز« لهســتان و جايزه ويژه هيئت داوران جشنواره 

فيلم »سينيه دو نويى« فرانسه را نيز از آن خود كرده است.
 اين فيلم مستند روايتى اســت از سرگذشت تلخ سه دختر كرد سورى كه 
مورد تجاوز داعش قرار گرفته اند و در شرايطى تكان دهنده زندگى مى كنند.

 جشنواره فيلم »ســينيه دو نويى« )Signes de Nuit( روزهاى ۱۶ و ۱7 
فروردين در شهر اربينوى ايتاليا برگزار شد.

 بهترين مستند جشنواره فيلم فجر در سال ۹4 در برنامه »به اضافه مستند« 
از شبكه مستند پخش شد.

فيلم »A۱۵7« به كارگردانى بهروز نورانى پور محصول مركز مستند سوره 
در برنامه »به اضافه مستند« از شبكه مستند پخش شد.

 چهاردمين قســمت از »به اضافه مســتند« به پخش و بررســى مستند 
»A۱۵7« اثر تحسين شــده بهروز نورانى پور و از محصوالت مركز مستند 

سوره اختصاص يافت.
 اين اثر روايتى است از سرگذشــت تكان دهنده سه دختر كرد سورى بعد 
از تجاوز داعش به آن ها كه تاكنون در ۱۲ جشنواره خارجى حضور داشته و 
در جشنواره هاى داخلى نيز موفق به كسب جوايزى از جمله سيمرغ بلورين 

بهترين مستند جشنواره فجر شده است.
 »به اضافه مســتند« با حضور كارگردان و كارشناســان مربوط به مسائل 

سوريه به بررسى موضوعات مطرح شده در اثر پرداخت.
 اين برنامه به تهيه كنندگى ســيد محمد حســين ميــرى، كارگردانى 
محمدرضا رضاييان و ســردبيرى مهدى خانعلى زاده، با اجراى على صدرى 

نيا توليد مى شود.
 »به اضافه مستند« سه شنبه، ۲۹ فروردين ساعت ۲۰:۳۰ از شبكه مستند 
سيما روى آنتن رفت  و چهارشــنبه ۳۰ فروردين ساعت ۹:۳۰ و جمعه يک 

ارديبهشت ساعت ۱۳:۳۰ بازپخش شد.

  دو جایزه جشنواره »سینیه دو نویی« ایتالیا به »A157« رسید
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نمایش ۶ فیلم
 همزمان با هفته هنر انقالب اسالمی

 در حوزه هنری
همزمان با آغاز هفته هنر انقالب اسالمى چهار فيلم ســينمايى، يک انيميشن و يک مستند در تاالر 

انديشه حوزه هنرى به نمايش درآمد.

همزمان با آغاز هفته هنر انقالب اســالمى در كنار ســاير برنامه هاى اين هفته، ۶ فيلم در گونه هاى 
مختلف از جمله مستند ، انيميشن و ســينمايى به نمايش در مى آيد. اين آثار از روز ۱۹ فروردين ماه  

ساعت ۲۰ در تاالر انديشه به نمايش گذاشته شد .

۱۹ فروردين فيلم مستند »بزم رزم« ساخته سيد وحيد حسينى
۲۰ فروردين فيلم سينمايى »وياليى ها« ساخته منير قيدى

۲۲ فروردين فيلم سينمايى انيميشن »رهايى از بهشت« ساخته على نورى اسكويى
۲۳ فروردين فيلم سينمايى »ماجراى نيمروز« ساخته محمدحسين مهدويان

۲4فروردين فيلم سينمايى »بيست و يک روز بعد« ساخته سيد محمدرضا خردمندان
۲۵ فروردين فيلم سينمايى »رگ خواب« ساخته حميد نعمت اهلل

نمایش »خسته نباشید!« در جشنواره فیلم »روز زمین« آمریكا
فيلم سينمايى »خسته نباشيد!« محصول سازمان 
ســينمايى حوزه هنرى در بخش رقابتى جشــنواره 

بين المللى »روز زمين« آمريكا به نمايش در مى آيد.

فيلم ســينمايى »خسته نباشــيد!« به كارگردانى 
افشين هاشمى و محســن قرايى از توليدات سال هاى 
گذشته ســازمان ســينمايى حوزه هنرى، در بخش 
رقابتى ســومين جشــنواره بين المللى »روز زمين« 
در شــهر كاليفرنيا آمريكا با ديگر آثار راه يافته به اين 

جشنواره به رقابت خواهد پرداخت.

اين جشنواره با موضوعيت محيط زيست و اهميت 
به كره زمين و فيلم هايى كه به انرژى پاک مى پردازند 

برگزار مى شود.

فيلم سينمايى »خسته نباشيد!« كه تنديس بهترين 
فيلم اول و بهترين كارگردان اول شانزدهمين جشن 
خانه سينما را دريافت كرده، داستان زوجى است كه به 

ايران مى آيند اما اختالفاتى دارند و ...

حسام محمودى، جالل فاطمى، غوغا بيات، فرزاد 
باقرى، رويا افشار و ...بازيگران »خســته نباشيد!« 

. هستند

سومين دوره جشنواره بين المللى »روز زمين« از ۳۰ 
فروردين الى ۱ ارديبهشت ماه در شهر كاليفرنيا كشور 

آمريكا برگزار شد.
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روزهای پایانی فیلم برداری »سرو زیر آب« به کارگردانی باشه آهنگر

حوزه هنری پخش فیلم سینمایی »فصل نرگس« را بر عهده گرفت

فيلم بردارى جديدترين ساخته محمدعلى باشــه آهنگر با عنوان »سرو زير آب« اين 
روزها مراحل پايانى را سپرى مى كند.

 اين روزها عوامل فيلم »سرو زير آب« در دزفول به سر مى برند تا آخرين سكانس هاى 
فيلم را مقابل دوربين ببرند؛ تدوين اين فيلم هم توســط حميد باشه آهنگر به صورت 

همزمان انجام مى شود.
»سرو زير آب« اواخر دى ماه سال گذشته در تهران در لوكيشنى )سوله( واقع در اتوبان 
بسيج با حضور تعدادى از خانواده هاى معظم شهدا، مديران سينمايى و عوامل فيلم كليد 
خورد. عالوه بر تهران گروه فيلمبردارى چند هفته اى هم در يكى از شــهرهاى جنوبى 

برخى سكانس ها را فيلمبردارى كردند.
در اين فيلم رضا بهبودى، بابک حميديان، حســين باشــه آهنگر، مســعود رايگان، 
هومن برق نورد، همايون ارشــادى، مهتاب نصيرپور، فرخ نعمتى، مينا ساداتى، هادى 
قميشى، شهرام حقيقت دوســت، دنيا مدنى، مالک ســراج، مجتبى پيرزاده، حسين 
فالح، غالمحسين لطفى، حســن نجاريان، ناديا پروانى، الناز شاهوردى به ايفاى نقش 

مى پردازند.
»ســرو زير آب« تازه ترين ساخته محمدعلى باشــه آهنگر بعد از فيلم »ملكه« است 
كه سيد حامد حســينى تهيه كنند گى آن را برعهده دارد.عليرضا زرين دست مديريت 

فيلمبردارى اين فيلم را برعهده دارد.
»سرو زير آب« از محصوالت مشترک سازمان سينمايى حوزه هنرى است كه دو ارگان 

بنياد سينمايى فارابى و موسسه تصوير شهر در ساخت آن مشاركت دارند.

پخش فيلم سينمايى »فصل نرگس« به كارگردانى نگار آذربايجانى و تهيه كنندگى 
سحر صباغ سرشــت بر عهده موسسه فرهنگى تبليغاتى بهمن ســبز حوزه هنرى قرار 

گرفت.
به گزارش ماهنامه سوره سينما ، سحر صباغ سرشت تهيه كننده فيلم سينمايى »فصل 
نرگس« ضمن بيان اين موضوع گفت: »فصل نرگس« دومين فيلم نگار آذربايجانى اثرى 
پر لوكيشن است كه  قصه اى انسان دوستانه و عاشــقانه را در قالب داستانى اميدبخش 

روايت مى كند.
وى افزود: با توجه به اينكه »فصل نرگس« فيلمى مناسب  تمام مخاطبان محسوب مى 
شود ، بهتر دانستيم زمانى را براى اكران و نمايش عمومى فصل نرگس در نظر بگيريم كه 
دانش آموزان محترم از درس و امتحانات فارغ شده باشند و دانشجويان عزيز به خصوص 
آنهايى كه از شهرستان هاى كوچک تر به شهرهاى بزرگ تر به خصوص پايتخت مى آيند 
امكان ديدن فيلم را داشته باشند. در نتيجه با توجه به مذاكرات انجام شده با پخش كننده 
فيلم )حوزه هنرى( پيش بينى مى شــود، فصل نرگس در نوبت اكران دوم عيد فطر به 

نمايش عمومى در بيايد.
تهيه كننده فيلم در پايان اظهار كرد: »فصل نرگس«  زمســتان ســال ۱۳۹۵ پروانه 
نمايش عمومى خود را دريافت كرده اســت و  با توجه به اينكــه از همان زمان با پخش 
كننده فيلم توافقات اوليه انجام شده بود،  در نوبت اكران و نمايش عمومى قرار گرفتيم 
تا ان شا اهلل فيلم در زمان پيش بينى شــده اكران عمومى شود. اين فيلم اثرى پربازيگر 
است و از جنوبى ترين نقطه تهران تا شــمالى ترين منطقه پايتخت را به تصوير كشيده 
است. يكتا ناصر ، ريما رامين فر ، پژمان بازغى و امير آقايى بازيگران اصلى فيلم به شمار 
مى روند و حضور چهره هايى همچون گوهر خيرانديش ، شايســته ايرانى ، محمدرضا 
هدايتى ، صالح ميرزاآقايى ،شيرين اسماعيلى و شبنم گودرزى بازيگران »فصل نرگس« 

را تشكيل مى دهند.
وى در پايان افزود: همچنين از حضور افتخارى رضا يزدانى ،  همايون ارشادى ، عليرضا 

خمسه و ژاله صامتى با ايفاى نقش خودشان در صحنه هايى از فيلم بهره مند شديم.
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حضور گسترده سازمان سینمایی حوزه هنری در بازار فیلم جشنواره جهانی
سازمان سينمايى حوزه هنرى با توليدات داخلى و خارجى در بازار جشنواره جهانى 

فيلم فجر حضور گسترده اى دارد.

به گزارش ماهنامه  سوره سينما، واحد بين الملل ســازمان سينمايى حوزه هنرى با 
آثار و عناوين جديد و به منظور ارائه توليدات مهم خود و ديگر تهيه كنندگان با بر پايى 
غرفه در اين رويداد، حضور بهم رسانده است. اين آثار شامل  فيلم بلند، فيلم كوتاه، فيلم 

مستند وانيميشن است.
بر پايه اين خبر؛ برخى از اين عناوين بدين شــرح هستند: »بيست و يک روز بعد« به 
كارگردانى محمدرضا خردمندان، »زير سقف دودى« ساخته پوران درخشنده، »كمدى 
انســانى« به كارگردانى محمدهادى كريمى، »فصل نرگس« ساخته نگار آذربايجانى، 
»ايتاليا ايتاليا« ساخته كاوه صباغ زاده و فيلم مستند »خواهران غريب« ساخته حسين 

همايونفر.
واحد بين الملل سازمان سينمايى حوزه هنرى در اين مكان از ساعت ۱۲الى۱۹ميزبان 

بازديدكنندگان خواهد بود.
بيستمين بازار بين المللى فيلم فجر امسال از تاريخ ۱ تا ۶ ارديبهشت در محل پرديس 

چارسو كاخ جشنواره جهانى فجر برگزار شد.

ایجاد »پرونده صنف بدلكاران« در بانک جامعاطالعات سینمایی برای نخستین بار

شش هزار و ۱7۵ پرونده شامل: پرونده افراد، فيلم ها، 
شركت هاى سينمايى و جشنواره ها طى سال ۹۵، توسط 
بانک جامع اطالعات سينماى ايران»سوره سينما« از 
مراكز سازمان سينمايى حوزه هنرى به روزرسانى شد.

اين بانک عالوه بر بروزرسانى پرونده ۶۱7۵ فعاليت 
سينمايى، پرونده ۹۵ فيلم ســاخته شده در سال ۹۵ 
را به همراه تصاوير اين آثــار در بانک ثبت و آماده بهره 

بردارى كرد.
در اين خبر آمده اســت: همچنين، بــراى اولين بار 
پرونده صنف بدلكاران سينما با مشاركت اين صنف در 
خانه سينما در بانک جامع اطالعات سينماى ايران ايجاد 
و اطالعات بدلكاران ســينمايى در آن به عنوان»ساير 
بازيگران« ثبت و همچنان، در حال بروزرسانى و جمع 

آورى اطالعات اين بخش از بدنه سينماى كشور است.
روابط عمومى سازمان سينمايى حوزه هنرى اضافه 
كرد: از ديگــر فعاليت هاى اين بانک در ســال ۹۵ مى 
توان بــه: »ثبت فروش اكــران فيلم ها در اين ســال و 
برنامه نمايش فيلم در سراســر كشور ويژه سينماهاى 
حوزه هنرى«، »ســاخت پرونده جشــنواره فجر دوره 

سى وپنجم شامل: گزارش افتتاحيه، اختتاميه، قوانين 
و مقرارت، پيام دبير- معرفــى داوران و اعضاى هيئت 
انتخاب و همچنين نامزدها و برگزيدگان، آلبوم تصاوير 
به تفكيک روزها شامل ۹۰۳ تصوير از حواشى افتتاحيه، 
اختتاميه و نشست هاى خبرى«، »ساخت پرونده جهانى 
جشنواره فجر دوره سى وچهارم شامل: قوانين و مقررات، 
معرفى نامزدها و برگزيدگان، گزارش تصويرى به شكل 
روزشمار، معرفى فيلم ها و معرفى اعضاى هيئت انتخاب 

و داورى« اشاره داشت.
بر پايــه اين خبر، بانــک جامع اطالعات ســينماى 
ايران از مراكــز زيرمجموعه روابط عمومى ســازمان 
سينمايى حوزه هنرى است كه شامل: پرونده ۳۲ هزار 
و 4۳۹ سينماگر از سال ۱۳۰۹، سه هزار و ۵۰7 پروند 
فيلم شــامل: آلبوم عكس ها، خالصه داستان و تيتراژ؛ 
همچنين، اطالعات مربوط به 7۶۵ شركت و فيلم هاى 

توليد شده است.
شــايان ذكر اســت: محتواى بانک جامع اطالعات 
سينماى ايران »سوره ســينما« كه اولين و تنها بانک 
اطالعاتى )ديتابيس( ســينماى ايران اســت شامل: 

تاريخچه ســينماى ايران، معرفى فيلم هاى ســاخته 
شــده ايرانى به همراه كليه اطالعات مربــوط به آنها 
)عوامل فيلم، مشخصات فنى، خالصه فيلم، بيوگرافى 
و ســوابق هنرى ســينماگران ايرانى( از سال پيروزى 
انقالب اســالمى تا كنون مى باشــد، بزرگترين گالرى 
عكس سينمايى )شامل عكسهاى صحنه ،پشت صحنه 
و پوستر( براى فيلم ها، افراد و جشنواره ها، گزارش كامل 
از نتايج جشنواره هاى داخلى و بين المللى و رويدادهاى 
روز آن، امكان دسترســى به اطالعات روز سينماهاى 
تهران به طور كامل،  بخش آرشيو عكس شامل عكس 
فيلم، پشت صحنه فيلم و هنرمندان مى شود. همچنين 
پرونده كامل )شامل قوانين و مقررات، فيلم ها، جوايز، 
تصاوير و...( از اطالعات مربوط به جشــنواره هاى مهم 
سينمايى كشور مانند: جشنواره بين المللى فيلم فجر، 
جشنواره بين المللى فيلم كودک و نوجوان، جشن خانه 
سينما، جشــنواره بين المللى فيلم مقاومت، جشنواره 
بين المللى فيلم رشــد در اين بانک گردآورى شــده و 
پرونده فيلم هاى ســينمايى به تفكيک ســال توليد از 

۱۳۰۹ تاكنون در آن ارائه شده است.
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سینماگران
 انقالب عكس العمل 
سریع داشته باشند

حمزه زاده 
 رییس سازمان سینمایی حوزه هنری:

رييس سازمان ســينمايى حوزه هنرى با اشــاره به لزوم 
عكس العمل سريع ســينماگران انقالب درباره موضوعات 
مختلف، گفت: سينماگران انقالب در توليد آثار عكس العمل 

سريع را در دستور كار قرار دهند.

محمد حمزه زاده رييس ســازمان ســينمايى حوزه هنرى 
سازمان تبليغات اسالمى با بيان اينكه در تعريف هنر انقالب 
و هنر غير انقالب اختالف وجود دارد، اظهار داشت: برخى  
معتقدند ما دوگانه اى به نام هنــر انقالبى و هنر غيرانقالبى 
نداريم اما ما در حوزه هنرى تعريف مشخصى از هنر انقالب 
داريم.وى گفت: در صدر موسســين و مولفين عبارت هنر 
انقالبى، شهيد آوينى است. ايشــان در تعريف هنر انقالب 
هدف را اصالح جامعه دانسته و به اين معنى مى توان گفت 
هنرانقالبى يک هنر مصلحانه و هنرى است كه اگر نقيصه اى 
در جامعه و افراد وجود دارد اين هنر عالوه بر نشــان دادن 
آن نواقص به قصد اصالح آن حتماً راه و چاره و اميدى نشان 

مى دهد تا به نوعى به حل مشكل منجر شود.
معاون ســينمايى حوزه هنرى ســازمان تبليغات اسالمى 
افزود: هنر انقالبى بر خالف ساير آثار، بُن بست ندارد. غايت 
هنر انقالب كمال انســان و جامعه اســت. كمال انسان در 
بهترين حالت با شهادت او ترسيم مى شود. شهيد آوينى كه 
مولف، پديد آورنده و يكى از برگزيدگان اين هنر است نيز 
همين مسير هنر را در پيش گرفتند كه در نقطه پايانى راه 

منجر به شهادتشان شد.

محمود گبرلو در گفت و گو با خبرنگارما در خصوص شــعار امســال مقام معظم 
رهبرى و لزوم  توجه بــه بحث »اقتصاد مقاومتــى، توليد-اشــتغال« بيان كرد: 
واقعيتش را بخواهيد سينما از دور جاذبه هاى فريبانه زيادى دارد؛ اما وقتى با نگاه 
تحليل گرانه و موشكافانه به درون و بطن آن نگاه مى كنيم خواهيم ديد كه به هيچ 
عنوان اينگونه نيست، عوامل سينما با بيكارى و فقر شديد دست به گريبانند و اين 
خود آسيب جدى به حوزه  تفكر در ســينما وارد مى كند. گاهاً، عوامل سينما براى 
بدست آوردن درآمد بيشتر تن به هر كارى مى دهند و اين باعث مى شود فيلم هاى 
صاحب انديشه كمتر ساخته شــود و ما با رواج فيلم هاى سطحى و كم عمق مواجه 

شويم.
وى ادامه داد: دو سالى مى شود كه رهبر معظم انقالب به بحث اقتصاد توجه جدى 
مى كنند؛ ايشان قطعا بر اساس علوم و با تكيه بر دانش و آگاهى از جامعه و بر مبناى 
اقتصاد كشور اين شــعار را انتخاب كردند و قطعاً، منظورشان ترسيم اقتصاد كالن 

كشور است تا حركت مفيدى براى رسيدن به جامعه پويا صورت بگيرد.
گبرلو در ادامه صحبت هايش افزود: شعار امسال براى كسانى كه در عرصه فرهنگ 
و هنر كار مى كنند به خصوص، فعاالن سينمايى بسيار مورد توجه بايد قرار بگيرد. 

وى درباره جايگاه سينماى امروز انقالب اسالمى 
نيز اضافه كرد: هنر ســينما اساساً بعد از پيروزى 
انقالب تاسيس شد. سينماى قبل از انقالب چيزى 
براى ســينماى بعد از انقالب به ارث نگذاشــت. 
سينماى انقالب، پس از پيروزى انقالب اسالمى 
تشــكيل شــد و نيروهاى خود را پرورش داد و 

كماكان به پيش مى رود.
معاون سينمايى حوزه هنرى ســازمان تبليغات 
اســالمى تاكيد كرد: اگــر امروز پيشــرفتى در 
سينماى ما وجود دارد و آثار خوب و پُر مخاطبى 
دارد، غريب به اتفاق آن   آثار متعلق به هنر انقالبى 

است.
تصريح كرد: اگر به حافظه رجوع كنيم چهره هاى 
متنوع و مختلف و آثــار خوب و فاخر ضمن اينكه 
متعلق به ســينماى انقــالب و مــروج اخالق و 
آرمان هاى انقالب اســالمى هستند جزء بهترين 
آثــارى بوده انــد كه مــورد اعتناى مــردم قرار 

گرفته اند.
وى درباره قله هاى پيش  روى ســينماى انقالب 

گفت: ســينما در دنيا به عنوان يكى از ابزارهاى 
ترويج گفتمان نقش ايفا مى كند. گفتمان انقالب 
اســالمى نيازمند اين اســت كه از طريق سينما 
و ساير هنرها توســعه و ترويج يافته و تبديل به 

جريان شود.
حمــزه زاده ادامــه داد: پيش نياز جريان ســازى 
گفتمانى انقالب اسالمى هوشيارى و عكس العمل 
سريع جامعه سينمايى كشور نسبت به مهمترين 
وقايعى اســت كه امروزه در جهان اسالم همانند 
بيدارى اسالمى، توجه به مستضعفين و استكبارى 
ســتيزى رخ مى دهد. ما در حوزه سينما شاهد 
عكس العمل سريع نيســتيم. سينماگران انقالب 
در توليد آثار عكس العمل سريع را در دستور كار 

قرار دهند.
حمزه زاده تاكيد كرد: ســينماى انقالب اسالمى 
اگر بتواند مسئله عكس العمل سريع را در دستور 
كار خود قرار دهد شايد بتوان گفت كه سينماى 

انقالب اسالمى به بلوغ رسيده  است.

اقتصاد مقاومتی 
باعث توزیع 
عادالنه سرمایه 
بین سینماگران 
نیز می شود

حمزه زاده 
 رییس سازمان سینمایی حوزه هنری:

محمود گبرلو :
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حمزه زاده در برنامه تلویزیونی
 »روی خط خبر«: 

ماهنامه سوره ســينما؛ برنامه تلويزيونى »روى خط 
خبر« با حضور محمد حمزه زاده، معاون ســينمايى 
حوزه هنرى درباره معيارها و شاخص هاى نامزدهاى 
هفته هنر انقالب بحث شــد. در ادامــه صحبت هاى 

محمد حمزه زاده را مى خوانيد:
حمزه زاده بــا تبريک بزرگداشــت هنــر انقالب، به 
شــاخص ها و معيارهــاى انتخاب چهــره هاى هنر 
انقالب اشاره كرد و گفت: در درجه اول اشاره كنم كه 
جشنواره ها ۳ هدف عمده دارند. ۱( معرفى الگو يعنى 
اينكه اهداف هدايتى دارند. ۲( رصد رويش ها و پايش 
ها ۳(حمايت براى رشد. جايزه هنر انقالب در طى اين 
چند ســال اين اهداف را دنبال مى كند و مهم ترين 
هدف اش تاباندن نور بر چهره هاى هنرمندان انقالبى 
اســت كه تالش كردند در جهت اهداف و ارزش هاى 

انقالب آثار ارزشمندى خلق كنند.
وى ادامه داد: انتخــاب چهره ســال مكانيزمى دارد 
كه از يک فهرســت 4۰ يا ۵۰ نفرى اشخاص هنرمند، 
نخبه گان و صاحــب نظران حوزه فرهنگ براســاس 
معيارهايى كــه اعالم كرديم، معرفى مــى كنند و در 
حال حاضر افرادى كه به عنــوان ۵ نفر نهايى انتخاب 
شــدند از چند حوزه هنرى تشكيل شــده اند. آقاى 
حاتمى كيا فيلمســاز انقالب اسالمى به دليل ساخت 
فيلم باديگارد، مســعود شــجاعى طباطبايى به علت 
جشــنواره كاريكاتور هلوكاســت و مجموعه فعاليت 
هايى كه در اين زمينه داشــتند، خانــم بهناز ضرابى 
زاده براى كتاب گلســتان يازدهم، آقاى حميد حسام 
و محمدحسين مهدويان براى فيلم سينمايى ايستاده 
در غبــار نامزدهاى انتخابى چهــره هفته هنر انقالب 

هستند.
معاون ســينمايى حوزه هنرى در خصــوص داوران 
هفته هنــر انقالب تصريح كــرد: ۶۰ داور كه تركيبى 
از هنرمندان پيشكسوت و صاحب نظران عرصه هنر، 

ادبيات و فرهنگ هســتند، چهره هاى هنر انقالب را 
انتخاب مى كنند.

به گفته حمزه زاده، معموال چهره برگزيده سال جايزه 
خود را از دست فرد برگزيده ســال قبل دريافت مى 
كند و منتخبين به دليل جايگاه شــان در حوزه توليد 
نيازمند به حمايت نداشــتند بلكه وجهى از جايزه پر 
رنگ شــده اســت كه به ارائه يک الگو و معيار براى 
هنرمند انقالبى اســت كه مى تواند بــه عنوان چراغ، 

مسير روندگان اين راه روشن مى شود.
وى با اشــاره به برنامه هاى برگزار شده در هفته هنر 
انقالب اظهار كرد: مجموعه اى از فعاليت هاى هنرى 
در طول هفته برگزار شده است. روساى حوزه هنرى 
و هنرمندان ســخنرانى دارند، نمايشــگاه ها و برنامه 
هاى افتتاحيه، همايش هاى مرتبط با هنر انقالب در 
شهرســتان هاى مختلف برگزار مى شود. هنرمندان 
در شــاخه هاى مختلف هنرى كه در طول ســال در 
جشنواره هاى مختلف مقامى كســب كردند، مجدد 
تجليل مى شــوند و تعدادى از هنرمنــدان به محضر 

خانواده شهدا مى روند و تجديد ميثاق مى كنند.
حمزه زاده به تعريف هنر انقالب پرداخت و اظهار كرد: 
اين دو گانــه هنر انقالبى و هنر ضــد انقالبى، دو گانه 
معروفى اســت و دائم در بزنگاه هــا از آن صحبت مى 
شود و حتى عده اى هم معتقد هستند كه ما چيزى به 
عنوان هنر انقالب نداريم و اين را نه به عنوان بحث ضد 
ارزش بلكه به اين شكل كه هنر ذاتا دينى است و از اين 
ديدگاه هنر را نگاه مى كنند. زاويه ديگر هم وجود دارد 
كه ما چه كاركرد و جايگاهى براى هنر قائل هســتيم. 
در اصل بايد به اين موضوع برگرديم كه اساسا فلسفه 
خلقت مخلوقات و بشر چيســت؟ و مدل هدايت هاى 

بشر چه چيزهايى هستند.
وى به تفاوت هنر انقالبى و هنر غير انقالبى اشاره كرد 
و گفت: فرق بين هنر انقالبى و غير انقالبى در نقشــه 

راهى است كه هر كدام پيش گرفتند. يعنى اين هنرها 
به كجا مى خواهند ما را هدايت كند. نقش هنر انقالبى 
ما را به  تكريم مكارم اخالق مى كشاند، ويژگى روحى 
و روانى ما باال مى برد تا به كمال برســاند. اين تعريف 

هنر انقالبى است.
حمزه زاده اذعان كرد: زمانى كــه به عمر انقالب نگاه 
كنيم و با توجه به اينكــه انقالب هنرمندان را خودش 
پرورش داده و آنان را بزرگ كرده اســت، مطمئنا گام 
هاى خوبى در اين زمينه برداشته شده است. باالخره 
كار هنرمند ســاخت اثر اســت و باز كردن دريچه ها 

جديد به روى انسان ها است.
وى درباره موانع فرهنگ هنر انقالب بيان كرد: غير از 
دشمنى هاى بيرونى و غير از بدخواهى هاى دشمنان 
خارجى، در داخــل هنرمندان براســاس اقتضائات و 
امكانات موجود به وظايفشــان عمل كردند. به اعتقاد 
من نقص هنر انقالب بيشــتر در حوزه مديريتى است. 
ارگان هاى مختلف بــا موضوع هنر انقــالب فعاليت 
دارند كه مى تواننــد با هم هماهنگ تــر و همدل تر 
باشند. امكانات خود را با هم به اشــتراک بگذارند. به 
فكر پرورش نيروهاى جديد باشند. ناهماهنگى ميان 
ســازمان هاى متولى هنر انقالب، ناهماهنگى تاسف 
بار و نگران كننده است. حتما تقسيم كارى ميان اين 
ســازمان ها بايد صورت بگيرد زيرا هــر كدام به طور 
جداگانه كار توليدى، تبليغــى، ترويجى دارند. كه با 
اشتراک گذاشــتن كارهاى خود مى توانند موفق تر 

عمل كنند.
حمزه زاده در پايان گفت: به مناسبت هفته هنر انقالب 
اولين پرديس سينمايى شهر اصفهان افتتاح مى شود 
و البته موافقت هاى خوبى بين چند سازمان و بنيادها 
صورت گرفت تا ســينماهاى خود ر ا در اختيار حوزه 

هنرى قرار دهند.

اين درحاليست كه عده اى از اهالى سينما معتقدند شعار »اقتصاد مقاومتى، توليد-اشتغال« رابطه ايى 
با سينما و حوزه فرهنگ و هنر ندارد. واقعيت مطلب اين است كه مجموعه فرهنگى كشور ذيل بحث 
»اقتصاد مقاومتى، توليد-اشتغال« تعريف مى شــود چراكه رابطه جدى بين فرهنگ و اقتصاد وجود 
دارد. اگر صرفا به اقتصاد توجه كنيم فرهنگ را از دســت مى دهيم و اساســاً، فرهنگ بدون اقتصاد 

توانايى تاثيرگذارى را ندارد.
اين منتقد معتقد است فعاليت هاى جدى اقتصادى نياز به ابزار رسانه اى قدرتمند دارد و چه ابزارى 
تاثيرگذارتر از سينما و تلويزيون كه با ساخت فيلم هاى ســينمايى و تلويزيونى مى توان به موضوع 

مورد بحث آنها پرداخته شود.
وى با بيان اينكه اگر سينما گردش اقتصادى درستى داشته باشد در زمينه توليد هم موفق مى شود 
بيان كرد: متاسفانه اقتصاد سينما گردش مخدوشى دارد و گردش مالى آن واضح و روشن نيست؛ و 
نكته مهم ديگر اينكه همه اهالى سينما از گردش مطلوب آن بهره مند نيستند چون وضعيت اقتصادى 
سينما مناسب نيست. فروش ميلياردى فيلم ها از ظاهر پرطمطراقى برخوردار است ولى وقتى همين 
ارقام ميلياردى را تجزيه و تحليل مى كنيد متوجه مى شويد دست كسى را نمى گيرد چون اين سرمايه 
برگشتى بايد بين چند گروه تقسيم شود و در نهايت چيزى باقى نمى ماند لذا مى توانيم بگوييم واژه 

ميلياردى فقط عنوان پرطمطراقى است كه به فيلم ها داده مى شود.

گبرلو ادامه داد: ساليانه نزديک به دويست فيلم هم اگر براى 
سينما توليد شود نه تنها سودى براى سينما ندارد بلكه ضرر 
هم دارد چون فيلم ها برگشت ســرمايه مناسب ندارند. تنها 
چند فيلم هســتند كه گليم خود را از آب بيرون مى كشند و 

مابقى با شكست مواجه مى شوند.
وى گفت: از طرف ديگر نيروهاى انســانى هم فعاليت خوبى 
در ســينما ندارند و تعدادى از آنها بعد از يک كار سالها خانه 
نشــين هســتند و عده كمى از عوامل به صورت مداوم كار 
مى كنند. بــه همين جهت به نظر من اگــر اقتصاد مقاومتى 
را بــه كل جامعه تعميــم دهيم در حوزه ســينما هم نقش 
كليدى خواهد داشت و باعث مى شــود سرمايه عادالنه بين 
سينماگران توزيع شــود و از گردش مناسبى هم برخوردار 
شود و از طرف ديگر ســينما هم به توليد مطلوب دست پيدا 
كند و هم نيروى انسانى درون سينما فعال باشندو از گردش 

اقتصادى مطلوب بهره ببرند.
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 اشتغال زایی عوامل سینما 
جدی گرفته شود

شهید آوینی
 دل سپرده والیت فقیه بود

مجید شاه حسینی: جمال شورجه:

جمال شورجه كارگردان سينما معتقد است: در سالى كه توسط مقام معظم 
رهبرى به نام »اقتصاد مقاومتى، توليد-اشــتغال« مزين شده بايد بحث 

اشتغال زايى عوامل سينما جدى گرفته شود.
جمال شورجه در گفت و گو يى در خصوص نقش و جايگاه هنر و سينما در 
تبيين شعار سال مقام معظم رهبرى »اقتصاد مقاومتى، توليد-اشتغال« 
بيان كرد: از دو جنبه مى توان به رهنمود كليــدى توجه كرد؛ اول اينكه 
بايد ببينيم با عنصر سينما، يا سيما و حتى، تبليغات چه سوژه هايى را مى 
توانيم مد نظر قرار دهيم تا به صورت فيلم و يا مجموعه هاى تلويزيونى در 

آمده و به آن ها بپردازيم.
وى با بيان اينكه فيلمســازان مى توانند با انتخاب سوژه هايى با مضمون 
شعار مقام معظم رهبرى به مسئولين سينمايى و دولت در جهت برنامه 
ريزى و ساماندهى كمک كنند ادامه داد: همين االن سريال »كيمياگر« 
از شبكه افق در حال پخش اســت كه به بحث خودكفايى و توليد داخلى 
مى پردازد كه نشــان دهنده راهكارهاى مناسبى است كه مى تواند مورد 

استفاده قرار گيرد.
شــورجه به صحبت هايش ادامه داد: در واقع فيلمسازان هوشمند ما مى 
توانند با ساخته هايشان از وابســته بودنمان به اقتصاد ساير كشورها نهى 
كنند و بر توليدات داخلى  با كيفيت تاكيد داشته باشند. به واسطه استفاده 
از چنين سوژه هايى »كاهش بيكارى«، »نهى از توجه به اقتصاد برون زا« و 

»توجه به توليدات داخلى« گسترش و رواج بيشترى پيدا مى كند.
وى در بخش ديگرى از صحبت خود توضيح داد: جنبه ديگر شــعار مقام 
معظم رهبرى بحث مهم اشتغال است؛ ســينما در حال حاضر به لحاظ 
اشــتغال زايى ازعوامل مقابل دوربين گرفته تا پشت دوربين آن در ركود 
به ســر مى برد. همانطور كه همه مى دانيم اكثر عوامل سينما اين روزها 
بيكار هستند و به دنبال كار هستند؛ از طرف ديگر، مخاطبان سينما هم 
تعدادشان كم و توليدات هم كم  است وقتى مخاطب نداشته باشيم خود 
به خود ســقف توليدات هم افت پيدا مى كند. از جنبه ديگر، اين ميزان 
محصوالتى هم كه در ســال توليد مى شــود زمينه هاى نمايش برايش 

موجود نيست.
اين كارگردان و تهيه كننده ســينما و تلويزيون تصريح كرد: متاســفانه 
بايد بگوييم كه در حال حاضر به دليل عدم مديريت درست، توزيع كار به 
صورت عادالنه در سينما و سيما صورت نمى گيرد؛ در سيما و سينما انگار 
تعدادى تهيه كننده و بازيگران هستند كه مى توانند حضور مداوم داشته 
باشند و تعدادى ديگر، ساليان سال است كه بيكار هستند؛ نه اينكه توانايى 
كار نداشته باشند كسى به سراغشــان نمى رود؛ اين درحاليست كه بايد 
توليد در بين آحاد دست اندركاران سينما بچرخد نه اينكه  در دست يک 

عده خاص باشد.

مجيد شاه حسينى استاد دانشگاه و كارشناس فرهنگى در گفت و گو با سوره سينما بيان 
كرد: به نظر من مهمترين شاخصه و خصلت شهيد بزرگوار مرتضى آوينى اين بود كه اهل 
شهرت طلبى و نفس پرستى نبود؛ متاسفانه شهرت طلبى و توجه به نفسانيات گرفتارى 
بسيارى از هنرمندان ماست. اينكه منيت خود را مقدم بر اهداف فرهنگى مى دانند اما 
آوينى اين صفت را نداشت و بعد از وقوع انقالب اسالمى آنچنان در هنر انقالب ذوب شد 

كه ديگر نفسانيات خود را نمى ديد.
وى ادامه داد: آوينى كه پيش از انقالب در تعداد زيادى از آثارش گرايش به غرب و تفكر 
شبه روشنفكرى ديده مى شد و به قول خودش او بعد از انقالب تمام اين دست نوشته 
هاى خود را يكجا به آتش كشــيد و خود را وقف انقالب كرد و وقتى هنرمند نفس خود 

را كوچک كند آنجاست كه در نظر ديگران ارزش پيدا مى كند و خدا به او آبرو مى دهد.
اين كارشــناس فرهنگى گفت: آوينى تا آنجا پيش رفت كه محل رجوع سواالت بچه  
مسلمان هاى انقالب بود؛ به خصوص سواالت فرهنگى  متعددى كه آنها داشتند و پاسخ 
هاى غنى براى سواالت خود نمى يافتند علم اين شهيد بزرگوار باعث مى شد جمع كثيرى 

از جوانان دور او جمع شده و حلقه معرفتى پيرامونش شكل بگيرد.
شاه حسينى خاطر نشان ســاخت: آوينى  معتقد بود اين عرصه را بايد تا ظهور حضرت 
حجت)ع( ادامه داد. خود را وقف فرمايشات مقام معظم رهبرى و امام راحل مى كرد و 
ارادت ويژه به اين دو بزرگوار داشت و اين توجه ويژه او باعث طعنه ها و نقدهاى زيادى به 
او بود؛ چون به معناى واقعى دل سپرده واليت فقيه بود و مصاديق هنرى خود را بى هيچ 

پروا و واهمه اى عاشقانه به آنها تقديم مى كرد.
وى افزود: مرتضى آوينى بعد از شهادت مفسرين زيادى پيدا كرد؛ گروهى كه در دوران 
حيات وى مرام و تفكر غرب زده آنها توسط آوينى نقد شده بود مى گفتند كه آوينى هم 
مثل ما تفكر شبه روشنفكرى داشــت و اگر االن زنده بود همين روش را ادامه مى داد و 

مثل امروز ما مى انديشيد.
مديرعامل سابق بنياد سينمايى فارابى در بخش ديگرى از صحبت خود گفت: حال كه در 
بيست و سومين سالگرد شهادت ايشان قرار داريم موظفيم آوينى را به جوانان بشناسانيم  
جوانانى كه وى را نديدند و از تفكرش آگاه نيستند از طريق دست نوشته ها، خاطره ها و 
نقل قول هاى مكتوب وى را جستجو كنند و به نقل قول هاى شفاهى و مغرضانه استناد 

نداشته باشند كه بيشتر آنها جعلى است.
وى  ادامه داد: نحوه شهادت مرتضى آوينى هم نشــان داد كه وى تا دقايق پايانى عمر 
خود دلسپرده روح انقالب بود و خود را وامدار دفاع مقدس و شهيدان مى دانست و محل 
شهادت وى هم بيابان فكه بود؛ مرگ او به شيوه انتلكتوئل هاى غرب زده پشت ميز كافه 

اتفاق نيفتاد شهادت او هرچند با تاخير اما در دل جبهه ها و در ميان شهدا مقدر شد.
شاه حسينى افزود: آوينى تا آخر عمر بر آرمان و خواسته هايش مقاومت كرد و تغيير مسير 
نداد . وى انقالبى طلبكار از نظام نبود و هميشــه خود را مديون انقالب اسالمى ايران و 
شهيدان آن مى دانست؛ برعكس كسانى كه با انقالب كارشان را شروع و بعد از انقالب 
تغيير مسير دادند  و از نظام طلبكار شدند او پايمردى در اصولش داشت اميدوارم دعاى 

خير ايشان توشه سفر هنرمندان جوان باشد.



سينماى بلند و هم در عرصه فيلم هاى كوتاه و مستند نه تنها به نفع فرهنگ جامعه، رشد و اعتالى آن 
نيست بلكه، دربردارنده آسيب ها و مضراتى هم هستند و حتى، قابليت پخش و اكران را هم ندارند.

چه مى شود اگر با تدبير درست به شكل گيرى و ســامان دهى توليد آثارى كمک كنيم كه در جهت 
مهم ترين و كاربردى ترين نيازهاى جامعه و منافع ملى ما باشــد؟ اين البته، شامل رويكرد توليد آثار 

در رسانه ملى و ساخت مجموعه هاى تلويزيونى و آثار ويديويى هم مى شود.
نكته مهم ديگر، به جايگاه رسانه اى و الگوسازى و الگودهى جامعه سينمايى و سينماگران مربوط مى 
شود. اقتصاد مقاومتى كليدواژه سبک و ســياق زندگى ايرانى و اسالمى است. شكى نيست كه سينما 
و محصوالت سينمايى جريان ساز هستند و در ترسيم سبک  و تكوين عواطف اجتماعى نقشى نافذ و 
ماندگار دارند. بســيارى از جدى ترين محتواهاى مورد نياز جامعه را مى توان از طريق پيام فيلم هاى 
سينمايى انتقال داد. مولفه هايى كه ساختار روابط اجتماعى و مناسبات اقتصادى جامعه را شكل مى 
بخشند. مانند:اصالح الگوى مصرف، مزيت هاى ســبک زندگى ايرانى، مدل مصرف خانوارها و تربيت 
كودكان خصوصا نوجوانان كه به دنبال شخصيت سازى و هويت ســازى هستند،  نقش خانواده ها در 
مصرف درست منابع،  فرهنگ قناعت به معناى مصرف به مقدار كفايت، پرهيز از تجمل گرايى، اجتناب 

از چشم  و همچشمى، حمايت از توليد ملى، مديريت منابع انرژى و ميزان مصرف و...
فيلم هاى ســينمايى و مجموعه هاى تلويزيونى مى توانند با تصوير درســت و روايت هاى تاثيرگذار، 
جلوه هاى متعالى فرهنگ عمومى را برجسته سازى نمايند و در جاى جاى آثار به صورت غيرمستقيم 

و هوشمندانه اين تجليات را القاء و تبليغ نمايند.
متاسفانه، آثار سينمايى و توليدات تلويزيونى ما، اغلب، ناآگاهانه، شايد به نوعى در گسترش فرهنگ 
اشرافى، تجمل گرايى و مصرف زدگى؛ و به رخ كشاندن امتيازات سبک زندگى مدرن متاثر از سرمايه 
دارى غربى دخيل بوده اند. به راحتى مى توان با تقويت برخــى مالحظات عقربه نگاه و جهت حركت 

را تغيير داد.
چهره هاى مطرح سينمايى به عنوان مراجع فكرى و احساســى جامعه، از ديگر سو نيز،  نقش مهمى 
در تبليغ سياســت هاى اقتصاد مقاومتى خواهند داشــت. نســل جوان و نوجوان جامعه به شدت از 
ستاره هاى سينما و هنرپيشه هاى مطرح الگو بردارى مى كند. بســيارى از رفتارها و كيفيت حضور 
اجتماعى بازيگران مورد تقليد بخش هايى از جامعه قرار مى گيرد. از اين رو، نمى توان از گستره عظيم 
تاثيرگذارى اين چهره ها غافل شد. همچنانكه، بعضا، براى معرفى برخى از محصوالت صنعتى و توليدى 
از اين چهره ها در تبليغات استفاده مى شود فى نفسه، اين قشر به اقتضاى جايگاه و پايگاه مرجعى كه 
در جامعه دارند مى توانند در مســير فرهنگ سازى، اطالع رســانى و تقويت نهضت اجتماعى اقتصاد 

مقاومتى و شكوفايى آن در پهنه اجتماع حمايت و كمک نمايند.
ترديدى نيســت كه موقعيت كنونى كشور درعرصه اقتصاد مستلزم بســيج همگانى و مشاركت ملى 
اســت. امروزه دفاع از كيان و حدود اقتصادى كشور و محافظت از منابع و ســرمايه هاى آن در مقابل 
تهاجم دشمن همچون دوران دفاع مقدس وظيفه همگانى است و به همين دليل رهبرى انقالب طى 
سال هاى اخير روى محور اقتصاد مقاومتى تاكيد دارند. بر اين باورم در اين زمينه و در راستاى فرهنگ 
ســازى اين نهضت اقتصادى نيازمند نوعى جهاد فرهنگى به صورت عام و جهاد ســينمايى به صورت 

ويژه تر هم هستيم.
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شايد در وهله نخســت اين ذهنيت تداعى گردد با اين رويكرد 
و نامگذارى، رسالت و ماموريتى متوجه حوزه هاى فرهنگى و 
هنرى و مراكز و قشرهاى ســينمايى نيست. ولى شكى نيست 
كه عرصه هاى گوناگون هنر بويژه، ســينما، بــه دليل پيوند 
عميق و گســترده اش با اقشــار جامعه و نيز، به حسب شعاع 
وسيع تاثيرگذارى در رشد و ارتقاى فرهنگ عمومى از جايگاه 
حائز اهميتى در عينيت بخشى و تحقق شعار اقتصاد مقاومتى 

برخوردار هستند.
سينماگران و هنرمندان هم در عرصه توليد آثار و هم در ارائه 
الگوهاى رفتارى مى توانند در تحقق اين شعار و راهبردهاى آن 
نقش آفرين باشند. اين طيف به دليل برخوردارى از جايگاه و 
پايگاه اجتماعى ممتاز، دوست داشتنى و تاثيرگذار در معرفى 
الگوهاى درست و ســبک صحيح زندگى ايرانى و اسالمى مهم 
هستند. ضمن اينكه در سه دهه پس از انقالب اسالمى، سينما، 
همواره، نشان داده در شناســايى و نهادينه سازى گذاره هاى 
مهم و ترسيم افق هاى تازه در بستر »فرهنگ و جامعه« نقش 
و كاركرد بى بديلى داشــته و به موازات ساير رسانه ها و حتى، 
جلوتر و پيشگام تر از آن ها، در جهت تحقق منويات رهبرى و 

مفاهيم كالن انقالب حركت كرده است.
با نگاهى به فلسفه سينماى انقالب اسالمى مى توان مهم ترين 
رسالت آن را تبيين و ترويج ارزش هاى انسانى و اسالمى عنوان 
كرد و پيــام هاى رهبرى كــه عصاره و براينــد ضرورت هاى 
فرهنگى، اجتماعى، سياســى و تاريخى جامعه و تاريخ معاصر 

است در همين راستاست.
ســينما رســانه اى اســت نافذ و تعيين كننده؛ و امروزه، در 
بسيارى از كشورها براى بسترسازى و عملياتى كردن برنامه ها 
و راهبردهاى كالن ملى و بين المللى از اين رسانه بهره گيرى 
مى كنند. نمى توان رابطه سينما با منافع ملى را ناديده گرفت. 
از اين رو، اين رسانه در دو بعد، توامان، قادر است براى نهاديه 
سازى مفهوم اقتصاد مقاومتى و گسترش آن در پهنه فرهنگ 

عمومى ايفاى نقش نمايد.
ساالنه بيش از ۱۰۰ فيلم در كشــور توليد مى شود و در حوزه 

سينماى مستند و كوتاه اين رقم به چند هزارعنوان مى رسد.
بديهى است تدوين سياست هاى شفاف و ابالغ آن و نيز، جهت 
دهى و هدايت درســت مفاهيم و مضامين به ســمت نيازهاى 
محتوايى و مفهومى جامعه از جمله رسالت ها و ماموريت هاى 
مراكز و سازمان هاى ذيربط در اين عرصه است. به راحتى مى 
توان بخشــى از سياست هاى حمايتى و بســته هاى تشويقى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و مراكز ديگر را به سمت توليد 
آثارى مبتنى بر شعار محورى سال و موضوع اقتصاد مقاومتى 

سوق داد.
با نگاهى به وضعيت آشفته توليد در سينماى ايران درخواهيم 
يافت بخشى  از آثار ساخته شده در سينماى ايران هم در حوزه 

نقش سینما در 
فرهنگ سازی
 اقتصاد مقاومتی
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 درد دلی برای شهدای »میرجاوه «مان
یادداشتی از حبیب احمدزاده

در اين اوان، ۹ سرباز مام وطن و ناموسمان در مرز ميرجاوه شهيد و عزيزى از آنان توسط كوردالنى به 
نام جيش العدل )از دست اين دنياى وارونه و به غارت رفته اسامى( نيز به اسارت رفته اند.

همين هفته پيش بود كه بــراى تدريس فيلم نامه نويســى به  لبنان رفته بودم، دانشــجويى مرا به 
بيمارستان برد تا يكى از اقوام دورش  را ببينم. در راه گفت كه دو كودک مجروح جنگ در بستر دارد. 
اين زن سورى از محله محاصره شــده فوعه و كفريا، و دو فرزند تكه تكه شده كه هنوز در سردخانه 
بودند، گفتم حداقل دست خالى نرويم و براى بچه ها تنقالت بخريم. نگاه معنى دارى كرد و به عربى 
گفت هيچ نخريد بهتر است، داغ مادرشان تازه مى شود. در بيمارستان معنى اين حرف را با داغ دل، 

خود فهميدم.

ماجرا اين بود كه پس از حدود چهارسال محاصره شهرهاى شيعه نشين فوعه و كفريا توسط مسلحين 
ضد بشــار، طى قراردادى قرار بر تبادل مى شود، مسلحين محاصره شده در شــرق دمشق با زنان و 

كودكان و پيرزنان و پيرمردان اين دو محله معاوضه شوند.

اتوبوس هاى حاوى اين زنان و كودكان  طبق قرار به حركت درمى آيند. در آخرين بازرسى مسلحين 
برخالف مذاكرات، ده ها اتوبوس  از حركت باز داشته شده و ساعت ها در آنجا متوقف مى شوند. وانتى 
پر از چيپس وارد محل شده و كودكانى كه سال ها در محاصره بوده و در رؤيا هم چيپس نديده بودند به 
سمت ماشين هجوم مى برند. افراد مسلح پاكت چيپس ها را باز كرده و در اطراف وانت پخش مى كنند 
تا كسى از وانت دور نشود و شايد ناظر تحقير شدن همچون حيوانات توسط همديگر براى كنار زدن 
بچه ها شوند، همه بچه ها سراسيمه براى گرفتن چيپس ها چهارزانو برروى زمين قرار گرفته و مشغول 
به جمع كردن، ناگهان انفجار عظيم وانت و شــهادت در دم بيش از يكصد و بيست كودک و بيش از 
چهل بزرگسال همراه آنان ... زن سورى هنوز مات بود و اجســاد تكه تكه شده دو كودكش در ميان 
تكه هاى ديگر بچه هاى مقتول اين حادثه كه اصاًل قابل شناسايى نبودند. اين همه طراحى خبيثانه، 

ما چه موجودات پستى مى توانيم بشويم؟

وقتى بيرون آمدم دانشجو هم سخنى نگفت. آن سوريه امروز بود و امروز هم اين شهداى سرباز ... و نيز  
خوش خياالنى كه فكر مى كنند تروريسم پشت دروازه هاى كشورمان متوقف خواهد شد حتى اگر كه 
قوى نباشيم خدايا عاقلمان كن كه يادمان نرود كشــوردارى به فحاشى مسئولين به همديگر نيست 
به رها كردن كار مملكت توسط ملت به اميد ديگران و حتى مسئوالن  نيست. خدايا خودت عاقلمان 
كن كه آن زن سورى نيز هشت سال پيش هرگز چنين روزى را در زندگى تصور نمى كرد ولى اختالف 

درونيان كرد با زندگيش كه شنيديد.

خدايا باز دعا، عقلمان بده و بس

سال رقابت های 
دشوار

اكران نوروزى يكى از حســاس ترين فصل هاى نمايش 
در ايران است. امسال با وجود كاهش مخاطب نسبت به 
سال گذشته، اما بسيارى از ايرانيان به تماشاى فيلم ها 

در سينماها رفتند. 

امسال، براى سينمادارى سالى دشوار است. فيلم هايى 
كه در جشنواره فجر ۳۵ روى پرده رفت، نشان داد در 
بخش اقتصاد ســينما دچار مشكل هســتيم. بسيارى 
از فيلم ها قدرت جذب مخاطب باال را نداشــتند و اين 
نگران كننده اســت. بعضى آثار مى كوشــند از طريق 
شوخى هاى نازل و ســبک مخاطب را عادت به ديدن 
كمدى هاى ســطحى كنند. اين روند در درازمدت به 
نفع سينماى فرهنگى نيســت. تعداد آثار جذاب براى 
خانواده ها كم است و در بسيارى از ژانرها اصال فيلمى 
توليد نشــده اســت. با اين همه، و با توجه به بضاعتى 
كه توليدات ســال پيش در اختيارمان مى گذارند بايد 
در جهت رونق دادن به گيشــه بكوشــيم. نيازمنديم 
برنامه ريزى هايــى دقيق و علمى داشــته باشــيم تا 
متناسب با هر فيلم، راهكارى براى افزايش مخاطب آن 
ايجاد شود. هر جغرافيا ممكن است مالحظاتى داشته 
باشد و نتوان يک نســخه موفق را به همه مناطق ايران 
تعميم داد، پس بايد از امروز به فكر باشــيم تا كاهش 
فروش كه در نوروز ۹۶ گريبان سينماى ايران را گرفت 
در مقاطعى چون اكران دوم بهار، عيد فطر، اكران پاييز 

و مناسبت هايى از اين دست جبران كنيم. 

موسسه بهمن سبز، در ســالى كه پيش روست پخش 
فيلم هاى سينمايى »بيســت و يک روز بعد«، »كارگر 
ســاده نيازمنديم«، »پرى دريايى«، »فصل نرگس«، 
»زير ســقف دودى«، »قهرمان كوچک«، »فيلشاه«، 
»شهرى كه نمى خوابد« و »رهايى از بهشت« را برعهده 
خواهد داشــت. قطعا به اين فهرست فيلم هاى ديگرى 
اضافه مى شوند. اما همين فهرست نشان دهنده تنوعى 
اســت كه مى توانيم در حوزه پخش داشــته باشيم. از 
ســويى ديگر اين ويترين رنگارنگ، كمک مى كند تا 
در معادالت اكران، نقــش پررنگ ترى بازى كنيم و در 
رونق دادن به ســينماهاى حوزه هنرى و تقويت بنيه 
اقتصادى مجموعه بكوشــيم. از مديران امور سينمايى 
و مديران سينماها انتظار مى رود با بررسى دقيق روى 
اين فهرست، راهكارهاى جذب مخاطب براى اين آثار 
را بررسى كنند و زمان اكران، بدون برنامه نباشند. آنچه 
ثابت شــده، در مرحله اكران يک فيلم، توجه دادن به 
مخاطب و درگير كردن او با امتيازهاى خرد و كالن يک 

اثر مى تواند مناسبات گيشه را برهم بزند. 

محمود کاظمی



سالمی به شهید عاشق
 به پاسداشت ناگهی که جان دارد

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 ُدر 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 بهاِر 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؛ َنَفسی بسیار می خواهد 
و َنفسی 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 

مرتضی اسماعیل دوست

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.«  
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آیین افتتاحیه هفته هنر انقالب و اختتامیه نهمین جشــنواره 
داستان انقالب عصر روز یک شنبه 20 فروردین ماه در تاالر سوره 
حوزه هنری برگزار شد. در ابتدای این آیین نجم الدین شریعتی 
مجری مراسم از محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری دعوت 

به سخنرانی کرد. 

معرفی هنرمندان برگزیده 
انقالب اسالمی در سال ۹5

مومنى شريف در ابتدا با ارائه تعريفى از هنر انقالب از منظر شــهيد سيد مرتضى آوينى گفت: 
وقتى از شــهيد آوينى صحبت مى كنيم، از هويت هنر انقالب اسالمى ايران صحبت مى كنيم. 
بسيارى هنر انقالب اسالمى ايران را با آثار آوينى مى شناسند. او داراى ويژگى هاى ممتازى بود 

و جامع االطراف بودن شخصيتش چنين جايگاهى را به او بخشيده است.
وى افزود: شهيد آوينى از منظر جهان بينى اسالمى به دنيا نگاه مى كرد. به همين دليل سخنانش 
بر دل ها مى نشست. براى مثال وقتى از به پايان رسيدن تمدن غرب و آينده اى ديگر سخن مى 

گفت، به سنن الهى توجه داشت.
رئيس حوزه هنرى با اشــاره به اينكه ســخنان الهى از ويژگى هاى مكتب هنر انقالب اسالمى 
است، ادامه داد: اگر به كالم الهى در مكتب هنر انقالب توجه شــود، آثار متفاوتى خلق خواهد 
شد. هر انقالبى به دنبال خود انقالب ادبى و هنرى را نيز به دنبال دارد. در انقالب اسالمى ايران 
اين احزاب نبودند كه مانيفســتى بنويســند و آثارى هنرى خلق كنند. بلكه مكتب هنر انقالب 
آثار خودجوشــى را خلق كرده است كه در بستر جهان بينى اســالمى متمايز از ساير آثار شده 
اند. به نظرم اين هفته فرصت مناسبى براى بررســى ويژگى هاى اين مكتب است. رئيس حوزه 
هنرى با ياد كردن از حســين حداد و اميرحســين فردى در حوزه ادبيات انقالب و با اشاره به 
برگزارى اختتاميه جشنواره داستان انقالب توضيح داد: خوشبختانه ما در حوزه داستان انقالب، 
حرف هاى زيادى براى گفتن داريم. راه را تازه پيدا كرده ايــم و مجموع آثار حوزه دفاع مقدس 
در زمينه ادبيات توقع مردم را باال برده اســت كه بايد در ادامه به آن پاســخ گو باشيم. در حالى 
كه شايد اسلوب مورد اســتفاده در حوزه ادبيات، پيش از اين نمى توانست حق مطلب را درباره 

انقالب ادا كند.
وى با بيان اينكه انقالب اســالمى فراتر از تاريخ اســت، درباره تاثيرگذارى انقالب در كشورهاى 
ديگر تشــريح كرد: يكى از كشــورهايى كه تحــت تاثير معارف انقالب اســالمى قــرار گرفته، 

نيجريه است. انقالب ما در بسيارى 
از مناطق و كشورها تجلى يافته است 
و از وظايف هنرمندان، پرداختن به 
حوادثى اســت كه صفات جمالى و 
جاللى الهى در آن تجلى يافته است.

مومنى شــريف همچنيــن با بيان 
اينكه تبيين ســنن الهى از وظايف 
ماست، خاطرنشــان كرد: تنها در 
ايــن صورت اســت كه ايمــان ما 

مستحكم تر خواهد شد.
در ادامــه برنامه مســتندى كوتاه 
از برنامه هــاى تلويزيونــى هفتــه 
هنر انقــالب برگزار و مســئوالن و 
هنرمنــدان حاضر در ســالن براى 
تقدير از هنرمندان موفق و برتر سال 

گذشته حضور پيدا كردند.
در ايــن مراســم محســن مومنى 
شــريف، فاضــل نظــرى، محمد 
حمزه زاده، محمدحسين نيرومند و 
كوروش زارعى لوح تقدير و تنديس 
۲۲ هنرمند برگزيده انقالب اسالمى 

در سال ۱۳۹۵ را اهدا كردند.

گزارشی از  افتتاحیه هفته هنر انقالب: 
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اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:
۱- مجتبى احمدى، شاعر برگزيده در بيست ودومين جشنواره ملى شعر رضوى از كرمان

۲- محمدرضا بايرامى، نويسنده كتاب »لم يزرع« اثر برگزيده در نهمين دوره جايزه ادبى جالل آل احمد از تهران
۳- حسين پوركريمى، رتبه اول بازيگرى جشنواره بين المللى فجر از تهران

4- جالل توكلى، نويسنده رمان ضدصهيونيستى »پايان يک نقش« در چهاردهمين دوره جايزه ادبى قلم زرين از يزد
۵- رستا رضوى، رتبه اول بازيگرى جشنواره بين المللى فجر از تهران

۶- رضا زهتاب چيان، فيلم داستانى كوتاه »البيت« )خانه( برنده جايزه بهترين فيلم داستانى از چهاردهمين جشنواره بين المللى مقاومت تهران
7- سينا شفيعى، گروه نمايش پس لرزه جايزه برتر نمايشنامه نويسى در بخش نوجوان جشنواره كودک همدان از البرز

۸- عبدالحميد ضيايى، برگزيده شعر فجر از تهران
۹- سعيد طاليى، نفر اول جشنواره ملى »ايران ساخت« ازتهران

۱۰- محمد رضا عباسپور، حائز جايزه ويژه مسابقه بين المللى كاريكاتور هولوكاست )تهران( از گلستان
۱۱- اصغر عباسى، سازنده تيزر »روياى نيمه شب« برنده جايزه بهترين تيزر سينمايى در جشنواره عمار از تهران

۱۲- وحيد فرجى، سازنده مستند »غزال ايرانى« برنده جايزه حمايت از توليد اثر در آينده در جشنواره ملى ايران ساخت از تهران
۱۳- آرش فروغى، رتبه برتر جشنواره جهانى كاريكاتور مقاومت از البرز

۱4- ميرعمادالدين فياض، نويسنده بيش از ۵ عنوان كتاب در زمينه انقالب و تاريخ شفاهى دفاع مقدس از گيالن
۱۵- فرامرز قليچ خانى، رتبه اول بازيگرى مرد )نمايش خيابانى فيش(- سى و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر فجر از تهران

۱۶- بهنام كاوه، نمايش برگزيده دفاع مقدس جشنواره بين المللى تئاتر فجر از خوزستان
۱7- محمد كشاورز، كتاب سال جمهورى اسالمى و جايزه جالل آل احمد از فارس

۱۸- اصغرگروسى، نمايش »دل پيچه« نويسندگى، حضور در بخش به عالوه تئاترجشنواره بين المللى فجر از فارس
۱۹- كاوه مهدوى، رتبه اول طرح و ايده نمايش »فيش« در جشنواره بين المللى فجر از تهران

۲۰- مرتضى نجفى، رتبه اول طراحى صحنه جشنواره بين المللى تئاتر فجر از كردستان
۲۱- مهيار هزارجريبى، نمايش »سرخ او« – كارگردانى و نويسندگى دوم – دوازدهمين جشنواره سراسرى تئاتر بسيج بندر عباس از مازندران

۲۲- مهناز يزدانى، موفق به كسب جايزه اول جشنواره سراسرى كارتون »شهر + من« اراک و رتبه اول جشنواره سراسرى كارتون »ايران ساخت« از اصفهان
سومين دوره هفته هنر انقالب از روز شنبه ۱۹ فروردين آغاز و روز جمعه ۲۵ فروردين پايان يافت.
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هفته هنر انقالب اسالمی؛ 
فرصت آسیب شناسی و

 مسیریابی هنر و سینمای انقالب

  هفته هنر انقالب اســالمى با يادآورى نام و خاطره شهيد مرتضى آوينى مى 
تواند فرصت مغتنمى به شمار آيد تا چشم انداز روشنى از تعريف هنر انقالب، 
گفتمان انقالب اسالمى در هنر، رســالت و تعهد هنرمند، اهداف متعالى هنر 

اسالمى و ساختارهاو شاكله هاى فكرى و هويتى هنر انقالب ترسيم گردد.
شهيد آوينى هنرمندى بود برخاسته از فرهنگ و آموزه هاى انقالب اسالمى و 
نگاهش برگرفته از مفاهيمى بود كه با پيروزى انقالب در حوزه فرهنگ و هنر 
نهادينه و به اصول فرهنگى نظام تبديل شــد. مي توان گفت هر آنچه در حوزه 
سينماى انقالب اتفاق مى افتد، مستقيم و غير مستقيم برگرفته از تجربيات و 

آموزه هاى اين شهيد عزيز و هم نسالن اوست.
براين باوريم كه درفضاى فرهنگى و شــرايط امروز محافل هنرى، بيش از هر 
زمان ديگرى نيازمند يادمان شــهيد آوينى و شــناخت عميق تر آرمان هاى 
هنرمندان شهيد انقالب هستيم تا دغدغه حوزه فرهنگ و چالش هاى مبتالبه 
اين حوزه در ســال هاى اخير از زاويه دوربين بصيرآفرين هنرمندان شــهيد 

نگريسته شود والگوهاى متعالى هنر متعهد بيش از پيش به نمايش درآيد.
قدر مسلم، نسل امروز هنرمندان از طريق اين گونه اقدامات درخواهند يافت، 
هنرمندان نسل اول انقالب اسالمى كه پيام و روح انقالب و واليت را درک كرده 
اند طيفى برج عاج نشــين نبوده اند و تا متن حادثه و تــا عمق خطر و در متن 

ميدان حضور پيدا كرده اند و تا وادى شهادت پيش رفته اند.
دغدغه حوزه فرهنگ و چالش هاى مبتالبه اين حوزه در تمامى سال هاى اخير 
همواره، دغدغه مشترک همه دلسوزان نظام و مسئوالن دلسوز و آگاه نهادهاى 
ارزشى و فرهنگى كشور بوده اســت بويژه اينكه همواره هجمه هاى فرهنگى 

و اخالقى دشمنان انقالب اسالمى را به شيوه هاى گوناگون شاهد هستيم.
شكست هاى هاى پى درپى غرب و نظام سلطه در مواجهه با انقالب اسالمى در 
حوزه هاى اقتصادى و نظامى از يكسو و سرعت عمق نفوذ، توسعه و گسترش 
آرمان هاى انقالب اسالمى و اساسا، گفتمان انقالب اسالمى در منطقه و جهان 
اســالم اكنون، بيش از هر زمانى اهميت و نقش راهبردى اهداف و آرمان هاى 

شهداى هنرمند و هنر متعهد را برجسته مى سازد.
نفوذ فرهنگى ساليان سال است كه در كشور آغاز شــده است. نفوذ فرهنگى 
باعث شــد كه نگاه و نگرش حتى، بعضى از مديــران و تصميم گران در حوزه 

فرهنگ در اين سال ها، دچار استحاله شود و ناخودآگاه از آرمان هاى اسالمى و انقالبى 
شان فاصله گرفته و از مواضع و اصول شان عقب نشــينى نمايند. نفوذ فرهنگى باعث 
شــده در متن جامعه از برخى مســائل قبيح و ضدهنجار قبح زدايى صورت گيرد و  

تبديل به رفتارهاى عادى و بلكه، حسنه شود.
البته، اين چالش، فقط، متوجه هنرمندان و سينماگران نيست.  بلكه برخى از مديريت 
هاى فرهنگى كشور نيز، نســبت به اين جريان غفلت داشــته و دارند. سيستم هاى 
نظارتى در تسامح و تســاهل با انديشــه هاى واداده دچار عقب نشينى شده و دروازه 
هاى فرهنگى كشور ناخودآگاه سال هاســت به روى اين فضا و انديشه هاى ناسالم باز 

گذاشته شده است.
اين در حالى است كه نگاهى به سينما، رســانه و هنر غرب نشان مى دهد كه آن ها در 
طول تمامى اين سال ها بيكار ننشسته اند و پيوســته به توليد آثار هنرى، كاريكاتور، 
فيلم  و سريال هايى مشــغولند تا جهان اســالم و خاورميانه را به گستره ايى لبريز از 
خشونت، ترور، انفجار، وحشى گرى، تجاوز، غارت و تحجر تصوير كنند و همه را هم، 
مزورانه به نام »اسالم« معرفى نمايند. از “تک تيرانداز آمريكايى” و “ايرانيوم” گرفته 
تا مجموعه هاى مهندسى شده اى از نوع سريال”هاملند”،”۲4″ و ده ها فيلم و سريال 
ديگر. و پروژه هاى كاريكاتورسازى و كمپين هاى سياسى. جنگ هاى صليبى جديد 
خيلى وقت است آغاز شــده و اين بار، با لشگرهاى فرهنگى و ســينمايى وارد جهان 

اسالم و منطقه شده اند.
جريان مدل سازى ســبک زندگى غربى، متزلزل كردن مناسبات و روابط خانوادگى 
مغاير با مبانى اعتقادى،  سنت ها و هويت هاى ملى و بومى، آئين ها و تغيير نگرش نسل 
آينده نسبت به آرمان ها و اســطوره هاى انقالب و زيرسوال بردن دستاوردهاى نظام 
اسالمى و مخدوش ساختن شعائر مذهبى با سؤاالت انحرافى جلوه هاى عينى و بيرونى 
است كه بر فعاليت و فضاى فرهنگى كشور كم كم سيطره پيدا كرده و اين تالش باعث 

شده خواسته يا ناخواسته، فرهنگ عمومى دستخوش تغيير گردد.
قطعاً نقش نيروهاى متعهد و انقالبى، نقش هم نسالن شهيد آوينى و ره پويان مكتب 
هنرى ايشان و طيفى كه كشور و نظام را دوست دارند و »عرق« دارند در جريان سازى 
جديد براى ايجاد فضاى فرهنگى جديد مؤثــر و كارآمد خواهد بود. هفته هنر انقالب 
اسالمى را هر سال ميزانى قرار دهيم تا مسير حركت و جايگاه هنر و سينما را در كشور 

آسيب شناسى و افق يابى نمائيم.

یوسف عالیی



 سينما درهر گوشه اى از جهان از رساترين رسانه هاى امروز 
دنيا شــناخته مى شــود و اين هنر طرفداران بى شمارى در 
عرصه بين المللى دارد. ســينما درهر گوشــه اى از جهان از 
رساترين رسانه هاى امروز دنيا شــناخته مى شود و اين هنر 
طرفداران بى شمارى در عرصه بين المللى دارد. بدون ترديد 
امروزه يكى از مؤثرترين شيوه ها در معرفى انقالب اسالمى 
و  اسالم ناب محمدى نســبت به اسالم تحريف شده مدنظر 
گروهک هاى تروريستى، اســتفاده از زبان مشترک سينما 

است.
زمانى مى توان مقابله با افراطى گرى هاى تكفيرى را به يک 
جريان فرهنگى تبديل كرد كه مردم كشورى مانند ايران كه 
تا امروز توانسته اند در مقابل هجمه هاى اسالم هراسانه اين 
گروه ها ايستادگى كنند، آشنايى و تجربيات خود را از مفهوم 

انقالب و پايدارى به ساير ملت ها نيز منتقل كنند.
اگر بخواهيم كشــورها و ملت هاى جهان از ماهيت حقيقى 
اقدامــات اسالم هراســانه گروه هايى ماننــد داعش مطلع 
شوند بايد به سمت ســينما و فعاليت در اين عرصه بيشتر از 

حوزه هاى ديگر گام برداريم.
بنابر توجه و تبيين اهميت موضوعات استراتژيک، حق كشور 
و جامعه است كه با اندكى سياست گذارى هدفمند، بخشى 
از توليدات ســينمايى  را مى توان به سمت تقويت سينماى 
اســتراتژيک ســوق دهيم و از ياد نبريم كه عصــر ما عصر 
رسانه هاى تصويرى و رقابت بر سر انتشار سريع اطالعات و 
تحوالت روز دنيا اســت. هركس كه در اين كارزار سريع تر، 
دقيق تر و البته جامع تر دست به نمايش اتفاقات جارى بزند، 

با استقبال بيشترى از سوى مخاطبان رو به رو خواهد شد.
در تاريخ معاصر كشورهاى بسيارى گفتمان انقالب اسالمى  
را به طور جدى دنبال كرده  و مى كنند؛ ازجمله اين كشورها 
در منطقه مى توان به فلسطين، لبنان، افغانستان، عراق، و در 
فراى منطقه مى توان به كشورهاى امريكاى التين و برخى 

كشورهاى قاره آفريقا مانند: نيجريه و ...  اشاره كرد.

سینمای انقالب   و
 چالش های جهان

 و منطقه

انقالب اســالمى با وجود آن كه انقالبى گفتمان ساز و جريان ســاز در حوزه فرهنگ بوده و مدل جديدى از محمد عمرانی
الگوى تمدنى و پيشرفت را مبتنى بر معنويت،  انسانيت و عدالت در جهان نابرابر و مملو از ظلم، زياده خواهى 
و استكبار بنا نهاد ولى متأسفانه، اين ويژگى جوهرى و هويتى انقالب كمتر از سوى هنرمندان و سينماگران 
ما مورد توجه قرار گرفته و به تناسب توسعه و پيشــرفت در زمينه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، علمى و 
نظامى و امنيتى در اين عرصه رشد مناسب و همگن نداشته ايم. در عين حال،  اگرچه فضاسازى هاى گسترده 
و مسموم و بمباران هاى خبرى و تشويش افكار عمومى جهانى در ترســيم مخدوش چهره انقالب اسالمى 
بى اثر نبوده است با اين حال گفتمان انقالب اســالمى و نگاه فرهنگى و اجتماعى آن بر سپهر سياسى جهان 

امروز، تأثير خود را گذاشته است.
جنبش نوينى كــه امروزه در جاى جاى منطقه روييده  و حركت هاى چالشــى و اعتراضــى ملت ها در برابر 
قدرت هاى جهانى، نظام ســلطه و ديكتاتورى هاى منطقه و جهان گوياى اين تأثيرگذارى و الهام پذيرى از 
انقالبى است كه به اذعان همگان ادبيات و قاموس جديدى را در عرصه سياست رقم زد و تاريخ تازه اى را شكل 
داد. با آنچه گذشت، به رغم برخوردارى كشور از ظرفيت هاى عظيم فرهنگى و هنرى، غنا و قدرت سينما با 
توجه به مشتركات فرهنگى، تاريخى، آيينى و آرمانى درصد كوچكى از اين حجم عظيم حتى در نزديک ترين 

كشورهاى همجوار و همسايه هم به درستى عرضه نشده است.
بى ترديد، يكى از بزرگ ترين چالش ها و خألها در اين حوزه فقدان ديپلماســى فرهنگى و نگاه استراتژيک 

است.
نكته ديگر اينكه، سينما به دليل ماهيت تأثيرگذار و جريان ســاز خود، ابزار مهمى براى انتقال پيام انقالب 
اسالمى و حقانيت ملت ما است و الزم است با برنامه ريزى و بهره گيرى از اين ابزار نسبت به شناسايى تاريخ 

معاصر، پيام و محتواى انقالب تالش كرد.
حرف آخر اينكه، روايت و نمايش همه جانبه رشادت هاى اخير جبهه مقاومت اسالمى به دست مستندسازان 
آگاه به مســائل روز، تنها به مدد حمايت هاى مادى و معنوى مســئوالن فرهنگى كشــورامكان پذير است. 
رســانه هاى غربى با اينكه از آفت هاى گروه هاى تروريســتى در امان نيســتند اما بــا بزرگنمايى و تحريف 
بسيارى از اخبار و گزارش هاى منطقه و در اصل حمايت هاى رسانه اى از گروه هاى تروريستى همسو، قصد 
تشديد اوضاع و برهم زدن معادالت سياسى در منطقه را دارند بنابراين اگر ما نتوانيم با توليدات تصويرى از 
درگيرى هاى موجود در حوزه سينما و تلويزيون، بر جامعه خود تأثير بگذاريم، اين دشمنان ما هستند كه با 

حيله و ترفند نظر مردم جهان را به سوى ديدگاه ها و نيات شوم خود جلب مى كنند.
با توجه به اينكه خواسته هاى نظام و مردم ايران در مسير دفاع از حقوق مردمان مظلوم جهان است ضرورت 
ويژه اى احساس مى شود تا صاحبان انديشه و هنرمندان كشور، جلوتر از رسانه ها و سينماگران ديگر ممالک 
مسلمان و غير مسلمان به نمايش حقانيت و مظلوميت مردم كشورهايى نظير فلسطين، لبنان، عراق، سوريه، 

يمن و بحرين بپردازند.
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مرور سینمای انقالب 
از ابتدا تا کنون

نقطه تحول ســينماى انقالب را شايد بتوان 
در بيانيه امــام خمينــى)ره( بنيانگذار اين 
حماسه دانســت. در واقع با بيان اين جمله 
كليدى كه »ما با ســينما مخالف نيستيم، با 
فحشا مخالفيم« سينماى ايران را از بيست 
و ســومين روز بهمن ماه ۱۳۵7 به حركت 
انداخت. در حالى كه پيش از اين سينماهاى 
زيادى در آتش خشــم انقالبيــون مذهبى 
سوخته بود. در همان سال مستند »سقوط 
۵7« ساخته باربد طاهرى و دو فيلم »فرياد 
مجاهد« اثــر مهدى معدنيــان  و »پرواز به 
سوى مينو« ســاخته تقى كيوان سلحشور 

ساخته شدند.
 

شيرينى پيروزى انقالب اسالمى ايران هنوز 
در كام مردم بود كه ۸ ســال جنگ تحميلى 
ايران و عراق در ۳۱ شــهريور سال ۱۳۵۹ 
توســط حكومت صدام آغاز شــد و ايران را 
درگير خسارت ها و آسيب هاى زيادى كرد. 
اگرچه در اين زمان حتى يک وجب از خاک 
كشور در اختيار دشمن قرار نگرفت، اما نمى 
توان از خسارت هاى صورت گرفته بر عرصه 
هاى مختلف چشم پوشــى كرد. فرهنگ و 
هنر نيز متاثر از همين پيشامد دوران ركود 
خود را سپرى كرد. با اين وجود تالش هايى 
هرچند محدود براى زنده نگهداشتن جريان 

سينما انجام شد.
 آن هم ظهور ژانرى جديد در سينماى ايران 
بود كه به ســينماى جنگى موســوم است. 
نخســتين محصول اين ژانر فيلم »مرز« بود 
كه در مدتى كمتر از يک  ســال بعد از آغاز 
جنگ، توســط جمشــيد حيدرى ساخته و 

اكران شد.
بعد از آن كارگردانانى مثل مهدى صباغ زاده 
با »آفتاب نشين ها«، جمشــيد حيدرى با 
»كركس ها مى ميرند«، امير قويدل با »برنج 
خونين«، اكبــر صادقى بــا »درمحاصره«، 
حسين زندباف با »دســت شيطان« تالش 
كردند سينما را زنده نگهدارند و موضوعات 
روز كشــور را دســتخوش فيلمسازى خود 

قرار دهند.
 

همگامی سینمای انقالب با  آغاز 
جشنواره فیلم فجر

 
در نتيجه اين تالش ها نخســتين جشنواره 
فيلم فجر نيز در بهمن ماه سال ۶۱ برگزار شد.
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»جانبازان« به كارگردانى ناصر محمدى با پرداختن به موضوع جنگ تحميلى، »فرمان« به 
كارگردانى كوپال مشكوه  و »توجيه« ساخته منوچهر حقانى پرست از فيلم هاى شركت كرده 

در اين رويداد بودند.
»نقطه ضعف« )محمدرضا اعالمى(، »بازجويى يک جنايت« )محمدعلى ســجادى(، »ديار 
عاشقان« )حسن كاربخش(، »هيوالى درون« )خسرو ســينايى(   نيز فيلم هايى بودند كه با 
شركت در دومين دوره جشنواره فيلم فجر در سال ۶۲ توانستند تفاوت سينماى انقالب را با 

سينماى قبل از انقالب بيش از گذشته به منصه ظهور و بروز برسانند.
 در ادامه اين جريان نوپا و شــكل گرفته زنده ياد رســول مالقلى پور كه بعدهــا به يكى از 
فيلمسازان متبحر و چيره دست انقالبى سرآمد شد، »رهايى« را به عنوان اولين ساخته خود 
معرفى كرد. »زخمه« توســط خســرو ملكان و فيلم هاى جنگى »نينوا« رسول مالقلى پور و 

»عبور از ميدان مين« جواد طاهرى نيز بر اين مدعا صحه گذاشتند.
 

حضور متنی فیلمسازان زن در حاشیه دفاع مقدس
 

با پايان يافتن جنگ ۸ ساله ايران و عراق، سينما مى توانســت افق جديد را پيش روى خود 
ببيند. اگرچه ويرانى هاى ناشــى از جنگ فرصت تمركز بر سينما را از مسئوالن ارشد كشور 
صلب مى كرد، با اين وجود دفاع مقدس با ســوژه هاى بكر و بى نظيرش مى توانست جريان 
نوظهور هنر انقالب را قوت ببخشــد و محملى براى تكيه بر ارزش هاى دينى و انقالبى باشد. 
حضور اولين فيلمســازان زن  تاريخ ســينماى ايران نيز مربوط به اين دوره اســت. رخشان 
بنى اعتماد، پوران درخشنده، زنده ياد تهمينه اردكانى مسير را براى برداشتن گام هاى بعدى 
توسط فيلمسازان زن در سال هاى بعد هموار كردند. بدون ترديد مهم ترين مزيت فيلمسازى 
زنان در ســينماى انقالب نگاه خاص و جزئى نگر آنان به جنگ، توجه به پشت صحنه جبهه 

هاى نبرد، نيروهاى پشتيبانى، نقش متنى و فرامتنى زنان در حاشيه دفاع مقدس است.
 »افق« به كارگردانى رسول مالقلى پور  صف هاى طويلى مقابل سينماها ايجاد كرد و در ژانر 
جنگى توليد شد. ابراهيم حاتمى كيا فيلمســاز تاثيرگذار و مطرح ديگرى است كه در همين 
زمان توانست پس از ساخت فيلم »هويت« و نمايش آن در تلويزيون، فيلم »ديده بان«  را روانه 
اكران  كند. او كه خود بعدها مسير فيلمســازى و تاريخ نگارى جنگ را در آثار متعدد ديگرى 
دنبال كرد، ميراث دار هنر انقالب اســت و متاثر از انديشه هاى شــهيد سيد مرتضى آوينى 
فيلمساز متعهد انقالب و نظريه پرداز ســينماى دينى به يكى از چهره هاى احياگر سينماى 

انقالب تبديل شد.
 با فيلم »نياز« خود كه عده اى آن را بهترين فيلمش مى دادند، مبدع جريانى در سينماى بعد 
از انقالب بود كه بر روايت زندگى واقعى و فضاى اجتماعى دوران بعد از جنگ تاكيد داشــت. 
داوود نژاد اگرچه در ســال هاى فعاليت حرفه اى خود تاكنون هيچگاه به طور مستقيم بستر 
جنگ و انقالب را دستمايه فيلمســازى اش قرار نداده، اما همواره مقوله سبک زندگى را در 
سينماى شريف و عمدتا غيرتجارى و دغدغه مند  مورد توجه قرار داده است، بدون شک اين 
سبک زندگى متاثر از شــرايط بعد از انقالب وجوهى از تاثيرگذارى شرايط دوران را بر بافتار 

داستان تحميل مى كند.
 

ارتباط متقابل هنرهای هفت گانه در بستر انقالب
 

سينماى انقالب به عنوان يكى از مهم ترين مصاديق و زيرمجموعه هاى هنر انقالب در سى و 
هشت سال گذشته نه تنها متاثر از جريان هاى اجتماعى تغيير مسير داده است كه خود خالق 
جريان هاى نويى نيز بوده. از ساير هنرها به ويژه ادبيات داستانى انقالب و قصه هاى جنگ وام 
گرفته و بر آن ها تاثير گذاشته است. نمونه بارز آن را مى توان در رد و بدل هاى عرصه موسيقى 
و سينما دانست. موسيقى هاى فيلمى كه مستقل از خود آثار نظير »از كرخه تا راين«، »بوى 

پيراهن يوسف« كارهايى ماندگار از مجيد انتظامى شنيده و در هنر انقالب ماندگار شدند.
 ادامه روند فيلمســازى كارگردانان زن در ســينماى انقالب با ظهور افرادى مثل انسيه شاه 
حسينى، نرگس آبيار كه در ادبيات انقالب نيز آثارى را تاليف كرده است و در سال هاى اخير 

كارگردانانى نظير منير قيدى  و... را بايد متاثر از تفكر هنر انقالب دانست.
 سينماى انقالب اگرچه ســويه كمرنگ ترى نسبت به ســينماى بدنه و تجارى يا سينماى 
اجتماعى دارد، اين ژانر اگرچه تعداد آثار محدودى از توليدات هر ســاله ســينما را به خود 
اختصاص مى دهد و عليرغم آن كه جشــنواره فيلم فجر هر ساله به مناسبت سالروز پيروزى 
انقالب اسالمى ايران آغاز مى شود، اما جاى سينمايش در اين رويداد خالى است، با اين وجود 
توانسته است طى سى و اندى سال گذشته با فيلم هاى سينمايى »براى آزادى« به كارگردانى 
حســين ترابى، »خونبارش« به كارگردانى امير قويدل، »دست شيطان« اثر حسين زندباف، 
»ســناتور« مهدى صباغ زاده، »ريشه در خون« به كارگردانى ســيروس الوند، »گردباد« به 

كارگردانى كامران قدكچيان، »ناخدا خورشــيد« به كارگردانى ناصر 
تقوايى، »ترن« اثرى از امير قويدل، »اى ايران« ساخته ناصر تقوايى، 
»دستمزد« ساخته مجيد جوانمرد، »شــب دهم« اثر جمال شورجه، 
»عشــق و مرگ« به كارگردانى محمدرضا اعالمى، »قرق« ســاخته 
احمدهاشمى، »گرگ هاى گرسنه« ســاخته سيروس مقدم، »تماس 
شيطانى« اثر حســين قلى زاده، »جاى امن« اثر مجتبى راعى، »اعاده 
امنيت« به كارگردانى حميد رخشانى، »شاهرگ« ساخته على غفارى، 
»بازمانده« اثر ســيف اهلل داد، »مهاجر«، »از كرخه تا راين«، »سفر به 
چزابه« رســول مالقلى پور، »ليلى با من است« اثر كمال تبريزى، سه 
گانه »اخراجى ها« به كارگردانى مسعود ده نمكى و »خداحافظ رفيق« 

بهزاد بهزاد پور به حيات خود ادامه دهد.
 

تولد سینمای استراتژیك
 

با اين وجود تحوالت بيــش از نيم دهه اخير در منطقــه خاورميانه و 
شــورش نهضت هاى مردمى عليه حكومت هاى مستبد در منطقه بر 
ضرورت بازنمايى جنگى نوين در ســينما تاكيد كرد. اين رويدادها و 
كشمكش ها ســرآغاز گونه اى جديد در هنر انقالب است كه مى توان 
به آن سينماى استراتژيک اطالق كرد. ســينمايى كه هنوز به واسطه 
در جريان بودن منابع اش، هنوز قصه هاى ته نشين شده ندارد. با اين 
وجود فضاى مستندسازى را به شدت براى واقع نگاران تاريخ در سينما 

فراهم مى كند.
 »مزار شريف« ســاخته حســن برزيده، »آوازهاى ســرزمين من«، 
»استرداد« به كارگردانى على غفارى، »جشــن تولد« ساخته عباس 
الجوردى، »يتيم خانه ايران« اثر ابوالقاســم طالبى، »ملک ســليمان 
نبى« ساخته شــهريار بحرانى كه بيشــتر در حوزه بين المللى مطرح 

است، را بايد ماحصل اين جريان جديد در سينما دانست.
 عليرغــم اين تالش ها در طول دهه هاى گذشــته ســينماى انقالب 
نيازمند باز تعريف دوباره در دوران كنونى است. تاريخ انقالب رفته رفته 
دارد غبار مى گيرد، راويان اين برهه پا به سن گذاشته اند و شنيدن قصه 
هايشان سوژه هاى زيادى را مى تواند هويدا كند، كودكان متولد شده 
در دوران دفاع مقدس قشر جوان جامعه را تشكيل مى دهند و نيازمند 
تلنگرند، نسل ســوم كه انقالب و جنگ را تجربه نكرده اند بايد تاريخ 
كشور خود را بشناســند و همه اين ضرورت ها مى تواند با تكيه بر هنر 

انقالب در قالب هاى مختلف محقق شود.



سینمای استراتژیک مولود هنر انقالب

با پيروزى انقالب اســالمى و روى كار 
آمدن حكومت جمهورى اســالمى در 
ايران، هنر نيز تحــت تاثير اين رويداد 
قــرار گرفت كه خاصــه آن را مى توان 
در ســينماى بعد از انقالب مشــاهده 
كرد. سينماى بعد از انقالب تحت تاثير 
جريانــات روز، دســت خوش اتفاقاتى 
شــد كه ماحصل آن را امروز مى توان 
در آثار كارگردانان ســينما مشــاهده 

كرد. در كنــار ژانرهايى مانند ژانرهاى 
اجتماعى، عاشــقانه، دفاع مقدس و ... 
مكتب جديدى در ســينماى ايران با 
عنوان »سينماى اســتراتژيک« شكل 
گرفت كه تا به امــروز آثار متعددى در 

اين حوزه ساخته شده است.
محمد تقــى فهيم، منتقد ســينما در 
تعريف افق هاى ســينماى استراتژيک 
يــران مى گويــد: »ســينماى  در ا
استراتژيک بايد بتواند در عين ترسيم 
و بازســازى و دراماتيزه كردن گذشته 
پر بار ايران، به نفع آينــده و افق هاى 
پيش روى كشــور كار كنــد. در اين 
چارچوب همــه موضوعات و دســت 
مايه ها بايد مورد اســتفاده قرار گيرد 
و در سينماى اســتراتژيک محدوديت 
موضوع - سياسى، اقتصادى، فرهنگى، 
علمى، تاريخى، نظامى و...- معنا پيدا 
نمى كنــد؛ بايد تحت نظارت درســت 
و متعهدانــه بــه ســمت ســينماى 

استراتژيک رفت.«
هر چنــد برخــى از منتقــدان بر اين 
باورند كه سينماى اســتراتژيک يعنى 
ســينماى آمريكايى و مبناى سينماى 
اســتراتژيک، آمريكايــى اســت؛ اما 
بــا تعريفى كه مــا از اين نوع ســينما 
مى كنيــم، در مى يابيم كــه مى توان 
سينماى اســتراتژيک را بومى و خاص 
كشــور دانســت. در تعريفــى كه از 

سينماى اســتراتژيک مى توان يافت، 
»ســينماى اســتراتژيک يعنى سينما 
به عنوان ابــزارى در جهت رســيدن 
بــه هدفى معيــن.« حال ايــن هدف 
مى تواند به سياســت ها و اهداف برون 
مرزى مرتبط باشــد يا اينكــه اتفاقات 
يا رخدادهايى كه در داخل جغرافياى 
يک سرزمين اتفاق مى افتد و انعكاس 
و تبعــات بين المللى خواهد داشــت،  

باشد. اگر در چارچوب اين تعريف جلو 
برويم، مى توانيم مثال هايى از سينماى 
ايران كه در سال هاى اخير در اين ژانر 
ساخته شده اند اشاره كرد. مساله اينجا 
اســت كه بايد توجه داشــت سينماى 
دفــاع مقدس ژانرى جدا از ســينماى 
استراتژيک است اما گاهى ممكن است 
اشــاره هايى به اصطالح زيرپوســتى 
از دفاع مقدس، مولفه يک ســينماى 

استراتژيک باشد.
در اتفاقاتى كه در ســال ۸۸ و پس از 
انتخابات رياســت جمهورى رخ داد و 
رسانه هاى بين المللى اين اتفاق را تيتر 
يک اخبــار خود قرار دادنــد، تعدادى 
از كارگردانــان ايران بر آن شــدند تا 
در اين زمينه گام برداشــته و آثارى را 
جهت روشن شدن واقعيت ارائه كردند. 
»قالده هاى طال« يكى از آثارى بود كه 
توســط ابوالقاســم طالبى ساخته شد 
و به فتنه ســال ۸۸ پرداخت. داستان 
فيلم درباره برنامه ريزى دســتگاه هاى 
اطالعاتى آمريكا، انگليس و اسرائيل و 
ضدانقالب و ديگر مخالفان نظام براى 
شــلوغ كردن انتخابات آغاز مى شود. 
انتخابات برگزار شــده و نتيجه  اعالم 
مى شود و با به راه انداختن رمز »تقلب 

بزرگ«، كارشان شروع مى شود.
يكى ديگر از آثارى كه در همين رابطه 
ساخته شده است، »پايان نامه« حامد 

كالهدارى است. داستان اين فيلم نيز 
درباره چهار دانشــجو اســت كه براى 
رساندن پايان نامه به اســتاد، به طور 
ناخواسته درگير ماجرايى پيچيده مى 
شــوند. اين داســتان پس از انتخابات 
ســال ۸۸ اتفاق مى افتــد و برخى از 
زوايــاى پنهان آن زمــان را به صورت 
نماديــن آشــكار مى كنــد. تازه ترين 
اثرى كه درباره اين اتفاق ساخته شده 

»ماه گرفتگى« ســيد مســعود اطيابى 
است. اطيابى نيز در اين اثر سعى كرده 
از نگاهى ديگر به اين واقعه نگاه كند و 

راوى داستان خود باشد.
فيلم  هــاى »ماجــراى نيمــروز« اثر 
محمدحســين مهدويان و »سيانور« 
ســاخته بهروز شــعيبى نيــز، در رده 
فيلم هاى اســتراتژيک قرار مى گيرند. 
»ماجــراى نيمروز« كه بــه ترورهاى 
اوايل دهه ۶۰ به دست گروه مجاهدين 
خلق مى پردازد و باعــث كناره گيرى 
ابوالحسن بنى صدر از رياست جمهورى 
مى شود. »سيانور« نيز در رابطه با گروه 
مجاهدين خلق پيش از پيروزى انقالب 
اسالمى است و اختالفات درون گروهى 

آنها را به تصوير كشيده است.
ابراهيــم حاتمى كيا نيز در ســال هاى 
اخيــر با ســاخت فيلــم ســينمايى 
»باديــگارد« بــار ديگر پــس از »از 
كرخه تا راين«،  پا در عرصه ســينماى 
اســتراتژيک مى گــذارد. »باديگارد« 
براى اولين بار به بحث ترور دانشمندان 
هســته اى مى پــردازد كه مســاله اى 
حســاس از لحاظ امنيت ملــى براى 

كشور است.
فيلم هايى نظير »اســترداد« ســاخته 
على غفارى، »مزار شــريف« ســاخته 
عبدالحسن برزيده و »يتيم خانه ايران« 
اثر ابوالقاسم طالبى را نيز بايد به ليست 

سينماى استراتژيک ايران، اضافه كرد. 
بى شک با نگاهى به اين فيلم ها مى توان 
گفت كه موضوعات مطرح شده در آنها، 
ابعــاد بين المللى پيدا كرده و مســاله 

امنيت ملى را به ميان مى كشد.
اما كارگردانان ايرانى تنها به موضوعات 
داخلى نپرداختند و در چند سال اخير، 
آثارى را با موضوعاتــى كه از مرزهاى 
جغرافيايــى ايــران خارج مى شــود، 
ساخته اند. فيلم ســينمايى »سى وسه 
روز« ساخته جمال شــورجه، روايتى 
از  سى وســه روز مقاومت يک روستاى 
مجاور با اســرائيل اســت كه از حمله 
اسرائيلى ها به ديگر جناح هاى مقاومت 

جلوگيرى مى كند.
ثــر پرويــز  »شــكارچى شــنبه« ا
شــيخ طادى، فيلمى است كه در لبنان 
فيلمبردارى شــده و ماجراى استحاله 
فكرى و ذهنــى كودكى اســرائيلى و 
حركت از فطرت پاک انسانى تا تبديل 
شــدن به موجودى خشن، خطرناک و 
خونريز است. از همين كارگردان، فيلم 
ديگرى با عنــوان »امپراطور جهنم« 
ســاخته شــد كه اين فيلم به موضوع 
تروريست و داعش مى پردازد. مساله اى 
كــه در ســال هاى اخير، كشــورهاى 
زيادى را درگير خود كرده و ايران نيز 
اين پديده را به شدت محكوم مى كند.

»جشن تولد« اثرى اســت كه توسط 
عباس الجوردى ساخته شده و داستان 
آن درباره يک خانواده ســورى اســت 
كه در شــب تولد دخترشان، به دمشق 
حملــه مى شــوند و اين خانــواده به 
ناچار خانه شــان را ترک مى كنند. اين 
فيلم از اين جهت در زمــره فيلم هاى 
اســتراتژيک قرار مى گيرد كه در ادامه 
داســتان اين خانواده با چند تن ايرانى 
آشنا مى شوند و روند داستان از آن به 

بعد شكل ديگرى مى گيرد.
به ايــن فيلم ها مى تــوان »ابوزينب« 
ســاخته على غفــارى، »فرشــتگان 
قصاب« اثر سهيل سليمى و »ريسمانى 
نزديک تر از مرگ« ساخته سيد مسعود 

اطيابى را افزود.
همه اين آثار در حالى ســاخته شــده 
اســت كه ســينماى ايران با گذشت 
چيزى نزديک به 4۰ ســال از پيروزى 
انقــالب اســالمى، همــواره نيازمند 
ســينمايى با مفهوم استراتژيک است. 
هدف نهايى اين نوع ســينما،  تاكيد بر 
حفظ تماميت ارضــى و دفاع از امنيت 
ملى اســت و در راســتاى آن به تعالى 

رسيدن هنر انقالب اسالمى است.

سوره سینما       ماهنامه داخلی سازمان سینمایی حوزه هنری        اردیبشت 1396 22



23سوره سینما       ماهنامه داخلی سازمان سینمایی حوزه هنری          اردیبشت 1396

 سینه خیز روی سیم خاردار
نگاهی به فیلم »ماجرای نیمروز«

فيلــم ســينمايى»ماجراى نيمروز« به 
چند دليل ارزشمند و شريف است.

یک - اين فيلم به لحاظ ساختار روايى 
روان و راحت جهش اساسى در سينماى 
ايران است. ساختارى روان و باورپذير و 
به دور از تعليق هاى تصنعى و آزادهنده. 
ماجرا به آسانى و همه كس فهم تعريف 
مى شــود. اســير فرم بازى و پيچاندن 
هاى اضافى نيســت. تكنيک در دل كار 
نشسته اســت.  در عين حال، مفاهيم و 
مضامين متنوع و گوناگون اصلى و فرعى 
خودش را از اين متن بر مى كشــد و تا 
اعماق مخاطب نفــوذ مى كند. وضعيت 
بحرانى و بغرنج مقطــع كليدى از تاريخ 
انقالب اســالمى همراه بــا مظلوميت و 
اقتدار روايت مى شــود و مخاطب با هر 
نوع سليقه يى احســاس نمى كند شعار 
يا چيزهايى غيرقابل هضم به او تحميل 
مى شــود. قدرت كارگــردان در »واقع 
نمايى و بازسازى درست و دقيق تاريخ« 
بى كم و كاســت اســت. با اين احوال، 
فيلم با همه غنا و قــدرت خودش را به 
رخ مى كشــد.  تصوير، قــاب بندى ها، 
ديالوگ ها،  صدابردارى در صحنه هاى 
ديالوگ محــور، صحنه هاى تيراندازى، 
انفجارو ... قابل تحســين اســت. گريم، 
طراحى صحنه، طراحى لباس و... ريتم 
گام به گام و مرحله بــه مرحله فيلم كه 
از روندى كند و آهســته آغاز و همچون 
چيده شدن قطعات موسيقى به اوج مى 
رسد با همه يكدستى و سياليت آن و ... 

دو - توانايــى محمدحســين مهدويان 
درساخت قطعه پرماجرا و مملو ازحادثه 
تاريــخ معاصر و »ســال ۶۰« نــه تنها 
تماشــاگران عادى را آزار نمى دهد كه 
مخاطب دغدغه مند و آدم هاى سياسى 
را هم نمــى آزارد. به حاشــيه نمى زند. 
سعى نمى كند با چاشنى دروغ فيلمش 
را جذاب كند.  تاريــخ را جعل نمى كند، 
نشان مى دهد. سياه و سفيد نمى نگرد. 
همه چى را نســبى مى بيند و اجازه مى 
دهد با »كدگذارى و نشانه ها« مخاطب 
خودش بــه تحليل فيلــم و اتفاقات آن 
بپردازد.  ماجرا به گونــه اى تعريف مى 
شــود كه دگرانديشان سياســى هم به 
مذاق شان بر نمى خورد. اين زاويه نگاه 
هنرمندانه به تاريــخ مى تواند به هزاران 
شكل اتفاق بيفتد. نگاه مهدويان اما اين 
اســت. نگاهى كه كمک مــى كند تا در 
موجزترين حالت چشم اندازى از حوادث 
ريز و درشت سال ۶۰ يک جا مرور شود.

سه - »ماجراى نيمروز« بازسازى تاريخ 
اســت. اهميت اين فيلم بــا اين رويكرد 
قابل توجه است.  متاسفانه درباره تاريخ 

معاصر و بــه صورت خاص موضوعــات مرتبط با »فرقــه منافقين« تاكنون 
آثار اصولى، ماندگار و فيلم هاى قرص و محكمى ســاخته نشــده اســت. 
بخش عظيمى از آثار توليد شــده در اين حوزه »شعارمحور« و كليشه هاى 
ســطحى نگرانه بوده اســت. فيلم هاى تاريخ مصرف دار با نگاه هاى كليشه 
اى و يكسويه. به استثناى آثار بسيار معدود، فيلم هاى اين حوزه قابل اعتنا 
نيســتند. »ماجراى نيمروز« اما، اثرى اســت قرص و محكم، جريان ساز و 
آگاهى بخش. اثرى كه خالء آن در ســينماى ما محسوس و مشهود بود. بى 

توجهى به تاريخ معاصر در سينما و تلويزيون در كنار توجه مغرضانه برخى 
رســانه هاى خارجى فارسى زبان زمينه ساز فضايى آشــفته و پرابهام شده 
است. فعاليت مستمر شبكه هاى سياسى ضدانقالب در آنسوى مرزها و نشت 
و نفوذ آن ها از طريق فضاهاى مجاز و غيرمجاز در داخل كشــور باعث شده 
تا نسل هاى جوان و نوجوان و حتى، ميانسال ما دچار نوعى تشكيک و هرج 
و مرج ذهنى گردند. از سوى ديگر، كم كارى برخى مراكز فرهنگى و رسانه 

اى داخلى هم مزيد بر علت شده است.
از اين رو، ســاخت فيلم هايى چون »ماجراى نيمروز« يک غنيمت اســت. 
اساساً، دست گذاشتن روى چنين موضوعات و ســوژه هايى نوعى موهبت 
است چه رســد كه محصول اثرى محكم، جاندار، قوى و تاثيرگذارهم شده 

باشد.

چهار - حضور بازيگران سرشناس و مطرح در اين فيلم و استفاده درست از 
بخش پنهان قابليت هاى آن ها واقعا، قابل مالحظه است. نقش آفرينى جواد 

عزتى قوى تريــن بازيگر در بدنه فيلم 
با ذكاوت و هوش سرشــارش، اين در 
حالى است كه از او و چند بازيگر ديگر 
مخاطب همواره نقش ها و بازى هاى 
يكنواخت و تيپيــكال را ديده و عادت 
كرده بود. احمد مهرانفر، مهدى پاكدل 
و بازى مهدى زميــن پرداز بى تعارف 
متفاوت، قابل قبول و دلنشــين است. 
به نظر مى رســد كارگــردان با تكيه 
بر توانمندى اش بــراى فيلم ظرفيت 
هاى مضاعفى را در ايــن زمينه ايجاد 
كرد. هــم از چهره هــا و بازيگران نام 
آشنا بهره گرفت و هم با قدرتش قالب 
هاى هميشگى آن ها را شكست و آدم 
هــاى جديدى ســاخت. البته، هادى 
حجازى فر در اين ميان، يک استعداد 
منحصربفرد اســت. بازيگرى كه با دو 
فيلم »ايســتاده در غبار« و »ماجراى 
نيمروز« نشــان داده اگر چــه دير و 
تازه از راه رسيده است ولى براى فتح 
قله ها آمده اســت. با بازى هاى روان، 

راحت، گرم، پرانرژى.

پنج - »ماجــراى نيمــروز« مزيت 
هاى بســيارى دارد. در فضــاى رفاه 
زده و فرســودگى ســينما كه همه به 
سراغ مضامين دم دســتى، عاشقانه، 
خيانت، و هجويــه ها و طنزهاى آبكى 
مى رونــد و قصه هاى تكــرارى و بى 
رمق حال و روز خوشــى براى سينما 
باقى نگذاشته گروه ســازندگان فيلم 
»ماجراى نيمروز« خــرق عادت مى 
كنند و انقالبى وارد ميدان مى شوند. 
همين جســارت، تهور و نگاه متفاوت 
قابل ستايش اســت. اين تيم دست به 
كارى مى زند كه ســينماى ما به آن 

عادت نداشت. ســينمايى آگاه، جسور و 
انقالبى كه فارغ از شعار، كليشه ها و نگاه 
هاى غليظ، تند و افراطى با زبانى رسا و 
تكان دهنده مخاطب را تا ژرفاى وقايع و 
تاريخ مى كشاند. البته، شكى نيست در 
كنار تيم ســازنده اثر از مراكز حامى اين 
فيلم: سازمان ســينمايى حوزه هنرى، 
بنياد فارابى و موسســه تصوير شهر هم 
بايد نام برد كه در اين شــرايط پاى اين 

فيلم ايستادند.

یزدان عشیری
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به تازگى روز ملى فناورى هســته اى را پشــت سر گذاشتيم و 
نمايشگاهى هم در سالن اجالس سران برپا شده كه بسيارى از 
شخصيت هاى سياسى، فرهنگى و حتى، سينمايى از آن بازديد 
كرده اند. بد نيســت با اين بهانه نگاهى داشته باشيم به نسبت 
سينماى ايران با موضوع هسته اى و ترور دانشمندان هسته اى.

موضوع ترور و تروريسم در سينماى جهان از جمله موضوعات 
جذاب و پرمخاطب است كه در ژانر سينماى جنايى، سياسى و 
اكشن قرار مى گيرد و عالقمندان پروپاقرص بى شمارى دارد. 
سينماى هاليوود و در مقاطعى سينماى روسيه و اروپاى شرقى 
به اين موضوع پرداخته اند و تعدادى از اين دست آثار را همگى 

در زمان هايى از طريق تلويزيون هم هر از گاهى مى بينيم.

در ســينماى ايران اگرچه به موضوع ترور بــه كرات پرداخته 
شده ولى به جز چند اثر معدود از جمله فيلم هاى »باديگارد«، 
»ســيانور« و »ماجراى نيمروز« شــاهد فيلم هاى ماندگارى 
نبوده و نيســتيم. و در حوزه دانشمندان هسته اى هم يكى دو 
فيلم و يكى دو مجموعه تلويزيونى متوســط بيشتر كار نشده 

است.

در اين ميان، به صورت مشخص آثارى كه به ترور دانشمندان 
هسته اى ما مرتبط باشد هم يكى دو تايى بيشتر نيست. تازه، 

همين آثار هم چندان قابل اعتنا نيستند.

ارج نهــادن به نقش و جايگاه ممتاز شــهداى جهــاد علمى و 
بسترسازى براى شناخت ابعاد شخصيتى و تفكرات ارزشمند 
اين عزيزان و نخبگان به نسل هاى جوان و نوجوان،  پاسداشت 
مجاهدت هاى شهداى شاخص جهاد علمى، در راه پيشرفت و 
استقالل كشور و تبيين مقام علمى و معنوى اين شهدا نيازى 
اســت جدى براى الگو سازى و معرفى اســطوره به نسل هاى 

جوان و نوجوان كشور.

ما با نوعى جريــان جنگ خاموش غربى ها و اســتكبار جهانى 
در راستاى»نخبه كشــى« و تخريب و تضعيف دانش هسته اى 
ايران، جهان اسالم و ملل مســتقل مواجه هستيم. جريانى كه 
بطور قطع، با ده ها برجام هم قابل اغماض و فراموشــى نيست 

و نخواهد بود.

ترور دانشــمندان و چهره هاى علمى و هســته اى متأسفانه 
در مقياس وســيعى در جهان اســالم و كشــورهاى در حال 
توســعه رخ داده و همچنــان، در حــال وقوع اســت، به نظر 
مى رسد شــبكه هاى جاسوســى و امنيتى با هدايت غربى ها و 
صهيونيست ها سناريويى را در اين راستا در دستور كار دارند 
كه اين فقط، مربوط به ايران هم نيســت؛ اگرچه تمركز بيشتر 

و سرمايه گذارى گسترده تر و آشكارترى عليه كشور ما دارند.

مى توان به ترور دانشــمندان بسيارى در كشــورهاى جهان 
اسالم اشــاره كرد. براى روشن تر شــدن اذهان به چند مورد 
قربانيان ترورهاى خاموش در سال هاى اخيراشاره مى كنيم: 
شهيددكترمجيد شهريارى، شهيداستاد مسعود عليمحمدى، 
شهيدسردارحسن طهرانى مقدم، شهيددكترمصطفى احمدى 
روشن وشــهيد دكترداريوش رضايى نژاد از ايران؛ دكتررمال 

حسن رمال از دانشــمندان هســته اى و از خانواده شيعى در 
جنوب لبنــان، دكتروديع جرجيس دانشــمند هســته اى و 
مسلمان از مصر، پروفسورسمير نجيب از دانشمندان برجسته 
علوم هسته اى مصر، على مصطفى مشرفه ازمصر، يحيى المشد 
اتم شناس و دانشــمند هسته اى، ســعيد بدير و دكترسميره 
موسى از مصر، احمد فليفل دانشمند جوان هسته اى  فلسطينى 
تبار،عادل الشويخ از دانشمندان هسته اى عراقى، مجيدحسين 
على دانشمند هسته اى و موشــكى عراقى، دكترعلى حسين 
كامل از استادان دانشگاه در رشته فيزيک از عراق، دكتر طالب 
ابراهيم الظاهر فيزيكدان از عراق، دكتر ماجدالجنابى دانشمند 
هســته اى عراق، اوس عبدالكريم خليل مهندس شــيمى از 
ســوريه، نايل الدخيل مهندس علوم هســته اى از ســوريه، 
مهندس نبيل ابراهيم زغيب مغز متفكر برنامه موشكى سوريه 
و...ده ها دانشمند و انديشــمند و فيزيک دان و مهندس شيمى 
در كشورهاى مختلف در حال توسعه كه همگى در چند ساله 

اخير ترور شده اند.

غفلت ســيِنما و تلويزيون ازحوزه شــهداى ترور و به صورت 
امروزى تر، از شــهداى جهاد علمى و ترور دانشــمندان هسته 
اى دركنــار توجه و تمركز افراطى به بســيارى از موضوعات و 
مضامين پيش پا افتاده اجتماعى و ناديــده گرفتن مهم ترين 
رويدادها و اتفاقــات تاريخى، اجتماعى، سياســى و علمى از 

جمله: شهداى هسته اى آسيبى جدى است.

واقعا، شايســته نبود با توجه به ابعاد گســترده و تاثيرات ترور 
دانشمندان هســته اى و علمى فضا و بودجه جداگانه اى براى 
پرداخت و توجه سينمايى به اين سرمايه هاى ملى صورت مى 
گرفت؟ آيا ترور انديشمندان و دانشمندان علمى و چهره هاى 
تاثيرگذار تاريخ معاصر در شمار آثار فاخر تعريف نمى شوند؟ آيا 
روايت زندگى دانشمندان جوان هسته اى كشور و تصوير فراز و 
فرودهاى فرايند پويايى توسعه در ايران بعد از انقالب اسالمى 
در اين گستره نمى گنجد؟ اين در حالى است كه متأسفانه اين 
نوع نگاه حتى در مجموعه توليدات غيرفاخر سينما و تلويزيون 
كشور نيز ناديده گرفته شده است. درحالى كه بخش عظيمى 
از سرمايه گذارى هاو برنامه ريزى توليدات سينمايى و تصويرى 
درغرب - آمريكا و اروپا - در زمينه تروريســم است و اغلب هم 
مى كوشند مسلمانان را تروريست بخوانند هنرمندان ما از اين 
موضوع و موضع غافل ماندند و بيشتر از آن ها، مديران فرهنگى 
و ســينمايى ما در اين زمينــه غفلت داشــته اند و حتى، اين 
انتظار از مجلس شوراى اسالمى هم مى رفت كه در تخصيص 
اعتبارات واقعى و مشــخص براى اين حوزه ها اقدام ملموس 

ترى مى كردند.

چرا نبايد ساخت آثارى تاريخى، سياســى و اجتماعى در باره 
شهداى هســته اى در رديف آثار فاخر ســينمايى و تلويزيونى 
تعريف گردد و توســط گروهى از پژوهشگران و نويسندگان به 

صورت هدفمند و عميق به اين موضوع نگاه شود؟

اساساً سينماى سياسى ايران با اين موضوع مى تواند رونق پيدا 
كند و رسالتش را در ثبت و روايت گوشه هايى از تاريخ معاصر و 

تاريخ پرتالطم و پر فراز و نشيب معاصر محقق نمايد.

غفلت سینمای ایران  از جریان نخبه کشی و جنگ خاموش غرب
فهیمه زارعی
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مومنی شریف: برگزاری هفته هنر انقالب نمادین نیست
مراسم اختتاميه هفته هنر انقالب اسالمى جمعه ۲۵ فروردين ماه با معرفى سيدمهدى شــجاعى طباطبايى به عنوان چهره هنر انقالب در 

سال ۹۵ در تاالر انديشه حوزه هنرى برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه سوره سينما،  در ابتداى اين آيين بعد از تالوت آياتى چند از قرآن كريم توسط مرتضى يراق بافان و پخش سرود 

جمهورى اسالمى ايران كليپى از برنامه هاى هفته هنر انقالب اسالمى در مراكز استانى حوزه هنرى پخش شد.

گزارشی از مراسم اختتامیه هفته هنر انقالب اسالمی

خاموشی:
 انقالب اسالمی نتیجه حرکت حق جویان است

رئيس سازمان تبليغات اسالمى در اختتاميه هفته هنر 
انقالب اسالمى حوزه هنرى گفت: انقالب اسالمى ايران 
نتيجه حركت حق جويان تاريخ است. آنهايى كه انقالب 
را درک كرده يا نكرده  و در مســير آرمان هاى انقالب 
حركت مى كنند، در واقع به حيات طيبه موعود قرآن 

كريم دل بسته اند.
حجت االسالم و المسلمين سيد مهدى خاموشى رئيس 
سازمان تبليغات اسالمى در ابتداى اين مراسم عنوان 
كرد: در ميان اعمال صالح برخى از اعمال نظير جهاد، 
شهادت، نماز و انفاق رنگ و بوى ديگرى دارد. انقالب 
اســالمى ايران نتيجه حركت حق جويان تاريخ بوده 
اســت. آنهايى كه انقالب را درک كرده يا نكرده  و در 
مسير آرمان هاى انقالب حركت مى كنند، در واقع به 
حيات طيبه موعود قرآن كريم دل بسته اند. امروز بعد 
از گذشت چند دهه از انقالب اسالمى آثار ظلم ستيزى 
آنهايى را كه با اهل بيت)ع( مخالفت داشته اند، شاهد 
هســتيم. امروزه مقاومت ها و دســتاوردهاى انقالب 

اسالمى به جهانيان ثابت شده است.
وى افــزود: محيط پيرامونــى و جغرافيايــى منطقه 
خاورميانه داللت مى كند كه چطور انقالب اســالمى 
ايران قلوب مــردم جهان را خود جذب كرده اســت. 
مقاومت مردم يمن، سوريه، عراق لبنان در برابر اسرائيل 
و جريانات مقاومت و افزون شــدن دشمنى دشمنان 
نشان داد خون بهاى شهيدان، نتيجه داده و به جريان 
دفاع از حرم تبديل شده اســت. همچنين نتيجه عمل 

صالح بزرگ مردم ايران در سال ۵7 آشكار شده است.
رئيس ســازمان تبليغات اســالمى ادامه داد: من به 
هنرمندانى كه در مســير هنر انقالب گام برمى دارند، 
تبريک مى گويم. آنان تالش مى كنند انقالب اسالمى 

در مسير رشد و بالندگى را معرفى كنند. از طرفى هر 
ساله شــاهد معرفى چهره هايى از نســل هاى جديد 
انقالب اســالمى ايران به هنر انفالب هســتيم و بايد 
بدانيم كتاب هاى داســتان، شــعر و ســينماى دفاع 
مقدس از پرمخاطب ترين آثار هنرى در اين دوره است. 
همچنيــن در زمينه آثار تجســمى مخاطبان زيادى  

مباحث هنر انقالب را دنبال مى كنند.
خاموشى با بيان اين كه رابطه ايران با كشورهاى ديگر 
در زمينه هنر پيوســته در حال افزايش اســت، خاطر 
نشــان كرد: از عمق و ژرفاى هنرهاى انقالبى شــكل 
گرفته در ايــران مى توان كمک گرفت تــا جبهه هنر 
مضامين انقالب در فرامرز ايران نيز قوت يابد و به ساير 
نقاط جهان ســرايت كند. براى مثال برخى از اديبان و 
شعراى عرب زبان در سفرهايم به من مى گفتند نشريه 
شيراز حوزه هنرى بسيارى از خالها را در زمينه ادبيات 

انقالب پر كرده است.
وى در پايان ابراز اميدوارى كــرد هنر انقالب در بخش 
هاى كمى و كيفى با قوت بيــش از پيش به حيات خود 

ادامه دهد.
در ادامــه گزارشــى از برنامه هاى هفتــه هنر انقالب 
اسالمى ايران در تهران نمايش داده شد. معرفى حميد 
حسام از نامزدهاى كسب عنوان چهره هنر انقالب حوزه 
هنرى ديگر بخش اين آيين بــود. همچنين با نمايش 
تصاويرى از همكاران و دوســتان مرحوم سعيد كشن 

فالح از اين هنرمند تئاترى درگذشته ياد شد.
در ادامه سردارعبدالرضا آزادى معاون فرهنگى سازمان 
بسيج مستضعفين و كوروش زارعى مدير مركز هنرهاى 
نمايشــى حوزه هنرى با حضور روى ســن از خانواده 
مرحوم دكتر سعيد كشن فالح تقدير كردند. همسر وى 

تنديش و لوح تقدير اين يادبود را دريافت كرد.
نمايش آيتــم معرفــى فعاليت هاى هنــرى ابراهيم 

حاتمى كيا در گفت و گو با مريــال زارعى، احمدرضا 
درويش و اصغر نقى زاده و پخــش كليپ يادبود زنده 
ياد حميد سبزوارى شاعر انقالبى از ديگر بخش هاى 

اين مراسم بود.

مومنی شریف: 
برگزاری هفته هنر انقالب نمادین نیست

بعــد از تجليل از خانــواده حميد ســبزوارى و احمد 
عزيزى كليپى از كانديداى چهــارم هفته هنر انقالب 

اسالمى برگزار شد.
گروه موسيقى هنگام به خوانندگى سروش بخشش به 

صورت زنده به اجراى برنامه پرداختند.
در ادامه اختتاميه هفته هنر انقالب اســالمى، محسن 
مومنى شــريف رئيس حــوزه هنرى ضمن تشــكر و 
قدردانى از كســانى كه در راه انقالب اســالمى تالش 
كردند، گفت: در هفته هنر انقالب اسالمى حرف هاى 
خوبى زده شــد با توجه به اينكه زمانــه، زمانه خوبى 
نبود و هفته هنر انقالب مصادف با كانديداى رياســت 
جمهورى بود و تمام توجهات بر روى سياســت جمع 
شده بود اما باز از خداوند متشكر هستيم كه اين فرصت 
را در اختيار ما قــرار داد تا براى بار ســوم چهره هنر 
انقالب اســالمى را برگزار كنيم اين كار خيلى مهمى 

است و به اهميت آن واقف هستيم.
رئيس حوزه هنرى به كارهاى مهم انجام شده در سال 
قبل اشاره كرده و گفت: خوشبختانه در سال گذشته 
هنرمندان خوش درخشــيدند، ادبيات بــازار خوبى 
داشــت و مخاطب جديد پيدا كرد و شاهد جوانانى در 
اين عرصه بوديم كه نشــان دهنده راه مقدس انقالب 
اسالمى هستند و اين اصال شــعار و آرزو نيست بلكه 

حقيقتى كامال مشهود است.
مومنى شريف اظهار كرد: انشــاهلل جوانان ما در كنار 
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بزرگان فرهنگ و هنر تالش كنند استانداردها را باال ببرند. اميدوارم بتوانيم از هنر افرادى همانند روح االمين، 
محمدحسين مهدويان، مفيدى كيا، بهروز شعيبى، نقويان و غيره كه ســرمايه بزرگ كشور هستند، بهره مند 

شويم.
وى ادامه داد: ادبيات انقالب چه در خارج از كشور و چه در داخل رونقى خوبى دارد. زمانى كه سخن از انقالب 
اسالمى و آرمان هاى آن  مى شود مطمئنا چون  از فطرت انسانها برخواسته اســت بر دل هم مى نشيند. ما از 

نعمتى برخوردار هستيم كه ديده بان فرهنگ و هنر، اتفاقات مهم را پى گيرى مى كند.
مومنى شريف به ســخنان مقام معظم رهبرى و توجهات ايشان به عرصه هنر و انقالب اشاره كرد و توضيح داد: 
مقام معظم رهبرى هر اثر مفيد و ارزشــمند منتشر شده و يا اكران شــده در عرصه فرهنگ و هنر را دنبال مى 
كنند و اولين نفرى هستند كه از هنرمند آن اثر تقدير مى كنند. ايشان در حوزه ادبيات از نويسندگان، در حوزه 

سينما از فيلم ماجراى نيمروز تشكر كردند.

وى در ادامه افزود: مقام معظم رهبرى تمامى آثارى كه در عظمت ملى باشــند را دنبال مى كنند و تقدير مى 
كنند تنها به هنر انقالب اسالمى بسنده نمى كنند. ايشان حتى از آن موسيقى دانى كه در برابر طمع بيگانگان 

ايستاد و از عزت ايرانى ها دفاع كرد از سوى مقام معظم رهبرى تقدير شد.
مومنى شريف به بحث نحوه انتخاب نامزدهاى چهره ســال هنر انقالب اسالمى سال ۹۵ پرداخت و اظهار كرد: 
همكاران ما در دبيرخانه معاونت فرهنگى حوزه هنرى در تمامى حوزه هاى فرهنگ و هنر ۲۵ افراد شاخص را 
رصد كردند اين ۲۵ نفر در شوراى سياستگذارى به ۱4 نفر رسيد و بعد از آن ۱۳ نفر شدند. براى انتخاب ميان 
۱۳ نفر جمعى از هنرمندان، نخبگان، اساتيد و اهالى دانشگاه ها و اهالى رســانه نام افراد فرستاده شد كه فرد 
مورد نظرشان را انتخاب كنند. اين ليست ۱۳ نفرى بدين شــرح است: محمدرضا بايرامى، ابراهيم حاتمى كيا، 
حميد حسام، سيد محمود رضوى، حسن روح االمين، سيد مسعود شجاعى طباطبايى، بهناز ضرابى زاده، نادر 

طالب زاده، ابوالقاسم طالبى، فرهاد عظيما، محمدحسين مهدويان، مهدى نقويان محمدرضا برزى.
رئيس حوزه هنرى تصريح كرد: ۱۰ شاخص براى انتخاب افراد منتخب چهره سال هنر انقالب اسالمى وجود داشت 
كه به ۳ شاخص آن اشاره مى كنم. ۱( بايد تمامى آثار در حوزه گفتمان انقالب اسالمى نه از وجه تاريخ نگارى بلكه 

شاخص هايى همانند عدالت، آزادى باشند. ۲( نوع تاثيرگذارى آثار در جامعه ۳( جريان سازى كه راه انداختند.
وى با اشاره به نحوه راى گيرى نامزدهاى چهره سال هنر انقالب اسالمى پرداخت و عنوان كرد: نكته مهمى كه 
در اين ميان وجود دارد، اين است در تمام اين دوره راى گيرى كسى كه به عنوان چهره سال بيشترين امتياز را 

كسب كرده، به عنوان چهره ساال ۹۵ انتخاب مى شود.
مومنى شريف با اشاره به صحبت هاى فاضل نظرى كه اذعان داشته اين نوع كارها نمادين است، گفت: برخالف 
عقيده آقاى فاضل نظرى فكر مى كنم و معتقدم كه اين كارها عين حقيقت اســت و اميدواريم ســال هاى بعد 

اين نوع برنامه ها ادامه پيدا كند.
رئيس حوزه هنرى در پايان ســخنانش از اجماع نخبگان، اســاتيد و برگزار كنندگان برنامه هفته هنر انقالب 
اسالمى، اهالى رسانه، سازمان فرهنگى شهردارى، سازمان بسيج، شبكه ۳ و شبكه افق و ديگر عزيزانى كه براى 

اين برنامه تالش كردند، تشكر و قدردانى كرد.

شجاعی طباطبایی چهره هنر انقالب در سال 95 شد
سيد مسعود شجاعى طباطبايى كاريكاتوريست در آيين اختتاميه هفته هنر انقالب اسالمى حوزه هنرى به عنوان 

چهره هنر انقالب در سال ۹۵ معرفى شد.
در اين مراسم به پاس برگزارى جشنواره كاريكاتور و كارتون هولوكاست از سيد مسعود شجاعى طباطبايى به عنوان 

چهره هنر انقالب در سال ۹۵ تقدير شد.
لوح تقدير و تنديس زرين اين هنرمند را احمدرضا درويش، محسن مومنى شريف رئيس و محمدحمزه زاده معاون 

سينمايى حوزه هنرى اهدا كردند.

اهدا جایزه چهره سال انقالب اسالمی به خانواده 
شهید مدافع حرم

شــجاعى طباطبايى چهره هنر انقالب در سال ۹۵ جايزه 
خود را به خانواده شهيد مدافع حرمى كه در كشور لبنان 

دفن شده است، تقديم كرد.
سيد مسعود شجاعى طباطبايى كه به عنوان چهره سال 
هنر انقالب در ســال ۹۵، انتخاب شد، در سخنانى عنوان 
كرد: خود را در جايگاهى نمى بينم كه اين جايزه شــامل 
حال من شــود. بزرگان زيادى در عرصه هاى مختلف هنر 

هستند كه بايد اين جايزه را دريافت كنند.

او با بيان اينكه جشــنواره هولوكاست يک كار جمعى 
بود، عنوان كرد: ماه پيش در كشــور لبنان يک كالس 
و كارگاهى برگزار كردم. در جايى به نام مزار شــهداى 
مدافع حرم با شــهيدى آشــنا شــدم كه ۱۳ سال در 
زندان هاى رژيم صهيونيستى اسير بود و پس از آزادى 
به  دفاع از حرم حضرت زينب )س( پرداخته و در نهايت 

شهيد مى شود.
چهره سال هنر انقالب در سال ۹۵،  در پايان گفت: نكته 
جالب نامه هاى دختر او بود كه بر ســر مزار اين شهيد 
ديده مى شد. اين جايگاه و جايزه را به خانواده اين شهيد 

و دختر او زينب، تقديم مى كنم.

روایت مومنی شریف از عنایت ویژه رهبر انقالب 
به شجاعی طباطبایی

پس از معرفى سيد مسعود شجاعى طباطبايى به عنوان 
چهره ســال هنر انقالب اسالمى در ســال ۹۵  پيش از 
شــجاعى طباطبايى، مومنى شــريف گفت: جشنواره 
كاريكاتور هولوكاست در شــرايط ويژه اى برگزار شد. 
از جهتى نشــان دهنده اين بود كه ادبيات و هنر ما بعد 

بين المللى پيدا كرده است.
او ادامــه داد: از طــرف ديگر ســه وزير امــور خارجه 
كشورهاى مختلف و سازمان يونسكو به ما فشار آوردند 
كه اين جشنواره برگزار نشود؛ اين جشنواره برگزار شد و 

از طرف برخى رسانه ها چندان ديده نشد.
او با اشاره به اينكه رهبر معظم انقالب از اين كار حمايت 
كردند، افزود: مقــام معظم رهبرى به آقاى شــجاعى 
فرمودند كه آقاى شجاعى حسابى مشغول به كوبيدن و 
رفتن به جلو هستيد. … هر چه آنها را عصبانى كرد ما را 
خوشحال تر كرد. در اين راه پافشارى كرديد و صبورى به 

خرج داديد تا در اين زمينه به موفقيت رسيديد.
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حضور ۲5 فیلم  در 5۲ جشنواره و
  کسب 1۴ جایزه بین الملل

گزارشی از عملکرد بخش بین الملل سازمان سینمایی حوزه هنری در سال 95

مدير بخش بين الملل و بازرگانى سازمان سينمايى حوزه هنرى از كسب 
۱4 عنوان جايزه بين المللى و حضور در ۵۲ جشنواره رقابتى و غيررقابتى 

توسط اين سازمان در سال ۹۵ خبر داد.

مريم نقيبى در مورد عملكرد يكســاله و حضور جهانى سازمان سينمايى 
حوزه گفت: حوزه هنرى در ســال نود و پنج با هشت فيلم سينمايى، پنج 
اثر مستند و دوازده فيلم كوتاه در جشــنواره هاى جهانى شركت كردكه 
در مجموع با بيســت و پنج عنوان، در پنجاه و دو جشنواره جهانى رقابتى 
و غير رقابتى پذيرفته شدند كه موفق شدند ۱4 جايزه  بين المللى را از آن 

خود كنند.
نقيبى گفت: فيلم مســتند »A۱۵7« به كارگردانى بهــروز نورانى پور از 
توليدات مركز مستند سوره حوزه هنرى در ســال نود و پنج مورد توجه 
جشــنواره هاى متعددى قرار گرفت؛ اين فيلم بخــش رقابتى فيلم هاى 
مستند و انيميشــن بلند پنجاه و نهمين جشــنواره بين المللى فيلم هاى 
مستند و انيميشن اليپزيگ و در بيســت و پنجمين جشنواره بين المللى 
فيلم مستند »داكيومنت آرت«كشور آلمان نمايش داده شد. ضمن اينكه 
در شانزدهمين دوره جشــنواره بين المللى فيلم حقوق بشر»واچ داكز« 
با ديگر آثار راه يافته به اين جشــنواره هم به رقابــت پرداخت و به عنوان 
بهترين مستند جشــنواره بين المللى فيلم »واچ داكز« لهستان انتخاب و 
در جشنواره بين المللى »Movies That Matter«كشور هلند هم 

به نمايش در آمد.
مديربخش بين الملل و بازرگانى سازمان سينمايى حوزه هنرى در ادامه 
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با بيان اينكه يكى از افتخارات اين فيلم 
 The( كسب جايزه ويژه هيات داوران
Signes Award( چهاردهميــن 
 Signes( جشنواره ســينيه دو نويى
de Nuit( امضاهاى شــب بوده، اين 
جايــزه بــراى »بيانى شــگفت انگيز از 
جنبه هاى دردناک و ملموس واقعيت« 

به اين فيلم اهدا شده است.
وى اضافــه كــرد: درســال ۹۵ فيلــم 
سينمايى»مزارشــريف«به كارگردانى 
عبدالحسن برزيده از محصوالت سازمان 
ســينمايى حوزه هنــرى، بهترين فيلم 
جشــنواره»فونيكس« اســتراليا شد، 
 ،»A157«همچنيــن، فيلم  مســتند
انيميشــن »آنتراكت« و دو فيلم كوتاه 
»خانه« و »مثل بادكنــک« نيز، در اين 
جشــنواره حضور داشــتند. همچنين، 
فيلم هاى »كودكان بــاران، مرد و بچه، 
روياى گل ها، علمک، قرار بى قرار، ولد، 
آزادى مشروط، مبارک و مثل بادكنک« 
در بخش رقابتى جشــنواره بين المللى 
كودكان كلكته به نمايش در آمده است.

نقيبى با بيان اينكه فيلم »حق سكوت« 
ســاخته هــادى نائيجى بــا حضور در 
جشنواره بين المللى »فونيكس« ملبورن 
اســتراليا جايزه بهترين فيلــم را از آن 
خود كرد، ادامه داد: دو فيلم ســينمايى 
»حوض نقاشــى« و »فرشــته ها باهم 
مى آيند« از آثار حوزه هنرى در جشنواره 
بين المللــى تصوير زنان كه در كشــور 
زيمباوه برگزار شد با ديگر آثار اين بخش 
به رقابت پرداختند كه در اين ميان فيلم 
»حوض نقاشــى« عنوان بهترين فيلم 

جشنواره را از آن خود كرد. همچنين، در اين جشنواره جايزه بهترين بازيگر مرد به شــهاب حسينى براى بازى در اين فيلم و 
جايزه بهترين فيلمنامه به حامد محمدى اهدا شد.

مديربخش بين الملل و بازرگانى سازمان سينمايى حوزه هنرى بيان كرد: فيلم كوتاه »علمک« به كارگردانى حسين دارابى كه 
در در بخش دين و جامعه جشنواره بين المللى فيلم »مذاهب امروز« به روى پرده رفته بود توانست جايزه ويژه هيات داوران اين 

جشنواره را از آن خود كند و فيلم مات به كارگردانى صبا كاظمى نيز در بخش رقابتى اين رويداد حضور داشت.
نقيبى با بيان اينكه سازمان سينمايى حوزه هنرى سال ۹۵ با پنج فيلم كوتاه »روزنه« به كارگردانى امير مهران، »نافرمانى« به 
كارگردانى محسن صالحى فرد، »آنتراكت« به كارگردانى سيدمحمدرضا خردمندان، »علمک« به كارگردانى حسين دارابى و »بچه 
و مرد« به كارگردانى خردمندان در هفتمين جشنواره بين المللى فيلم هاى ايرانى لندن شركت كرده، افزود: فيلم هاى »علمک« به 
كارگردانى حسين دارابى جايزه بهترين فيلم كوتاه و »آنتراكت« به كارگردانى سيد محمدرضا خردمندان جايزه بهترين انيميشن 
را از اين جشنواره از آن حود كردند. ضمن اينكه انيميشــن كوتاه »آنتراكت« به كارگردانى سيدمحمدرضا خردمندان در ادامه 

حضور بين المللى خود به بخش مسابقه ششمين جشنواره بين المللى كوآندو تايوان نيز راه يافت.
وى افزود: از حضور بين المللى ديگر فيلم هايى كه پخش آن برعهده سازمان سينماى حوزه هنرى است به فيلم انيميشن – رئال 
»مبارک« به كارگردانى محمدرضا نجفى امامى مى توانيم اشاره داشته باشيم كه در بيست و يكمين دوره جشنواره بين المللى 
بوسان كره جنوبى در بخش »سينه كيد« به نمايش درآمد و در بخش »تمركزى بر سينماى جهان« جشنواره بين المللى فيلم 
مونترال كانادا نيز نمايش داشت. همچنين، فيلم كوتاه »مثل بادكنک« به كارگردانى مرجان اسماعيلى از توليدات حوزه هنرى 

در اولين دوره جشنواره بين المللى فيلم معلولين به نمايش درآمد.
وى در بخش ديگرى از صحبت خود گفت: فيلم سينمايى »سكوت رعنا« نيز در جشنواره هاى متعددى به نمايش درآمد. اين فيلم 
به كارگردانى بهزاد رفيعى در چهارمين دوره جشنواره بين المللى فيلم »سيلک رود« نمايش داده شد كه با استقبال تماشاگران 

همراه بود و تنديس بهترين فيلم كودک اين جشنواره را از آن خود كرد .
نقيبى به فيلم »مزار شريف« حسن برزيده اشاره كرد و گفت: اين فيلم و »سكوت رعنا« به كارگردانى بهزاد رفيعى از محصوالت سازمان 
سينمايى حوزه هنرى، در بخش رقابتى چهاردهمين جشنواره بين المللى فيلم »تاميل نادو« كشور هند حضور داشتند. اين نكته را هم 
بايد گفت كه جشنواره فيلم صلح و دوستى »ايران-هيروشيما« كه هدف از برگزارى آن معرفى فرهنگ غنى ايران از طريق سينما به 
جهان و على الخصوص مردم هيروشيما است در سومين دوره خود ميزبان فيلم سينمايى »مزارشريف« به كارگردانى حسن برزيده بود.

مديربخش بين الملل و بازرگانى ســازمان ســينمايى حوزه هنرى به صحبت هايش افزود: فيلم سينمايى »آزادى مشروط« به 
كارگردانى حسين مهكام كه پخش آن بر عهده ســازمان ســينمايى حوزه هنرى بود در بخش اصلى سى و ششمين جشنواره 
بين المللى فيلم كمبريج به نمايش درآمد و همچنين، به عنوان تنها نماينده سازمان سينمايى حوزه هنرى در بخش »فيلم هايى از 
ايران« هشتمين دوره جشنواره بين المللى فيلم بغداد نمايش داده شد و در چهاردهمين دوره جشنواره بين المللى فيلم »چناى« 

كشور هند هم، به نمايش در آمد.
وى افزود: همچنين، فيلم مستند »نسل سوم« به كارگردانى محمدعلى رخشانى در جشــنواره بين المللى فيلم هاى مستند و 
كوتاه اسماعيليه مصر شركت كرد و فيلم سينمايى »دلبرى« محصول سازمان سينمايى حوزه هنرى و موسسه سيماى مهر در 

پانزدهمين جشنواره بين المللى فيلم »داكا« بنگالدش نمايش داده شد.
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همه فیلم »A157« خط مقدم است
 نورانی پور در برنامه »به اضافه مستند« : 

بهروز نورانى پور پس از پخش مســتند 
و در بخــش گفتگوى برنامــه به اضافه 
  A۱۵7مستند با اشاره به فرآيند توليد
گفت: من در فرآيند توليد فيلم دايان، 
در حالى كه براى ديدن برخى لوكيشن 
ها بودم، بــا يک عكاس جنگــى به نام 
زبير عبداهلل آشــنا شــدم. زبير فردى 
بود كه خودش عــكاس پرتره بود و قرار 
بود لوكيشــن هايى را نشــان ما بدهد. 
در فرايند اين اشــنايى او عكسهايى از 
ســوژه هايش به من نشــان داد كه در 
ميان انهــا عكس يک دختر ۱۰ســاله 
بود. زبير از فالكت ها و ســختى هايى 
كه برا اين دختــر به وجــود آمده بود 
براى مــن گفت. اينكه بــرادر و پدرش 
را ازدســت داده، مادرش مفقوده شده 
اســت و ديگر چيزها. در شرايط جنگى 
شايد شــنيدن اين حرفها طبيعى جلوه 
كند تا آنجايى كه گفت آن دختر باردار 
است. اين سختى آخرى را كه برايم گفت 
سرآغازى شد براى توليد اين مستند كه 

زمان زيادى هم طول كشيد.
نورانى پور با اشــاره به همراهى با سوژه 
هاى فيلمش در مقاطــع مختلف فيلم 
درباره فشــار جنــگ بــر روى زنان و 
كودكان گفت: 7۰، ۸۰درصد بار جنگ 
 A۱۵7 .روى زنــان و كودكان اســت
سراسر جنگ است. همه فيلم خط مقدم 
است. آب نيست، نفت نيست، زمستان 
سرد، تابســتان گرم و همه اينها مبارزه 
اســت. مبارزه اى بــراى زندگى و زنده 
ماندن.  من در مورد سوژه هايم اينطور 
فكر مى كنم كه كســى كه در جنگ از 
بين مى رود و كسى كه تبعاتش را تحمل 
مى كنــد وجوه تلخــى از جنگ اند كه 

دومى شرايط بدترى را تجربه مى كند. 
جنگ ســخت و تلخ اســت و بچه هاى 

فرداى جنگ توقع دارند.
كارگــردان A۱۵7 درباره اســتقبال 
جشــنواره هاى خارجى از اين مستند 
و نگاهى كه به آن داشــتند مى گويد: 
اين مستند در ۱7، ۱۸ كشور دنيا پخش 
شــد و جايزه گرفت. در جشنواره فيلم 
حقيقت و جشنواره فيلم فجر هم ديده 
شد و ســيمرغ بلورين بهترين فيلم را 
دريافت كرد. در ايــن ميان نكته اى كه 
به عنوان بازخورد داخلــى آن بود اين 
مســئله بود كه ممكن بــود اين جنگ 
نزديک مرز ما باشد و كشــور در خطر 
تهاجم باشــد و به هر صورت اين جنگ 
با اين شرايط و تعريفى كه A۱۵7 دارد 
ممكن بود براى نواميس ما پيش بيايد. 
در جنگ ها مــى گويند فتــح خاک و 
فتح جنســيت كه ايــن دوباهم ارتباط 
دارند. شگفت آور است كه وقتى خاک 
يک ســرزمينى مورد تجــاوز قرار مى 
گيرد اوليــن قربانيانش زنــان و بانوان 

آنجا هستند.
نورانى پــور در مورد تاثير مســتند بر 
نگاه سياســتمداران نيز افزود: رسالت 
مستند ســاز انعكاس يک رويداد است 
اينكه با اثر بر دولتها تاثير بگذاريد قابل 
تحليل تر و قابل بررسى تر است. انگيزه 
مستندساز انتقال پيغام هست. كسانى 
كه از كشــورهاى مختلف ايــن فيلم را 
ديدند، ديدشان چندگانه بود، از زواياى 
خودشــان مى ديدند، امــا يک ويژگى 
مشترک بين همه وجود داشت كه مى 
گفتند بايد سياستمداران درباره جنگ 

فعلى درخاورميانه تغيير نگرش دهند.

وى در مورد سوژه هاى A۱۵7هم گفت: 
آنها در حال حاضر در يكى از كمپ هاى 
سازمان ملل هستند در انتظار رفتن به 
يک كشــور ثالث اند و به زودى ممكن 
اســت كارهاى مهاجرت شــان اتفاق 

بيفتد.
مســتنند  بررســى  ادامــه  در 
A۱۵7محمدتقــى فهيــم  و حســن 
شمشــادى مباحث مربوط به اين فيلم 
را مورد بررســى قرار دادند. محمدتقى 
فهيم با اشــاره به A۱۵7 گفت: از اين 
مستند در بين مســتندهاى سال هاى 
اخير مى شــود به عنوان يک پديده نام 
برد. مستندسازى ما در كليت رشد كرده 
و مستندســازهاى تازه نفس، جسور و 
كاربلد وارد حوزه مستندســازى شدند 
و شــايد به همين دليل هم، مستند در 
سفره مصرفى مردم قرار گرفته و ديده 
مى شود. اما اين مســتند ويژگى هاى 
منحصربفردى دارد كه در مستندهاى 

بحران كمتر شاهدش بوديم.
شايد بتوان در انقالب اســالمى از سه 
نســل  مستندســازى بحران نام برد؛ 
گروهى كه در ايام انقــالب وارد حوزه 
مستندســازى بحران شــدند، گروهى 
كه در جنگ متولد شــدند كه بارزترين 
و شاخص ترين آنها شهيد آوينى بود و 
گروه ديگرى كه بعــد از اتفاقات منطقه 
تالش خود را در اين حوزه شروع كردند.

فهيم بــا اشــاره بــه شــاخصه هاى 
A۱۵7گفت: مستند A۱۵7 از ويژگى 
هاى شاخص ترى نسبت به چيزاى كه 
ما ديدم برخوردار هســت كه منحصر 
بفردش كرده. مستندساز دقت زيادى 
كرده كه فراتر از مســتند تبديل به يک 

درام پيچيده تاثيرگذارى بكند، نه اينكه 
از حساســات مخاطب صرفــا بخواهد 
اســتفاده كند بلكه داستانگويى كرده و 
كارهاى نمادپردازانه داشته است. اينكه 
در مســتند بتوانيم هم داستان بگوييم 
هم قصه ادمهــا را روايت كنيم خودش 

يک موفقيت است.
ايــن منتقد ســينما اضافه كــرد: اين 
مســتند هم  در دل بحران است، و هم 
داراى فرم جذابى است، و هم گروههاى 
روشــنفكرى را مى توانــد ارضا بكند و 
مفاهيمــى دارد كــه به اين دســته از 
مخاطبين را اقناع مى كنــد و در عين 
حال كارى دردناک و تلخ اســت. اينكه 
سه دختر محور روايت داستان هستند و 
قربانيان يک گروه عقب مانده فاشيستى 

شده اند سوژه قابل توجهى است.
در ادامه حسن شمشادى، كارشناس و 
تحليلگر مسائل سوريه، با اشاره به اين 
مســتند گفت: ما در عرصه خبر تالش 
كرديم كه واقعيات را نشــان بدهيم اما 
جاى خيلــى از مســائل در خبر خالى 
است. خشونت، آوارگى، سربريدن هاى 
داعش و اين مسائل گفته شده است اما 
موفقيت اين مســتند اين است كه در 
حاشيه جنگ تجاوزى را كه به آوارگان 
مى شــود و تلخى هايى كه ســه دختر 
جوان در اين مســير تحمــل كردند را 
روايت مــى كند. اين مســتند از بعد از 
بعد پرداختن به حاشيه جنگ كه خارج 
از انفجار و توپ و تانک و هواپيما ســت 
موفق بوده آنطــور كه صداى يک گلوله 
در فيلم نيست اما انقدر تاثيرگذار است 
كه مى تواند سختى هاى جنگ را نشان 

دهد.

چهاردهمین قسمت از برنامه »به اضافه مستند«، با پخش و بررسی مستند »A157« توسط بهروز نورانی پور، محمدتقی فهیم و 
حسن شمشمادی کارشناس تحوالت سوریه برگزار شد.
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محمدتقى فهيــم در ادامه، »چگونه گفتــن« را رمز 
موفقيت A۱۵7 عنوان مى كنــد و مى گويد: موضوع 
نقطه قوت اين اثر است و البته نحوه پرداخت و چگونه 
گفتن. اين موضوع مى توانســت دست يک عده ديگر 
باشــد اما با اين ظرافت و دقت وارد آن نمى شــدند و 
پرداخت مناســبى صورت نمى دادند. همانطور كه در 
اين اثر مى بينيــد بدون رفتن دوربين ســمت ادوات 
جنگى و ابزار آالت جنگى توانســته تلخى هاى جنگ 

را روايت كند.
 يكى از فيلمسازانى كه مهاجرت كرد، در عراق موضوع 
باردار شدن يک دختر توسط نيروهاى امريكايى را به 
تصوير كشيده بود اما دوربينش را در ميزانسن دشمن 
قرار داده بود، اما A۱۵7تحليــل دارد و نگاه مخاطب 
درسراســر جهان را مورد توجه قرار داده است. اينكه 
فيلمسازى بيايد و از جنگ تحليل داشته باشد و جايگاه، 
مرز و موقعيت خودش را در دســته بندى هاى جهانى 
درست انتخاب كند و اينكه بداند يک ايرانى است و از 
نگاه تحليلگران ايرانى به پديده نزديک شــود اثر را با 

ارزش مى كند.
وى درباره ويژگــى هاى خاص نماهــاى A۱۵7 مى 
گويد: وقتى مى بينيم در نماى تيتراژ دوربين به سمت 
عروسكى كه در آبهاى گل الود افتاده مى رود. اين پيام 
دارد كه قربانيان اين جنگ چه كســانى اند و همزمان 
چه كســانى دارند از آب گل آلود ماهى مى گيرند و در 
ادامه فيلم مى فهميم دوســت و دشــمن چه كسانى 
هستند. در اين اثر نماد پردازى به كمک داستانگويى 
مى ايد و صحنه هايى را ايجاد مى كند كه خود آن قاب 
به تنهايى كلى حرف دارد كه ذهن ما را به درون مايه و 
تحليل مى رساند و مخاطب را درگير اليه هاى مختلف 

فيلم مى كند.
فهيم با تحسين اين مستندســاز گفت: مستند بحران 
يكى از سخت ترين ژانرهاى مستند است كه فيلمسازان 
بزرگ دنيا كه اهل ايثار و فداكارى بوده اند به ســمت 
اين نوع مستند رفته و زيبايى شناسى تصويرى از دل 

زيبايى شناسى خودشان بيرون كشيده اند.
حسن شمشــادى در ادامه درباره شرايط مردم سوريه 
گفت: سوريه امروز ۱۱ميليون آواره دارد كه ۳ ميليون 
در خارج از كشــور و ۸ ميليون در خود ســوريه و در 
كمپ و اردوگاه و مدرســه زندگى مى كنند. ما با آنها 
كه صحبت مى كرديم شرايطى را بازگو مى كردند كه 

دقيقا اين مستند آمده و به آنها پرداخته است.
شمشادى ادامه داد: آن جايى كه نقش اول مستند مى 
آيد و دلتنگى اش را براى مادرش را مى گويد؛ در واقع 
وطن حكم مادر را دارد. هم بهش تجاوز شده هم باردار 
شده هم مسئوليت خواهرانش را  دارد همه اين سختى 

ها را مى كشند.
 كل مردم سوريه متاثر از اين تلخى ها هستند. اينها از 
اوج خشونت ها فرار كردند و جاى جاى سوريه مملو از 

اين آوارگان است.
وى در مورد تاثير جنگ بر كودكان نيز اضافه مى كند: 
شرايط جنگى همه چيز را جنگى و خشن مى كند. شما 
مى بينيد بچه ها در جايى از فيلم عليه مرغ و خروس 
ها خشــونت اعمال مى كنند. در واقع بازى بچه هاى 

جنگ هم بازى جنگ است.
 A۱۵7 فهيم در ادامه با اشــاره به نقدهايــى در باره
گفت: فيلم در حوزه فالكت هايى كه مردم ســوريه با 

آن دست و پنجه نرم مى كنند و موضوع خشونت كم 
كار كرده است. فيلمساز مى توانست خيلى به موضوع 
نزديک شود و نكبتى كه جنگ پديد مى اورد را نشان 
دهد، مى توانست روى ريتم و ضرب آهنگ بيشتر كار 
كند. اين مستندها مثل خود جنگ بايد سرعت داشته 
باشند.مستندســازهاى جهانى روى ريتم خيلى دقت 

مى كنند.
فهيم به نقاط قوت مستند هم اشاره كرده و گفت: اما 
خود انتخاب A۱۵7 براى فيلــم به عنوان چادرى كه 
تنها مامن امنيت اين بچه ها اســت در ميان اين همه 
آواره و  در گل و الى و و شرايط سخت جنگ؛ انتخاب 
اين اسم براى اين فيلم به اندازه بســيارى از تريبون 
هاى سخنرانى  آقايان درباره پديده جنگ تاثير دارد. 
آنهايى كه بر مسند اداره جهان هستند بايد اين فيلم 

را ببينند.
حســن شمشــادى در ادامه درباره حضور نيروهاى 
نظامى ايران در سوريه گفت: صرف نظر از اينكه آرمان 
انقالب اسالمى، دشمنى مشــترک ما و سوريه با رژيم 
صهيونيستى و اصول موضوع انقالب همه اينها حضور در 
سوريه را تاييد مى كند. اما اگر همه اينها را كنار بگذاريم 
مى شــود گفت كه ما به خاطر خودمان و منافع ملى و 

امنيت ملى مان در سوريه هستيم.
فهيم در ادامه درباره سوء مديريت در فضاى فرهنگى با 
انتقاد از مسئوالن اين حوزه گفت:  فقط در سوريه نيست 
كه در آن غفلت كرديم و به موضوعاتى نپرداختيم. هنوز 
گنج بى پايان دفاع مقدس پر از موضوعات برزمين مانده 

است. بحث سوريه بحث انقالب است.
 اينكه امروز اين انقالب به كشــورهاى ديگر جهان هم 
صادر شده و خيزش هاى موجود متاثر از فرهنگ انقالب 
است و حتى در ســوريه مطالبات مردم انجا بوده كه ما 
حضور پيدا كنيم، همه موضوعاتى است كه بايد به آنها 

توجه شود.
فهيم بــه اختصــاص دادن بودجه هــاى نهادهاى 

مسئول به موضوعات بى اوليت اشاره كرد و گفت: 
مراكز مستندسازى به جاى اينكه حداقل ساالنه 

۱۰، ۱۵ مســتند در مورد مسائل استراتژيک 
و سياســتهاى كلى نظام درســت كنند به 
موضوعاتى مى پردازند كه چه بســا اصال 

مسائل مردم نباشد؛ از درخت چنار تا تخم 
مرغ. نه اينكه نبايد بــه اين موضوعات 
پرداخت امــا در اولويت نيســتند. به 
جاى اينكه ســالى ۵۰، ۱۰۰ تا مستند 
درباره سوريه بسازيم و به دنيا بفروشيم 

مستندهاى دنيا را مى اوريم وپخش مى 
كنيم و عمله ترويــج فرهنگ بيرونى 

شديم. مستند سازى مقاومت را 
تقويت كنيم.

تحســين  بــا  فهيــم 
مســتندهايى ماننــد 
وطــن  »كويــرس؛ 
و  مــن«  كوچــک 
»تنها ميان طالبان« 
مســتندهاى  د: فزو ا
تفريحــى و ســرگرم 
كننــده را بايد بخش 
خصوصى بســازد و 

بودجه هاى اســتراتژيک نظام بايد خرج فيلم هايى در 
حوزه مقاومت و سوريه شود.

حسن شمشــادى درباره ريشــه هاى بحران سوريه 
گفت:سعودى ها با تفكر وهابى و تكفيرى قبل از آغاز 
بحران در سوريه حدود بيســت بيست و پنج سال در 
اين كشــور ســرمايه گذارى كردند. زمانى كه گفتند 
عربستان در سوريه ۱۰۰۰مسجد مى سازند خيلى ها 
اســتقبال كردندگفتند خب ترويج نمازو اسالم است. 
اما وقتى ۲۵ سال بعد كه نداى حى على الجهاد از اين 
مساجد بيرون امد متوجه شدند كه وهابى ها بيست و 
پنج سال در اين مساجد دارند كار مى كنند و به همين 

جهت مى توانند طرفدارانى را جلب خودشان كنند.
شمشــادى در توضيح برخى فيلم هاى شــبكه هاى 
اجتماعى كه از شادى مردم برخى مناطق هنگام ورود 
داعش حكايت مى كند نيز گفــت: در ابتداى بحران 
سوريه بخشى كه نارضايتى داشتند تصور كردند كعبه 
آمالشان جبهه النصره و داعش اند. از طرفى تصاويرى 
شما مى بينيد تصاويرى است كه توسط تيم رسانه اى 
داعش تهيه مى شــود نه تصاويرى كه خبرنگار جبهه 

مخالف يا بى طرف گرفته باشد.  
نكته ديگراينكه داعش وقتى به منطقه اى ورود مى كند 
در ابتدا اوج خشونت خودشــان را نشان مى دهند، عده 
اى را سرمى برند و خشــونت به خرج مى دهند و چنان 
رعب و وحشتى ايجاد مى شود كه در منطقه بعدى مردم 
مقاومتى       نمى توانند داشــته باشند به ظاهر هم شده 
خوشــحالى مى كنند. يک مقدار از اين خوشــحالى ها 
هم براى اوايل بحران است كه هنوز هم نشان مى دهند 
اما االن همه فرار مى كننــد و حتى از خيلى از مخالفين 

بريده شدند و پشت نظام سوريه سابق، از داعش 
ايستاده اند.
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آئین افتتاحیه پردیس سینمایی »چهارباغ« 
 26 به حوزه هنری شنبه  اصفهان متعلق 
مسئوالن  از  جمعی  حضور  با  فروردین 
سینمایی، هنرمندان و مدیران استان اصفهان 

برگزار شد.
به گزارش ماهنامه  سوره سینما این مراسم 
استاندار  زرگرپور  رسول  حضور  با  که 
اصفهان، محسن مومنی شریف، محمد حمزه 
رضاداد،  علیرضا  تابش،  محمدرضا  زاده، 
مرضیه  فرجی،  محمدرضا  سرتیپی،  علی 
برومند، عزت اهلل علیزاده، حبیب اسماعیلی، 
اصغر نقی زاده، سهیل جهان بیگری، رضا 
سعیدی پور، محمود کاظمی، یزدان عشیری، 
ابادی،  خندق  سعید  حسینی.  سیدمحمد 
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.

رئيس حوزه هنرى انقالب اســالمى 
طى سخنانى گفت: مسئوالن بايد در 
اكران فيلم ها به گروه ســنى مخاطب 
توجه كنند چرا كه اين مســئله يكى 
از موارد مهــم در اســتقبال مردم از 

سينماها محسوب مى شود.

محسن مومنى شــريف اظهار داشت: 
در طول اين سال  ها ســينما خانواده 
چهارمين سينمايى است كه در استان 
اصفهان بازســازى و افتتاح مى شود 
و اميدواريــم تا پايان ســال پرديس 
سينمايى ساحل نيز به اين مجموعه 

اضافه شود.
وى افزود: مطابق دستور رهبر معظم 
انقالب تاكنون سه سينما در اصفهان 
به حوزه هنرى واگذار شده است كه از 
اين ميان در طول دو سال گذشته دو 

سينما افتتاح شده است.
رئيس حوزه هنرى با اشــاره به اينكه 
با بازسازى سينما ساحل تعهد ما در 
اصفهان به پايان مى رسد، ابراز داشت: 
در برخى اســتان ها سالهاست حتى 
يک سينما نيز به بهره بردارى نرسيده 
است و بر اين اساس همت اصفهانى ها 

جاى تبريک دارد.
وى ادامــه داد: در ســال گذشــته 
و همچنيــن امســال ۳۰ درصــد 
تماشــاگران ســينمايى كشــور از 
ســينماهاى حوزه هنرى اســتفاده 
كردنــد در حاليكــه مــا ۲۰ درصد 
سينماهاى فعال كشــور را در اختيار 

داريم.

مومنــى شــريف عدم توجــه برخى 
خانواده ها به سينما را جداى از موضوع 
اقتصادى مرتبط با نوع توليد فيلم هاى 
سينمايى دانســت و ابراز داشت: اگر 
مردم بر پرده ســينما عزت مندى و 
افتخار خود را ببينند و با دل هايى پر از 
اميد از سالن ها خارج شوند، سينماى 

ما نيز راه به سوى رونق مى گشايد.
وى نوع ســالن ها و امنيــت آن را در 
اســتقبال مــردم از ســينما را موثر 
برشمرد و گفت: بايد به اين نكته دقت 
كنيم كه بسيارى از فيلم ها براى تمام 

مردم قابل استفاده نيست.
رئيس حوزه هنرى اضافه كرد: ســال 
گذشــته فيلمى بر پرده هاى سينما 
اكران شد كه تماشاى آن براى عموم 
آزاد بود اما در ديگر كشورها براى آن 
محدوديت سنى گذاشته شد؛ ما نيز 
اعتراضاتى از سوى خانواده ها نسبت 
به آزادى تماشــاى اين فيلم در تمام 

اقشار سنى داشتيم.
وى اضافــه كرد: بــر اين اســاس از 
مسئوالن درخواست دارم كه در نوع 
انتخــاب فيلم ها و تذكر گروه ســنى 
دقت الزم را مبذول كنند چراكه اين 
مسئله يكى از موارد مهم و تاثيرگذار 
در استقبال مردم از سينما محسوب 

مى شود.

مهدى احمدى فر در افتتاحيه پرديس 
ســينمايى چهاربــاغ ضمــن عرض 
خير مقــدم به حضار اظهــار كرد: ما 
اصفهانى ها معروف به ميزبانى هستيم 

و من نيز خدمت حضــار عرض خير 
مقــدم دارم. اميد دارم ايــن افتتاح 
آغازى باشــد تا بازهم در ســال ۹۶ 
پرديس ســينمايى ديگرى را افتتاح 
كنيم، اين فضا با نام سينما خانواده در 

سال 4۲ ساخته شده است.
رئيس حوزه هنرى اســتان اصفهان 
تصريح كرد: ايــن بنا با نام ســينما 
خانواده در سال 4۲ ســاخته شد و تا 
سال ۹4 فعاليت كرد و در اختيار حوزه 
هنرى قرار داده شد. تيرماه ۹۵ درب 
اين سينما بسته شد تا ظرف مدت ۶ 
ماه با تالش جمــع زيادى با تبديل به 
پرديس سينمايى چهارباغ به سرانجام 

برسد.
وى بيان كرد: اين نخســتين پرديس 
ســينمايى اصفهان است، اين سينما 
ظرفيت 4۳۶ صندلى داشــت و اآلن 
قابليت پوشــش حــدود ۸۸۰ نفر در 
قالب 4 سالن را دارد، اگر همين همت 
در مسؤوالن باشد در پايان ارديبهشت 
بازسازى سينما ساحل آغاز مى شود و 
تا آخر سال ۹۶ به پايان خواهد رسيد 
و بزرگ ترين پرديس سينمايى استان 

اصفهان خواهد بود.
احمدى فــر در ادامه گفت: اســتان 
اصفهــان بــا جمعيت نزديــک به ۵ 
ميليون نفــر بايد حدود 4۰ ســالن 
سينما داشته باشد اما اآلن ۱7 سالن 
فعال بيشتر نداريم و نيز شهر اصفهان 
با حــدود ۳ ميليون نفــر جمعيت ۸ 
سالن دارد در حالى كه بايد حداقل ۳۰ 

سالن براى اين جمعيت داشته باشد.

 گزارش آئین افتتاحیه نخستین پردیس سینمایی حوزه هنری در اصفهان؛ 

مومنی شریف:
 فیلم ها  باید متناسب با نوع مخاطب اکران شوند
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وى در پايــان خاطرنشــان كرد: دو 
سالن سينمايى كه در شرف كارهاى 
ادارى اســت يكى تاالر هنر و ديگرى 
ســينماى ايران مى تواند قدم بزرگى 
در راه رسيدن به حد نصاب سينماى 

اصفهان بردارد.

عليرضا رضــا داد در اين مراســم با 
بيان اينكــه اين افتتــاح را در هفته 
هنر انقالبى اسالمى به فال نيک بايد 
گرفت،اظهار داشــت: در ســال هاى 
گذشــته از ورود به ســينما خانواده 
اصفهان، به دليل فضاى نامناســب و 
قديمى احســاس خوبى نداشتم، به 
ويژه اينكه اعتقاد داريم در شــهرى 
به نام اصفهان كه مشــهور به نيمى از 
جهان و مهد هنر است فضاها و كالبد 
فرهنگى شهر بايد از جنس هنر باشد.

وى با ابراز اميدوارى در اين ارتباط كه 
بازسازى سالن هاى ســينمايى مورد 
توجه جــدى عالقه منــدان اين هنر 
قرار گيــرد، ابراز داشــت: اميدواريم 
اصفهان الگويى در زمينه بازســازى 
ســينماها براى تعميم به تمام كشور 
باشد همان گونه كه در تمام زمينه ها 

براى كشور الگوى مناسبى است.
دبير جشــنواره كــودک و نوجوان با 
تاكيد بر اينكه اصفهان بيشترين رشد 
مخاطب ســينمايى و زيرساخت هاى 
سينمايى داشته اســت، ابراز داشت: 
در دولت فعلى درآمد ســينما نسبت 
به ســال اول پنج برابــر و مخاطبان 
سه برابر شــدند اما اينكه مخاطبان 
اصفهــان هفت برابر شــدند نشــانه 
ظرفيت مضاعف اصفهان در توجه به 

فرهنگ و هنر است.
وى ادامــه داد: از ديدگاه من فرهنگ 
و هنر بايد در اولويت اول فعاليت هاى 
توســعه اســتان مانند علم و فناورى 
و گردشــگرى قرار گيرد چراكه تنها 
بــا فرهنــگ و هنر زيرســاخت هاى 

بخش هاى ديگر به دست مى آيد.

رســول زرگرپور شامگاه شــنبه در 
مراســم افتتاح پرديس ســينمايى 
چهارباغ اظهار داشــت: در اســتانى 
زندگى مى كنيم كه ســابقه ۱۰ هزار 
ساله دارد وبه عنوان يكى از ۱۰ شهر 
ديدنى دنيــا، چهار بار نيــز پايتخت 
ايران بوده است. شايد امروز اصفهان 
پايتخت سياسى كشــور نباشد اما به 
عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران 

اسالمى در جهان شهره است.
اســتاندار اصفهــان با بيــان اينكه 
پيشــرفت اصفهــان بر ســه محور 
گردشگرى، علم و دانش و هنر استوار 
شده است، تاكيد كرد: با توجه به اينكه 
هنر يكى از ســه اولويت اصلى آينده 
اصفهان است از هيچ كمكى در راستى 
پيشــرفِت هنر و كمک به هنرمندان 

دريغ نخواهيم كرد.
وى با بيان اينكــه در حال حاضر ۳۳ 
سالن در ۲۵ ســينماى استان با ۱۹ 
هزار صندلى داريم، تاكيد كرد: تاپايان 
دولت فعلى، هشت سالن ديگر به اين 
مجموعه اضافه و ۱۳ هــزار صندلى 

سينمايى خواهيم داشت.
وى اضافه كــرد: بايد ساخت وســاز 
ســالن هاى ســينمايى در اصفهان 
ســرعت بيشــترى بگيرد تا بتوانيم 

بخشــى از نيــاز فرهنگــى- هنرى 
اصفهانى ها به ســالنهاى سينمايى را 

پاسخگو باشيم.

در ادامه اين مراســم مهدى جمالى 
نــژاد، شــهردار اصفهــان گفــت: 
فعاليت هاى فرهنگــى و هنرى هم  پا 
با فناورى هاى ســخت شهر با سرعت 
پيش مى رود و بر اين اساس پرديس 
هنر براى نخســتين بار در كشور در 

اصفهان افتتاح مى شود.
شــهردار اصفهان با بيــان اينكه در 
ســال هاى اخير پارادايم شــهردارى 
از فناورى ســخت افزارى به ســمت 
نرم افــزارى رفته اســت، تاكيد كرد: 
توسعه روزافزون صنايع فرهنگى در 
همه شاخصه هاى تفريح و سرگرمى، 
فيلم، هنر، مستند، آموزش، رسانه و 
مطبوعات، صنعت گردشگرى و غيره 

ضرورت دارد.
وى با اشاره به اينكه سه محور توسعه 
گردشــگرى، دانش و هنر براى آينده 
اصفهان تعريف شــده اســت، اظهار 
داشت: فعاليت هاى فرهنگى و هنرى 
هم پا با فناورى هاى ســخت شــهر با 
سرعت پيش مى رود چراكه اصفهان 

شهر خالق فرهنگى است.

آييــن قدردانــى از عوامل و دســت 
اندركاران ساخت پرديس سينمايى 
»چهارباغ« در ادامه مراســم برگزار 
شد و نورافشــانى پرديس سينمايى 
»چهارباغ« و پخش فيلم ســينمايى 
»ماجراى نيمــروز« پايان بخش اين 

مراسم بود.
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قدردانی شهرداری اصفهان از رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری

در پى راه اندازى و افتتاح نخستين پرديس سينمايى حوزه هنرى در 
شهر اصفهان با عنوان پرديس سينمايى »چهارباغ« مهدى جمالى نژاد 
شهردار اصفهان طى مراسمى با اهداى لوح سپاس از محمد حمزه زاده 

رئيس سازمان سينمايى حوزه هنرى تشكر و قدردانى كرد.

به گزارش ماهنامه سوره سينما  در متن لوح تقدير شهردارى اصفهان 
آمده است:

جناب آقاى محمد حمزه زاده

 قائم مقــام محترم رئيس حوزه هنرى و رياســت ســازمان توســعه 
سينمايى سوره مهر

تالش و حمايت هاى همه جانبه جنابعالى سينمايى خاطره انگيز را در 
اصفهان رقم زد تا شاهد جان گرفتن اولين پرديس سينمايى اصفهان 
باشيم. به همين دليل قدردانى صميمانه ما را بپذيريد چرا كه فعاليت 
هاى دلسوزانه شما، سبب شد تا همشهريان اصفهانى از داشتن پرديس 
سينمايى »چهار باغ« بهره مند شــوند. اميدواريم فرهنگ و هنر شهر 
گنبدهاى فيروزه اى بتواند هميشــه از حمايت هــاى مديران مدبرى 
چون شما بهره مند شــود و گام هاى بلندى در رشد و شكوفايى خود 

بردارد.

مهدى جمالى نژاد / شهردار اصفهان

بر پايه اين خبر، همچنين، در اين مراسم از محمود كاظمى مديرعامل 
موسسه بهمن سبز نيز تقدير به عمل آمد.

شايان ذكر است پرديس سينمايى»چهارباغ« از مجموعه هاى سينمايى 
حوزه هنرى در كشور است كه  سال گذشته  توسط موسسه بهمن سبز 
از مراكز زيرمجموعه سازمان سينمايى حوزه هنرى آماده بهره بردارى 
شــد و طى هفته جارى  با حضور جمعى از مديران ســينمايى كشور، 
مسئوالن استان اصفهان و 4۰ هنرمند سينمايى افتتاح  شد. اين سينما 
به شكل پرديس ســينمايى با مدرن ترين امكانات سينمايى باز سازى 
شــده و در نماى خارجى و داخلى آن معمارى ايرانى مدنظر بوده است. 
پرديس سينمايى »چهارباغ« مجهز به سيستم اطفاى حريق خودكار، 
نمازخانه، كتابخانه و كتابفروشى و ديگر امكانات سينماهاى مدرن است. 
اين سينما پيش از اين تک سالنه و در كل داراى ظرفيت 4۶۰ نفر بوده 
است كه دربازسازى به شكل پرديس ســينمايى چهار سالنه درآمده و 
تعداد صندلى هاى اين ســينما به 7۸۰ مورد افزايش يافته است. سالن 
اصلى ســينما 4۳۰ نفر ظرفيت دارد، اين پرديس ســينمايى داراى دو 
سالن ۱۳۰ و ۱4۰ نفره و يک سالن ۸۰ نفره نيز هست كه هركدام از اين 
سالن هاى سينمايى داراى نام هايى برگرفته از پايتخت فرهنگى جهان 
اسالم است و به اسم هاى نقش جهان، چهارسو، شيخ بهايى و عالى قاپو 

نامگذارى شده است.

در پی افتتاح نخستین پردیس سینمایی شهر اصفهان صورت گرفت
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»چهار باغ«، چهارسینما و یک 
پردیس

به گزارش ماهنامه سوره ســينما ، روزنامه »اصفهان 
زيبا« در شماره ۲۸4۵ خود در آستانه افتتاح آخرين 
پروژه سينمايى اصفهان »پرديس سينمايى چهارباغ« 
به همت سازمان سينمايى حوزه هنرى )موسسه بهمن 
سبز( طى گزارشى با عنوان »چهارباغ، چهار سينما و 

يک پرديس« نوشت:
چند ســال پيش، دقيقا همــان زمانى كــه خيلى از 
فيلم ها به دليل كمبود ســالن سينما در اصفهان روى 
پرده نمى رفت؛ يــا آن قدر در چشــم به هم زدنى اين 
اكران و پايان اتفــاق مى افتاد = مثــال گاهى كمتر از 
يک هفته و بهانه شــان هم اين بود مردم فالن فيلم را 
دوست ندارند و استقبالى از آن نمى شود و مى خواهيم 
سالن را به فيلمى با اقبال بيشتر اختصاص دهيم- كه 
نمى توانستى حتى از روى پرده رفتنش مطلع شوى؛ 
چه رســد به برنامه ريزى و تماشــاى آن؛ دقيقا همان 
موقعى كه با وجود لفاظى هاى فرهنگى و اســتفاده از 
عباراتى چون كالن شهر و مركز فرهنگ و هنر و غيره، 
عمق تفاوت ميــان اصفهاِن غير پايتخــت را با تهران 
متوجه مى شدى؛ پرديس ها به عنوان يكى از امكانات 
ســاده و در دســترس فرهنگى براى عموم، فعاليت 

گسترده و پر رونقى در پايتخت داشتند.
همين چند ســال پيش،  اگر ســاكن تهــران بودى و 
يا بنا به هــر دليلى، پايــت به تهران باز مى شــد و از 
قضا در جبران نديــدن فيلم هايــى دراصفهان، عزِم 
ســينما رفتن مى كردى، با اين پرديس ها آشــنا مى 
شدى. ســاختمان هاى بلندى كه در راس محبوبيت 
و مقبوليت شــان آزادى قرار داشت و پوستر فيلم هاى 
مختلف در كنار هم قرار گرفته بود. طبقه ها را كه باال 
مى رفتى، فيلم ها عوض مى شــد و مجبور نبودى براى 
ديدن يک فيلم زياد برنامه ات را دستخوش تغيير كنى؛ 
طيفــى از فيلم هاى مختلف مقابلت قرار داشــت. چه 
بسا كه استفاده تجارى پر رونقى هم از اين پرديس ها 
صورت گرفت؛ هر طبقه بوفه خودش را داشت و قطعا 
در كنار سهولت جريان تماشــاى فيلم براى مردم، تا 
حدى به اشــتغال زايى نيز كمک كــرده بود.پرديس 
دقيقا يعنى نقطه مقابل تک ســالن هاى سينماى شهر 
ما كه از قديم با آنها آشنا هســتيم؛ پرديس ها از چند 
سالن نمايش تشكيل شــده اند كه چند تا از سه سالن 
شروع مى شود و به شش و ۱۰ سالن هم مى رسد. حال 
زمزمه هايى كه پيش تر از دل چهارباغ تاريخى مان به 
گوش مى رســيد، رنگ واقعيت به خود گرفته و اولين 
پرديس سينمايى اصفهان در شرف متولد شدن است.

تا چند روز پيش تر، ميان انبوه خاک و خل به هوا خاسته 
از پروژه احــداث مترو كه چهارباغ را مدتى اســت به 

خيابانى كم عبور  اما پر سر و صدا تر از پيش تبديل كرده؛ 
سينما خانواده هم گوشه اى رخت تعمير و بازسازى به 
تن كرده تا با قامتى جديد در ميان سينما هاى اصفهان 
به ســوگلى فيلم باز ها و فيلم دوســتان بدل شود.حاال 
آرام آرام خانواده سابق اين رخت را از تن بيرون مى كند 
و آماده اســت در قلب اصفهان و كمــى آن طرف تر از 
زنده رودى كه آن هم دوباره به شــهر بازگشته و جانى 
تازه بخشيده، خودنمايى اش را شروع كند. خانواده با 
شكل و شمايلى جديد، نو نوار شده و بى شباهت به آن 
ســاختمان درب و داغانى كه در ذهن همه ما به عنوان 
يكى از سينما هاى شــهر مانده و با نامى جديد منتظر 
بريدن روبان قرمز اســت تا رســما به جمع سينمايى 

اصفهان وارد شود.
ســيد مصطفى حســينى در  خصوص اين تغييرات و 
بازسازى سينما مى گويد: سينما »خانواده« به پرديس 
سينمايى »چهارباغ« تغيير نام پيدا مى كند؛ اين پروژه 
از مردادماه امسال آغاز شده و در روز هاى پايانى خود 
به سر مى برد. ۳۲۰ صندلى نيز به ظرفيت سالن اصلى 
اين سينما اضافه شــده و پرديس »چهار باغ« با چهار 
ســالن با ظرفيت هاى 4۳۰، ۱۳۰، ۱۲۰ و هم چنين 
سالن تک ۸۰ نفره كه براى پخش فيلم كودک در نظر 

گرفته شده، آماده بهره بردارى است.
مدير امور سينمايى حوزه هنرى استان اصفهان ادامه 
داد: اين ســينما ســينمايى مدرن محسوب مى شود 
و با در بر داشــتن تجهيزات مدرن و تجهيزاتى چون 
سيســتم اطفاى حريق ، سيســتم هاى اكوستيک و 
… نخستين پرديس ســينمايى اصفهان است. سالن 
اصلى پرديس »چهارباغ« به سيستم نمايشى با صداى 
دالبى ديجيتال نيز مجهز شده و سه سالن ديگر هم به 

سيستم باركد ديجيتال تجهيز شده اند.
نكته مثبتى كه در كنار هم قرار دادن ساختمان جديد 
»چهارباغ« و سينما »فلســطين«، و مقايسه اين دو به 
چشــم مى خورد، همگونى و يک رنگى در معمارى اين 
دو ساختمان است و اين مســاله نويد اين را خواهد داد 
كه پس از بازسازى ساحل و نوسازى احتمالى ايران، به 
مجموعه اى يک دست از سينما ها در دل چهارباغ دست 

خواهيم يافت.
حســينى در اين باره و در خصوص نحوه بازســازى اين 
سينما گفت: در معمارى پرديس »چهارباغ« از هنرهاى 
مختلف اصفهان استفاده شده  اســت. هزينه بازسازى 
اين سينما سه ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان بوده است. 
هم چنين نهادهايى چون ســازمان ســينمايى، فوالد 
مباركه، همراه اول، شوراى شهر و شــهردارى در اين 

مسير حمايت كرده اند.

مديرامور ســينمايى حوزه هنرى اســتان اصفهان كه 
پيش تر از آمادگى اين ســينما براى نمايش فيلم هاى 
جشنواره فيلم فجر امســال خبر داده بود، در خصوص 
اين ميزبانــى گفت:  برنامه اوليه مبتنــى بر اين بود كه 
فيلم هاى جشنواره فجر امسال در دو سينماى فلسطين 
و قدس اكران شود. حال با در نظر گرفتن بحث كيفيتى 
و استانداردهاى ســينمايى كه جهت اكران فيلم هاى 
جشنواره فجر الزم اســت، احتماال ســينما ساحل يا 
سپاهان ميزبان جشنواره امســال در اصفهان خواهد 
بود. در حال حاضر به دليل كمبود سالن مجبور هستيم 
بسيارى از فيلم هاى مطرح را با اكران كوتاه مدت روى 
پرده داشته باشيم تا بتوان تمام فيلم ها و على الخصوص 
جشــنواره فيلم فجر را به طور كامــل در برنامه اكران 
داشــته باشــيم. پرديس خانواده نيز تا حدود ۱۰ روز 
ديگر افتتاح مى شــود و اميدواريم مشكل كمبود سالن 
سينمايى در اصفهان با اضافه شدن اين سينما به چرخه 

اكران تا حد زيادى رفع شود.
محمود كاظمى مدير عامل موسسه بهمن سبز نيز كه 
چند روز قبل تر هم به همراه مجيد مسچى مدير عامل 
موسسه ســينما شــهر ، غالمرضا فرجى مدير پخش و 
بازاريابى بهمن سبز و حســن رنجبر مدير پشتيبانى و 
توسعه اين موسسه از نحوه بازسازى سينما بهمن تهران 
بازديد كرده بود، گفت: نخستين پرديس شهر اصفهان، 
پرديس »چهار باغ« بزودى افتتاح خواهد شــد تا اين 
سينماى چهار ســالنه مدرن ميزبان شهروندان خوب 
اصفهانى باشد. پرديس »چهارباغ« اصفهان با معمارى 

ايرانى ساخته شده است.
كاظمى ادامه داد: روندى كه توســط حوزه هنرى در 
اين مدت شروع شــده هم چنان با برنامه ريزى درست 
و با قدرت در حال پيگيرى است و با مشكالت مالى كه 
وجود داشته، در دو سال گذشته روند بازسازى، تجهيز 
و ساخت سالن ها با كندى مواجه نشده است. موسسه 
بهمن سبز در سال ۹۶ نيز برنامه هاى مهمى دارد. سينما 
ساحل اصفهان فعال درحال فعاليت است، ولى ان شاء اهلل 
در سال آينده با بودجه  در نظر گرفته شده تصميم داريم 
پرديس مدرن ساحل را نيز بازســازى كنيم. به مردم 
خوب اصفهان قول داده بوديم سينما فلسطين را مورد 
باز سازى قرار مى دهيم و سينما خانواده را نيز به پرديس 
چهارباغ تبديل خواهيم كرد كه الحمد هلل هر دو پروژه به 
سر انجام رسيده و پس از اين نوبت ساحل خواهد بود تا 
به پرديس سينمايى تبديل شود.افتتاح پرديس خانواده 
در دهه فجر پيش رو، با اضافه شدن چهار سالن نمايش 
فيلم به سينما هاى فعال اصفهان كمک شايانى به رونق 

يافتن صنعت فيلم در اصفهان خواهد كرد.

به بهانه  افتتاح تازه ترین پروژه سازمان سینمایی حوزه هنری در 
اصفهان
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رونق سینماهای حوزه هنری
 و رشد مخاطبان اکران نوروزی در تهران و شهرستان ها

 غالمرضا فرجی: فیلم ها درشهرستانها فروش خوبی داشتند
غالمرضا فرجى مسئول پخش سينماهاى حوزه هنرى معتقد است: چيدمان اكران فيلم هاى امسال به هيچ 
عنوان با فيلم هاى اكران نوروز سال گذشته قابل قياس نيست و هرسال سينما با بضاعتى كه دارد فيلم هاى 

اكران نوروز خود را مى چيند.
وى در گفت و گو با سوره سينما بيان كرد: امسال با اينكه فيلم ها از ظرفيت هاى مضاعف تبليغاتى برخوردار 

نبودند اما به نسبت گردش مالى خوبى داشتند.
فرجى تاثير افزايش قيمت بليت فيلم ها را در افت مخاطب خصوصا شهرستانها بى تاثير دانست و گفت: 
تنها سينماهاى مدرن پنج تا ده درصد با افزايش قيمت بليت مواجه بودند و در شهرستانها درصد بسيار 

اندكى به قيمت بليت سينماها افزوده شده است
وى ادامه داد: با اينكه فيلم ها در هر استان مخاطبان خاص خود را دارند اما بعضى شهرستانها نسبت به 

سال گذشته هم به لحاظ جذب گيشه و هم، جلب نظر مخاطب موفق بودند.

رضا سعیدی پور:امسال سینما آزادی فروش خوبی داشت
پرديس ســينمايى آزادى از مهمترين و مدرن ترين ســالن هاى 
سينمايى كالن شهرى چون تهران اســت كه تقريبا در تمام طول 
سال ضريب اشغال صندلى هاى آن باالست و مخاطبان بااليى هم 

به خود جذب مى كند.
رضا سعيدى پور مدير اين مجموعه مى گويد: خوشبختانه، امسال 
پرديس سينما آزادى به لحاظ مالى نسبت به سال گذشته راندمان 
باالترى داشت چون با افزايش قيمت بليت مواجه بوديم؛ به طوريكه 
قيمت بليت از ده هزار تومان به دوازده هزارتومن رسيده بود و اين 

افزايش قيمت تاثير خود را داشت.
وى با اشاره به اينكه سينماهاى فرسوده و كهنه وابسته به تبليغات 

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:
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فيلم ها هستند ادامه داد: سينماهاى مدرن به خودى 
خود مخاطبان خــود را دارند و خوشــبختانه پرديس 
سينما ملت باكاهش تماشــاگر مواجه نبود و همچون 
سال گذشته اين سينما با مخاطبان بااليى همراه بود و 

فيلم ها هم به نسبت فروش بااليى داشتند.

امیرهوشنگ پاسبانیان: نوروز امسال فروش 
سینما بهمن دو برابر شد

اميرهوشنگ پاســبانيان مدير سينما بهمن مى گويد: 
امسال نوروز فروش فيلم ها در ســينما بهمن دو برابر 
بوده است؛ به عبارت ديگر نوروز سال گذشته فيلم ها 
صد و شــصت ميليون تومان فروش داشته اند كه اين 
رقم امسال به سيصد و بيســت ميليون تومان رسيده 

است.
مدير ســينما بهمن ادامه داد: همانطور كه مى دانيد 
ســينما بهمن دور ميدان انقالب واقع شده؛ با اينكه به 
لحاظ جغرافياى اين سينما در مركزيت شهر قرار دارد 
ولى ســينماهاى ديگرى هم در همسايگى ما و حوالى 
ميدان انقالب هستند؛ با اينحال سينما بهمن مخاطبان 
بااليى دارد. به عنوان مثال روز ۱۲ فروردين فروش فيلم 
ها در سينما بهمن به بيست  و دو ميليون تومان رسيد 
كه ســينماهاى ديگر دور ميدان انقالب با هفت سالن 
تنها به هفت ميليون فروش دست پيدا كرده بودند، يا 
روز پانزده فروردين سه هزار و دويست نفر تنها مخاطب 

يک روز سينماى بهمن بودند.
پاســبانيان افزود: به اين نكته هم بايد اشــاره كرد كه 
سينما بهمن در شرايطى به اين فروش باال دست پيدا 
مى كند كه ســينماهاى حوالى آن فيلم هاى مشابه را 
نمايش مى دهند كه اتفاقا، خالف آيين نامه شــوراى 
صنفى نمايش اســت چرا كه تنها دو ســينماى كنار 
هم مى توانند يک فيلم را نمايش دهند ولى با اينحال 

مخاطبان سينما بهمن را ترجيح مى دهند.
وى به گفته هايــش افزود: قطعا، بازســازى و كيفيت 

باالى فيلم ها و همچنين ســرويس دهى مناسب در 
جذب مخاطب سينما بهمن تاثير بسزايى داشته است.
مدير سينما هويزه مشهد: فيلم ها فروش خوبى داشتند

مدیر سینما هویزه مشهد: فیلم ها فروش خوبی 
داشتند

حسن كريمى مدير امور سينمايى حوزه هنرى استان 
خراسان رضوى ومدير ســينما هويزه مشهد گفت: با 
توجه به اينكه در ســال جديد قيمت بليت ســينماها 
كمى با افزايش روبــرو بود به لحاظ ريالــى با فروش 
باالى فيلم ها و گردش مالى خوبى مواجه بوديم. سال 
گذشته بيســت و پنج روز اول فروردين مجموع فيلم 
ها به فروشى معادل يک ميليارد تومان رسيده بود كه 
اين رقم امســال با يک ميليارد و دويست تومان همراه 

بوده است.
وى ادامه داد: اما افزايش قيمت بليت باعث شــد كمى 
ريزش مخاطب داشته باشــيم؛ به طوريكه ارديبهشت 
سال گذشته هم همچنان سينماها شــلوغ بود اما در 
حال حاضر از اين شــلوغى كمى كاسته شده ،ولى سه 
شــنبه ها و پنج شــنبه ها همچنان پرمخاطب ترين 
روزهاى سينماهاى ماست.ضمن اينكه استقبال مردم 
از فيلم »گشــت ۲« واقعا باال بود و اين فيلم مخاطبان 

زيادى داشت.

رسول شهابیان: اکران ۹۵ بهتر بود

استان فارس هم با برخوردارى از شــهرهاى بزرگ  و 
سالن هاى مناســب نمايش فيلم يكى از شاخصه هاى 

مهم در گردش مالى گيشه فيلم ها به حساى مى آيد.
رسول شهابيان كه مدير امور ســينمايى حوزه هنرى 
استان فارس را بر عهده دارد؛ در همين رابطه  مى گويد: 
اكران نوروز سال ۹۵ سينماهاى حوزه هنرى در جذب 

مخاطب موفق تر بود.
وى به چرايى اين مسئله اشاره كرد و ادامه داد: قطعا، 

تبليغات و معرفى فيلم ها به مخاطب در گيشــه باالى 
آنها تاثير بسزايى دارد و ســال گذشته فيلم هاى روى 

پرده از اين مزايا به خوبى برخوردار بودند.
شهابيان با اشاره به اين مهم كه ميزان سليقه مخاطب 
در گيشــه فيلم ها تاثير زيادى دارد ادامه داد: ســال 
گذشته چند فيلم پرمخاطب كه به نسبت ساختار قوى 
ترى هم داشتند به اكران عمومى درآمدند؛ اما امسال، 
يكى دو فيلم ضعيف هم در بين فيلم هاى اكران نوروز 

بود كه اين مسئله باعث افت گيشه مى شد.
مدير امور سينمايى حوزه هنرى استان فارس دربخش 
ديگرى از صحبت خود گفت: نكته ديگر اينكه يكى دو 
سينما در شهر شيراز توسط بخش خصوصى بازسازى 
شــد كه اين دو سينما به لحاظ ســاختارى و فيزيكى 
مخاطبان خوبى داشت و از اين جهت رقيب سينماهاى 
حوزه هنرى به حساب مى آمد و از اين جهت هم گيشه 

سينماهاى حوزه هنرى تحت تاثير قرار گرفت.

مدیر سینماهای استان اصفهان: ریزش مخاطب 
نداشتیم

اما مصطفى حســينى مدير امور ســينماهاى استان 
اصفهان معتقد است: چيدمان اكران نوروز سال گذشته 

با امسال كامال متفاوت بود .
وى ادامه داد: از بين فيلم هاى حاضر در جشنواره سال 
گذشــته پرمخاطب ترين و باكيفيــت ترين آنها براى 
نوروز ۹۵ انتخاب شــد و صد البته كه با برگشت مالى 
خوبى هم همراه شد. اما امسال از همان ابتدا مشخص 

بود كه اين فيلم ها گيشه بااليى را تصاحب نمى كند.
حســينى افزود: اما با اين وجــود و همينطور، افزايش 
قيمت بليت، سينماهاى استان اصفهان ريزش مخاطب 
نداشــت و فيلم ها به لحاظ ريالى هــم گردش خوبى 

داشتند.



توسعه سالن های  سینمایی ضرورتی اجتناب ناپذیر
ترديدى نيســت كه ســينما به مثابه يكى از مهم ترين و 
تاثيرگذارترين رسانه و ابزار فرهنگ ســاز در جهان امروز 
مطرح است و قدرتها و كشورهاى مختلف براى تامين منافع 
و اهداف فرهنگى و اجتماعى از آن استفاده مى كنند. در اين 
ميان، غرب توانسته با هوشمندى و اقتدار بيش ترين بهره 
بردارى و حتى، سوء استفاده را از آن بنمايد. در اين راستا، 
سياست جهانى ســازى فرهنگى كه به معناى واقعى كلمه 
باعث امحاى فرهنگ هاى ملى و هويت هاى بومى مى شود 

محورى ترين راهبرد سينماى غرب است.
در اين زمينه، به موازات گسترش و فراگيرى بى حد و حصر 
سينماى غرب انتظار مى رفت سينماى ايران كه با ارتزاق 
از منبع غنى انقالب اســالمى و گفتمان آن دچار تحول و 
جهش هاى اساسى در رويكردها و ساختارهاى محتوايى و 
حتى، تكنيک و فن آورى شــده بتواند همپاى عرصه هاى 
علمى، سياســى، نظامى و بين الملل در سينماى منطقه و 
جهان هم، جايگاه پرنفوذ و اثرگذارى داشته باشد. اگرچه 
نمى توان درخشش ســينماى بعد از انقالب اسالمى را در 
فضاى فســتيوال هاى بين المللى ناديــده گرفت ولى باور 
اين است كه هنوز اين ســينما در قامت سينماى جريان 
ساز ظاهر نشده و به نظر مى رسد به استثناى موارد »شاذ« 
در داخل كشــور هم هنوز قدرت تاثرگذارى و اقتدارش را 
در تبيين مفاهيم و ضرورت هــاى فرهنگى و اجتماعى به 

دست نياورده است.
نكته قابل تامل اينجاســت كه برغــم رهنمودهاى موكد 
رهبرى انقالب  در خصوص اهميت ســينما همچنان، اين 
حوزه مهم پويا و شكوفا نشده است و هنوز نتوانسته است 

جاى خود را در سبد استفاده خانوارها باز نمايد.
نگاهى به سخنان مهم رهبرى در اين زمينه نشان مى دهد 
كه مانند بسيارى از بخش ها در حوزه سينما هم مطالبات 
ايشان بر زمين مانده است. رهبرى سينما را كليد پيشرفت 
كشور معرفى مى كنند. ايشــان در ديدار با اعضاى شوراى 
عالى انقالب فرهنگــى در تاريخ ۱۹ آذر ۹۲ از ســينما به 
عنوان رسانه اى كه در بعد رسانه اى يكه ناز است نام مى برند: 
االن هيچ چيزى مثل ســينما نيســت از لحاظ اثرگذارى؛ 
»سينما خيلى عنصر جذابى است، رسانه ى فوق العاده اى 
اســت، يعنى واقعا االن هيچ چيزى مثل ســينما نيست از 
لحاظ اثرگذارى«. موضوعى كه رهبر انقالب مطرح مى كنند 
نه صرفاً يک اظهارنظر معمولى،  بلكه يک نقشــه راه است. 
پيامى روشن براى تمام كسانى كه كار رسانه اى مى كنند 
و مى خواهند در دنياى ارتباطات ســهمى براى تفكرشان 
باشــد. يا مى فرمايند: »من مى گويم االن كليد دست شما 
]سينماگران[ ست. من شأن ســينما را اين مى دانم. من 
مى گويم امروز كليد پيشرفت اين كشور، به ميزان زيادى 

دست شماست.
  اهميــت رشــد و تقويــت ســينما، ضرورت توســعه 
زيرســاخت هاى سينمايى كشــور و نقش و جايگاه ممتاز 
ســينماگران در اين سخنان پيداست. متاســفانه، نه تنها 
نسبت به جمعيت و مقايسه با ســاير كشورها ما در زمينه 
سينما رشد طبيعى و معمولى را نداشــته ايم حتى، دچار 
ركود و عقب افتادگى هم شــده ايم. در اين زمينه، هرچند 
داليلى چون: افت كيفى فيلم ها و جداافتادگى با نيازهاى 
جامعــه، افزايش قيمت بليت، دسترســى به انــواع فيلم 

هاى قاچاق و... مطرح اســت ولى به اذعان كارشناسان و 
متخصصان نامناســب بودن فضاى فيزيكى ســينما يكى 
ازعلت هاى مهم رويگردانى مردم از سينماهاست. موضوعى 
كه نه دستگاه هاى دولتى و نه بخش هاى خصوصى در اين 
زمينه خوب عمل نكردند و به جز اقداماتى كه حوزه هنرى 
انقالب اسالمى در اين زمينه ارائه داده ساير نهادها و مراكز 

به اقتضاى رسالت و ماموريت شان ظاهر نشده اند.
دريكى دو سال اخير، همواره، در گوشــه و كنار از جريان 
بازسازى، نوسازى و ساخت پرديس هاى سينمايى توسط 
موسسه بهمن ســبز كه از موسســات و مراكز وابسته به 
سازمان سينمايى حوزه هنرى اســت مى شنويم و كاش، 
دستگاه هايى كه در چارچوب وظايف شان توجه به توسعه 
زيرســاخت هاى فرهنگى و ســينما به عنوان يک راهبرد 
اجرايى گنجانده شده پا به پاى مسئوالن حوزه هنرى وارد 

عمل مى شده اند.
با نگاهى به تعداد ســالن هاى ســينما در كشور و مقايسه 
آن با وســعت و جمعيت موجود، فقط ۵ درصد شهرهاى 
كشور سينما دارند و ۹۵ درصد شهرهاى ايران فاقد سينما 
هستند. بجز اين واقعيت تاســف بار فرهنگى، بايد به عدم 
تجهيز و وضع نامناسب مجموعه هاى نمايشى و فيلم هايى 
كه جذابيت ها و مولفه هــاى الزم را براى فروش ندارند هم 
به عنوان مشكالت و معضالت اصلى اكران سينماى ايران 
اضافه كرد. ايران به لحاظ مســاحت، هجدهمين كشــور 
جهان و دومين كشور خاورميانه محسوب مى شود و از نظر 
تعداد نفرات هم، بالغ بــر ۸۰ ميليون نفر جمعيت دارد، اما 
طبق بانک اطالعات سالن هاى سينماى فعال كشور مندرج 
در وبسايت رسمى انجمن ســينماداران ايران، فقط ۲7۳ 
سالن ســينما در ايران وجود دارد. اين در حالى است  كه 
اگر برخى فرهنگسراهاى كشــور را هم – به دليل اين كه 
يكى دو سئانس يا بيشــتر در روز يا هفته فيلم هاى روز را 
نمايش مى دهند، جزو سالن هاى نمايشى به حساب آوريم، 
حدود ۳۳۰ سالن سينما در ايران وجود دارد كه در مقايسه 
با فراوانى جمعيت و پهناورى وسعت كشور، عدد بسيار كم 
و ناچيزى است. اين در حالى است كه طبق استانداردهاى 
جهانى ايران به بيش از ۹۶۰۰ سالن سينما نياز دارد. آمار 
ديگر نشــان مى دهد از ۳۱ اســتان موجود كشور و 4۰۲ 
شهرستان و ۱۱۶7 شهر ايران )براساس آخرين تقسيمات 
كشورى در خرداد ۱۳۹۱ مندرج در درگاه ملى آمار ايران(، 
فقط 7۲ شهر سالن سينما دارند يعنى با يک بررسى ساده 
از جمعيت ۸۰ ميليونى كشــور به اين نتيجه مى رســيم 
كه تقريبا ۳۵ ميليون نفر به ســينما دسترسى دارند و 4۵ 
ميليون نفر اساساً، دسترسى به سينما در شهر خود ندارند 

كه عدد قابل تاملى است.
حال اين آمار را مقايســه كنيم با كشورى همچون آمريكا. 
اين كشور تا ســال۲۰۱۲ بيش از ۳۹۶۶۰ پرده سينماى 
سرپوشيده و روباز داشــته و ساليانه ده ها ســينما به اين 
مجموعه افزوده مى شود و اين رقم به بيش از4۰ هزار سالن 
رسيده است. با توجه به جمعيت ۳۱۹ ميليونى آمريكا، به 
ازاى هر هشــت هزار تن، يک سالن ســينما در اين كشور 
وجود دارد كه اگر قرار باشد سينماهاى ايران با اين كشور 
 مقايسه شود، بايد با جمعيت ۸۰ ميليونى كشورمان، بيش 
از بيش از ده هزار سالن سينما  داشــته باشيم. يا در كشور 

همسايه- تركيه-  تعداد سالن هاى سينمايش با ۸.۶ 
درصد افزايش در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱4 به 
۲ هزار و ۳۵۶ مورد رسيده است. اين در حالى است كه 
اين كشور به لحاظ وضعيت توليد فيلم در رتبه پايين 

ترى از ايران قرار دارد.
هند كه نزديک تريــن رقيب آمريكا اســت،  بيش از 
۱۵ هزار ســالن ســينما دارد و از اين لحاظ در رتبه 
دوم ايستاده است. فرانســه،  آلمان، اسپانيا، مكزيک 
و انگلســتان باالتر از چين و ژاپن داراى بيشــترين 
سالن هاى سينما هستند و كشور ما در رتبه هاى پايين 
اين جدول قرار گرفته  درحالى كه كشورهاى به مراتب 
كوچک ترى چون تايلند، تايوان، مالزى و بلژيک باالتر 

از ايران قرار گرفته اند.
كارشناسان معتقدند ابعاد تأثيرگذارى سينما و ديگر 
توليدات تصويرى به لحاظ فرهنگى و اجتماعى و نقش 
آن ها در ترويج افكار، رفتــار، ارزش ها و باورها در بين 
مخاطبان را مى توان به نوعى با تعداد مخاطبان آن )چه 

مستقيم و چه غيرمستقيم( ارزيابى كرد.
يكى از شاخصه هاى مهم رشد و توسعه فرهنگ و هنر 
در هر كشورى، وضعيت ســينما آن است . سينما در 
جوامع شهرنشــين بدل به يكى از مختصات و مولفه 

هاى مهم آن شده است.
اغلب كشــورها جنبش و انقالب سينمايى را در پيش 
گرفته اند.  كشــور تركيه به بيش از ۲۰ كشور جهان 
فيلم هاى سينمايى خود را مى فروشــد كه درآمدى 
بالغ بر ۱۰۰ ميليون دالر  براى كشــورش به ارمغان 

آورده است.
ژنگ مائوجون رييس سازمان سالن هاى سينماى چين 
اخيرا عنوان مى كند: در چين روزانه ۲۱ سالن سينما 
ساخته مى شود و تا سال ۲۰۱7 تعداد سينماهاى اين 
كشور به ۸۰۰۰۰ هزار خواهد رسيد و در اين زمينه از 

كشور آمريكا پيشى خواهد گرفت.
در كشور ما هم از ســوى برخى نهادها همچون: حوزه 
هنرى و سينما شهر عزم و اراده جدى براى ايجاد يک 
نهضت در توسعه زيرساخت هاى سينمايى كليد خورده 
كه نتايج اين نگاه: بازسازى سينما آفريقا در شهر مقدس 
مشهد در استان خراســان رضوى، بازسازى و تبديل 
سينما قدس شهر تبريز در استان آذربايجان شرقى از 
سينمايى يک سالنه به ســينمايى دو سالنه، بازسازى 
كامل سينما »فلسطين« شــهر همدان به صورت دو 
ســالنه، بازســازى و بهره بردارى سينما»فلسطين« 
شهر اصفهان و اولين پرديس سينمايى اصفهان به نام 
»چهارباغ« با چهار سالن، بازســازى سينما »آزادى« 
شهر اروميه در آذربايجان غربى كه در حال انجام است، 
بازسازى سينما »آزادى« شــهر آبادان، ، به روزرسانى 
و نوسازى سينماهاى »پيام« و»شاهد«درشهرتهران، 
همچنين، بازسازى سينما بهمن تهران و ... از مجموعه 
هايى كه سينمســازمان ســينمايى حوزه هنرى رقم 
خورده است. طبيعى است اقدامات به عمل آمده جاى 
قدردانى دارد ولى مطالبه و انتظار در اين عرصه باالست 
و شايسته است دستگاه هاى اجرايى مختلف همپاى 

حوزه هنرى وارد گود شوند.
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قدردانی از اقدامات سازمان سینمایی حوزه هنری در توسعه زیرساخت ها

علی سرتیپی: ساخت و ساز سالن های سینمایی؛ نزاع میان اهالی سینما 
را کاهش می دهد/ اقدامات حوزه هنری در این زمینه جای تقدیر و تشکر 

دارد
على سرتيپى مديرعامل موسسه بين المللى فيلميران بيان كرد: به نظر من هر 
گونه تالش در جهت افزودن سالن ســينمايى به ناوگان سينماى كشور اقدام 

پسنديده اى است و بايد به آن اهميت داد.
وى ادامه داد: متاسفانه بزرگترين مشكل سينماى ايران كمبود سالن سينمايى 
است؛ از جهت ديگر ايران جزو ده كشــور بزرگ دنيا به لحاظ توليد است. ما از 
بهترين نيروى انسانى در جهت توليد فيلم برخورداريم و همينطور تجهيزات و 
لوازم ساخت يک فيلم خوب را هم داريم تنها مشكل ما نداشتن سالن سينماست 

كه نمى توانيم فيلم هايمان را براى مخاطبان به نمايش بگذاريم.
سرتيپى ادامه داد: هرچقدر بر تعداد سالن هاى سينمايى ما افزوده شود جنگ 
و نزاع داخلى هم ميان اهالى سينما كاهش پيدا مى كند؛ چرا كه در حال حاضر 
بيشترين درگيرى ها ميان اهالى سينما بر سر نداشــتن سالن هاى سينمايى 
است. مخصوصا، در شهرستانها يا امكانات نمايشى براى مخاطب وجود ندارد و 
يا اگر وجود دارد كهنه و قديمى است وچه چيز بهتر از اينكه هم مردم از فرصت 

فيلم ديدن بهره مند شوند و هم درگيرى ميان اهالى سينما كاهش يابد.
اين تهيه كننده ادامه داد: شــهر اصفهان هم به لحــاظ فرهنگى و هم به لحاظ 
گردشگرى از شهرهاى مهم ايران به حســاب مى آيد و تا سال گذشته فقط در 
چند سالن محدود فيلم هايمان فرصت اكران پيدا مى كرد. اما با اين اقدام حوزه 

هنرى حس مى كنم اتفاقات خوبى در راه است.
مديرعامل »فيلميران« گفت: از آن دست كسانى هســتم كه هر گونه سرمايه 
گذارى در ساخت ســالن هاى ســينمايى احترام فوق العاده قائلم؛ متاسفانه، 
مديران ســينمايى به ســرمايه گذارى بلند مدت كمتر بها مى دهند و تنها به 
كارهايى كه بازده كوتاه مدت داشــته باشــد فكر مى كنند. در چنين شرايطى 
مديران سازمان مهمى چون حوزه هنرى به اين مســئله توجه مى كنند جاى 

بسيار تقدير و تشكر دارد.

محمدرضا فرجی:  ساخت و ساز سالن های سینمایی با مشارکت مردم 
همراه می شود

محمدرضا فرجى مديركل ســينماى حرفه اى سازمان ســينمايى با تقدير از 
مسئوالن و دست اندركاران »حوزه هنرى« بيان كرد: وقتى از پرديس سينمايى 
»چهارباغ« بازديد داشتيم باورم نمى شد چنين پرديس سينمايى با اين كيفيت 
خوب ودرجه يک ساخته شود چرا كه ساختمان فرسوده و كهنه آن را ديده بودم 

و با اين تركيب بندى و ساخت و ساز جديد آن كمى ذوق زده شدم.
وى در ادامه به سياســت حوزه هنرى و توجه به زيرســاخت ها و ساخت سالن 
هاى ســينمايى نمايش پرداخت و گفت: به نظر من چنيــن اقدامى را بايد ارج 
نهاد؛ چراكه باعث توليد فيلم خوب در كشورمى شود و رونق را به فرهنگ و هنر 

كشورمان بر مى گرداند.
فرجى گفت:به عنوان مســئول اداره امور سينماى كشــور مى گويم كه سالن 
هاى ســينمايى پرديس»چهار باغ« اصفهان انصافا، خــوب و با كيفيت تجهيز 
شدند صدا، تصوير با كيفيت عالى و همچنين، صندلى ها همه درجه يک براى 

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

در واپسین روزهای هفته هنر انقالب نخستین پردیس سینمایی »چهار باغ« اصفهان از 
سینماهای حوزه هنری رسما به شبکه سالن های سینمایی کشور متصل شد. در این زمینه، 
سیاست حمایت و توسعه زیرساخت های سینمایی است که در یکی دو سال اخیر به صورت 
جدی از سوی سازمان سینمایی حوزه هنری پیگیری می شود. علی سرتیپی مدیرعامل 
موسسه بین المللی فیلمیران، حبیب اسماعیلی مدیرعامل رسانه فیلمسازان و محمدرضا 
فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی در گفتگویی با روابط عمومی سازمان 
سینمایی حوزه هنری ضمن اشاره به ظرفیت ها و نیاز سینمای ایران به تقویت و گسترش 
زیرساخت ها، به تحلیل عملکرد حوزه هنری در این زمینه پرداختند که از نظر می گذرانید:

مخاطب آماده شده است. چنين حركتى 
قطعا با مشــاركت مردم همراه مى شود و 
مخاطب بيشترى را هم جذب سالن هاى 

سينما مى كند.
وى افزود: اين اقدام حوزه هنرى در چند 
شــهر ديگر از جمله آبــادان و تبريز و ... 
ادامه دارد در جهت حمايت از ســينماى 
ايــران و فرهنگ اين مملكــت بايد از آن 
تقديــر كرد؛همينطــور، زحمــات آقاى 
كاظمى و موسسه »بهمن سبز« از مراكز 
زيرمجموعه حوزه هنرى نشــان مى دهد 
كه در اين مســئله توجــه زيادى صورت 

مى گيرد.

حبیب اسماعیلی: هزینه های برگزاری 
برخی جشنواره ها به ساخت سالن 

سینما اختصاص یابد
مديرعامل دفترپخش رســانه فيلمسازان 
معتقد اســت: حوزه هنــرى در تصميات 
جديد خــود ظاهرا، از توليدات ســاليانه 
سينمايى خود كم كرده ولى در عوض به 
تجهيزات سالن هاى ســينمايى و توسعه 
زيرســاخت ها روى آورده اســت كه كار 
بســيار درخــور توجهى اســت. چرا كه 
سرمايه الزم در اين بازسازى بر مى گردد 

وهزينه اى نيست كه صرفا هدر برود.
وى با بيان اينكه بيشترشكايت و ناراحتى 
اهالى ســينما متوجه كمبود سالن هاى 
سينمايى اســت اضافه كرد: به اعتقاد من 
تمام بحــث هاى اهالى ســينما پيرامون 
وجود مافيا در ســينماى ايــران و عدم 
حمايت از فيلم هايشــان به كمبود سالن 
هاى ســينمايى بر مى گــردد واال ما نه 
مافيا در سينماى ايران داريم ونه دشمن. 
طبيعى اســت كه وقتى تعداد سالن هاى 
نمايش كم باشــد فرصت اكــران به همه 

فيلم ها نرسد.
اســماعيلى در بخش ديگرى از صحبت 
خود گفت: بــه نظر مــن اگــر از تعداد 
جشــنواره هاى متعددى كه در كشــور 
برگزار مى كنيــم بگذريــم و همينطور 
بودجه هــاى بااليى كه بــراى فيلم هاى 

فاخرى كه صرفا لفظ فاخــر را به همراه 
دارند را نگه داريم مى توانيم چند ســالن 
ســينمايى بزرگ براى ســينماى ايران 
احداث كنيم كه ماندگار باشند و برگشت 

سرمايه هم داشته باشند.
اين تهيــه كننده به صحبــت هاى خود 
افزود: در حال حاضــر اكثر مجتمع هاى 
تجارى به ساخت سالن هاى سينمايى در 
مجموعه هاى خود روى خوش نشان داده 
اند اين يعنى ســالن هاى سينمايى باعث 

سود مجتمع هاى تجارى مى شود.
وى در ادامه صحبت خود به هزينه هايى 
كه در ســال گذشــته حوزه هنرى براى 
تجهيزات سالن هاى سينمايى خود صرف 
كرده اشاره كرد و گفت: يكى از مهمترين 
مشكالت ما براى نمايش فيلم هايمان در 
اصفهان نبود سالن هاى سينمايى مناسب 
بود وبعضــى از فيلم هاى مــا در اصفهان 
فرصت نمايش پيدا نمى كرد. خوشبختانه 
مسئوالن حوزه هنرى به بازسازى سالن 
هاى سينمايى پرداختند. سال گذشته دو 
سينماى سپاهان و فلسطين امكاناتشان 
بــه روز شــد و روز گذشــته از پرديس 
ســينمايى چهار باغ رونمايى شــد كه به 
نظر اتفاق مباركى در شهر اصفهان است؛ 
به شخصه از نزديک در جريان تجهيزات 
پرديس ســينمايى چهار بــاغ بودم. اين 
پرديس از درون كامال تخريب شــده بود 

و امكان استفاده آن اصال وجود نداشت .
اســماعيلى با اشــاره به اينكه بازسازى و 
تجهيزات سالن هاى سينماها هيچ فرقى 
با احداث آن ندارد گفــت: به نظر من اين 
اقدام حوزه هنرى بســيار قابل تحســين 
است؛ حوزه هنرى در تصميات جديد خود 
از ميزان توليدات ســاليانه سينمايى كم 
كرده ولى در عوض به تجهيزســالن هاى 
ســينمايى روى آورده است كه كار بسيار 
درخور توجهى است چراكه سرمايه الزم 
در اين بازســازى بر مى گردد وهزينه اى 
نيست كه صرفا هدر برود. اميدواريم سالن 
هاى ســينمايى آذربايجان هم كه ازكهنه 

بودن رنج مى برد مورد تعمير قرار بگيرد. منبع : خبرگزارى تسنيم



استفاده هفت میلیون و ۹۲0 
هزار نفر از سینماهای
 حوزه هنری در سال ۹5

سازمان سينمايى حوزه هنرى در سال ۹۵ هفت 
ســينما را در شــهرهاى آبادان، اروميه، تبريز، 
بيجار، تهــران و اصفهان بازســازى كامل كرد. 
همچنين  در آغاز ســال ۹۶ پرديس سينمايى  
»چهاربــاغ«  در اصفهان به ناوگان ســينمايى 

كشور متصل  شد.
يزدان عشــيرى مدير روابط عمومى ســازمان 
ســينمايى حوزه هنرى در گفتگويى با بيان اين 
مطلب خبر داد: مقدمات ســاخت پرديس هاى 
سينمايى در شهرهاى ســارى، مراغه و بجنورد 
انجام شــده و ســال ۹۶ اين پروژه ها به همت 
موسسه بهمن سبز و با مديريت محمود كاظمى 
وارد فاز اجرايى مى شوند. همچنين، نقشه هاى 
پرديس ســينمايى گنبد ارائه شده و در مراحل 

فنى و مجوز از شهردارى است.
وى ادامه داد: سازمان ســينمايى حوزه هنرى 
براى توســعه و تقويت زيرســاخت هاى سينما 
در كشور و ارتقاى سالن هاى سينمايى در قالب 
نوسازى، تجهيز و بهسازى ســينما ها از طريق 
بهمن سبز و كارشناسان و مديران اين موسسه 
به صــورت جدى در تهــران، مراكز اســتان ها 
و شهرســتان ها ورود كــرده و اين ســازمان، 
»سينماسازى«را به عنوان يكى از ضرورت هاى 
مهم جــزو سياســت ها و اولويــت  فعاليت هاى 

خودش قرار داده است.
به گفته وى؛ حوزه هنرى در يكى دو ساله اخير 
چندين پروژه بــزرگ را در برنامه اش قرار داده 
كه تعدادى از آن ها مراحل ساخت و ساز را طى 
كرده و مورد بهره بردارى قرار گرفته اند. سينما 
»فلســطين« اصفهان و ســينما »آزادى« شهر 
آبادان كه مخروبه هايى بيــش نبودند به همت 
دست اندركاران سينمايى حوزه هنرى امروز به 
بهره بردارى و بازگشايى رسيده اند و در خدمت 

مردم قرار دارند.
مديرروابط عمومى ســازمان ســينمايى حوزه 
هنرى ضمن تشــريج فعاليت هاى اين سازمان 
در عرصه توسعه زيرســاخت هاى سينمايى در 
سال هاى گذشته بويژه در سال ۹۵ خاطرنشان 
ساخت: عالوه بر بازسازى كامل هفت سينما، در 
راستاى تغييرات و بازســازى ها ۳۶۰۰ صندلى 
نيز، نوســازى و شــش پرده نمايش به ناوگان 

سينماهاى كشور افزوده شده است.
وى به پرديس سينمايى چهار باغ اصفهان اشاره 
كرد و افــزود: پرديس ســينمائى »چهارباغ« با 
مدرن ترين امكانات ســينمايى بازسازى شده و 
در نماى خارجى و داخلى آن از معمارى ايرانى 

استفاده شده است.
عشــيرى با بيان اينكــه اين ســينما مجهز به 
سيســتم اطفاى حريــق خــودكار، نمازخانه، 
كتابخانه، كتابفروشى و ديگر امكانات سينماهاى 
مدرن است، اضافه كرد: اين سينماى تک سالنه 
پيش از اين در كل داراى ظرفيت 4۶۰ نفر بوده 
كه با بازسازى به شكل پرديس سينمايى چهار 
سالنه درآمده و تعداد صندلى هاى اين سينما به 

7۸۰ صندلى افزايش يافته است.
وى با بيان اينكه ســالن اصلى اين سينما 4۳۰ 

نفر ظرفيت دارد، بيان داشــت: ايــن پرديس 
سينمايى داراى دو سالن ۱۳۰ و ۱4۰ نفره و يک 
سالن ۸۰ نفره نيز هست كه هركدام از اين سالن 
هاى ســينمايى با نام هايى برگرفته از پايتخت 

فرهنگى جهان اسالم نامگذارى شدند.
اين مدير ســينمايى با اشــاره به اين نكته كه 
معضل كمبود سالن اســتاندارد در كشور يكى 
از مهم ترين مشــكالت ســينماى ايران است و 
طبيعى است با تســريع روند بازسازى سالن ها، 
مى تــوان گام مؤثــرى در اعتــالى ســينماى 
ايــران برداشــت معتقد اســت به طــور قطع، 
استانداردسازى ســالن هاى سينمايى در دست 
ساخت و يا بازســازى و نوسازى آن ها در جذب 
مخاطب و مشاركت بيشــتر طيف هاى مختلف 
مردم به ســينما مؤثر اســت و آمارهاى رسمى 
از افزايش چشــمگير مخاطبان در ســالن هاى 

بازسازى شده حكايت مى كند.
وى با بيان اينكه نگاهى به پروژه هاى ســازمان 
ســينمايى حوزه هنــرى در زمينه نوســازى و 
توسعه ســالن هاى ســينمايى از حضور موثر و 
مشــاركت جدى اين نهاد در قوت بخشيدن به 
نهضت سالن سازى ســينمايى و سينماسازى 
خبر مى دهد؛ يادآور شد: بازسازى سينما آفريقا 
در شهر مقدس مشهد در استان خراسان رضوى، 
بازسازى و تبديل ســينما قدس شهر تبريز در 
استان آذربايجان شرقى از سينمايى يک سالنه 
به سينمايى دو سالنه، بازســازى كامل سينما 
»فلسطين« شــهر همدان به صورت دو سالنه، 
بازسازى و بهره بردارى سينما »فلسطين« شهر 
اصفهان و اولين پرديس ســينمايى اصفهان به 
نام »چهارباغ« با چهار ســالن، بازسازى سينما 
»آزادى« شــهر اروميه در آذربايجان غربى كه 
در حال انجام اســت، بازسازى سينما »آزادى« 
شهر آبادان، به روزرسانى و نوسازى سينماهاى 
»پيام« و »شــاهد« در شــهر تهران، همچنين 
بازسازى ســينما »بهمن« تهران از مهم ترين و 
پرمخاطب ترين ســينماهاى تهران و مجموعه 
سينماهاى حوزه هنرى در كنار برنامه هاى آينده 
اين نهاد براى ساخت پرديس هايى در شهرهاى 
ســارى، مراغه و بيرجنــد و... از جمله اقدامات 
حوزه هنرى در عرصه صنعت سينماسازى است 
كه همگى، جايگاه ممتاز اين ارگان را در تقويت 
و توسعه زيرساخت هاى سينمايى به عنوان يک 

نياز اساسى نشان مى دهد.
مديرروابط عمومى ســازمان ســينمايى حوزه 
هنرى با اعالم اينكه سال گذشته هفت ميليون 
و نهصد و بيســت هزار نفر در سينماهاى حوزه 
هنرى فيلم ديدند و از ميان ۲۵ ميليون نفرى كه 
در سال ۹۵ به سينما رفتند، يک سوم آن ها در 
سينماهاى حوزه هنرى فيلم ديدند خاطرنشان 
ســاخت: با گســترش و تقويت ظرفيت هايى 
ســينمايى حوزه هنرى و بهره بردارى از پروژه 
هاى در دست اقدام در ســالجارى و برنامه هاى 
پيش رو، بى ترديد ســينماهاى حــوزه ميزبان 
ســهم باالترى از مشــتاقان و عالقمدان سينما 

خواهند شد.
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مديرعامل موسسه »بهمن ســبز« گفت: سال 
۹۵ هشــتاد ميليارد ريال براى بازســازى و به 
روز رسانى ســينماهاى حوزه هنرى هزينه شد 
و ســيزده ميليارد و ســيصد هزار ريــال هم با 
همكارى و مشــاركت »سينما شــهر« صورت 

گرفته است.

 محمود كاظمــى مديرعامل موسســه »بهمن 
ســبز« توضيــح داد: عمليــات زيرســاختى و 
تجهيزات سالن هاى ســينمايى به طور مجموع 
روى هفت سالن ســينماى حوزه هنرى انجام 
شده كه اين ســينماها عبارتند ازسينما آزادى 
آبــادان، آزادى اروميه، قدس تبريــز، چهارباغ 

اصفهان، جوان بيجار،شاهد و بهمن تهران.

كاظمى در خصــوص هزينه هاى صرف شــده 
هرســالن ســينما گفت: هر كدام از سالن هاى 
اين ســينماها با توجه به ميزان گســتردگى و 
خرابى و كهنگى كه داشتند مورد ساخت و ساز 
قرار گرفتند و تجهيزات هر كدام از ســينماها با 
يكديگر قابل مقايسه نيســتند. به عنوان مثال 
هزينه تعميرســينماهاى قــدس تبريز و چهار 
باغ اصفهان نزديک به ســى ميليارد ريال بوده 
چون اين دو سينما چهار و دو سالنه هستند و به 

صورت اساسى و زيربنايى به روز شدند.

مديرعامل موسسه »بهمن سبز« با اشاره به اين 
نكته سالن هاى ســينمايى ديگر كه تک سالنه 
بودند هفتصد يا هشتصد ميليون هزينه نوسازى 
آنها شــده ادامه داد: اين هفت سالن از سيستم 
هاى قديمى برخوردار بودندو بعضى از انها اصال 
مخروبه هاى چنديدن سال ســاخت بود كه از 

سيســتم برق آنجا گرفته تا دكوراتيو، صندلى 
ها، سيستم هاى نمايشــى صوتى،پرده نمايش 
تا تاسيســات همه عوض شــده و به روز شد،به 
عبارت ديگر چارديوارى را تراش داديم تا به آجر 
رسيديم و دوباره بر اســاس طراحى نو بازسازى 

اساسى كرديم.

كاظمى با اشــاره به اينكه ما صرفا سينمايى را 
روى خاک نســاختيم گفت: يک تعداد سينما 
از قبل به حــوزه هنرى واگذار شــده كه باالى 
چهل تا پنجاه ســال قدمت داشت و بايد به روز 
رســانى شــود؛ هدف حوزه هنرى هم توسعه 

زيرساخت هاى سينمايى است.

وى در مورد توجه مردم و رونق سالن هاى مورد 
بهره بردارى قرار گرفته شده توضيح داد: سالن 
يک ســينما بهمن بعد از بازسازى كه در چرخه 
اكران قرار گرفت مخاطبش چندين برابر شده يا 
ســينما آزادى آبادان به طور كامل تعطيل شده 
بود و از وقتى كه ما تعميرات و ســاخت و ساز را 
روى اين ســينما انجام داديم سانس هاى يازده 
شب هم به اين فيلم تعلق گرفته است. همينطور 
سينما چهار باغ اصفهان به صورت پرديس چهار 
سالنه در اختيار مردم قرار گرفت و مخاطبان با 
قدرت انتخاب فيلــم و همينطور امكاناتى چون 

بوفه و تريا روبرو هستند.

اين مدير در پايان اشاره كرد: تمامى اين برنامه 
ها از جانب حوزه هنرى در جهت جذب مخاطب 
بيشتر به سالن هاى سينمايى و رونق سينماها 
صورت گرفت كه اين مهم در سال ۹۶ هم ادامه 

خواهد داشت.

هزینه هشتاد میلیارد ریالی
 حوزه هنری
 برای بازسازی سینماهای فرسوده
 در سال ۹5

مدیرعامل موسسه »بهمن سبز«:
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احسان كريم خانى مشــاور فناورى اطالعات سازمان ســينمايى حوزه هنرى 
دستاورد سفر مسئولين  اين سازمان  به شهرهاى پاكستان را تشريح كرد. 

احسان كريم خانى در گفت و گو با سوره سينما در خصوص سفر اخير مسئولين 
حوزه هنرى به شهر الهور )پاكستان( و دستاوردهاى اين سفر گفت: چهارشنبه 
چهارم اسفند  به همراه  آقايان جواد ســمنانى رئيس دفتر رياست حوزه هنرى 
، محمود كاظمى مديرعامل موسسه»بهمن سبز« و شهريار بحرانى كارگردان 

سينماو همسرشان به الهور رفتيم.
وى گفت: ازآنجاييكه از ابتداى روزهاى اسفند در اين شهر چند انفجار رخ داده 
بود شهر به شدت امنيتى بود و ما را با اسكورت مســلحانه به هتل اقامتمان در 

شهر الهور بردند.
كريمخانى ادامه داد: روز اول اقامت در شهر الهور ما با چند ناشر الهورى جلسه 
داشتيم كه جلسه خوب و پربارى بود. در اين جلسه ناشران الهور معتقد بودند 
كه فرهنگ پاكستان در حال تغيير و تحول است و نظام آموزش و پرورش آنها  از 
حالت دولتى خارج و به غير انتفاعى تبديل مى شود و كليه دروس اين مدرسه به 
زبان انگليسى تدريس مى شود؛به عبارت ديگردر اين فرايند  زبان اردو كه زبان 
اصلى مردم اين كشوربوده هم كمتر پرداخته مى شود و به نوعى به زبان دوم آنها 

تبديل مى شود.
وى بابيان اينكه از اين اتفاق بوجود آمده ناشران الهورى ابراز نگرانى مى كردند 
ادامه داد: كشور پاكستان دوبرابر ايران جمعيت دارد و مساحت اين كشور نصف 
مساحت ايران است اما جامعه اين كشور بيشتر روستايى و اين كشورجامعه شهر 
نشينى محدودى دارد. اين درحاليســت كه  مردم اين كشور  به فرهنگ ايران 
عالقمند هســتند چراكه معتقدند نويسنده هاى كشورشــان از زبان فرهنگى 
درستى برخوردار نيستند و تنها ايران است كه در كنار كشورهاى همسايه آنها 

قدرت توليد فرهنگ متناسب با جامعه خود را دارد.
مشاور فناورى اطالعات سازمان سينمايى حوزه هنرى همچنين گفت: از دانشگاه 
پنجاب در الهور ديدن كرديم و با آدم هاى فرهنگى شهر جلسات خوبى برگزار 

كرديم.
وى افزود: همچنين  جشنواره فيلم و سينماى ايران كه در روزهاى ۲۵ و ۲۶ فوريه 
در الهور برگزار شد با همكارى حوزه هنرى و رايزنى فرهنگى ايران در الهور بود 
كه فيلم هاى »ملک سليمان« با دوبله فارسى، »يه حبه قند« ،»حوض نقاشى« و 
»ناردون«با زير نويس فارسى در اين جشنواره اكران شدند و كنفرانس مطبوعاتى 

هم برگزار كرديم.
كريمخانى ادامه داد:در اين سفر همچنين  از سينماهاى شهر الهور بازديد كرديم 
كه دو نوع سينما در اين شهر وجود داشت؛ سينماهاى به شدت كهنه و ضعيف 
كه با اين وجود مخاطبان خود را داشت و سينماهاى بسيار لوكس و با امكانات كه 

براى همه سطوح اقتصادى امكان ديدن فيلم را مهيا كرده بودند.
وى افزود: در اين ســفر چندين جلســه و نشســت با پخش كنندگان ، سينما 
داران و توليد كنندگان فيلم ها  برگزار كرديم كه ماحصل اين نشست ها تاكيد 
بر توليدات مشــترک و نيز طرح برنامه اى براى اكران فيلم هاى ايرانى در بازار 
پاكستان بود. همچنين با چند مدير شبكه تلويزيونى ديدار و گفت و گو داشتيم و 
آنها در جلسات مشتركى كه برگزار كرديم معتقد بودند به محتوا احتياج دارند و 

به عرضه سينماى ايران در تلويزيون خود عالقه نشان دادند.
كريمخانى در پايان گفت:در اين سفر مقرر شد كه هياتى از مسئولين سينمايى 
پاكستان  در زمان برگزارى جشنواره جهانى فجر ارديبهشت ماه سال آينده به 
ايران بيايند و گفت و گوهاى بيشتر و عقد قرارداد همكارى فى ما بين سينماى 
ايران و پاكستان چه در بحث توليد و چه در بحث پخش در آن زمان منعقد شود.

گزارشی از دستاوردهای مدیران سینمایی حوزه هنری به پاکستان

پیوند سینمای ایران و پاکستان
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اتفاقات بسیار خوب و ارزشمندی صورت گرفته است
حجت االسالم خاموشی در بازدید از پردیس سینمایی بهمن سنندج:

 حجت االسالم والمسلمين سيد مهدى خاموشــى رئيس سازمان تبليغات 
اســالمى ، شــنبه ۲۶ فروردين ماه ۹۶ از حوزه هنرى كردستان و مجموعه 
پرديس سينمايى بهمن ســنندج بازديد و از نزديک با فعاليت ها و اقدامات 

صورت گرفته توسط حوزه هنرى آشنا شد.
وى پس از بازديد از اين مجموعه گفت: فعاليت هايى كه در حوزه هنرى استان 
كردستان صورت گرفته، اتفاقات بسيار خوب و ارزشمندى است كه شايسته 

تقدير است.
رئيس سازمان تبليغات اسالمى كشور با اشــاره به فرهنگ غنى كردستان 
افزود: كارگاه هاى توليدى در بخش هاى تجسمى، كاريكاتور و ديگر برنامه هاى 
صورت گرفته در كنار مجموعه پويا و فعال پرديس سينمايى بهمن سنندج با 
امكانات بسيار خوب و در سطح باالى آن، نويدبخش توليد آثار خوب هنرى 

در استان هستند.
وى در بازديد از استوديو صدا و تصوير مهر حوزه هنرى كردستان تصريح كرد: 
اين اســتوديو با امكانات باال مى تواند ضمن كمک در توليد آثار تلويزيونى و 
رسانه اى، ديگر نهادهاى فرهنگى استان را نيز در خصوص توليد آثار ارزشمند 

يارى كند.
دكتر خاموشى ضمن تقدير از امين مرادى رئيس حوزه هنرى استان كردستان 
و همكاران حوزه هنرى استان در بازديد از گالرى سوره و مجموعه آثار هنرهاى 
نمايشى »در صحنه« كه به مناسبت هفته هنر انقالب برپا شده است، گفت : 
توجه به اقتصاد هنر با برگزارى ماهيانه حراج آثار هنرى و اكسپوهاى هنرى 

مى تواند در گسترش اين مقوله مهم باشد.
وى هدف از سفر به استان كردستان را بررسى وضعيت سكونت گاه هاى غير 
رسمى عنوان كرد و گفت: آسيب هايى همچون طالق، حاشيه نشينى، اعتياد 
را در اولويت قرار داده ايم و در ديدار با استاندار محترم استان، نماينده مكرم 

ولى فقيه در استان و امام جمعه اهل سنت سنندج در اين خصوص نشست و 
مالقات هايى داشتيم و اميدواريم با هم فكرى هاى صورت گرفته و تعامل بين 
دستگاهى در رفع و كاهش اين آسيب ها  در استان گام هاى مؤثرى را برداريم.

عضو شوراى فرهنگ عمومى كشور افزود: خوشبختانه در بخش آسيب هاى 
اجتماعى در بعضى از انواع آسيب ها وضعيت استان نسبت به ميانگين كشورى 
وضعيت بهترى را دارد؛ از جمله در بحث بيكارى كه مى توان با برنامه ريزى 

مناسب در خصوص جلوگيرى از رشد آن كمک كرد.
دكتر خاموشى با اشاره به وضعيت اقليمى استان كردستان گفت: به نظر مى 
رســد كه مديران منطقه در برنامه ريزى هاى خود بايد بحث اشتغال را در 
اولويت كارى خود قرار دهند و فراهم كــردن مكانيزم هاى الزم كارى باعث 
گردد تا روســتاييان عزيز عزت مدارانه و با تكريم در روستا ها زندگى كنند 
كه اين امر ضمن جلوگيرى از مهاجرت روستاييان به شهرها مى تواند زمينه 
حضور شهرنشينان در روســتاها را در جهت توليد محصوالت كشاورزى و 

دامپرورى فراهم آورد.
وى در ادامه به هم مرز بودن استان كردستان با اقليم كردستان عراق اشاره 
كرد و افزود: اين موقعيت نيز مى تواند در بحث صادرات كمک شايان توجهى 
به رونق اقتصادى در استان كند كه تحقق آن مستلزم فرهنگ سازى در توليد 
محصوالت با كيفيت داخلى است تا با اين امر بتوان اعتماد الزم را در خصوص 

محصوالت با كيفيت ايرانى كسب كرد.
حجت االسالم و المسلمين دكتر خاموشى صبح روز شنبه ۲۶ فروردين ماه ۹۶ 
به منظور بررسى وضعيت فعاليت هاى سازمان تبليغات اسالمى و سكونت گاه 
هاى غير رسمى در سفرى يک روزه به كردســتان  و پس از بازديد و ديدار با 
مسئولين استانى و مجموعه حوزه هنرى و پرديس سينمايى بهمن، سنندج  

را به مقصد كرمانشاه ترک كرد.
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رئيس حوزه هنرى استان كردستان گفت: فيلم كوتاه 
مردى كه يادش مى رفت نفس بكشد به نويسندگى و 
كارگردانى سامان حسين پور توانست به بخش اصلى و 
مسابقه فيلم كوتاه داســتانى اين دوره از جشنواره راه 

پيدا كند.
امين مرادى رئيس حوزه هنرى استان كردستان در 
گفتگو با آفتاب دل اظهار كرد: نوزدهمين جشنواره 
بين المللى فيلم اسماعيليه در حالى منتخبين خود 
را اعالم كرد كه دبير اجرايى تعداد آثار رســيده به 
جشنواره را بالغ بر ۲ هزار فيلم از ۱۰۰ كشور اعالم 

كرد.
 وى گفت:فيلم كوتاه مردى كه يادش مى رفت نفس 
بكشد به نويســندگى و كارگردانى سامان حسين 
پور و از توليدات حوزه هنرى كردستان توانست به 
بخش اصلى و مسابقه فيلم كوتاه داستانى اين دوره 
از جشنواره راه پيدا كند كه از تاريخ ۱۹ تا ۲۵ اپريل با 
حضور رسمى كارگردانان آثار منتخب برگزار خواهد 

حضور فیلم كوتاه »ماهی« در جشنواره جهانی فیلم اتریش

هشتمين جشنواره جهانى فيلم مستقل اتريش كه فيلم هاى سينمايى، مستند و كوتاه را به 
رقابت مى گذارد، در هشتمين دوره اش ميزبان يک فيلم كوتاه ايرانى است.

به گزارش ماهنامه سوره سينما، فيلم كوتاه »ماهى« ساخته سامان حسين پور به نمايندگى 
از ايران در اين جشــنواره حضور دارد و با فيلم هايى از آمريكا، هند، اتريش، فرانسه، كانادا، 

ويتنام، چين، آلمان، اسپانيا و لهستان به رقابت مى پردازد.
فيلم كوتاه »ماهى« به نويسندگى و كارگردانى ســامان حسين پور و تهيه كنندگى حوزه 
هنرى كردستان با موضوع كمبود آب توليد شده است و داستان پيرزن و پيرمردى را روايت 
مى كند كه با بحران كمبود آب دست و پنجه نرم مى كنند. اين فيلم سومين ساخته سامان 
حسين پور، فيلم ساز كردستانى، است كه تاكنون جوايز بسيارى را از آن خود كرده و در ده ها 

جشنواره ملى و بين المللى به نمايش درآمده است.
هشتمين جشنواره جهانى فيلم مستقل اتريش از ۱7 تا ۲۱ ماه مى برگزار خواهد شد.

آثار جشنواره رویش در اراک به منایش گذاشته شد 

منتخبى از فيلمهاى كوتاه دهمين جشــنواره فيلم كوتاه دينى رويــش در اراک به نمايش 
گذاشته شد.

 همزمان با سالروز شهادت شهيد سيدمرتضى آوينى و هفته هنر انقالب اسالمى، به همت واحد 
هنرهاى تصويرى حوزه هنرى استان مركزى، منتخبى از فيلمهاى كوتاه دهمين جشنواره 

فيلم كوتاه دينى رويش در اراک به نمايش گذاشته شد. 
 به گزارش ماهنامه سوره ســينما؛ حميدرضا مجيدى مسئول واحد هنرهاى تصويرى حوزه 
هنرى استان مركزى اظهار داشت: در اين برنامه كه در روز يكشنبه ۲۰ فروردين ماه در دو نوبت 
صبح و عصر در محل حوزه هنرى استان مركزى با حضور هنرمندان و عالقمندان به سينما 

برگزار شد، فيلمهاى كوتاه دهمين جشنواره فيلم كوتاه دينى رويش اكران گرديد. 
 گفتنى است جشنواره فيلم كوتاه دينى رويش از معتبرترين جشنواره هاى فيلم كوتاه ميباشد 
كه به همت حوزه هنرى برگزار ميگردد و محملى است براى شناخت قابليت سينماى دينى 
در ابعاد ملى تا بسترى مناسب جهت معرفى فيلمسازانى باشد كه آثارشان مفهوم دين، اخالق، 

اميد و نجابت و سبک زندگى ايرانى اسالمى را ترويج مى كند. 
 دهمين دوره اين جشنواره ديماه سال گذشته در مشهد مقدس برگزار گرديد.  

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

رئیس حوزه هنری استان کردستان خبر داد:

شد و آثار اين جشنواره به رقابت گذاشته خواهد شد.
   وى افزود: كشور مصر از دادن ويزا به فيلمسازان ايرانى 
تبار خوددارى كرد و فيلم هاى ۵ فيلمساز ايرانى در اين 
دوره از جشــنواره بدون حضور آنها به اكران گذاشــته 

خواهد شد.
 مرادى با بيان اينكه جشــنواره بين المللى فيلم كوتاه و 
مستند اســماعيليه يكى از مهمترين جشنواره هاى بين 
المللى مصر است خاطر نشان كرد: از ديگر آثار ايرانى راه 
يافته به اين جشنواره مى توان به فيلم هاى پيشخدمت 
ســاخته فرنوش عابدى و اليت سايت ساخته سيدمسلم 
طباطبايى در بخش انيميشــن و در بخش مستند بلند 
و كوتاه: بچه هاى تهران ســاخته دانيال اسدى فائزى و 
به تنهايى در ميان طالبان ســاخته محســن اسالمزاده 

اشاره كرد.
گفتنى است؛ فيلم كوتاه »مردى كه يادش مى رود نفس 
بكشد« چهارمين ساخته حسين پور اثرى ۱۵ دقيقه اى 

از توليدات حوزه هنرى است كه داستان خانواده اى را روايت 
مى كند كه در ُشُرف از هم پاشيدن است.

 سامان حسين پور از فيلمســازان جوان كردستان است كه 
تاكنون 4 فيلم كوتاه را كارگردانى كرده است و با آثارش در 
جشنواره هاى بسيارى حضور داشته و جوايزى را نيز كسب 

كرده است.
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به همت حوزه هرنی؛  »مسیح می آید« در قزوین تولید شد
  

فيلم »مسيح مى آيد« به نويسندگى؛ مهدى امينى و كارگردانى؛ سيد سجاد موسوى، توسط 
واحد هنرهاى تصويرى حوزه هنرى قزوين توليد شد. 

به گزارش ماهنامه سوره ســينما؛ فيلم »مسيح مى آيد« به نويســندگى؛ مهدى امينى و 
كارگردانى؛ سيد سجاد موسوى، توسط واحد هنرهاى تصويرى حوزه هنرى قزوين توليد شد.

فيلم كوتاه داستانى »مسيح مى آيد« با موضوع؛ سبک زندگى ايرانى اسالمى در مدت زمان 
۳۰ دقيقه توليد گرديد. داستان اين اثر روايت دانش آموزان روستايى دور افتاده است كه 
از وجود معلم محرومند، كسى حاضر نيست تحت هر شرايطى به اين روستاى صعب العبور 

برود،تا اينكه جوانى متعهد به نام مسيح مى آيد و..
در اين اثر تالش شده تا روحيه جهادى و انقالبى يک جوان تحصيل كرده در قالب داستان 

مسيح به تصوير كشيده شود.
در اين فيلم محمد يوســفى،على مقدم،رضا اشرفى، ســيد جواد مير صفى به ايفاى نقش 
مى پردازند و از عوامل اين فيلم مى توان به جمال شــورجه ) مشــاور كارگردان(، وحيد 
رستمى )مدير توليد(،آريا اهنگران)آهنگساز(، سينا شجرى)صدا بردار( وعليرضا توحيدى 

مهر)عكاس( اشاره كرد.
   الزم به ذكر است: سيد سجاد موسوى فارغ التحصيل كارگردانى سينما از دانشگاه سوره 
مى باشد. كسب رتبه هاى جهانى و دريافت ده ها جايزه بين المللى را در كارنامه خود دارد.

»متاشاچی« به سومین جشنواره   TMFF  انگلستان نیز راه یافت  

فيلم كوتاه انيميشن »تماشاچى« به نويسندگى و كارگردانى محسن باقرى دستگردى به بخش مسابقه 
سومين جشنواره   TMFF  انگلستان راه يافت.  

معاون فرهنگى هنرى حوزه هنرى در گفتگو با روابط عمومى حوزه هنرى، چهارمحال و بختيارى گفت: 
فيلم »تماشاچى« به نويسندگى و كارگردانى محســن باقرى دستگردى كه پيش از اين نيز به جشنواره 
 The Monthly Film   فيلم كوتاه فرانسه راه پيدا كرده بود اكنون به بخش مسابقه سومين جشنواره

Festival  انگلستان راه يافته است. 
قاسم اسماعيلى دهكردى افزود: اين انيميشن محصول مشترک ايران و دانمارک است و تهيه كنندگان 
آن لقمان قاسمى، محسن باقرى دستگردى و شركت   VEST PRODUKTION  دانمارک هستند. 

به گفته وى: سومين دوره جشنواره   TMFF  در شهر گالسكو انگلستان برگزار مى شود و پذيراى فيلمهاى 
كوتاه و بلند، موزيک ويدئو، تريلر فيلم و فيلمنامه مى باشد.  

اسماعيلى اظهار داشت: اين فيلم كوتاه با انيميشن تالش دارد جامعه اى  را به تصوير بكشد كه تفاوت ها را 
نمى پذيرد و به دنبال نابودى اين تفاوت ها است. 

معاون فرهنگى هنرى حوزه هنرى چهارمحال وبختيارى گفت: اين جشنواره به صورت ماهيانه برگزار مى 
شود و فيلم انيميشن تماشاچى پذيرفته شده ماه مارس اســت. برگزيدگان اين جشنواره ۳۱ ماه مارس 

معرفى خواهند شد. 
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى،  فيلم ســاز اين اثر مسئول واحد هنرهاى 

تصويرى حوزه هنرى است .

انیمیشن »بوم نقاشی« در مراحل نهایی تدوین

انيميشن  »بوم نقاشى« از توليدات حوزه هنرى استان اردبيل مراحل نهايى 
تدوين را سپرى مى كند. 

به گزارش روابــط عمومى حوزه هنرى اســتان اردبيل، ايــن پويا نمايى به 
كارگردانى نادر محمدى وانيماتورى حســين عباســى پور بــه مدت زمان 
۱۰۰ثانيه به روش پيپر توليد شده و پس از گذراندن مراحل نهايى تدوين و 

صدا گذارى آماده بهره بردارى مى شود.
»بوم نقاشى« جنگ و كودكان جنگ زده و شرايط زندگى آنها را روايت مى كند.
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آثار فیلمسازان ایرانی در دو جشنواره جهانی  

دو فيلم كوتاه از ساخته هاى فيلمسازان ايرانى به دو جشنواره جهانى در آمريكا 
و استراليا راه يافتند.

به گزارش »پايگاه خبرى فيلم كوتاه« دوازدهمين جشنواره فيلم »بيلويت« 
آمريكا ميزبان دو فيلم از سينماگران ايرانى است. 

گهواره ساخته زانيار لطفى و سكوت ساخته مشترک فرنوش صمدى و على 
عسگرى در اين رويداد حضور دارند. دوازدهمين جشنواره فيلم »بيلويت« ۲4 

فوريه تا ۵ مارس در آمريكا برگزار مى شود. 
 Fresh flix همچنين گهواره )زانيــار لطفى( در دومين جشــنواره فيلم

سيدنى استراليا حضور داشت.

انیمیشن کوتاه متاشاچی به سومین جشنواره  UN COURT TOURNABLE  فرانسه راه یافت

پایان تصویر برداری فیلم کوتاه»آقا معلم«

تصوير بردارى فيلم كوتاه »آقا معلم« ازتوليدات حوزه هنرى استان اردبيل به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان اردبيل، فيلم كوتاه »آقامعلم« از توليدات حوزه هنرى استان اردبيل به مدت ۵دقيقه با 

فرمت فول اچ دى  به كارگردانى مهدى شاداب با پايان مرحله تصوير بردارى روى ميز تدوين قرار گرفت.
اين فيلم شرايط تدريس يک معلم روحانى در مناطق دور افتاده و مرزى را به تصوير مى كشد و حكايت از تالش اين روحانى براى 

آموزش قرآن به مرز نشينان كشور همسايه را دارد.
تصوير بردارى اين فيلم برعهده مرتضى عدلى و بهنام اسدالهى؛ صدابردارى كار را برعهده داشت.

مريم صبورى دستيار كارگردان و زهرا پسندى مدير توليد اين فيلم كوتاه است.
محمدرضا خدايى، ملكه فتحى و پيمان خدايى كاربازى فيلم كوتاه»آقا معلم« را برعهده داشتند.

راهیابی یک فیلمنامه کوتاه به جشنواره ای در آمریکا

 UN COURT  فيلم كوتاه انيميشــن تماشــاچى به بخش مسابقه سومين جشــنواره
TOURNABLE  فرانسه راه يافت.  

به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى، رئيس حوزه هنرى چهارمحال 
و بختيارى گفت: فيلم كوتاه انيميشن تماشاچى به نويسندگى و كارگردانى محسن باقرى 

دستگردى است كه نگاهى فلسفى به جهان پيرامون انسان دارد.  
حجت اهلل شيروانى افزود :اين فيلم تنها نماينده ايران در اين جشنواره است كه با 7 فيلم از 

كشورهاى اسپانيا ،كانادا و فرانسه در بخش نهايى جشنواره رقابت مى كند. 
به گفته وى اين انيميشــن محصول مشترک ايران و دانمارک اســت و تهيه كنندگان آن 
لقمان قاسمى، محسن باقرى دستگردى و شركت  VEST PRODUKTION  دانمارک 

هستند. 
شيروانى افزود: جشنواره  UN COURT TOURNABLE  فرانسه هر ساله در چهار 
فصل برگزار مى شود كه اختتاميه اولين فصل آن در سال ۲۰۱7 در تاريخ ۳۱ مارس خواهد 

بود. 
شيروانى گفت : طراح شخصيت اين انيميشن را فاطمه باقرى هفشجانى، استورى بورد را 
مهسا اسدى و اكرم قائدامينى، انيماتورها سينا كوهى فايق دهكردى، اكرم قائدامينى، مهسا 
اسدى و با تشكر از مهسا دهقان قهفرخى، اســكن را خديجه قنبرى شيخ شبانى، رنگ را 
احمدرضا باقرى هارونى، صداگذارى را حسين قورچيان، تدوين را مهدخت اصغريان، مدير 
توليد را سجاد شيرازى چالش ترى، طراح پوستر را معين رييسى مفرد و طراحى تيتراژ را 
امين حمكت پناه انجام داده اند. همچنين سحر قانع پور، ميالد غالمى و  سميه محمديان 

نيز از ديگر عوامل اين فيلم هستند. 
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى، محسن باقرى دســتگردى مسئول واحد هنرهاى 
تصويرى حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى اســت كه پيش از اين نيز در جشــنواره هاى 
مختلف فيلم و فيلم نامه حضور داشته و جوايزى را نيز از آن خود كرده است و اين فيلم اولين 

ساخته محسن باقرى دستگردى در ژانر انيميشن است. 

فيلم نامه كوتاه انيميشن »يک جور« نوشته محسن باقرى دستگردى به بخش مسابقه 
سومين جشنواره ماهانه  Los Angeles CineFest  آمريكا راه يافت.  

به گزارش ماهنامه سوره سينما، فيلمنامه »يک جور« روايت آدمک هاى سياه و سفيدى 
است كه دنيايشان را از يكديگر جدا كرده اند اما يک عشــق ازلى دنياى اين آدمک ها را 

دگرگون مى كند. 
اين جشنواره در بخش هاى مختلف ازجمله فيلم كوتاه و بلند، فيلمنامه، موزيک ويديو  به 

صورت ماهيانه در امريكا برگزار مى شود. 

جشــنواره  Los Angeles CineFest  در آخر هر ماه برگزيــدگان خود را معرفى 
مى كند و در ژانويه ۲۰۱۸  به بهترين اثر از برگزيدگان هر ماه، پالک طاليى جشنواره را با 

عنوان برگزيده برگزيده ها اهدا خواهد كرد. 
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى، فيلمنامه هاى محسن باقرى دستگردى پيش از 
اين نيز در جشنواره هاى مختلف خارجى حضور داشته و اولين فيلم انيميشن او با عنوان 

تماشاچى جايزه نخست جشنواره ماهانه لندن انگليس را از آن خود كرده است. 
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جایزه بهرتین انیمیشن جشنواره

  London Monthly Film Festival  انگلستان برای محسن باقری

محسن باقری دستگردی  رتبه نخست جشنواره قرآنی آیات  را از آن خود کرد    

بهرتین تدوین جشنواره فیلم بام ایران از آن حوزه هرنی شد 

فيلم انيميشن تماشاچى به نويسندگى و كارگردانى محسن باقرى دستگردى جايزه بهترين 
انيميشن ماهانه دومين جشنواره  London Monthly Film Festival  انگلستان را 

از آن خود كرد.  
به گزارش ماهنامه سوره ســينما از روابط عمومى حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى، اين 
جشنواره به صورت ماهانه در انگلستان برگزار مى شود كه انيميشن تماشاچى در ماه گذشته 

اين جشنواره به عنوان فيلم برگزيده انتخاب شد. 
جشنواره فيلم لندن در پايان سال بهترين فيلم را نيز از منتخب هاى ماهانه خود انتخاب و 

معرفى خواهد كرد.  
انيميشن تماشاچى محصول مشترک ايران و دانمارک اســت و تهيه كنندگان آن لقمان 

قاسمى، محســن باقرى دستگردى و شــركت    VEST PRODUKTION  دانمارک 
هستند. 

اين فيلم كوتاه  انيميشن تالش دارد جامعه اى  را به تصوير بكشد كه تفاوت ها را نمى پذيرد و 
به دنبال نابودى اين تفاوت ها است.  

دومين جشنواره  London Monthly Film Festival  انگلستان  در شهر لندن برگزار 
شده و در ماه اكتبر هم فيلم ها ى برگزيده اين جشواره نمايش عمومى خواهند يافت. 

شايان ذكر اســت كارگردان اين اثر مســئول واحد هنرهاى تصويرى حوزه هنرى انقالب 
اسالمى چهارمحال و بختيارى است . 

به گزارش روابط عمومى حــوزه هنرى معاون فرهنگى هنرى حــوزه هنرى چهارمحال و 
بختيارى گفت: رتبه اول نخســتين جشنواره ملى فيلمنامه نويســى و نمايشنامه نويسى 
آيات گيالن، در بخش فيلمنامه مستند به »اسير تنگ هاى بلورين« نوشته محسن باقرى 

دستگردى اهدا شد. 
قاسم اسماعيلى دهكردى افزود:نخستين جشنواره قرانى آيات با هدف  اشاعه و ترويج فرهنگ 
قرآن و عترت،گسترش فعاليت هاى فرهنگى؛ هنرى و مذهبى مرتبط با قرآن و سيره پاک 
ائمه ى معصومين عليهم السالم و گراميداشــت توليدكنندگان و پديدآورندگان آثار برتر 
فرهنگى و هنرى در زمينه قرآن و سيره، شخصيت و معارف اهل بيت عليهم السالم و سبک 
زندگى به همت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان گيالن و  دفتر تبليغ و ترويج معاونت 

قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار شده است. 
به گفته وى اين جشنواره در ســه بخش  فيلمنامه نويسى ،نمايشنامه نويسى و بخش ويژه 
در قالب هاى فيلمنامه هاى داستانى و مستند ومتن نمايشنامه صحنه اى و خيابانى برگزار 
شده است كه فيلم نامه »اسير تنگ هاى بلورين« توانست رتبه نخست فيلمنامه كوتاه اين 

جشنواره را از آن خود كند. 
اسماعيلى افزود:فيلم نامه »اسير تنگ هاى بلورين« با نگاهى به سبک زندگى ايرانى اسالمى 
و احترام به محيط زيست تالش دارد اشــاره اى به يكى از ناهنجارى هاى زيست محيطى 

اطرافمان داشته باشد. 
معاون فرهنگى هنرى حوزه هنرى گفت: اسماعيل برارى، مهدى ارگانى و عبدالحى شماسى، 
داورى آثار جشنواره ملى نمايشنامه نويسى و فيلم نامه نويسى آيات گيالن را به عهده داشته 

اند. 
گفتنى است  محسن باقرى دستگردى هم اكنون مســئول واحد هنرهاى تصويرى حوزه 
هنرى انقالب اسالمى چهارمحال و بختيارى است. باقرى تاكنون در جشنواره هاى ملى و 
بين المللى بسيارى شركت داشته و جوايز نخست فيلمنامه نويسى را از آن خود كرده است. 
همچنين نخستين انيميشن اين فيلم ساز استان ماه گذشته جايزه نخست يكى از جشنواره 

هاى انگليس را از آن خود كرده است. 

بهترين تدوين فيلم مستند سومين جشــنواره اســتانى فيلم كوتاه بام ايران از آن قاسم 
اسماعيلى دهكردى تدوين گر فيلم بليط از توليدات حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى شد.  
به گزارش روابط عمومــى حوزه هنرى، مســئول واحد هنرهاى تصويــرى حوزه هنرى 
چهارمحال و بختيارى گفت: سومين جشنواره استانى فيلم كوتاه بام ايران با هدف ارتقاى 
سطح آگاهى، تجربه و بينش نسل جوان براى نيل به سينماى ملى در جهت معرفى فرهنگ، 
آداب و رسوم منطقه و تقويت بنيان هاى فرهنگى سينماى كشور از سوى اداره كل فرهنگ 

و ارشاد اسالمى استان برگزار شده است . 
محسن باقرى دستگردى افزود: بيش از ۵۳ اثر فيلم كوتاه در دو بخش فيلم كوتاه داستانى 
و مستند در اين جشنواره مورد داورى  قرار گرفت و حوزه هنرى استان نيز با بيش از ۱۰ اثر 

كوتاه در اين جشنواره حضور يافت. 
باقرى گفت :  فيلم مستند »بليط« با نگاهى به فرهنگ و رسوم منطقه بختيارى و نگاهى به 
نقش بلوط و تأثيراتى كه اين ميوه در زندگى روستاييان مناطق زاگرس نشين دارد ساخته 

شده و توانسته سبک زندگى اين مردم را به تصوير بكشد. 
مدير واحد هنرهاى تصويرى حوزه هنرى با اشاره به عوامل اجرايى اين فيلم، افزود:اين اثر 
به نويسندگى و كارگردانى  مريم آل مؤمن است كه ضمن كانديدايى در بخش هايى چون 
صدا،تصوير،كارگردانى و تدوين توانســت جايزه بهترين تدوين جشنواره در بخش فيلم 

مستند را از آن خود كند. 
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى،قاسم اسماعيلى دهكردى هم اكنون در سمت معاون 
فرهنگى و هنرى حوزه هنرى اســتان فعاليت مى كند و در   رشته هاى هنرهاى نمايش و 
سينما بيش از چند دهه اســت كه فعاليت دارد و از آثار تصويرى او مى توان به روى جاده 

نمناک،كالغه به خونش نرسيد،آواز هاى روزگار من و ... اشاره كرد. 

مسئول هرنهای تصویری حوزه هرنی استان زنجان اعالم کرد؛

تولید فیلم کوتاه »گوشه ها و زاویه ها « به پایان رسید

فيلم كوتاه »گوشه ها و زاويه ها«  محصول مشترک حوزه هنرى استان زنجان 
و انجمن سينماى جوانان ايران به نويسندگى و كارگردانى مجتبى حيدرى و 

جبار اوجاقلو به پايان مرحله توليد رسيد. 
 مسئول هنرهاى تصويرى حوزه هنرى استان زنجان گفت: فيلم كوتاه »گوشه 

ها و زاويه ها« در مدت زمان ۶ ماه  توليدشده است.
ميثم سيفى در ادامه افزود: نادر فالح و محمود نظرعليان از بازيگران اصلى 

اين فيلم هستند.
وى در خصوص  ديگر عوامل توليد افزود : تصويربردارى فيلم كوتاه »گوشه 
ها و زاويه ها« را محمدجواد نورمحمدى و صدابردارى آن را بابک علوى تنها 

بر عهده داشته اند.
داستان اين فيلم كوتاه، داستان مرديست كه از گذشته تيره و تاريک خود روى 
گردانيده و شخصيت باطن خود را تغيير داده است اما ديدگاه مردم همچنان 

نسبت به وى مانند سابق است...
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مســئول واحد هنرهاى تصويرى حوزه هنرى خراسان شمالى از 
كسب هشت عنوان برتر جشنواره سالوک توسط هنرمندان حوزه 
هنرى خراسان شمالى در بخش هاى فيلم و فيلم نامه خبر داد. رضا 
خدادادى قره باشلو، مسئول واحد هنرهاى تصويرى حوزه هنرى 
استان، با اشاره به برگزارى اختتاميه دومين جشنواره استانى فيلم 
و عكس سالوک در خراسان شمالى، اظهار كرد: هنرمندان حوزه 
هنرى خراسان شمالى تنها در بخش فيلم و فيلم نامه اين جشنواره 

موفق به كسب هشت عنوان برتر شدند.
وى ادامه داد: در اين جشنواره درمجموع ۳۰ اثر از سوى هنرمندان 
هنرهاى تصويرى حوزه هنرى اســتان ارسال شده بود كه از اين 

تعداد ۱۶ اثر به بخش مسابقه راه يافت.
خدادادى افزود: بر اساس اعالم هيئت داوران بخش فيلم جشنواره 
شامل آقايان شاهد احمدلو، مازيار فكرى ارشاد و رضا فرهمند در 
بخش بهترين فيلم چشم انداز ســرزمين من، فيلم »يعقوب پسر 
جرگالن« به كارگردانى رضا غالمى و تهيه كنندگى حوزه هنرى 
خراسان شمالى به عنوان برگزيده انتخاب و جايزه اين بخش شامل 
لوح تقدير، تنديس جشــنواره و مبلغ ۱۰ ميليون ريال را به خود 

اختصاص داد.
وى افزود: در بخش بهترين فيلم فارغ التحصيالن هم جايزه اين 
بخش شــامل لوح تقدير، تنديس جشنواره و ۱۰ ميليون ريال به 
فيلم »۵ و ۱۰ دقيقه« به كارگردانى جواد درتومى و ناصر فكور به 

تهيهكنندگى حوزه هنرى خراسان شمالى رسيد.
خدادادى اضافه كرد: در بخش بهترين فيلم مســتند، جايزه اين 
بخش شــامل لوح تقدير، تنديس جشنواره و ۱۵ ميليون ريال به 
مجموعه آثار رضا غالمى شــامل دو فيلم »مردهــا برابرترند« و 
»يعقوب پســر جرگالن« به تهيهكنندگى حوزه هنرى خراسان 

شمالى اختصاص يافت.
وى خاطرنشــان كرد: همچنين فيلم »خيال باف« به كارگردانى 
ناصر فكور و تهيهكنندگى رضا خــدادادى به عنوان بهترين فيلم 
داستانى دومين جشنواره استانى فيلم و عكس سالوک دست يافت 

با کسب هشت عنوان  جایزه

هنرمندان حوزه هنری خراسان شمالی بیشترین جوایز جشنواره سالوک را از آن خودکردند

راهیابی فیلم مستند »دست های سرد«  به نخستین جشنواره فیلم موج بندرعباس

فيلم مستند »دست هاى سرد« به كارگردانى محســن باقرى دستگردى و تهيه كنندگى 
حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى به بخش مسابقه نخستين جشنواره فيلم موج بندرعباس 

راه يافت.  
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى انقالب اسالمى چهارمحال و بختيارى ، جشنواره فيلم 
موج بندر عباس با هدف  دستيابى به روش هاى خالقانه و نوين در پيشگيرى، كاهش و كنترل 
آسيب هاى اجتماعى، ترغيب هنرمندان به توليد آثار هنرى با روش هاى نوين و كاربردى، 
تبيين گفتمان سبک زندگى سالم از طريق هنر و برگزارى نشست هاى علمى – آموزشى 

و تخصصى برگزار شده است. 
فيلم مستند دست هاى سرد ساخته محسن باقرى دستگردى هنرمند چهارمحال و بختيارى 

مشكالت زنان و كودكان بى سرپرست را در مستندى شاعرانه به تصوير كشيده و تالش اين 
گروه  براى زندگى را بيان مى كند. 

نخستين جشنواره فيلم موج به همت دانشگاه آزاد اسالمى واحد بندرعباس و دبيرى رضا 
كمالى از ۲۶ تا ۲۸ فروردين در بندرعباس برگزار مى شود. 

گفتنى است مســتند ۱۶ دقيقه اى »دست هاى ســرد« باحضور شــيرين گل و ابراهيم 
،تصويربردارى  امين محمدى، صدا بردارى  ســعيد بهرامى و تحقيق ، كارگردان و تدوين: 
محسن باقرى دستگردى به تهيه كنندگى حوزه هنرى انقالب اسالمى چهارمحال و بختيارى 

توليد شده است. 

و جايزه اين بخش شامل لوح تقدير، تنديس جشنواره و ۱۵ ميليون ريال را دريافت كرد.
خدادادى در ادامه بيان داشت: در بخش بهترين فيلم نامه داستانى جشنواره هم جايزه اين بخش شامل 

لوح تقدير، تنديس جشنواره و ۱۰ ميليون ريال به فيلم نامه »مادرانگى« امير بياتى رسيد.
مســئول واحد هنرهاى تصويرى حوزه هنرى خراسان شــمالى گفت: در بخش بهترين صدابردارى يا 
صداگذارى هم جايزه اين بخش شــامل لوح تقدير، تنديس جشنواره و ۱۰ ميليون ريال به صداگذارى 

فيلم »خيال باف« به كارگردانى ناصر فكور و تهيه كنندگى رضا خدادادى تعلق گرفت.
وى اضافه كرد: در بخش بهترين تصويربردارى اين جشــنواره هم جايزه اين بخش شــامل لوح تقدير، 

تنديس جشنواره و ۱۰ ميليون ريال به على گريوانى تصويربردار فيلم »خيال باف« رسيد.
گفتنى است، هيئت داوران بخش فيلم دومين جشنواره استانى فيلم و عكس سالوک خراسان شمالى 
يک جايزه ويژه تقدير هم داشت كه در اين بخش از رضا خدادادى، مسئول واحد هنرهاى تصويرى حوزه 
هنرى خراسان شمالى به واسطه تالش در عرصه سينماى مستقل با اهداى لوح تقدير، تنديس جشنواره 

و مبلغ ۵ ميليون ريال تجليل كرد.
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انيميشن كوتاه »آنتراكت« به كارگردانى محمدرضا خردمندان محصول 
سازمان ســينمايى حوزه هنرى در جشــنواره  فيلم »انيفيلم« جمهورى 

چک حضور دارد.
 انيميشن كوتاه »آنتراكت« ساخته محمدرضا خردمندان محصول باشگاه 
فيلم ســوره حوزه هنرى در بخش رقابتى فيلم هاى كوتاه جشنواره  فيلم 

»انيفيلم« جمهورى چک شركت مى كند.
اين جشــنواره به تكنولوژى روز انيميشــن در دنيا توجه دارد و پذيراى 
نويســندگان و افراد حرفه اى در اين زمينه است. ضمناً تالش دارد كه در 
كنار معرفى صنعت انيميشن جمهورى چک، بخش جنوبى جمهورى چک 

را نيز به مهمانان خود معرفى كند.
»آنتراكــت« برگرفتــه از »Entract« كلمه اى فرانســوى و به معناى 
حدفاصل بين دو پرده موسيقى اســت. فيلم نيز در فاصله بين دو قطعه 
موســيقى روايت مى شــود. ايده »آنتراكت« از داســتان تک تيراندازى 
اسرائيلى است كه در جريان جنگ ۲۰۱4 غزه با انتشار پستى در صفحه 
اينســتاگرام خود ادعا كرد در يک روز توانســته ۱۳ كودک فلسطينى را 

هدف قرار دهد.
عوامل انيميشــن كوتاه »آنتراكــت« عبارتند از نويســنده و كارگردان: 

محمدرضا خردمندان، كارگردان فنــى و هنرى: بهزاد رجبى پور، مديــر توليد: عليرضا 
رنجبر شورابى، مدل سازى شخصيت: محمدعلى شــاكرى، حسين عظيمى، مدلسازى 
محيطى سه بعدى: سعيد خالقى، اميد نژادنيک، توحيد توانا، انيماتور: اعظم مهدى زاده، 
طراحى استورى بورد: ميثم برزا، رندر و شيدينگ: عليرضا رنجبر شورابى، اميد نژادنيک، 

سعيد خالقى، كامپوزيت: محمد افشانى، كانسپت: مجتبى نادرلو، طراحى صدا و ميكس: 
عليرضا علويان، موسيقى: حامد ثابت، تدوين: ابوذر حيدرى، تهيه كننده: محمدرضا شفاه، 

محصول: باشگاه فيلم سوره حوزه هنرى.
جشــنواره  فيلم »انيفيلم« از ۱۲ تا ۱7 ارديبهشت ماه در شــهر تربون جمهورى چک 

برگزار مى شود.

رونق سینما »آزادی« آبادان در بهار 

حضور انیمیشن کوتاه »آنتراکت« در جشنواره »انیفیلم« جمهوری چک

ميالد تفت آشيان مدير سينما آزادى آبادان گفت: اين روزها فيلم هاى »ماجراى نيمروز«، »گشت 
۲« و »يک روز بخصوص« در سينما آزادى روى پرده است. خوشبختانه نوروز خوبى را پشت سر 

گذاشتيم و اين ايام، فرصت مناسبى بود تا شهروندان آبادانى، بيشتر سينما آزادى را بشناسند.
وى ادامه داد: به اندازه شش ماه دوم سال ۹۵ در ايام نوروز فروش داشتيم و چند بار ركورد فروش 
در سينماى خودمان را شكستيم. از فيلم هاى اكران دوم بهار هم خوشبختانه استقبال شده است. 
اميدوارم با اكران آثار پرمخاطب و با توجه به اجراى برنامه هاى جانبى و جذاب، اين روند تا پايان 

سال ادامه يابد.
تفت آشيان ادامه داد: فيلم »تيک اف« همين هفته اضافه خواهد شد و در نظر داريم فيلم هاى 
»نهنگ عنبر ۲«، »وياليى ها« و »برادرم خســرو« را هم در ســينما آزادى آبادان اكران كنيم. 
»گشت ۲« پر فروش ترين فيلم امسال تا امروز بوده و بعد از آن فيلم »خوب، بد، جلف« فروش 

قابل مالحظه اى داشت.
مدير ســينما آزادى آبادان درباره برنامه هاى تازه اش گفت: دوست دارم نمايش آثار كالسيک 
سينماى ايران را در اين ســينما دنبال كنيم. طرح اين ويژه برنامه از مدتها قبل در ذهنم بوده، 
رايزنى و مشاوره براى اجرايى كردن اين طرح شروع شده. اميدوارم با اجراى اين طرح ويژه، سينما 
آزادى خدمتى تازه و خاص براى سينمادوستان آبادانى و جوانان هنردوست اين شهر داشته باشد.
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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.

به گزارش ماهنامه سوره سينما كارگاه فيلم سازى از ايده تا توليد 
با حضور محمد رضا خردمندان كارگردان فيلم سينمايى بيست و 

يک روز بعد در حوزه هنرى خراسان جنوبى  برگزارشد.
بر پايــه اين خبر عصر روز يازدهم ارديبهشــت   پــس از برپايى 
كارگاه فيلم سازى،  نشست تخصصى محمد رضا شفاه مدير عامل  
باشگـاه فيلم سـوره حوزه هنـــرى كشـور با هنرمندان فيلمساز 

خراسان جنوبـى برگزار  شد.
 همچنين روز يازدهم ارديبهشت  فيلم سينمايى بيست و يک روز 
بعد به صورت اختصاصى در حوزه هنرى استان خراسان جنوبى 

به نمايش درآمد.

کارگاه فیلم سازی و نشست تخصصی هنرمندان فیلم ساز خراسان جنوبی  با  حضور مدیر عامل باشگاه فیلم سوره
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با حضور کارگردان فیلم
اکران اختصاصی فیلم سینامیی
 »بیست و یک روز بعد« در حوزه هرنی خراسان جنوبی

بيست و يک روز بعد فيلمى به كارگردانى سيدمحمدرضا خردمندان، 
نويسندگى سيدمحمدرضا خردمندان و احسان ثقفى و تهيه كنندگى 
محمدرضا شفاه محصول سازمان توسعه سينمايى سوره توليد شده در سال 
۱۳۹۵ است.

فيلم سينمايى بيست و يک روز بعد تازه ترين اثر سيد محمد رضا 
خردمندان به صورت اختصاصى در حوزه هنرى اكران خواهد شد

بر اساس اين گزارش اين فيلم سينمايى ساعت ۱۹:۳۰  روز يازدهم 
ارديبهشت ماه  با حضور كارگردان و تهيه كننده اين فيلم سينمايى در 
سالن اجتماعات حوزه هنرى  به نمايش در آمد.
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