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سخن نخست
بخشی از رهنمودهای مقام معظم رهبری
در دیدار جمعی از دانشجویان در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان:

توصیهی بعدی؛ تالش جدّ ی و همهجانبه برای غلبــه دادن گفتمان انقالب در
دانشگاه .نگویید در دانشگاه دیگر نمیشود کاری کرد؛ شنفتم این را که بعضیها
میگویند که « آقا ،دیگر در دانشگاه نمیشود کاری کرد»؛ نه آقا ،در دانشگاه خیلی
میشود کار کرد ،اتّفاقاً در دانشگاه باید کار کرد .چه کسی باید در دانشگاه کار بکند؟
شما .شما تشکّلها هستید که در دانشگاه باید کار بکنید .البتّه خطاب بنده در غیر
از این جلسه به همه است؛ من به همهی آن هســتههای فکری و عملیِ جهادی،
فکری ،فرهنگی در سرتاســر کشــور مرتّباً میگویم :هرکدام کار کنید؛ مستقل و
بهقول میدان جنگ ،آتشبهاختیار .البتّه در جنگ ،قرارگاه مرکزی وجود دارد که
دستور میدهد ،امّا اگرچنانچه رابطهی قرارگاهقطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد،
اینجا فرمانده دستو ِر آتشبهاختیار میدهد .خب شما افسرهای جنگ نرمید -قرار
شد شما افسران جوان جنگ نرم باشــید -آنجایی که احساس میکنید دستگاه
مرکزی اختاللی دارد و نمیتواند درست مدیریّت کند ،آنجا آتشبهاختیارید؛ یعنی
باید خودتان تصمیم بگیرید ،فکر کنید ،پیدا کنید ،حرکت کنید ،اقدام کنید.
گاهی اوقات انسان احساس میکند دستگاههای مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست
و مانند اینها دچار اختاللند ،دچار تعطیلند؛ واقعاً آدم گاهی اوقات احساس میکند.
ال فرض بفرمایید اینهمه ما مسئلهی فرهنگی در کشور داریم ،مسائل مهم
حاال مث ً
که شاید من بتوانم ده مســئلهی اصلیِ فرهنگی را بشمارم که اینها دچار مشکل
است؛ فرض کنید مسئلهی سینما ،یک مســئلهی مهم است[ ،یعنی] مسئلهی
فرهنگی مهمّ ی است که سینمای کشور چه جوری اداره میشود ،از کجا پشتیبانی
میشود  -حاال پشتیبانی خارجی هم پیدا میکنند برای فیلمها -ادارهی هنر کشور
ال فرض کنید ده مسئلهی اینجوری میشود
و سینما که چیز کوچکی نیست؛ مث ً
ال فرض کنید اینکه فالن آهنگ قبل از افطار
پیدا کرد[ ،امّا] ناگهان میبینید مث ً
پخش بشود یا نشود ،میشود مســئلهی اصلی؛ نامهنگاری میکنند! پیدا است که
این دستگاه اختالل پیدا کرده که مســئلهی اصلی را از مسئلهی فرعی تشخیص
ال بیاعتبا ِر بیاهمّ یّت فرعی را بهعنوان یک مسئلهی
نمیدهد و یک مسئلهی اص ً
اصلی ،درشت میکنند .وقتی اینجوری دستگاههای مرکزی اختالل دارند ،آنوقت
اینجا جای همان آتشبهاختیاری است که عرض کردم.
اهتمام به تخاطب واقعی .فضای مجازی چیز خوبی است ،فرصتی است امّا کافی
نیست .بعضیها چســبیدهاند به فضای مجازی -توئیتر و مانند اینها -برای اینکه
پیامهایشان را برســانند ،این فایده ندارد؛ تخاطب واقعی الزم است ،میزگرد الزم
است ،سخنرانی الزم است ،نشریّه الزم است ،بحثهای دونفره و سهنفره الزم است،
جلسات تحلیل الزم است؛ اینجور با مخاطبینتان بنشینید؛ و مانند این کارها.
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حوزه هنری با  ۲۰اثر در بازار فیلم کن
سازمان سینمایی حوزه هنری با  ۵فیلم
بلند سینمایی ۴ ،فیلم مستند و مجموعهاى
از فیلمهاى کوتاه در بازار فیلم جشنواره کن
حضور دارد.
این سازمان که یکی از مهم ترین مراکز
تولیدکننده و توزیع کننده فیلم های بلند
سینمایی ،مستند ،کوتاه و انیمیشن در ایران
محسوب میشود در غرفهای مستقل
( )D 10 Rivieraدر بازار بینالمللى هفتادمین
جشنواره فیلم کن حضور دارد.
سازمان سینمایی حوزه هنری با فیلمهای
بلند سینمایی «زیر سقف دودی»« ،بیست
و یک روز بعد»« ،ایتالیا ایتالیا»« ،کمدی
انسانی» و «فصل نرگس»  ،فیلمهای مستند
«خواهران غریب»« ،تهران هنر مفهومی»،
«جام جهان بین» و «غزال ایرانى» و
مجموعهاى از فیلمهاى کوتاه باشگاه فیلم سوره

حمید آخوندی
تهیهکننده سینما و
تلویزیون درگذشت

حمید آخوندی تهیهکننده ســینما و
تلویزیون و جانبــاز دوران دفاع مقدس
پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی
را وداع گفت.
حمید آخونــدی تهیه کننــده آثار
تلویزیونی و سینمایی صبح روز  ۵خرداد
ماه درگذشــت .این تهیه کننده جانباز
دوران دفاع مقدس بود.
علیرضا جاللی با اشاره به فوت حمید
آخونــدی تهیه کننــده برنامــه های
ســینمایی و تلویزیونی گفــت :حمید
آخوندی صبح امروز  ۵خرداد ماه بر اثر
سکته قلبی درگذشــت البته او پیشتر
سابقه چنین بیماری را داشت.
تهیهکنندگی آثاری چون روز ســوم،
پایان خدمت ،ماهور و برنامه «صندلی
داغ» در کارنامه وی دیده می شود.
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شامل «خارجه»« ،دایو»« ،دوئل»« ،ماه در
خانه»« ،خاطره»« ،مادر»« ،به همین سادگی»،
«گزارشگر»« ،آلبالو»« ،سیخفیل» و «مزاحم»
در این بازار شرکت کرده است .تاکنون
نمایندگان این سازمان با توزیع کنندگان و
خریداران بینالمللى از کشورهاى آلمان ،چین،
فرانسه ،آمریکا و … .مذاکراتى انجام داده و
مالقاتهایی با دبیران جشنوارههاى بینالمللى
از جمله پوسان ،توکیو ،ونیز ،دبى ،سن
سباستین ،پالم اسپرینگ و … داشتهاند.
بازار فیلم کن که هر سال همزمان با
جشنواره بین المللی فیلم کن برگزار می شود،
 ۲۷اردیبهشتماه با حضور توزیع کنندگان،
خریداران ،نمایندگان کمپانیهای بزرگ
فیلمسازی و نمایندگان جشنوارههای معتبر
بین المللی آغاز به کار کرد و تا  ۵خردادماه
ادامه داشت.

فیلم سینمایی «محمدرسولاهلل(ص)» در شبکه نمایش خانگی

فیلم سینمایی «محمدرسولاهلل(ص)» ساخته تحسین برانگیز مجید مجیدی به زودی در شبکه نمایش خانگی
توزیع میشود.
فیلم سینمایی «محمدرسولاهلل(ص)» ســاخته مجید مجیدی که به مقاطع کودکی و نوجوانی حضرت رسول
اکرم (ص) میپردازد به شــبکه نمایش خانگی میآید .این فیلم بعد از ایام شبهای قدر و احتمال نزدیک به عید
فطر در شبکه نمایش خانگی توزیع میشود.
فیلم «محمدرســولاهلل(ص)» در کشــورهای مختلف از جمله ترکیه ،آذربایجان ،عراق  ،روسیه و ...به نمایش
درآمد و با اقبال مواجه شد توسط موسسه نورتابان تولید شــده و برای این فیلم که  ۱۷۸دقیقه آماده شده پشت
صحنه نیز تدارک دیده شده است.
فیلم سینمایی «محمدرسولاهلل(ص)» داستان کودکی پیامبر اسالم است اما قصه از روزهای آخر شعب ابوطالب
آغاز میشود و به قبل از تولد تا مقطع  ۱۲سالگی پیامبر اکرم (ص) توجه دارد.
در این فیلم علیرضا شجاع نوری در نقش عبدالمطلب ،مهدی پاکدل در نقش ابوطالب ،ساره بیات در نقش حلیمه
سعدیه ،مینا ساداتی در نقش آمنه بنت وهب ،محسن تنابنده در نقش ساموئل یهودی ،داریوش فرهنگ در نقش
ابوسفیان ،رعنا آزادیور در نقش ام جمیل ،حمیدرضا تاج دولت در نقش حمزه ،صادق هاتفی در نقش بحیرا  ،محمد
عسگری در نقش ابولهب ،هدایت هاشمی در نقش حناطه ،نگار عابدی در نقش همسر حناطه ،پانتهآ مهدینیا در
نقش فاطمه بنت اسد ،جعفر قاسمی در نقش حارث شوهر حلیمه به ایفای نقش پرداختند.
فیلم سینمایی «محمدرسولاهلل(ص)» توسط شرکت تصویرگستر پاسارگاد توزیع میشود.
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«افسونگر» «،گشت »۲و «ترمینال غرب» وارد شبکه نمایش خانگی سوره شدند

فیلم سینمایی «گشــت »۲پرفروش ترین
فیلم تاریخ ســینمای ایران توســط موسسه
هنرهای تصویری سوره میهمان خانهها شد.
ســعید خندق آبادی مدیر عامل موسســه
هنرهای تصویری ســوره درباره توزیع نسخه
نمایش خانگی فیلم ســینمایی «گشــت»۲
در سطح کشور گفت« :گشــت »۲یک فیلم
کمدی ،اجتماعی بســیار موفقــی بوده و این
فیلم توانسته عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ
سینمای ایران را داشته باشد .توزیع این فیلم
در شهرستانها و تهران آغاز شده .
گشت 2به کارگردانی سعید سهیلی و با بازی:
حمید فرخ نژاد  ،پوالد کیمیایی  ،ساعد سهیلی
 ،بهاره افشــاری  ،ترالن پروانه  ،سارا سهیلی ،
ساناز طاری  ،امید روحانی  ،اسداهلل یکتا  ،صفر
کشکولی  ،فاطمه شکری  ،محمد الهی حصاری
 ،داوود مقدادی  ،رضا شــمس الدین  ،فاطمه
مرتضایی  ،منصور نوبخــت  ،ابوالفضل تهرابی
 ،ملیحه جلیلی  ،محمدعلــی نقلی لو  ،هادی
افضلی  ،محمدکریم ولدخانی  ،شهرام احمدنیا
 ،مهدی ماهانی است.
وی ادامــه داد  :همچنیــن توزیــع فیلم
سینمایی «افســونگر» ازروز  ۲خرداد ماه در
(تهران و شهرستانها) آغاز شده است.
همزمان با توزیــع فیزیکی  ،خرید اینترنتی
فیلم سینمایی «افسونگر» از طریق وب سایت
موسســه هنرهای تصویری ســوره به آدرس
 42/vacsoureh.com/Productامکان
پذیر می باشد.
این فیلم درباره شایان وکیل مدافعی است
که در اوج موفقیت قرار دارد ،دلباخته زنی می
گردد و در جریان پرونده ای سعی دارد پرونده

را از مســیر قانونی خارج کنــد .وی که تمام
موفقیتش را مدیون همسرش دیبا می باشد،
با ورود رویا (شقایق فراهانی) که به عقد موقت
وی درآمده ،با افشای راز زندگی مخفی اش ،در
موقعیت مشــابه پرونده قرار می گیرد و تمام
اعتبار زندگیش را در مرز فرو پاشی می بیند.
عوامل فیلم افســونگر عبارتند از :نویسنده
و کارگردان :حســین تبریــزی ،تهیه کننده:
سیدمسعود اطیابی ،سرمایه گذاران :حسین
تبریــزی ،مصطفی علمیفرد و سیدمســعود
اطیابی ،مدیران فیلمبرداری :افشین علیزاده
و هوشــنگ غفوری ،مدیر صدابرداری :وحید
ســلطانی ،تدویــن :روزبه کلباســی ،طراح
چهرهپردازی :شهرام خلج ،مدیر صداگذاری:
سیدمحمود موســوینژاد ،آهنگساز :مسعود
سخاوتدوســت.بازیگران :پژمان بازغی ،لیال
اوتادی ،شقایق فراهانی ،تیرداد کیایی ،نیلوفر
شهیدی ،نگار فروزنده ،ســیاوش طهمورث،
نعیمه نظام دوست ،ســعید داخ ،امیر نوری،
داود شیرعلی و امین چنارانی.
خندق آبادی درباره توزیع نســخه نمایش
خانگی فیلم ســینمایی «ترمینال غرب» در
سطح کشــور گفت« :ترمینال غرب» فیلمی
داستانی به کارگردانی قربانعلی طاهرفر است
که با موضوع اتفاقات هسته ای سالهای اخیر
و حواشی اجتماعی آن ساخته شده و تازه ترین
اثر در ژانر سینمای سیاسی میباشد
که از  ۱۹اردیبهشت ماه توزیع آن درسراسر
کشور آغاز شده است.
همزمان با توزیع فیزیکــی ،خرید اینترنتی
فیلم سینمایی «ترمینال غرب» از طریق وب
ســایت موسســه هنرهای تصویری سوره به

آدرس 41/vacsoureh.com/Product

امکان پذیر می باشد.
در خالصه داســتان این فیلم آمده اســت:
امید ،دانشــجوی جوانی که از طرفی درگیر
بورسیه خواهرش است و از سوی دیگر ،روی
پروژه ای با موضوع تحقیقات هســته ای کار
می کند .سه نسل از بازیگران سینمای ایران
از جمله محسن افشانی ،متین ستوده ،یوسف
مرادیان ،سیما خضرآبادی ،میرطاهر مظلومی،
حبیب دهقان نسب ،علی سلیمانی ،حشمت
آرمیده ،مینا جعفرزاده ،ثریا قاســمی ،چنگیز
جلیلوند و هوشنگ توکلی در این اثر به ایفای
نقش پرداخته اند.
دیگر عوامل ایــن فیلم عبارتنــد از محمد
نیک دل (نویســنده) ،حسن اســدی (مدیر
تصویربرداری) ،علی بهرامی فر (طراح گریم)،
آرش برومند (مدیر صدابرداری) ،محمدحسین
کرمی (طراح صحنه و لبــاس) ،علی رضایی
(مدیر تولیــد) ،امیر جاوید نیــک (برنامه ریز
و دســتیار اول کارگردان) ،سیاوش کردجان
(تدوینگر) ،مهدی جمشــیدیان (صداگذار)،
حبیب خزایی فر (موســیقی) ،مجید ریاضی
رســتگار (جلوه های ویژه رایانــه ای) ،آرش
آقابیــگ (جلوه های ویژه میدانــی) ،روح اهلل
موحدی (طراح پوستر و تیزر) و حامد بامروت
نژاد (تهیه کننده).
وی ادامه داد  :نســخه نمایش خانگی فیلم
ســینمایی «افســونگر»« ،ترمینال غرب» و
«گشت »۲به همراه فیلم کوتاه بسیار جذاب
پشت صحنه از روند ساخت فیلم و همینطور
عکسهای صحنه و پشت صحنه می باشد .

سوره سینما ماهنامه داخلیسازمان سینمایی حوزه هنری خرداد 1396

5

رویدادها
درخشش «علمک» در جشنواره های آلمان و ایتالیا
فیلم کوتاه «علمک» محصول ســازمان ســینمایی حوزه هنری به
بخش مسابقه جشــنواره بینالمللی فیلم «اســکپتو» ایتالیا و بخش
مسابقه جشــنواره فیلمهای کوتاه «زیر  ۲۰دقیقه» ()۲۰Min Max
آلمان راه یافت.
به گزارش ســوره ســینما به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی
حوزه هنری ،فیلم کوتاه «علمک» به کارگردانی حسین دارابی محصول
باشگاه فیلم سوره وابسته به سازمان ســینمایی حوزه هنری در بخش
مسابقه جشنواره بینالمللی فیلم «اسکپتو» در کشور ایتالیا به نمایش
درآمد.
جشنواره بینالمللی فیلم «اسکپتو» که بخشی از یک رویداد فرهنگی
شامل عکاسی ،سینما و هنرهای تصویری است در شهر کاگلیاری ایتالیا
برگزار میشود .این جشنواره بر تشویق فیلمسازان مستقل سراسر دنیا
برای فضای باز گفتگو و تبادل فرهنگی متمرکز است.
جشنواره بینالمللی فیلم «اسکپتو» از  ۲۰الی  ۲۳اردیبهشت ماه در
شهر کاگلیاری ایتالیا برگزارشد.
همچنین این فیلم در بخش مسابقه جشنواره فیلمهای کوتاه «زیر  ۲۰دقیقه» ( )۲۰Min Maxآلمان به نمایش درآمد.
فیلم کوتاه «علمک» به کارگردانی حسین دارابی محصول باشگاه فیلم سوره وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری در بخش مسابقه یازدهمین جشنواره فیلمهای کوتاه
«زیر  ۲۰دقیقه» روز  ۹خردادماه در شهر اینگولشتات در کشور آلمان به نمایش در آمد .مدت زمان تمام فیلمهای شرکت کننده در این جشنواره باید کمتر از بیست دقیقه باشد.
«علمک» محصول باشگاه فیلم سوره حوزه هنری ،پیش از توانسته بود در جشنوارههای متعدد داخلی و خارجی بدرخشد .این فیلم جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان را در
هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه کورتی داسوگنی ایتالیا و همچنین جایزه ویژه هیات داوران جشنواره «مذاهب امروز» ایتالیا را کسب کرده است.
عوامل فیلم کوتاه «علمک» عبارتند از :نویسنده و کارگردان :حسین دارابی ،بازیگران :سیروس سپهری ،میالد رمضانی ،امیر شاه علی ،علی خوش گفتار ،ابوالفضل وزیری ،محمد
موذنی ،رضا مهتری ،محسن دبیریان ،سامان غنائمی ،مهدی سفاری ،سیدسعید مصطفوی ،علی ظروفچی ،تدوین :سیاوش کردجان ،علی گورانی ،صداگذار :مهدی جمشیدیان،
صدابردار :مسیح سراج ،طراح صحنه :یوسف پورخدایار ،عکاس :میالد ملک احمدی ،تهیه کننده :محمدرضا شفاه ،محصول :باشگاه فیلم سوره حوزه هنری.

جایزه به فیلمنامه های اقتباسی حوزه هنری در جشنواره کودکان و نوجوانان
سازمان سینمایی حوزه هنری با همکاری جشنواره بینالمللی فیلمهاى
کودکان و نوجوان از  ٣فیلمنامه برتر بخش اقتباسی که براساس کتابهای
حوزه هنری به نگارش درآمده ،تقدیر خواهد کرد.
به گزارش ماهنامه سوره سینما ،حوزه هنری انقالب اسالمی در سیامین
جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان از سه فیلمنامه برتر بخش اقتباسی
در دو گروه «حرفهای» و «اندیشه های نو» که در هفتمین جشنواره مسابقه
فیلمنامهنویسی کودکان و نوجوانان شرکت کرده و از کتابهای حوزه هنری
اقتباس شده باشند ،تقدیر خواهد کرد.
تمام فیلمنامهها توسط داوران حوزه هنری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
و بر این اساس در آیین اختتامیه جشــنواره ،به نویسندگانی که از سه کتاب
«بچه های کارون» نوشته احمد دهقان« ،زمانی برای بزرگ شدن» نوشته
محسن مومنی و «قصه های سبالن» نوشــته محمدرضا بایرامی فیلمنامه
اقتباسی بنویسند ،ســه جایزه اول تا ســوم به ترتیب با مبالغ  ۵٠ ،٨٠و ٣٠
میلیون ریال اهدا خواهد شد.
همچنین به تمام کســانی که از کتاب های انتشارات ســوره مهر ،جهت
اقتباس برای نگارش فیلمنامه اســتفاده و در این جشنواره شرکت کردهاند،
مبلغ ٢میلیون ریال بن خرید کتاب اهدا خواهد شد.
شایان ذکر است نویسندگان باید آثار خود را در  ٣نسخه مکتوب تا ساعت
 ١۶دهم خرداد ،به دفتر بخش مســابقه فیلمنامه نویسی به آدرس خیابان
جمهوری ،خیابان حافظ جنوبی ،کوچه کامران صالح ،پالک  ،١۴طبقه دوم
ارسال کنند.
سى امین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان از  ٩تا  ١۵تیر
در اصفهان برگزار خواهد شد.
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رویدادها
«بیست و یک روز بعد» به جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان راه یافت
اســامى فیلمهای بخش «مسابقه ســینمای ایران» پذیرفته شده در سىُامین
جشنواره بین المللى فیلمهاى کودکان و نوجوانان اعالم شد.
ستاد اطالع رسانى سى امین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان
اعالم کرد ،هیات انتخاب ،اسامى  ۱۱آثار پذیرفته شده در بخش «مسابقه سینمای
ایران» جشنواره را به شرح زیر اعالم کرد.
«اسکی باز»« ،افســانه گل آباد»« ،بیســت و یک روز بعد»«،پایان رویاها»« ،پل
سفید»« ،چهل کچل» « ،دزد و پری « ،»۲شکالتی»« ،قهرمانان کوچک»« ،کاتی
و ستاره»« ،نسترن های وحشی»
علی عبدالعلی زاده ،غالمرضا رمضانی ،سیروس حسن پور ،آزیتا حاجیان و جواد
حاتمی هیات انتخاب آثار بخش «مسابقه سینمای ایران» را بر عهده داشتند.
سىا ُمین جشــنواره بین المللى فیلمهاى کودکان و نوجوانان از  ٩تا  ١۵تیر در
اصفهان برگزار مىشود.

«رهایی از بهشت» تندیس «روز انیمیشن کن» را از آن خود کرد
در مراســم اختتامیه «روز انیمیشــن کن» فیلم «رهایی از بهشــت» تندیس
انیمیشن مضمونی را دریافت کرد.
به گزارش سایت انیمیشن دی این کن ،در حالی که روز انیمیشن در جشنواره
فیلم کن برگزار شــد و شماری از انیمیشنهای منتخب ســال در آنجا به نمایش
درآمدند ،فیلم منتخب «رهایی از بهشت» که انیمیشنی ایرانی است نیز در شمار
فیلمهایی بود که جایزه خود را دریافت کرد.
فیلم سینمایی «رهایی از بهشــت» تندیس انیمیشن مضمونی «روز انیمیشن
کن» را در این مراسم دریافت کرد.
این انیمیشــن یکی از ســه فیلمی بود که برای جوایز مضمونی  ۲۰۱۷انتخاب
شدند که شامل «ژوناد» به تهیه کنندگی شــینیچیرو کیمورا« ،رهایی از بهشت»
به تهیه کنندگی علی نوری اســکویی و «اقبال» به تهیهکنندگی میشل فوزلیه و
بابک پیامی بود.
این جوایز برای ارزشهای مثبت و پیامی که فیلمها دربردارند و موجب رشــد
انساندوستی میشوند به آنها اهداشد .فیلم سینمایی «رهایی از بهشت» توسط
موسسه بهمن سبز حوزه هنری در سینماها اکران خواهد شد.

«فصل هرس» برنده بهترین کارگردانی جشنواره صنعتی
در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی(فردا) که
در محل سالن همایش های شرکت پتروشــیمی در عسلویه برگزار شد تندیس و
لوح افتخار بهترین کارگردانی به لقمان خالدی برای «فصل هرس»از محصوالت
مرکز مستند سوره اهدا شد.
جوایز بخش آثار تصویری این جشنواره نیز به شــرح ذیل است :تندیس و لوح
افتخار پویانمایــی به علیرضا نیکوکار برای انیمیشــن «زادگاه زندگی» .تندیس
بهترین آیتم تبلیعاتی به امیرعباس خســروی نژاد برای نماهنگ «جام مسین»
 .تندیس و لوح افتخار بهترین مســتند برای «فراش» ،لوح افتخار و جایزه ویژه به
علی نیکوکار برای مســتند «باروری ابرها» ،لوح افتخار بهترین خالقیت هنری در
بخش مستند به محمد حیدری برای فیلم «آب ،آتش ،خاک» .تندیس و لوح افتخار
بهترین خالقیت هنری به پویان شعله ور برای فیلم «پرواز تا پردیس»  .لوح افتخار
بهترین کارگردانــی این بخش نیز به کاوه مظاهری رســید.تندیس و لوح افتخار
بهترین کارگردانی به لقمان خالدی برای «فصل هرس» اهدا شد .همچنین رهبر
قنبری لوح افتخار را برای مستند «تب مسین» دریافت کرد .تندیس و لوح افتخار
بهترین فیلم به مجتبی میرطهماسب برای مستند «طبرستانی ها» اهدا شد.
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گزارش
یک روز در پشت صحنه جدیدترین فیلم محمدعلی
باشه آهنگر

روایت سخت و پیچیده
سرو زیر آب
در آخرین روز فیلمبرداری فیلم «سرو زیر آب» از محصوالت مشترک
سازمان سینمایی حوزه هنری ،سری به لوکیشن این فیلم زدیم و از
چگونگی روند این کار گزارشی تهیه کردیم و با تنی چند از عوامل فیلم
گفت و گو کردیم.

راحله خدامی

بــا اینکه روزهــای ابتدایــی خرداد
ماه را ســپری می کنیم اما هوا گرمای
عجیب خود را آغاز کــرده و این کمی
امکان فعالیت را برای شهروندان سخت
تر می کنــد .برای تهیه گــزارش عازم
جنوب شهر تهران می شــویم چرا که
آخرین لوکیشن فیلم «سروزیرآب»به
کارگردانــی محمدعلی باشــه آهنگر
نزدیــک بــه حــرم مطهــر حضرت
عبدالعظیم الحســنی(ع) واقع شــده
است .این فیلم از جمله فیلم هایی است
که با مشارکت سازمان سینمایی حوزه
هنری و مراکزی چون بنیاد سینمایی
فارابی و موسســه تصویر شــهر تولید
میشود.
کوچه های خیابــان فداییان واقع در
منطقه شهر ری را پشت سر می گذاریم
تا به کانون فرهنگی هنری ســمیه می
رسیم .از راهرو حیاط داخل کانون می
شویم؛ از دور صدای همهمه دختربچه
های دانــش آموز به گوش می رســد،
مرکز به مناســبت فصل پایان تحصیل
آنها برایشان جشنی گرفته است و آنها
مشغول شــیطنت و بازیگوشی در این
مراسم هستند.
وارد کانون که می شویم در اطرافمان
باغ بزرگی قرار دارد ،از مسئول حراست
ســراغ گروه فیلمبرداری را می گیریم
که مــی گویــد در انتهای بــاغ کنار
استخر مشــغول فیلمبرداری هستند.
از راهروهای حیاط عبور می کنیم و به
گروه ملحق می شویم .محمدعلی باشه
آهنگر اولین کسی است که به استقبال
ما می آید .بعد از ســام و احوالپرسی
به استخرآب اشــاره می کند که امروز
فیلمبرداری فیلمشان درآنجا باید انجام
شود .او می گوید :ساخت «سروزیر آب»
از همه فیلم های دیگرم سخت تر بود،
به شدت با کار پیچیده و مشکلی روبرو
8

بودیم.
باشــه آهنگر یک نگاه به مــا و یک
نگاه به عواملش می کند که در استخر
مشغول نصب دوربین فیلم هستند .بعد
از ما جدا می شــود و به سمت علیرضا
زرین دست می رود.
ایــن چند ســکانس فیلــم دوربین
درون تانک زیردریایی نصب می شــود
و با هدایت گروه فیلمبرداری این تانک
داخل آب می شــود و فیلمبرداری این
صحنه ها انجام می شود .انگار از صبح
گروه مشغول نصب دوربین درون تانک
بودند .چند غواص هم در کنار اســتخر
نشسته اند و هر از چندگاهی به داخل
آب می پرند و خودشــان را برای بازی
مقابل دوربین اماده می کنند.
مقابل اســتخر مــی ایســتیم و به
دکور ساخته شــده درون آن نگاه می
کنیم .از آنجاییکــه در آخرین پالنهای
فیلمبرداری فیلم حاضر هســتیم قطعا
متوجه عمق ،داســتان و ماجرای فیلم
نمی شویم  .اما در این لوکیشن طراحی
به گونه ای اســت که رخدادهای زمان
جنگ و ایثار و رشادت های شهدا نشان
داده شود.
درون اســتخر پــر از آب به صورت
ردیفــی قبرهایی کنار هم قــرار دارد؛
درخت سرو هم از ســاقه هایش داخل
استخر آب کاشــته اند .همچنین خانه
مخروبه ای هم وســط استخر البه الی
آب وجود دارد؛ از باشه آهنگر در مورد
حضور غواصان می پرسیم که می گوید
قرار است نقش بدل بابک حمیدیان را
دراین صحنه ایفا کنند.
دوربین آماده داخل تانک زیر دریایی
می شــود به واســطه کرین درون آب
فرستاده می شود ،باشه آهنگر و زرین
دست پشت مونیتور به صحنه نگاه می
کنند .چنــد بار دوربین بــه داخل آب
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می رود و بیرون آورده می شود با بدلکار
مربوطه هم چند بار تمریــن می کنند،
صحنه برای فیلمبرداری آماده می شود.
باشه آهنگر از پشت مونیتور بلند می شود
و در کنار اســتخر می ایستد و با عالمت
دســتش هم به دوربین و هم به بدلکار
عالمت می دهد.
بعد از موافقت زرین دســت و باشــه
آهنگر گــروه مدت کوتاهی اســتراحت
می کنند.
به باشه آهنگر می گویم :این صحنه ها
نشان می دهد که کار سختی انجام دادید.
باشه آهنگر از زیر عینکش به ما نگاه می
کند و می گوید :این بخش کار که سخت
نیست سختی های زیادی برای این فیلم
پشت سر گذاشتیم .حامد حسینی :تالش
کردیم فیلم حرفه ای بسازیم
تهیه کننده در گوشه ای از باغ نشسته
و با چند نفر از عوامل تدارکات مشــغول
صحبت است .با او در مورد فرایند تولید
این فیلم به صحبت می نشینیم  .حسینی
کاله ســرش را جابه جا مــی کند،کمی
فکر می کندو می گوید :برای ســاخته
شدن این فیلم ســختی زیادی کشیدیم
و همچنان هم با زحمــت کار را جلو می
بریم.
وی ادامه می دهــد :فیلمبرداری این
فیلم در چهار استان و هشت شهر انجام
شــد؛ این فیلم نزدیک به  ۵۷لوکیشــن

داشت وکار در شــرایط جوی و اقلیمی
مختلف صورت گرفت.
وی ادامه داد :پالن های هوایی ،آبی و
زمینی را در شرایط جوی کویری ،بیابان
و همچنین سرمای سخت زمستان تهران
؛ ورامین و لرستان تجربه کردیم و نکته
مهم اینکه چون در تمام صحنه های فیلم
باید به حفظ راکورد دقت می کردیم این
سختی کار را برای ما دوبرابر می کرد.
او عینکــش را از چشــم در می آورد و
با دســتمالی لنزش را تمیز می کند و به
صحبت هایش ادامه می دهد :تقریبا ده
هزار متر برای این فیلم دکور ساخته شده
؛شاید باور کردنی نباشد اما از سخت ترین
نورپردازی سینمای دفاع مقدس را ما در
این فیلم تجربه کردیم .تمام نورهایی که
برای فیلم محمد (ص) آماده شده بود و
استفاده نشــد در این فیلم استفاده شد؛
اینجا می خواهم به سختی و حجم باالی
کار اشــاره کنم که با پروداکشــن باال و
نورپردازی سخت مواجه بودیم.
حســینی با تاکید می گویــد :یکی از
پیچیده ترین تکنیک های فیلمبرداری
و نورپــردازی را ما در ایــن فیلم تجربه
کردیم؛ با این حال که پروداکشــن فیلم
وسیع بود وحجم کار زیاد بود اما ما یکی
از ارزان قیمــت ترین فیلم هــای دفاع
مقدس را توانستیم بسازیم.
وی ادامــه می دهــد :در ایــن فیلم

بیســت وپنج بازیگــر اصلــی و صدو
چهل نفر عوامل صحنه بــا ما همکاری
داشــتند،فیلمبرداری ایــن فیلم طی
هفتاد و سه جلســه انجام شد و به طور
کل آماده سازی مراحل فیلمبرداری و
نورپردازی و جابجایی لوکیشن ها صد
وده روز زمان از ما گرفته شد.
در این هنگام یکــی از عوامل صحنه
به ما چای و شــیرینی تعارف می کند.
حسینی با اشاره به اینکه تمام تالشمان
را کردیــم تا کار حرفــه ای به مخاطب
ارائه دهیم بــه صحبت هایش ادامه می
دهد :تمام عوامل این فیلم سعیشــان
این بود که ادای دینی به شهدای جبهه
و جنگ داشته باشند .البته ذکر این نکته
ضروری اســت که ما در این فیلم هیچ
صحنه جنگی نداریم اما احساس جنگ
در فیلم متبادر اســت .فیلم به موضوع
خانواده می پردازد و قصه بر اساس درام
شکل می گیرد و مهمترین ویژگی فیلم
درام پیچیده و جستجوگرایانه آن است.
اشه آهنگر :قبول نیست؛ دوباره
گروه به سمت دیگر استخر منتقل می
شــوند .کرین با آن وزن سنگین وحجم
گسترده توسط چند نفر ازعوامل به کنار
دیوار استخر کشــیده می شود و گروه
تصویر دوربین را دو باره روی آن نصب
می کننــد .زرین دســت در کنار گروه
فیلمبرداری خود ایستاده و به کار آنها

نظارت می کند.
ساعت  ۳بعد از ظهر را نشان می دهدو
نور خورشید گرمای بیشــتری در این
زمان تولید می کند و با شدت روی سر
و صورت تمام عوامل صحنه می تابد  .به
طوریکه هرکس برای لحظه ای هم که
شده سعی می کند به زیر سایه پناه ببرد
و نفسی تازه کند.
باشه آهنگر هم در کنار آنها ایستاده و
هر از گاهی به داخل استخر نگاه می کند
و با غواص و بدلکاری که قرار است جای
بابک حمیدیان بازی کند گفت و گو می
کند .دوربین با نظارت زرین دســت به
داخل آب فرســتاده می شود و بعد او و
باشه آهنگر پشت مونیتور می نشینند.
در این پــان غواص بایــد با حرکت
دوربین از روی قبرهای درون اســتخر
عبور کند.اما به دلیل عمق آب حرکت
زود هنگام غواص ایــن صحنه چند بار
تکرار می شــود .بعد از چنــد بار کات
غواص ســرش را از آب بیرون می آورد
که خوب بود؟
باشه آهنگر که در چهره اش ناراحتی
کامال مشخص است اما با انعطاف خاصی
به غواص می گوید نه خوب نبود.
اشه آهنگر از غواص می خواهد به کنار
مونیتور بیاید و از نزدیــک با چگونگی
بازی که باید ارائه دهد آشنا شود .گروه
مشغول چگونگی نحوه فیلمبرداری فیلم

هستند؛ من با حمید باشه آهنگر تدوین
گر این فیلم مشغول صحبت می شوم.
او که شباهت چهره زیادی به پدرش
دارد می گوید :از یک مقطعی من تدوین
فیلم را همزمان با فیلمبرداری آغاز کردم
اما پیچیدگی کار به گونه ای بود که سر
صحنه هم به پدر باید کمک می کردم.
وی می گویــد :فیلم در فضای معاصر
روایت می شــود و ما در تدوین در عین
اینکه به جزئیات زیــاد دقت می کنیم
اما تالشــمان را هم می کنیم که حالت
مستندگونه فیلم حفظ شود.
باشه آهنگر همچنین می گوید :فیلم
«ســرو زیرآب»هم مراحل فیلمبرداری
آن ســخت بود وهم مراحل تدوین آن
بسیار پیچیده اســت .اما سعی می کنم
با دقت نظر زیــادی کار را مونتاژکنم تا
تدوین دیده نشود و کارم را به رخ نکشم.
در کنار علیرضا زرین دســت و باشه
آهنگــر محمدرضا اصــاح ناظر کیفی
کار ایســتاده او می گوید :خوشبختانه
فیلم«ســرو زیر آب»کار خوبی شده که
می توان به آن اتکا کرد ارزش و شــان
شــهدا در این فیلم حفظ شده هرچند
این فیلم مشکالت مالی زیادی داشته و
کمبود نقدینگی لطمه زیادی به آن وارد
کرد ،زمان فیلمبرداری طوالنی شد؛ روی
روحیه عوامل خصوصــا ،عوامل جلوی
دوربین تاثیر زیادی داشــت اما خیلی
تالش کردیم که این مشــکل به صورت
حاد در نیاید و روی بازی بازیگران و کار
عوامل تاثیر نگذارد.
گروه همچنان مشــغول میزان کردن
فاصله دوربین از اســتخر هستند .گروه
فیلمبرداری مدام میــزان فاصله کرین
و همچنین ســنگینی آن را کنترل می
کنند؛ علیرضا زرین دست کنار درختی
ایســتاده که با او مشــغول صحبت می
شویم.
او می گوید :اصوال هــر فیلمی که کار
می کنم یکسری خصوصیات با خود به
همراه دارد که آن را بایــد پیدا کنم و از
آن خصوصیات در جهت پیشبرد اهداف
فیلم استفاده کنم .
وی ادامــه داد :فیلم «ســرو زیر آب»
فیلم نامه بسیار سختی داشت که آقای
آهنگر و فرزندشان حامد برای نگارش آن
بسیار زحمت کشیدند؛ این فیلم جزئیات
ارزشمندی راجع به شهدا دارد که فوق
العاده است.
زرین دســت که انــگار از گرمای هوا
کالفه شــده به کنار دیوار مجاور استخر
می رود و زیر ســایه درخت می ایستد و
ما هم با او همراه می شویم،اوبه صحبت
هایش ادامه می دهد :این فیلم ســخت
ترین کاری بود که در زندگی حرفه ای

خود انجام دادم .چه از جهت مکان های
فیلمبرداری و چه بــه لحاظ نوع و تنوع
استفاده از نورپرداری .من فکر می کنم
این فیلم جزو کارهای دیدنی امســال
ســینمای ایران خواهد بود و کنجکاوی
زیادی را بر می انگیــزد و تا حدودی به
کنجکاوی ها پاسخ می دهد.
این فیلمبردار گفت :سعی کردیم فیلم
قابل قبول وقابل اعتنا ارائه دهیم  .برای
من ،گروهم و همینطور ،طراحی صحنه
این مهم بود که تمام سعی مان را کنیم تا
به عزت فیلم نامه ارزش بدهیم.
انگار دوربین مطابق خواست علیرضا
زرین دست داخل تانک زیر دریایی قرار
گرفته ،دستیارانش او را صدا می زنند و
او به سمت آنها می رود.
امروز هیچ کــدام از بازیگــران فیلم
حضور نداشتند و غواصان به جای بدل
آنها امروز در این فیلم بازی داشتند.
با گروه خداحافظی می کنیم در حالی
که تنها بــه یک چیز فکرمان مشــغول
اســت و آن اینکه ســاخت فیلم های با
پروداکشن وسیع ســختی های زیادی
دارد.
تعدادی از عوامل و دست اندرکار این
فیلم عبارتند از :نویســنده :محمدعلی
باشه آهنگر،حامد باشه آهنگر،کارگردان:
محمدعلی باشــه آهنگر،تهیــه کننده:
ســید حامــد حســینی،مجری طرح:
حسن نجاریان ،دســتیار اول کارگردان
و برنامه ریز :حســین فالح ،دستیار دوم
کارگردان :حسین باشــه آهنگر ،گروه
کارگردانی :مسعود جیرانی -سید سجاد
حســینی ،مدیرفیلمبــرداری :علیرضا
زرین دست ،تدوین :حمید باشه آهنگر،
طراح صحنه و لبــاس :عباس بلوندی،
طراح گریم :محســن بابایی ،صدابردار:
عباس رستگارپور -امید عاشوری -بابک
مرادی ،مدیر تولید :طاهر امانی ،منشی
صحنه :یاسمین کفایتی ،روابط عمومی:
مریم نراقی ،عکاس :علی نیکرفتار.
بازیگرانی همچــون بابک حمیدیان،
مســعود رایگان ،حسین باشــه آهنگر،
مینا ساداتی ،ستاره اسکندری ،همایون
ارشادی ،رضا بهبودی ،هومن برقنورد،
شهرام حقیقت دوست ،مهتاب نصیرپور،
فــرخ نعمتی ،حســین فالح ،حســن
نجاریان دریانی ،ســیاوش چراغیپور،
هادی قمیشی ،غالمحسین لطفی ،دنیا
مدنی ،نادیــا پروانی ،الناز شــاهوردی،
محمد وفاداران تبریــزی ،علی نجاریان
دریانی ،عبدالحمیــد گودرزی و محمد
علی باشــه آهنگردر این فیلم به ایفای
نقش پرداختند.
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گزارش
برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه نویسی «سایه» معرفی شدند
آیین پایانی و معرفی برگزیدگان یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه سایه و دومین جشنواره ملی فیلمنامه نویسی سایه برگزار شد.
به گزارش ماهنامه ســوره ســینما  ،آیین پایانی و معرفی برگزیدگان یازدهمین
جشنواره فیلم کوتاه سایه و دومین جشنواره ملی فیلمنامه نویسی سایه در مراسمی با
حضور دکتر جواد صادقی قائم مقام ریاست دانشگاه سوره  ،سید صادق موسوی مدیر
عامل انجمن سینمای جوانان ایران ،محمد آفریده نماینده هیئت داوران و مصطفی
شیری دبیر یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه سایه در سالن اجتماعات دانشگاه سوره
برگزار شد.
مصطفی شیری دبیر یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه سایه ،اجرای آیین اختتامیه
را نیز بر عهده داشت و از ابتدای مراسم که با تاخیر آغاز شده بود بنا را بر این گذاشت
مراسم با ریتم و سرعت باال برگزار شود.
بعد از آن دکتر صادقی قائم مقام دانشــگاه ســوره  ،موســوی مدیر عامل انجمن
ســینمای جوانان ایران و محمد آفریده نماینده هیئت داوران یازدهمین جشنواره
فیلم سایه سخنانی کوتاه ایراد کردند.
اعضای هیئت داوران یازدهمین جشــنواره فیلم کوتاه ســایه متشــکل از هومن
بهمنش ،کامبوزیا پرتوی ،هایده صفی یاری ،طناز طباطبایی و محمد آفریده بودند.
اسامی برگزیدگان که شایسته لوح ســپاس و تندیس هیات داوران و جایزه نقدی
شدند به شرح زیر اعالم گردید:
بهترین کارگردانی فیلم داستانی  /فارغ التحصیالن
حواس  /نهال دشتی لوح تقدیر بهترین کارگردانی داستانی فارغ التحصیالن
تندیس و دیپلم بهترین کارگردانی داســتانی فارغ التحصیالن – اول پاییز  /عادل
تبریزی
بهترین فیلم داستانی  /فارغ التحصیالن
تندیس و دیپلم بهترین فیلم داستانی فارغ التحصیالن – تناوب  /علی خوشدونی
فراهانی
بهترین فیلم انیمیشن
لوح تقدیر بهترین فیلم انیمیشن – در تیررس  /مرضیه خیرخواه
تندیس و دیپلم بهترین فیلم انیمیشن – لحظات کاغذی  /سحر طرزی
بهترین تحقیق و پژوهش فیلم مستند
تندیس و دیپلم بهترین تحقیق و پژوهش فیلم مســتند – چراغی که روشن شد /
بابک بهداد
بهترین فیلم مستند
تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم مســتند – پدر ،مادر ،علی ،رضا و من  /هانیه
یوسفیان
بهترین صدای فیلم
تندیس و دیپلم افتخار بهترین صدای فیلم – نسبت خونی  /رشید دانشمند – زهره
علی اکبری
بهترین تدوین فیلم
لوح تقدیر بهترین تدوین فیلم – دریچه  /آبتین شُ میلی
لوح تقدیر بهترین تدوین فیلم – ســهم من از زیبایی  /شــیرین بــرق نورد ،نیما
عباسپور
تندیس و دیپلم افتخار بهترین تدوین فیلم – روی بام  /روح اهلل انصاری
بهترین فیلمبرداری
لوح تقدیر بهترین فیلمبرداری – نسبت خونی  /امیر موسوی
تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلمبرداری – سینما ،نمایشگاه مجهول و داستان
ما  /آیین ایرانی
بهترین بازیگر زن
لوح تقدیر بهترین بازیگر زن – هستی فرهی برای فیلم روی بام
بهترین بازیگر مرد
لوح تقدیر بهترین بازیگر مرد – نسبت خونی  /فرید سجادی حسینی
10
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تندیس و دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد – والها  /مجید نوروزی
بهترین فیلمنامه
لوح تقدیر بهترین فیلمنامه – هنوز نه  /آرین وزیر دفتری ،شادی کرم رودی
تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه – نسبت خونی  /حسین امیری دوماری،
محمد داودی ،پدرام پورامیری
بهترین کارگردانی فیلم داستانی  /دانشجویان
تندیس و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی فیلم داســتانی دانشجویان  -روی بام /
امیرحسین کتب زاده
بهترین فیلم داستانی  /دانشجویان
لوح تقدیر بهترین فیلم داستانی دانشجویان  -سینما ،نمایشگاه مجهول و داستان
ما  /حمید یوسفی
تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم داستانی دانشجویان  -نسبت خونی  /حسین
امیری دوماری ،پدرام پور امیری
نوشین شاه وردی دبیر دومین جشنواره ملی فیلمنامه نویسی سایه ضمن معرفی
هیئت داوران مسابقه فیلمنامه متشــکل از فریدون فرهودی،محمدرضا گوهری و
هادی مقدم دوست ،برندگان این بخش را بدین شرح اعالم کرد:
برگزیدگان دومین جشنواره ملی فیلمنامه نویسی سایه:
تندیس و لوح تقدیر اول بهترین فیلمنامه اقتباسی به فرزاد احمدی برای فیلمنامه
ویژه نامه شب
تندیس و لوح تقدیر دوم بهترین فیلمنامه اقتباسی به امیر روئینی برای فیلمنامه
کسی به سرهنگ نامه نمینویسد
تندیس و لوح تقدیر ســوم بهترین فیلمنامه اقتباسی به احســان شادمانی برای
فیلمنامه خاکستر نشین
تندیس و لوح تقدیر اول بهترین فیلمنامه اصلی به محمد شــهابی برای فیلمنامه
حنوط
تندیس و لوح تقدیر دوم بهترین فیلمنامه اصلی به محمدرضا نعمتی برای فیلمنامه
زامبی
تندیس و لوح تقدیر ســوم بهترین فیلمنامه اصلی به سالم صلواتی برای فیلمنامه
مالقات حضوری

گزارش
در مراسم شب خاطره دفاع مقدس روی داد

اجرای زنده سرود نماهنگ ارغوان در حضور رهبر معظم انقالب
سرود نماهنگ ارغوان درباره شهدای مدافع حرم از محصوالت باشگاه فیلم سوره حوزه هنری
در مراسم شب خاطره دفاع مقدس در حضور رهبر معظم انقالب به صورت زنده اجرا شد.

به گزارش ماهنامه سوره سینما ،این نماهنگ «ارغوان» به مناسبت وفات حضرت زینب (س)
و برای شهدای مدافع حرم منتشر شد.
نماهنگ «ارغوان» با بازی امیرحسین فرزند شــهید تقی ارغوانی ،شهید مدافع حرم در نقش
واقعی خود ساخته شده است.
این نماهنگ به کارگردانی مهدیار عقابی ،براساس شعری از سیدضیاء محسنی ،محصول باشگاه
فیلم سوره حوزه هنری و تهیه شده در خانه موسیقی بسیج است.
در خصوص این نماهنگ شایســته است یادآور شویم که :سایت شــبکه «من و تو» با اشاره به
نماهنگ«ارغوان» در مورد مدافعان حرم سعی کرده با اســتفاده از گزارش العربیه به تخریب و
جوسازی بر علیه آن دست بزند .پایگاه صهیونیستی جروزالم پســت نیز نسبت به این نماهنگ
واکنش نشان داده است.
اسکای نیوز عربی
اسکای نیوز در خبری آورده اســت :ایران نماهنگی پخش کرده است که کودکان را برای دفاع
از همپیمان خود بشار اسد در سوریه و همچنین جنگیدن در عراق تشویق و دعوت میکند .این
ویدیو که اسم شــهدای مدافع حرم را به دوش میکشد از تلویزیون رســمی ایران طی روزهای
گذشته پخش شده و کودکان و اطفال را برای شرکت در جنگ سوریه تشویق میکند.
این ویدیوی تبلیغاتی از سوی واحد موسیقایی بسیج که در بازوهای رسانهای سپاه ایران ساخته
شده است .این نماهنگ اطفال و کودکان ایرانی را در حالی نشان میدهد که میخواهند جانشان
را برای رهبر ایران فدا کنند و برای آزادی سوریه و عراق سالح به دوش میکشند.
*«من و تو» هم نگران بچههای ایران شد!
پس از اسکای نیوز که با ندیدن شعور هنری مخاطبان خود مضحکانه سعی کرده بود نشان دهد
کودکان ایرانی به جنگ در سوریه میروند این سایت شــبکه «من و تو» بود که در مطلبی عنوان
کرده است :فیلمی تبلیغاتی که در آن کودکانی ایرانی از قصد خود برای رفتن به سوریه و عراق و
«دفاع از حرم» میدهند مورد توجه رسانههای عربی قرار گرفته است.
و در ادامه مطلب با مخــدوش جلوه دادن محتوای این نماهنگ نوشــته :ایــن فیلم با عنوان
«نماهنگ ارغوان» که تقدیم به «شهدای مدافع حرم» شده ،در وبسایت «آپارات» منتشر شده.
(«شهدای مدافع حرم» اصطالح رایجی است که حکومت ایران برای نیروهایی استفاده میکند
که در دفاع از مراکز تشیع و در ضمن حکومت بشار اسد در سوریه کشته میشوند).
*العربیه :هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست
اخیرا وبسایت «العربیه» هم گزارشی بر اساس نماهنگ «ارغوان» تنظیم کرده است .در این
فیلم چند کودک با سنین حدود دبســتان را میبینیم که وعده رفتن به عراق و سوریه و دفاع از
مراکز شیعه همچون آرامگاههای امام اول و سوم شیعیان در نجف و کربال را میدهند.
در یکی از بیتهای این نماهنگ کودکان میگویند« :هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست /
مسیرم از حرم است ،قدس را هدف دارم»
این رسانهها عامدانه سعی کردهاند آرزوی قلبی کودکان ایرانی که جانفشانی برای ایران در همه
زمینههای علمی هنری ورزشی و دفاع از میهن هســت را در پیام آنان نبیدند و تنها با برداشتی
توهمگونه به مخاطبان خود بگوید کودکان ایرانی راهی مبارزه با داعش در سوریه هستند.
اما جرازلم پســت در مطلب دیگری با عنوان« :ایران از پسران نوجوان می خواهد که سالح در
دست گرفته و در جنگ سوریه شرکت کنند »...ســعی میکند با انتشار صحنه هایی از نماهنگ
«ارغوان» که به مناسبت وفات حضرت زینب (سالم اهلل علیها) و برای شهدای مدافع حرم منتشر
شده است ،مدعی شد که ایران به دنبال نام نویسی از نوجوانان برای اعزام به سوریه و عراق است.
عوامل تولید نماهنگ «ارغوان» عبارتند از نویسنده و کارگردان :مهدیار عقابی ،موسیقی :گروه
نسیم قدر ،شاعر و سرپرست گروه :سیدضیاء محسنی ،آهنگساز :محسن ناحی ،تنظیم موسیقی:
امید روشن بین ،تصویربردار :یحیی رضایی ،مدیر تولید :علی شمس ،تهیه کننده :امیر پوروزیری،
مجری طرح :باشگاه فیلم سوره ،تهیه شده در :خانه موسیقی بسیج.
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گزارش

رهبر معظم انقالب در مراسم شب خاطره دفاع مقدس عنوان کردند:

میتوان بر همه موانع و چالشها ،مؤمنانه غلبه کرد
رهبر معظم انقالب خاطرات دوران دفاع مقدس را یک ثروت ملی خواندند و
افزودند :انتقال این خاطرات به جامعه ،یک صدقه و حسنه و یک انفاق بزرگ معنوی
است و کسانی که در این عرصه فعالیت میکنند در واقع واسطههای رزق معنوی و
الهی به کشور هستند.

به گزارش سوره سینما به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل خامنهای،
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اســامی روز چهارشنبه  ۳خرداد در
دیدار جمعــی از فرماندهان ،رزمندگان و هنرمندان و دســتاندرکاران برنامههای
شــبهای خاطرهی دفاع مقدس ،بیان خاطرات دوران هشت سال جنگ تحمیلی
و استفاده از شــیوههای هنری ،ادبی و نو را برای انتقال آنها به نسل جدید ،کاری
بسیار باارزش و مهم برشمردند و تأکید کردند :یکی از درسهای ماندگار دوران دفاع
مقدس این بود که اگر توکل بر خدا بهصورت عملی با پذیرش از اعماق جان باشــد،
قطعاً میتوان بر همهی موانع و چالشها ،مؤمنانه غلبه کرد.
رهبر انقالب اســامی با تأکید بر اینکه دوران دفاع مقدس در کنار خسارتهای
مادی و انسانی ،آثار مهمی برای امروز و آینده دارد ،گفتند :حفظ و تقویت روحیهی
12
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انقالبی در جامعه و ماندگاری انقالب یکی از آثار آن دوران اســت و اگر آن حرکت
جهادی و فداکارانه نبود ،قطعاً روحیهی انقالبی در معرض تهدید قرار میگرفت.
حضرت آیتاهلل خامنهای در بیان یکــی دیگر از آثار دفاع مقــدس ،آن دوران را
صحنهی «توکل عملی به خدا» و «نهراســیدن از قدرتها» و «فائق آمدن بر موانع
بهواســطهی این توکل عملی» دانســتند و افزودند :هر جامعهی در حال حرکت به
سمت پیشــرفت ،بهطور طبیعی با موانع و چالشهایی مواجه است و اگر این جامعه
دارای آرمانهای معنوی و ضد قدرتطلبی و ضد دنیاطلبی باشد ،قطعاً موانع بیشتر
خواهد بود و در چنین جامعهای ،توکل عملی به خدا و احساس توانایی برای غلبه بر
موانع ،بسیار مهم است.
ایشان خاطرنشان کردند :جمهوری اسالمی اکنون میتواند مدعی پیروزی بر همهی
پیش روی خود شود ،زیرا تجربهی غلبه بر موانع فراوان و سخت را در دوران
چالشهای ِ
دفاع مقدس دارد.
رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :اگر ایمان در دل و توکل بر خدا در عمل وجود
داشته باشــد ،کوهها نیز در مقابل چنین ارادهای هموار خواهند شد و قدرت مقاومت

کتابهایی که در مورد
خاطرات دفاع مقدس
نوشته و یا فیلمهایی که
در این خصوص ساخته
میشوند ،فراتر از یک اثر
هنری و یا ادبی صرف
هستند و این آثار در واقع
تزریق سیمان به پایههای
انقالب و هویت ملی و
پیشرفت کشور است تا
این پایهها مستحکمتر و
ماندگارتر شوند.

نخواهند داشت.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به شرایط بسیار سخت در آغاز جنگ تحمیلی
گفتند :از نیمهی دوم سال  ۱۳۵۹تا اوایل ســال  ،۱۳۶۱شرایط بسیار سختی در
عرصهی جنگ وجود داشت و ما از لحاظ تجهیزات نظامی و نیروی مسلح آماده و
منسجم ،در بدترین شرایط بودیم و دشــمن بعثی در  ۱۰کیلومتری اهواز مستقر
شده بود.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :اما فرماندهان و رزمندگان با توکل بر خداوند متعال
و شــناخت قدرت و تواناییهای خود و اتکاء بر آنها ،توانستند شرایط را دگرگون
کنند و در نیمهی اول ســال  ،۱۳۶۱دو عملیات بزرگ فتحالمبین و بیتالمقدس
انجام شد که نتیجهی آن ،گرفتن هزاران اســیر از متجاوزان بعثی و بازپسگیری
بخش وسیعی از سرزمین و آزادسازی خرمشهر بود.
ایشان با اشــاره به اینکه در دوران جنگ تحمیلی ،همهی قدرتهای دنیا اعم از
آمریکا ،ناتو ،شوروی ســابق و مرتجعین منطقه ،در مقابل جمهوری اسالمی قرار
داشتند ،افزودند :در چنین شرایطی توانستیم بر همهی این قدرتها فائق بیاییم؛
آیا این تجربههای عملی برای اطمینان و آرامش قلبی ما کافی نیست؟
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به آیهی قرآن کریم مبنی بر اینکه نباید به دل خود،
اندوه و سستی راه دهیم ،تأکید کردند :اگر به خدا ایمان واقعی داشته باشیم و به او
توکل کنیم ،میتوانیم بر همهی سختیها و چالشها ،مؤمنانه فائق بیاییم.
حضرت آیتاهلل خامنهای با بیان اینکه گســترش این روحیه و این توکل عملی
بهواســطهی پاسداشــت خاطرههای دوران دفاع مقدس امکانپذیر خواهد بود،
افزودند :کتابهایی که در مورد خاطرات دفاع مقدس نوشته و یا فیلمهایی که در
این خصوص ساخته میشوند ،فراتر از یک اثر هنری و یا ادبی صرف هستند و این
آثار در واقع تزریق سیمان به پایههای انقالب و هویت ملی و پیشرفت کشور است
تا این پایهها مستحکمتر و ماندگارتر شوند.
ایشان خاطرات دوران دفاع مقدس را یک ثروت ملی خواندند و با تأکید بر لزوم
استمرار جمعآوری این خاطرات و همچنین اســتفاده از شیوههای هنری جذاب
برای انتقال آنها به نسل جدید و پرهیز از اغراق در بیان آنها ،افزودند :انتقال این
خاطرات به جامعه ،یک صدقه و حســنه و یک انفاق بزرگ معنوی است و کسانی
که در این عرصه فعالیت میکنند در واقع واسطههای رزق معنوی و الهی به کشور
هستند.
رهبر انقالب اسالمی ،راهیان نور را نیز از جملهی این صدقات و حسنات برشمردند
و با اشــاره به وجود انگیزههایی برای تضعیف آثار و درسهای دوران دفاع مقدس،
خاطرنشان کردند :همان انگیزههایی که به کشــورهای اسالمی فشار میآورند تا
موضوعات جهاد و شهادت را از کتابهای درسی حذف کنند در داخل نیز استمرار
پیدا میکنند و خود را بهصورت خردهسیاستهای فرهنگی نشان میدهند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه بههیچوجه نباید غفلت کرد ،گفتند:
باید دفاع مقدس و جهاد و شهادت زنده نگه داشته شــوند تا نسل امروز به همان
نسلی که اوج تاریخ دفاع مقدس را آفرید ،ملحق شود.
ایشان ،الحاق نسل امروز به نسل دوران دفاع مقدس را ،الحاق این نسل به صالحین
دانستند و افزودند :اکنون نیز همانند دههی شصت ،جوانانی را میبینیم که با اشک
و اصرار بهدنبال حضور در عرصهی دفاع از حرم هستند و انتقال روحیه و ارزشهای
دوران دفاع مقدس به نسل امروز نتیجهی تالشها و زحمات مجموعههایی است
که برای انتقال خاطرات آن دوران فعالیت کردند.
رهبر انقالب اســامی با تأکید بر اینکه خاطرات دوران دفاع مقدس سرشــار از
روحیه و منطق است ،گفتند :اگر تا پنجاه سال آینده هم برای جمعآوری حقایق و
خاطرات و گنجینههای آن دوران ،کار و تالش شود ،باز هم به انتها نخواهیم رسید.
در ابتدای این دیدار آقایان :مرتضی ســرهنگی ،مســئول دفتر ادبیات مقاومت
حوزهی هنری ،ابوالفضل کاظمی ،نویســندهی کتاب «کوچهی نقاشها» ،اصغر
نقیزاده ،رزمنده و بازیگر فیلمهای دفاع مقدس ،مهدی طحانیان ،رزمنده و راوی
کتاب «سرباز کوچک امام» ،ماشاءاهلل شاهمرادی ،رزمنده و کارگردان تلویزیونی
مجموعهی «روژان» ،ماموستا مالقادر قادری ،امام جمعهی پاوه ،علی خوشلفظ،
رزمنده و راوی کتاب «وقتی مهتاب گم شد» ،علیرضا مرادی ،سرهنگ بازنشستهی
ارتش ،ابراهیم حاتمیکیا ،کارگردان فیلمهای دفاع مقدس ،و خانم مریم کاتبی،
از امدادگران دوران دفاع مقدس و همرزم جاویداالثر متوسلیان به بیان خاطراتی از
رشادتها و حماسهآفرینیهای رزمندگان و ایثارگران پرداختند.
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گزارش

نگارش  ۱۱فیلمنامه سینمایی با اقتباس از
آثار انقالب و دفاعمقدس

اقتباس از آثار ادبی مربــوط به انقالب و دفاعمقدس
و تولید فیلمنامههای تاثیرگذار با اســتفاده از مفاهیم
ارزشمند این آثار ،از کارهایی است که اگرچه نسبت به
آن توصیههای فراوانی از سوی دلسوزان صورت گرفته
است اما فیلمسازان کمتر سراغ آن رفتهاند.
گویا قرار اســت موضوع تولید فیلمنامه و اقتباس از
آثار ادبی دفاعمقدس و انقالب ســر و سامان پیدا کند.
از حدود  ۵سال پیش ســازمان سینمایی حوزه هنری
بخشی را به نام «مرکز متن» تاسیس کرده است که به
اقتباس از آثار ادبی تاریخ شفاهی انقالب و دفاعمقدس
میپــردازد .همچنین بخشــی از جلســات هفتگی و
ماهانه مرکز متن سازمان ســینمایی حوزه هنری به
بررســی کتابهایی که ظرفیت تولید فیلم سینمایی
و اقتباســی را دارند ،اختصاص دارد .حال قرار اســت
۱۱عنــوان فیلمنامه که با اقتباس از آثــار ادبی تاریخ
شــفاهی انقالب و دفاعمقدس به نگارش درآمده ،بعد
از تامین ســرمایه ،تبدیل به آثار ســینماییشود .این
 ۱۱عنوان فیلمنامه سینمایی اقتباس شده از آثار ادبی
تاریخ شفاهی انقالب و دفاعمقدس زیر نظر مرکز تولید
متن سازمان سینمایی حوزه هنری به نگارش در آمده
است و بعد از تامین سرمایه ،فرآیند تولید را طی خواهد
کرد .نگارش این فیلمنامهها براساس آثار ادبیات انقالب
و دفاعمقدس و با اقتباس از آثار مرکز انتشارات سوره
مهر برای تولید فیلمهای سینمایی صورت گرفته است.
«نورالدین پسر ایران» نوشته معصومه سپهری« ،پایی
که جاماند» سیدناصر حسینیپور« ،مهمان صخرهها»
راحله صبوری« ،دا» سیدهزهرا حسینی« ،حرمان هور»
یادداشتها و دستنوشتههای شهید احمدرضا احدی،
«خاطرات مرضیه حدیدچیدباغ» محســن کاظمی،
«روزهای بیآینه» گلســتان جعفریان و «زندانی فاو»
مهرداد آزاد از جمله آثاری هستند که تولید فیلمنامه
آنها انجام شده و  ۲کتاب «گلستان یازدهم» و «وقتی
مهتاب گم شد» از ســوی این مرکز در دست بررسی
است تا امکان تولید فیلمنامه از این آثار ارزیابی شود.
این درحالی است که اخیرا رئیس سازمان سینمایی
حوزه هنری از نگارش فیلمنامــه از کتابهای «وقتی
مهتاب گم شــد» و «گلســتان یازدهم» خبر داد .به
گزارش تســنیم ،محمد حمزهزاده ،رئیس ســازمان
ســینمایی حوزه هنری از تولید فیلم براســاس آثار
شاخص ادبیات دفاعمقدس خبر داد و گفت :از حدود ۵
سال پیش سازمان سینمایی بخشی را به نام مرکز متن
تأسیس کرده که به اقتباس از آثار ادبی تاریخ شفاهی
انقالب و دفاعمقــدس میپــردازد .وی ادامه داد :در
حال حاضر  ۸فیلمنامه آماده از آثار شاخص انتشارات
سوره مهر در این بخش وجود دارد که در صورت تأمین
ســرمایه ،تولید فیلم این آثار نیز شــروع خواهد شد.
رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری با بیان اینکه تولید
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فیلم از آثار شــاخص ادبیات دفاعمقدس جدی است،
افزود :بخشی از جلســات هفتگی و ماهانه مرکز متن
سازمان سینمایی به بررســی کتابهایی که ظرفیت
تولید فیلم سینمایی و اقتباس را دارند ،اختصاص دارد.
در حال حاضر  ۲کتاب شــاخصی که این روزها مطرح
شده« ،گلســتان یازدهم» و «وقتی مهتاب گم شد»
در دست بررسی اســت تا امکان تولید فیلمنامه از این
آثار ارزیابی شــود .به گفته حمزهزاده« ،نورالدین پسر
ایران»« ،پایی که جاماند»« ،مهمان صخرهها»« ،دا» و
«حرمان هور» از جمله آثاری است که تولید فیلمنامه
آنها انجام شــده اســت .تولید فیلم از این آثار نیازمند
سرمایهگذاری سنگینی است و بعد از تأمین سرمایه،
تولید این آثار آغاز خواهد شــد .وی در پاســخ به این
پرســش که آیا فیلمنامه «گلستان یازدهم» آغاز شده
است یا خیر ،گفت :بله! در دســت بررسی است .گروه
فیلمنامه تالش دارد فیلمنامه این اثر را تولید کند اما
تا ساخته شدن فیلم کار دارد.
اقتباس از آثار ادبــی انقالب و دفاعمقدس موضوعی
است که نویسندگان کشور عمدتا به آن توجه داشتهاند.
این موضوع حتی موجب شــده برخی نویسندگان به
فیلمسازی هم سوق پیدا کنند .نصرت اهلل محمودزاده،
نویســنده کتاب «محمد ،مسیح کردســتان» که آثار
قابل توجهــی در حوزه ادبیــات دفاعمقدس دارد ،در
گفتوگویی با وطــن امروز با نقل خاطــرهای از تاثیر
ادبیــات دفاعمقدس در آثار ســینمایی میگوید :من
ســعی میکردم تحقیقاتم بعد از جنگ را بسیار عمیق
و جامع انجــام دهم .همین تحقیقــات خوراک خوبی
برای فیلمســازان بود که بیایند و ســوژههای نابی را
در اختیارشــان قرار دهم ،به طور مثــال «دیدهبان»
حاتمیکیا برخاســته از همین تحقیقات بود .بسیاری
به من میگفتند خــودت چرا فیلم نمیســازی .یک

از حدود  ۵سال پیش سازمان سینمایی
حوزه هنری بخشی را به نام «مرکز
متن» تاسیس کرده است که به اقتباس
از آثار ادبی تاریخ شفاهی انقالب و
دفاعمقدس میپردازد .همچنین بخشی
از جلسات هفتگی و ماهانه مرکز
متن سازمان سینمایی حوزه هنری به
بررسی کتابهایی که ظرفیت تولید
فیلم سینمایی و اقتباسی را دارند،
اختصاص دارد.
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کتاب مخاطبش در نهایت  ۱۰هزار نفر هستند اما یک
فیلم را چند ده میلیون نفر میبینند .از آن به بعد بود
که من وارد فیلمنامهنویسی شدم و به صورت جدی
دنبال فیلمســازی رفتم ،طرحهای سینمایی من
تصویب شد و بنا داشتم نخســتین اثر سینمایی
را درباره عملیات خیبر بســازم .یک روز آوینی
به من گفت چرا میخواهی وارد فیلمســازی
شــوی؟ من هم دالیلم را برای او شرح دادم.
ایشان یک اســتداللی داشت و میگفت من
به شما نمیگویم وارد این عرصه نشو چون
خودم در کار فیلمسازی هستم ،بلکه اگر
شــما نویســندگی را ادامه دهی ،یقین
داشــته باش آثارت مبنای بسیاری از
فیلمسازهای بزرگ خواهد شد .چون
آنها در آینده بشدت دچار فقر سوژه
خواهند شــد که در آن صورت یا دست
از سینمای دفاعمقدس میکشــند یا به فیلمهای
ســطحی روی خواهنــد آورد .متوجه شــدم آوینی
استراتژی خیلی خوبی را تعریف کرده است ،استداللش
را پذیرفتم و دیگر به دنبال فیلمســازی نرفتم .گلعلی
بابایی نیز با اشاره به آثاری که قابلیت سینمایی شدن را
دارند میگوید :در این رابطه تاکنون کتاب «در هالهای
از غبار» را درباره حاج احمد متوســلیان نوشتهام .در
کتاب «ماه همراه بچههاست» به شهید همت پرداخته
شده و زندگی شــهید قجهای در کتاب «پهلوان گود
گرمدشت» خوانده میشود .آخرین کتابی که نوشتیم
«ســاالر تیپ عمار» مربوط به زندگی شــهید مهدی
خندان اســت .زندگی او ،جنگ و شــهادتش و با آن
رجزخوانی که شهید شــد ،هیچ چیزی برای ساخت
یک فیلم ســینمایی مهیج کم ندارد و واقعا یک سوژه
سینمایی است.
بابایی درباره ســاخت فیلمی درباره شهید قجهای
توسط ابراهیم حاتمیکیا گفت :آقای حاتمیکیا خیلی
جدی پای کار آمد و عالقهمند بود در این رابطه کار کند
اما ساخت آن همزمان شد با ساخت فیلم «بادیگارد»؛
البته آقای حاتمیکیا میگوید همیشه در ذهنم است
این کار را انجام دهم و آرزو دارم فیلمی درباره زندگی
شهید قجهای بسازم.
موضوع ســاخت فیلمهای ســینمایی با استفاده از
ادبیات دفاعمقدس ،همــواره در دیدارهای مختلف با
هنرمندان و اهالی ایثار و جهاد از ســوی رهبر انقالب
مطرح میشــود .ایشــان در دیدار معروف ســال ۸۵
با کارگردانان مختلــف در این بــاره میگویند :آقای
حاتمیکیا میگویند ،من نمیدانم راجع به جنگ چه
بگویم .خیلی حرف دارید برای گفتن؛ شما سینماگران
جنگ ،پشــت صحنه جنگ را چقــدر تصویر کردید؟
چه شد که این جنگ شروع شــد؟ کدام فیلم سیاسىِ
بینالمللىِ پلیسی میتواند شــیرینتر از این در بیاید

که شــما تصویر کنید – اسناد هم االن وجود
دارد – چطور شد که صدام حسین به خودش
جرأت داد و این گســتاخی را کرد که به قصد
تسلط بر ایران ،به ایران حمله کند؟ نه اینکه
همه ایران را بگیرد ،بدون شــک ،قصد او این
بود که خوزســتان و یکی ،دو استان دور و بر
را بگیــرد و به عنوان یک همســایه مقتدر بر
حکومت مرکــزی ایران – هر که باشــد آن
حکومت؛ یــا جمهوری اســامی یا هر کس
دیگر – مسلط بشود ،که میشد؛ یعنی اگر این
دفاع جانانه نبود و اگر آن تسلط بر خوزستان
انجام میگرفت ،مگر ممکن بود یک حکومت
مرکزی اینجا ســر کار باشد و به آن کسی که
بخشی از کشــور را قدرتمندانه تصرف کرده،
باج ندهد؟! خوب ،چه شــد که ایــن را وادار
کردند این حملــه را انجام بدهــد و او حمله
کرد؟ و چگونــه به او کمک کردنــد؟ و کدام
کارخانجات به او سالح شیمیایی فروختند؟
آنهایــی که آن ســنگرهای هشــتضلعی و
پنجضلعی را درست کردند ،چه کسانی بودند؟
کدام کشورها آن هواپیماها را به او دادند؟ آن
مأموران عالیرتبه سیاسی ،امنیتی و نظامی که
از کشورهای مختلف – از جمله آمریکا – به
بغداد آمدند و با او و مردان او مالقات کردند،
چه کسانی بودند؟ شــما به اینها نپرداختید.
ال شــخصیت صدام کیســت؟ اینها برای
اص ً
قصهنویسی جا دارد .ایشان در دیدار با عوامل
فیلم شیار  ۱۴۳نیز به این مهم اشاره میکنند
و میگویند :بنده هم مثل شما آقایان معتقدم
که از ظرفیت دفاعمقدس در سینماى کشور
ما استفاده نشــده؛ خود ســینماى ما انصافاً
یک ظرفیــت باالیى دارد ،یعنى کســانى که
اهل ایــن فنند و بلدند و مطلعنــد و واردند و
قضاوتشــان میتواند مرجع فهم انسان قرار
بگیرد ،معتقدند که ســینماى ایران از لحاظ
ظرفیت کارگردانى و گریم و بازیگرى و مانند
اینها ،جزو ســینماهاى برجسته دنیا است؛ و
این درست است .این ظرفیت عظیم بایستى
با ظرفیت بســیار عظیم دفا عمقــدس التقا
پیدا کند؛ این اتفاق هنوز درست نیفتاده…
عدهاى – که من نمیدانم چه جور میشــود
انگیزههاى اینها را آدم تحلیل کند – با ورود
ســینما به مســائل مربوط به دفاع مقدس،
علناً مخالفت میکنند! من نمیدانم چه فکر
میکنند؛ به اســم اینکه جنگ است ،به اسم
اینکه خشونت است! صد سال از شروع جنگ
جهانى میگذرد – امســال صدمین ســال
اســت – هنوز در آمریکا و در خیلى جاهاى
دیگر دارند فیلم میســازند [آن هم] در چه
گستر ه وسیعى! حتى آنطور که به من گزارش
کردند ،دانشآموزها و بچههاى دبیرســتانى
را وارد این میدان فیلمســازى میکنند و از
آنها میخواهند و به آنهــا امکانات میدهند
براى اینکه بســازند؛ [چون] معتقدند که این
میتواند نســل جدید را با انگیزههاى ســالم
دولتمردانشان آشنا کند.
منبع:وطن امروز
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نقش اقتباس
در ارتقای جایگاه سینمای دفاع مقدس
موضوع اقتباس ادبی در سینما و لزوم توجه به آن در
سینمای دفاع مقدس از آن رو مهم است که سینمای
اجتماعی ما این سا لها در ورطه ابتذال ،روزمرگی،
سطحینگری و کلیشهگرایی غرق شده است.

 11عنوان فیلمنامه ســینمایی به تازگی با اقتباس از
آثار ادبی و تاریخ شــفاهی انقالب و دفاع مقدس توسط
سازمان سینمایی حوزه هنری به نگارش در آمده و بعد
از تأمین سرمایه ،تولید این آثار آغاز خواهد شد .نگارش
آنها بر اساس آثار شاخص ادبیات انقالب و دفاع مقدس
و با اقتباس از آثار مرکز انتشارات سوره مهر برای تولید
فیلمهای سینمایی صورت گرفته است.
«نورالدین پســر ایران» نوشــته معصومه ســپهری،
«پایی که جاماند» نوشــته ســیدناصر حســینیپور،
«مهمان صخرهها» نوشــته راحله صبوری« ،دا» نوشته
ســیده زهرا حســینی« ،حرمان هور» یادداشــتها و
دستنوشتههای شــهید احمدرضا احدی« ،خاطرات
مرضیه حدیدچیدباغ» نوشته محسن کاظمی« ،روزهای
بیآینه» نوشته گلستان جعفریان« ،زندانی فاو» نوشته
مهرداد آزاد ،همچنین ،دو کتاب شــاخص «گلســتان
یازدهم» و «وقتی مهتاب گم شد» منابع این اقتباسها
میباشند.
خاطرهنویســی و جمع آوری خاطــرات رزمندگان 8
سال جنگ تحمیلی یکی از اساسیترین و پررنگترین
فعالیتهای حوزه هنری طی ســالهای اخیر بوده که
میتوان گفت با عملکرد خوبی که این مجموعه داشــته
هم اکنــون گنجینه ارزشــمندی از مکنونــات درونی
رزمندگان گردآوری شده است.
کارشناسان معتقدند یکی از مشکالت جدی سینمای
کشــور ،نبود فیلمنامههای درخور در عرصه ســینمای
دفاع مقدس است .با وجودی که ادبیات داستانی نسبت
به سینما ،دین خود را به این مقوله تا حد زیادی ادا کرده
است ،سینمای ایران هر سال از فقر فیلمنامههایی رنج
میبرد که به نظر میرســد با وجود مواد خام ادبی نباید
این مشکل وجود داشته باشــد .کتابهای منتشر شده
در حوزه دفاع مقــدس و البته کتابهــای خاطرات و
اسنادنگاریهای جنگ که به همت مراکز مختلف بویژه،
حوزه هنری انقالب اسالمی صورت گرفته توانستهاند تا
حدی این خال را پر کنند .این کتابها یکی از گنجهای
بالقوهای است که میتواند به سینمای دفاع مقدس جانی
دوباره دهد و نگاه همه را به سمت پرده نقرهای برگرداند.
این رویکرد میتواند ضمن رقم زدن اتفاقات جریانساز
و ثمربخش در سینما ،باعث کشف ظرفیتهای تازه در
حوزه فیلمنامهنویسی سینمای دفاعمقدس ،ارتقاء سطح
کیفی و محتوایی آثار سینمایی این عرصه و همچنین،
تشویق جامعه هنری و ترغیب هنرمندان برای پرداختن
بــه موضوعات مرتبط بــا مضامین انقالبی و ارزشــی و
استفاده از ظرفیت ســینما برای ثبت و انتقال الگوهای
درست و موثر سبک زندگی شود.
با توجه به مقوله فیلمنامهنویســی در سینما به عنوان
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زیرســاخت تولید فیلــم و ضعف عمومــی و فقری که
در این عرصه هم در کلیت ســینما و هم در ســینمای
دفاع مقدس ،وجــود دارد توجه به اهمیــت و جایگاه
فیلمنامهنویســی اقباســی و اهتمام و تمرکز بر متون و
ادبیات غنی این حوزه به طور قطع به کشف استعدادهای
جوان منجر خواهد شد و گام مثبتی برای سنجش توان
نویسندگان و مخصوصاً ،نسل جوان برای ورود به عرصه
فیلمنامهنویســی و بهرهگیری از توانمندیهای جامعه
فیلمنامهنویسی کشور خواهد شد.
موضوع اقتباس ادبی در سینما و لزوم توجه به آن در
ســینمای دفاع مقدس از آن رو مهم است که سینمای
اجتماعی ما این ســالها در ورطه ابتــذال ،روزمرگی،
سطحینگری و کلیشهگرایی غرق شــده است .نگاهی
به تاریخ سینمای هالیوود نشــان میدهد که سینمای
هالیوود وقتی در موضوعات روزمره ،دچار رکود شــده
و آثار افول در آنها پدیدار شــد دست به دامن ادبیات و
کالسیک هالیوود ،همه زمانی تولید شدند

رمان شد و آثار
که سینما از رونق افتاده بود و انرژی موجود در آثار ادبی
به سینما تزریق شد و این سینما ،سینمایی است که در
ذات خود ،موفق است.
این یکی از شاخههایی است که مراکز تصمیم گیرنده
سینما باید به صورت جدی در آن سرمایهگذاری کنند
و به هر قیمتی شده ،ادبیات داستانی را به سینما پیوند
دهند ،چون ادبیات داستانی یکی از زیرساختهای مهم
سینماست .این موضوع در حوزه سینمای دفاع مقدس
با گذشت سه دهه از آن دوران دفاع مقدس ،ضروری به
نظر میرسد و نیاز است تا ســینماگران از گنجینههای
ارزشــمند ادبی و خاطرات دفاع مقدس و به تعبیر رهبر
انقالب «ثروت ملی» برای روح و جان تازه بخشیدن به
سینما استفاده نمایند.
بیتوجه به اســتثنائات ،در یک نــگاه کالن و تحلیل
واقع بینانه ،ســینمای ما به دلیل ابتالء به موضوعات و
ماجراهای ســطحی ،پیش پا افتــاده ،طنزهای جلف و
سبک و سرگرمیهای صرف ،از واقعیات جامعه و اصالت
فرهنگیاش دور شده است .بهرهگیری از پشتوانه ادبیات
و متون ادبی و موضوع اقتبــاس میتواند باعث پویایی و
ارتقای زبان و سطح سینما شود و این در حوزه سینمای
دفاع مقدس نیز ،صدق میکند.
هر جا که ســینمای جهان دچار کمبود شده با روی
آوری به ادبیات ماندگار ،این نقیصه را جبران کرده است؛
ما نیز ،الزم اســت لباس ماندگار ادبیــات خود را به تن
سینما بپوشانیم.
ایده اقتباس از آثار ادبی انقالب و دفاع مقدس از سوی
سازمان سینمایی حوزه هنری ابتکاری درخور ستایش
اســت و فتح بابی اســت تا ســینماگران و نویسندگان
ســینمایی ضمن درک اهمیــت حوزههای ســینما و
ادبیات از ظرفیتها و دستاوردهای غنی و گنجینههای
ارزشمند ادبی در آثار سینماییشان وام بگیرند.
منبع :دفاع پرس

رویدادها

«ماجرای نیمروز»
به زودی در نمایش خانگی

کارگردان «ماه در خانه»:

مخاطبانخارجی
میخواهندبیشترایرانرابشناسند

امیرعباس ربیعی ،کارگردان فیلم «ماه در خانــه» که اثرش در بازار
فیلم کن حضور دارد ،معتقد است :انتخاب سوژه و موضوعی که به ملیت
خاصی مربوط نشود هم برای همگان قابل فهم است و هم اینکه قابلیت
بینالمللی شدن را دارد.
به گزارش ماهنامه سوره ســینما  ،امیرعباس ربیعی در گفتوگویی
به بهانه حضور فیلمش در بازار جهانی کــن ،گفت :امیدوارم برای «ماه
در خانه» و تمام فیلمهــای راه یافته ایرانی به بــازار کن اتفاقات خوبی
بیفتد .باشگاه فیلم ســوره نیز به طور جدی برای پخش فیلمها در دیگر

نسخه نمایش خانگی فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمدحسین مهدویان
توسط موسسه هنرهای تصویری سوره حوزه هنری به زودی وارد بازار میشود.
نسخه نمایش خانگی فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» اثر درخشان محمد حسین مهدویان به
تهیه کنندگی سید محمود رضوی توسط موسسه هنرهای تصویری سوره حوزه هنری به زودی
وارد بازار میشود.
البته سازندگان فیلم در تالشند با توجه به درخواســت مکرر مخاطبین برای توزیع زودهنگام
اثر ،نسخه ویدئویی این فیلم را برای عید فطر وارد بازار کنند.
«ماجرای نیمروز» نوروز  ۹۶اکران عمومی شد و با توجه به فضای سیاسی تاریخی فیلم که به
حوادث مهم انقالب در ابتدای سال  ۶۰می پردازد ،توانست به فروش نزدیک به  ۵میلیاردی دست
یابد .این رقم برای چنین آثاری رکورد قابل توجه ای در سینمای ایران است.
همچنین این اثر در جشــنواره فیلم فجر سال گذشــته هم مورد توجه مخاطبین و منتقدین
قرار گرفت و توانست ۵سیمرغ بلورین را از آن خود کند و فیلم منتخب مردمی این رویداد شود.
در «ماجرای نیمروز» مهرداد صدیقیان ،احمــد مهرانفر ،هادی حجازی فر ،مهدی زمین پرداز،
حسین مهری ،محیا دهقانی ،لیندا کیانی ،امیراحمد قزوینی ،امیرحسین هاشمی و جواد عزتی با
حضور مهدی پاکدل به ایفای نقش می پردازند.
در خالصه داستان این فیلم آمده است:در محله های پر آشوب تهران ،در پیچاپیچ خیایان ها و
کوچه ها و در پستوی خانه ها سرگردان و حیران .آیا این جستجو را فرجامی هست؟
از عوامل تولید «ماجرای نیمروز» می توان به:فیلمنامه:محمد حسین مهدویان و ابراهیم امینی،
مدیر فیلمبرداری:هادی بهروز ،طراح گریم:محسن دارسنج ،طراح صحنه و لباس:بهزاد جعفری،
تدوین:سجاد پهلوان زاده ،صدابردار:هادی ساعد محکم،صدا گذار:مهرشاد ملکوتی ،موسیقی:حبیب
خزایی فر ،مدیر تولید:سعید شرفی کیا ،جلوه های ویژه:محسن روزبهانی ،برنامه ریز:وحید کاشی،
دســتیار اول کارگردان:عبدالرحیم صاحب الفصول ،انتخاب بازیگــر و بازیگردان:ابراهیم امینی،
عکاس:ســحاب زری باف ،مشاور رســانه ای:بیتا موســوی ،مجری طرح:کامران حجازی و تهیه
کننده:سید محمود رضوی ،محصول مشترک موسسه سیمای مهر ،بنیاد سینمایی فارابی  ،سازمان
سینمایی حوزه هنری انقالب اسالمی و موسسه تصویر شهر است.

عرصههای بینالملل پیگیر است.
وی در پاسخ به اینکه آیا در زمان ساخت فیلم «ماه در خانه» ،نگاه بینالمللی به موضوع داشتید،
خاطرنشان کرد :من فیلمم را برای مخاطبان داخلی ساختم؛ چون موضوع فیلم مدافعان حرم بود و
کامال بومی بود .بنابراین اصال انتظار نداشتم برای مخاطب بینالمللی هم این موضوع مفهوم باشد.
اما با پیگیریهای خوب همکاران فیلم ســوره این اثر به کن راه یافت و امیدوارم در جشنوارههای
دیگر هم موفق باشد.
او درباره اینکه در آثار سینمایی باید چه شاخصههایی رعایت شود تا بتوان در آن ها حرف جهانی
زد ،تاکید کرد :به نظرم اصل اولیه در این گونه آثار انتخاب ســوژه و موضوع اســت که دقت شود
موضوع مختص به یک ملیت خاص نباشد ،حتی اگر موضوع داخلی کشورمان هم باشد باید با زبان
تمام انسانها بیان شود تا برای همه مردم جهان و مجامع بینالمللی قابل فهم باشد.
ربیعی بیان کرد :اساســا یکی از مهمترین خصوصیات ســینما که آن را از دیگر هنرها متمایز
میکند ،این است که زبان مشترک همه آدمهاســت .ما اگر بتوانیم در سینما موضوعی را درست
مطرح کنیم ،همه انسانها متوجه مفهوم اثر میشوند .از طرف دیگر ارزشهای اخالقی و دینی بر
پایه فطرت انسانی بنا شده و درواقع همه ما به این موضوع آگاهیم.
کارگردان فیلم «ماه در خانه» در بخشی دیگر از گفتوگویش با اشــاره به استقبال مخاطبان
خارجی از فیلمهای ایرانی اظهار کرد :به نظرم مخاطبان خارجی در بخش فرم کامال بینیاز شدهاند
و نیازی به فرم جدید ندارند؛ چون آنقدر فرمهای خوب از کشورهای دیگر دیدهاند که فکر نمیکنم
از آثار ایرانی فرم برایشان مهم باشد .احساس میکنم مخاطبان خارجی در مقابل سینمای ایران،
بیشــتر مضمون و موضوع فیلم را مدنظر قرار میدهند و به شدت از این بخش استقبال میکنند.
آنچه که در این زمینه واضح است این است که مخاطب بینالملل دنبال این است که ایران را بیشتر
بشناسد چون زبان و نگاه ایرانی را دوست دارد.
امیرعباس ربیعی در پایان صحبتهایش در پاسخ به اینکه رشد سینمایی حوزه هنری در عرصه
بینالمللی را چطور ارزیابی میکند ،گفت :با توجه به ظرفیت حوزه هنری ،هنوز در بخش بینالملل
به آن مرتبه نرسیده است؛ چون به نظرم حوزه خیلی بیشتر از آنچه که هست میتواند به عنوان یک
کمپانی در دنیا شناخته شود .اما ناگفته نماند که طی این چند سال اخیر اقدامات خوبی داشته است
ولی اگر با برنامه و تمرکز بیشتر و تخصص بهتر این راه را ادامه بدهد ،قطعا توان بهتر از اینها را دارد.
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یادداشت
شایسته است با ایجاد بسترهای الزم و
مشو قهای کافی ،پیوسته و متداوم شاهد
خلق آثاری با محوریت سینمای دفاع مقدس
باشیم.

ترجیح میدهند در ژانرهای دیگر فیلم بســازند کــه دالئل گوناگونی
دارد .آثــاری چون «پرواز در شــب»« ،دیدهبــان»« ،مهاجر» و «هور
در آتش» در دهه  ۶۰و فیلمهای برجســتهای مانند «سفربه چذابه»،
«نجات یافتگان»« ،ازکرخه تا راین»« ،برج مینو»« ،لیلی با من است»،
«کیمیا»« ،سرزمین خورشید»« ،هیوا» و «آژانس شیشهای» در دهه
 ۷۰و در اوائل دهه  ۸۰هم نمونههایی چون «مزرعه پدری» و «دوئل»
تولید شدهاند ولی این روند بعد از آن رو به افول گذاشته است تا جایی که
در سالهای بعدتر کمتر شاهد اثری مثالزدنی هستیم.
اگرچه بســیاری از کارشناســان بر این باورند عدم توجــه متولیان
فرهنگی به این حــوزه و نیز ،سیاســتگذاریهای غلط در دولتهای
مختلــف در عرصههــای فرهنگ و هنر باعث شــده تا نه تنها شــاهد
بالندگی جریان ســینمای دفاع مقدس و در مفهوم کالنتر «مقاومت»

یافته اســت .همچنین ،با جهانبینی انقالب
اســامی و نگاه ضدســلطه مفهوم مقاومت
امروز در تار و پود جامعه ما ،منطقه پیرامونی و
جهان اسالم لمس میشود .یعنی ما هماینک
با نسلهای جوانی سروکار داریم که گویی در
متن البیرنت پیچیده و پرچالش جنگهای
بین المللی و منطقهای حضور دارند و زندگی
و تجربه میکنند .هنــوز هم کوچه و خیابان
شهرهای ما عطر شهیدان را با خودش دارد.
هنوز هم پیوسته قدرتهای استکباری روزی
نیست که بر طبل جنگ ندمند و هیاهو برپا
نکنند و در گوشــهای از منطقه علیه انقالب
اسالمی جوسازی نکنند.
در این میان ،اما ،حوزه فرهنگ و سینمای
ما چندان با این موضوع هم راستا نشده است.
حتی ،سینمای ایران که زمانی الگویی برای
ســینماگران و مستندســازان منطقه بوده
به نظر میرســد اکنون دارد عقب میافتد و
جا میماند و ســینماگران جســور و انقالبی
کشــورهای اســامی گــوی ســبقت را از
سینماگران و هنرمندان ما ربودهاند.
اینجاست که نیازمند تدوین و ترسیم
استراتژی دقیقی هستیم تا ضمن
شناســایی غفلتها و موانع
بــه بازشناســی و کشــف
استعدادها اقدام نماید.
پیرو رهنمودهای مقام
معظم رهبــری هنوز و
همچنــان می تــوان از
معدن دفاع مقدس ایــده ها ،خاطره ها
و قصه ها استخراج کرد تا از این طریق
سینمای ما هم غنی شود.

رهبر معظم انقالب اســامی در روزهای
اخیــر در دیــدار جمعــی از فرماندهــان،
رزمنــدگان ،هنرمندان و دســتاندرکاران
برنامههای شــب خاطره دفاع مقدس ،بیان
خاطرات دوران هشت ســال جنگ تحمیلی
و استفاده از شــیوههای هنری ،ادبی و نو را
برای انتقال آنها به نسل جدید ،کاری بسیار
با ارزش و مهم برشــمردند .ایشان خاطرات
دوران دفاع مقدس را یک ثروت ملی خواندند
و فرمودند :کتابهایی که در مورد خاطرات نگاهی به رهنمودهای رهبری در باره اهمیت خاطرات دفاع مقدس
دفاع مقدس نوشته و یا فیلمهایی که در این
خصوص ساخته میشــوند ،فراتر از یک اثر
هنری و یا ادبی صرف هســتند و این آثار در
واقع تزریق سیمان به پایههای انقالب و هویت
ملی و پیشــرفت کشور اســت تا این پایهها
قاری
مستحکمتر و ماندگارتر شوند.
ذوالف
فضل
اهمیــت ثبــت و حفــظ خاطــرات و
ابوال
دســتاوردهای بر کسی پوشــیده نیست.
ســاالنه آثاری با این موضوع ساخته
می شود ولی به نظر می رسد آن
جریان قوی تولیــد فیلم های
دفاع مقدس در ســال های
اخیر کمرنــگ و کم رمق
شده اســت .فیلم هایی
هم که ســاخته شــده
برغم مضامین و موضوعات مناســب شــان
چندان از انرژی و تــوان تاثیرگذاری باالیی نباشیم بلکه حتی ،نسل قبلی
برخوردار نبوده و نیستند .این در حالی است سینماگران این عرصه هم جذب
که ســینمای انقالب با نســل فیلمسازان و دیگر گونههای سینمایی شوند.
بدون تردید ،دفاع مقدس ســرمایه و
سینماگران دفاع مقدس اوج گرفته بود .ژانر
دیدگاههایی هم وجود دارد که ورود
گنجینه ای ارزشمند و چراغی فروزان
ســینمای دفاع مقدس با این نسل پر و بال نســل تازه ممکن نیســت ،چرا که
و تابنــاک برای آینده کشــور و ملت
گرفته بود و به قدری رشد کرد که نشانه ها و نســل قبلی خود برآمده از متن
ماســت ،و این «گنجینه گرانقدر» و «ثروت
ویژگیهای آن بر فضای کلی و مسیر حرکت دفاع مقدس بود هاند و بهترین
ملی» هماره ،باید چراغی فــروزان ،فرا روی همه
ســینما تاثیر گذاشت .نســلی از فیلمسازان فیلمهــای دفا عمقــدس را
نسل ها و عصرها قرار گیرد.
قدرتمند در این عرصه شــکل گرفتند که تا ســینماگرانی ســاختهاند
اگرچه تاکنــون صدها اثر ســینمایی با محوریت
امروز هم ،شاکله اصلی جریان سینمای ایران که خود تجربه حضور در
سینمای دفاع مقدس ســاخته شده است ولی به نظر
را تشــکیل می دهند .ابراهیــم حاتمیکیا ،جبههها را داشــتهاند،
می رســد در ســال های اخیر به صورت جدی فیلمسازان و
رسول مالقلی پور ،احمدرضا درویش ،کمال اما با گذشــت بیش از
ســینماگران صاحب نام از این فضا فاصله گرفته اند .این موضوع
تبریزی ،مجتبی راعی ،حسن برزیده ،عزیزاهلل چند دهــه از پایان
نیازمند آسیب شناســی و تحلیل و پژوهش های واقعی تر و جدی
حمیدنژاد ،محمدعلی باشــه آهنگر ،جمال جنگ ،تا چه زمانی
تری است.
شورجه ،عبداهلل باکیده و دهها سینماگر دیگر میتوان دلخوش
همین که رهبــری انقالب بارها به زنده نگه داشــتن خاطرات دفاع
که در طول دو دهه پس جنگ بار مسئولیت بــه فعالیــت این
مقدس و احیای فرهنگ ،ارزش ها و دســتاوردهای آن دوران و انتقال
تولید محتوا و فیلم این عرصه بر دوش آنها ســینماگران ماند؟
آن ها به نســل های امروز تاکید دارند بی حکمت نیست  .پس شایسته
بوده و شاخصترین آثار دفاع مقدس متعلق آیا ساخت فیلم جنگی
است با ایجاد بسترهای الزم و مشوق های کافی پیوسته و متداوم شاهد
به همین نسل است.
باید تنها در انحصــار آد مهای جنگ
خلق آثاری با محوریت ســینمای دفاع مقدس باشیم .خوشبختانه در
البته ،متاســفانه ،بســیاری از سینماگران باقی بماند؟
این راستا ،حوزه هنری انقالب اسالمی با برنامه ریزی محکم و مستمر
این نســل اکنون از این ژانر دور شــدهاند و
این دیــدگاه به چند دلیل اشــتباه
اقدام به انتشــار دهها و بلکه صد ها عنوان کتاب پیرامون تاریخ شفاهی
یکی از مســائل مشهود در ســینمای دفاع است .نخســت اینکه هم اکنون شاهد
دفاع مقدس و خاطرات آن دوران نموده که فی نفسه گنجینه مناسب و
مقدس ،قهر ســینماگران شاخص این حوزه غیبت همان نسل تجربه جنگ دیده هم
ارزشمندی برای تبدیل شدن به فیلم های سینمایی هستند .حرکتی
با فیلمسازی جنگ اســت .کارگردانانی که هستیم .دیگر اینکه جنگ بعد از دوران
که سازمان سینمایی حوزه هنری هم به تازگی آن را کلید زده است که
هویت و شناسنامهشان با سینمای جنگ گره دفاع مقدس بــه پایان نرســیده و در
باید به فال نیک گرفت.
خورده بود و بهترین فیلمهای کارنامهشــان سنگرها و شکلهای جدیدش استمرار
را در این حوزه ســاخته بوده اند؛ سالهاست

خاطرات دفاع مقدس
یک ثروت ملی
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یادداشت
ساخت فیلم با موضوع حساس مهدویت و انتظار
همیشه با سختیها ،چالشها و پیامدهای گوناگون
و متضادی همراه است.
سوره ســینما یوســف عالیی  :موضوع مهدویت
و انتظار یکی از مباحــث و موضوعات مهم در تفکر
بشــری اســت که همواره ،پیرامون فلسفه ،مفهوم
و جلوه های آن توســط متفکرین ،اندیشــمندان و
نویســندگان داخلی و خارجی بحــث و تحلیل می
شود.
در این راستا ،ســینمای غرب و هالیوود در سال
های اخیر بــا تمرکز ویژه ای بــا محوریت مضمون
آخرالزمان دست به تولید آثار سینمایی و مجموعه
های تلویزیونی زده است .کمپانی های فیلمسازی
غربی دیرزمانی اســت که با نگاهی اومانیســتی به
این موضوع پرداخته و حتی ،در سبد تولیدات سال
های اخیرشان شاهد روند رو به تزاید این گونه آثار
هســتیم .این موضوع به دالیل مختلف در سینمای
ما مورد بی توجهی قرار گرفته است .تردیدی نیست
رفتن به طرف چنین موضوعات حساسی همیشه ،با
سختی ها ،چالش ها و پیامدهای گوناگون و متضادی
همراه است .بد نیستاشاره کنیم به ساخت فیلم های
مذهبی و تاریخی در ســینمای ما که با چه تبعات و
زیان های همراه شده و می شــوند .نمونه بارز این
آثار فیلم سینمایی «رســتاخیز» ساخته احمدرضا
درویش است.
پرداختن به این طیف از ایــده ها ،باورها و مظاهر
دینی فقط متوجه جسارت سینماگران و هنرمندان
نیســت بلکه برای توجه و اهتمام به این ژانر اساسا،
نیاز است سیاســتگذاران فرهنگی و متولیان عرصه
سینما و فرهنگ ،جریان ها و نهادهای سرمایه گذار
در امر ســاخت فیلم در بخش دولتــی و خصوصی
و سپس ،ســینماگران و نویسندگان ســینمایی با
یکدیگر تعامل کنند .متاسفانه ،به استثنای معدود
آثاری که در دهه نخست انقالب اسالمی و در تقابل
با تفکر مارکسیستی و اندیشه های التقاطی جاری
آن مقطع ،با محوریت مفاهیم مســتقیم مذهبی و
دینی و اخالقیات اسالمی ساخته شده است شواهد
نشان می دهد که در کمتر آثاری شاهد بیان گوشه
هایی از فرهنگ غنی انتظار و مفهوم بلند و متعالی
آن هستیم.
از جمله آثار که در ژانر سینمای دینی تولید شده
می توان به فیلم های «رنــگ خدا»« ،زیر نور ماه»،
«قدمگاه» و «یک تکه نان» اشاره کرد که با محوریت
خداوند ،روحانیــت ،معصومیــن (ع) و عالم غیب
ساخته شــده و جزو فیلم های عرفانی و معناگرایی
قلمداد می شــوند که زمانی موج این آثــار با فیلم
تارکوفســکی در ایران رونق گرفته بود .همچنین،
می توان به تعدادی از آثار توجه داشت که در بستر
روایت های مذهبی تاریخی ساخته شده اند مانند:
«مسافر ری»« ،مریم مقدس»« ،سفیر» و «محمد
رسولاهلل(ص)» و  ...و در این عرصه دست تلویزیون
پرتر اســت اگرچه آثار نازل تری را ارائه داده است.
گرچه نمی توان به ســادگی از کنار سختی های به
تصویر کشــیدن فرهنگ مهــدوی و انتظار در قاب
تصویر عبور کرد ولی ،به یقین ،فقدان استراتژی در
سیاست گذاری کالن سینمایی در دوره ها و دولت

های مختلف و وانهادگی ایــن بخش به جریانات به
اصطالح مستقل و شبه روشنفکری باعث شده است
تا سبد سینمای ایران از حیث برخورداری از این نوع
آثار و تولیدات خالی باشد.
البته ،در این زمینه نمی توان نقش ســلبی برخی
شــخصیت ها ،نگاه ها و دیدگاه ها را نادیده گرفت.
ســینماگران برای اینکه با حجم گســترده هجمه
های طیف های از جامعه مواجه نشوند ترجیح داده
اند به ســمت تولید این نوع آثار نروند و به اصطالح
نخواستند سری که درد نمی کند را دستمال ببندند.
واکنش ها و هجمه های تند و گسترده حتی ،علیه
فیلمسازان و هنرمندان شاخصی که امتحان شان را
در تاریخ سینمای انقالب پس داده اند فضایی از رعب
و نگرانی را ایجاد کرده تا سینمایی ها ترجیح بدهند
به سمت مضامین بی دردسر و بی حاشیه اجتماعی
بروند و موقعیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی شان
را دستخوش ریسک و خطر نسازند.
از دیگر ســو ،متاســفانه ،بســترهای تشــویق،
سیاســتگذاری ،ســرمایه گذاری و هدایت فکری و
فرهنگی جامعه هم در این زمینه ضعیف بوده است.
تهیه کنندگان و سرمایه گذاران دولتی و خصوصی
نیز با توجه بــه گرایش و رویکــرد اقتصادی حاکم
بر جامعه و ســرمایه محوری و پول ســاالری آن و
دغدغه کسب منافع و سود بیشتر بسوی سوژه ها و
موضوعات سطحی در قالب های کلیشه ای و طنزها
و ایده های تکراری اجتماعی رفته اند و اگرچه بعضا،
رگه هایی از ســینمای معناگرا به صورت جسته و
گریخته بویژه ،در فیلم های دفاع مقدس را شــاهد
بوده ایم به صورت جدی و جریان ساز در این حوزه
حرکتی پایدار شــکل نگرفته اســت .به قول جمال
شورجه :در چنین آشفته بازار فرهنگی به نظر ساده
انگاری است که از سینما انتظار پرداختن به مقوالتی
در خصــوص حضرت مهدی(ع) ،و شناســاندن آن
حضرت و آماده نمودن زمینه های فکری جامعه در
جهت پذیرش عصر ظهور را داشــته باشیم .از زاویه
دیگر درک این موضوع آسان نیســت که سینما به
عنوان عینی ترین نشــانه و ماهیت تمدن غرب در
قواره ایی ظاهر شود که خروجی آن درک و دریافت
مفاهیم متعالی چون مهدویت و انتظار باشد.
با نگاهی گذرا پی خواهیم برد که در حدود چهار
دهه فعالیت سینمای انقالب فقط تعداد بسیار کمی
از آثار به موضوع انتظار پرداخته شده اند .حتی ،در
حوزه سینمای کوتاه و مســتند هم که قابلیت های
باالتر و آسان تری برای ورود به این موضوع بویژه در
عرصه مستندهای پژوهشی می توانسته اند داشته
باشند هم آثاری قابل ذکر به چش نمی آید.
فیلمهای سینمایی «قدمگاه» و «میهمان داریم»
بــه کارگردانی محمد مهدی عســگرپور« ،ســبز
کوچک» بــه کارگردانی غالمرضــا رمضانی« ،خدا
نزدیک اســت» به کارگردانی علی وزیریان و فیلم
کوتاه «خدا میآید» به کارگردانی مجید مجیدی و ...
از جمله آثاری است که در سینمای ایران به موضوع
انتظار پرداخته اند .برای موضــوع و باور مهمی که
گستره عظیمی از جامعه شیعی و حتی ،غیرشیعی
را در بر می گیرد این تعداد آثار نشانگر اوج فقر و بی
برنامگی سینمای ایران است.

سهم سینما
در تبیین
مفهوم مهدویت و
انتظار
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یوسف عالیی

19

گزارش
گزارشی از نقش سینما در تبیین موضوع انتظار

کمکاری سینمای ایران درموضوع مهدویت و انتظار
با توجه به حساسیت موضوع انتظار و
مهدویت همچنین ،اهمیت و جایگاه آن در
جامعه و با در نظر گرفتن اینکه شاخه های
مختلف هنر بر حسب وظیفه و رسالتی که
برعهده دارند به این موضوع پرداخته اند؛ الزم
دیدیم به این موضوع از منظر سینما هم ورود
پیدا کنیم و ببینیم در مدیوم سینما چقدر به
موضوع «مهدویت و انتظار» پرداخته شده و
سینماگران در مورد این موضع حساس چقدر
توانسته اند حق مطلب را ادا کنند .با سعید
مستغاثی و محمد تقی فهیم در این مورد گفت
و گو کردیم و نظرشان را جویا شدیم که در
ادامه می خوانید.

محمدتقی فهیم :انتظار موضوعی است جهان
شمول که مختص سینمای ایران نیست
محمد تقی فهیــم درباره کــم کاری صورت گرفته
پیرامون موضوع مهدویت و مقوله انتظاربه سوره سینما
گفت :رویکرد به انتظار نکته بســیار جهان شمول و
فراگیری است وفقط ،مختص به ایران نمی شود ،انتظار
بحثی جهانی که دغدغه اغلب مردم دنیاســت و با آن
ارتباط برقرار می کنند .بنابراین ،کشور ما به عنوان مبدا
و ارائه کننده موضوع می تواند نظر مخاطبین جهانی
را به خود جلب کند.
این منتقد سینمایی ادامه داد :متاسفانه باید گفت که
کشورهای صاحب سینما از جمله هالیوود نسبت به ما
بیشــتر به این مورد پرداخته و فیلم ساختند گرچند
شاید این تولیدات به صورت مستقیم فیلم دینی نبوده
ولی راجع به موضــوع انتظار آثار زیادی تولید شــده
اســت .اما از آنجاییکه ظهور حضرت مهدی(عج) در
نزد شیعیان جهان و به ویژه مردم کشورمان رویکردی
عجین و عمیق دارد لذا سینمای ایران می بایستی به
مقوله انتظار بیشــتر بپردازد تا مخاطبین جهانی را به
خود جذب کند.
وی با بیان اینکه مخاطبین زیادی در سراسر جهان
مشتاق دانســتن پیرامون این موضوع هستند گفت:
مقوله مهدویت و انتظار موضوعی است که فارغ از مرزها
باید به آن نگاه کرد و در این زمینه الزم است که فیلم
برای سینمای کشــورمان تولید شود و ضرورتش زیاد
احساس می شــود وجای پرداختن به آن وجود دارد.
فهیم با اشاره به اینکه مردم شهر و روستا در ایران تمام
لحظات زندگی خود را با موضوع انتظار سپری می کنند
و انتظار دغدغه و مسئله آنهاست توضیح داد :در جامعه
مدرنیته و ماشینیسم امروز مردم به انتظار توجه نشان
می دهند و در تالش هستند تا موقعیت بهتری را برای
ظهور فراهم کنند؛ در نتیجه آثاری که به این موضوع
بپردازد مردم را خشنود می کند.
وی به جنبه دینــی این مقوله اشــاره کرد و گفت:
در کنار تمام این موضوعاتی که به آن اشــاره کردم ما
وظیفه دینی داریم و مدیران و هنرمندان ما نســبت
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به این موضوع وظیفه و تعهــد دارند چون در این مورد
مدعی هســتیم ،در واقع ،ما ایرانیان شــیعه مسیرساز
ظهورحضرت مهدی(ع) هستیم و ما باید شرایط را مهیا
و آماده کنیم تا ایشان ظهورکنند و در این راه چه گزینه
ای بهتر از فرهنگ و هنر و به خصوص ،سینما و به نظر
من ابزاری بهتر از فرهنگ و هنر نمی تواند بهینه ســاز
شرایط ظهور آقا باشد و تاثیر ذهنی و یا عینی که سینما
بر مردم دارد به مراتب بسیار بیشتر است.
این منتقد موضوع پرداختن به ظهور امام زمان را مفید
برای سینما دانســت بیان کرد :موضوع ظهور هم برای
مخاطب جذاب است و هم توانایی خلق درامی هیجانی
و مهیج را دارد و هم قابلیت جذب مخاطبین گسترده

ایران تا آنجا پیش رفت که حضرت امام در ســخنرانی
معروف خود هم اشــاره کردند که سینمای ایران مرکز
فحشاست.
این منتقد با اشاره به اینکه بعد از انقالب اسالمی آن
شرایط از بین رفت و آدم ها عوض شدند؛ اما به نظر من
آن نوع تفکر همچنان ،باقی مانــده توضیح داد :بعد از
انقالب اسالمی سینمای ایران توسط جریانی اداره شد
که معتقد بودند تنها بخشی از سینمای قبل از انقالب
مبتذل بوده و می توان به بخــش دیگر آن تکیه کردو
در نتیجه چنین نگرشی باعث شد سینمای ضد دینی
همچنان به قوت خود باقی ماند.
مستغاثی ادامه داد :برخی فیلمســازان در آن زمان
تالش کردند که ســینما را بااهداف انقالب هماهنگ
کنند که در این زمینه جرقه هایی زده شد اما در سطح
باقی ماند چون در نهایت تفکر ســکوالر بود که حاکم
بر دیگر تفکر ها بود .به همین منظور آن جریان اصلی
نامطلوب که از قبل از انقالب در ســینمای ایران رواج
داشــت همچنان بر اهداف خود بود و در این ســالها
برخورد ریشه ای برای از بین بردن آن صورت نگرفت.
وی برای صحبــت های خود به مثالی اشــاره کرد و
گفت  :چرا درطی این ســالها ما فیلمــی در مورد ائمه
معصومــه(ع) نداریم؟ آیا باید تنها یــک فیلم راجع به
پیامبر عظیم الشان اسالم ساخته شود؟چقدر در فیلم
هایمان راجع به تاریخ ایران ســخن گفته ایم ؟چرا به

ای را؛ و نکته مهم تر اینکه مسئله ای فرامتنی و فرامرزی
است .باید در ســال حداقل تعدادی از تولید سینمای
ایران به این موضوع اختصاص پید ا کند  .وقتی می بینیم
از بین هشتاد تولید فیلم در سال با مضامین مختلف به
این موضوع پرداخته نمی شود کمی شک می کنیم .
فهیم نپرداختــن این موضوع در ســینمای ایران را
مشکل مدیریت و اشکاالت مدیریتی دانست و گفت :به
نظر می آید انگار تعمدی در کار است که به بحث انتظار
در سینما پرداخته نشود و آن را نادیده گرفت.
سعیدمستغاثی :از سینمای سکوالر نباید توقع
فیلمی راجع به انتظار داشت
سعید مستغاثی منتقد و تحلیل گر مسائل سینمایی
نیز در گفت و گو با ســوره ســینما بیان کرد :مشکل
سینمای ایران عمیق تر از این حرفهاست.
وی افزود :سینما از بدو تاسیس تا زمانی که وارد ایران
شد با نیت مقابله با هویت زدایی و تضعیف اعتقاد پیش
می رفت؛همان زمان هم هشدارهای فراوانی نسبت به
اشاعه چنین فرهنگی توسط فرهیختگانی چون مرحوم
مدرس داده شد که این هنر قرار است اخالق را در جامعه
ما از بین ببرد و زندگی غربی را در بین مردم رواج دهد.
مستغاثی ادامه داد :آدم هایی هم در این زمینه رشد
کردند که بیشــترعقاید فراماســونری داشتند و فیلم
فارسی توسط آنها ساخته می شــد .مشکل سینمای
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موضوع شهدا و قهرمانان جنگ نمی پردازیم؟
این منتقد گفت :نباید از ســینمایی با تفکر سکوالر
توقع فیلمی با موضوع انتظار و امام زمان داشت .تفکر
سکوالر بر علیه باورهای مردم گام بر می داردگرچه در
طول ســال های گذشــته تالش های زیادی هم برای
ساخت چنین فیلم هایی صورت گرفته که به سازندگان
این نوع فیلم ها مهر سفارشی بودن زدند یا اینکه اندیشه
های ایدئولوژیک دارند یا به فیلم مهرحکومتی خورده و
در نهایت ،به همین دلیل سینمای ایران نتوانسته در این
زمینه به تولیدات مطلوب دست پیدا کند و فیلمسازان
ما هم سراغ موضوع مهدویت نرفتند.

یادداشت
امام (ره) با بینــش بلند و نگرش عمیقــش نه تنها
مانع گردید تا ســینماها در آغاز انقالب مورد تخریب
قرار نگیرند بلکه افقی را نشــان دادند که جهان ،امروز
سینمای ما را به عنوان ســینمایی انسانی ،اخالقمند و
شاعرانه بشناسد.
شکی نیست که ســینما به عنوان رســانه ای نافذ و
فراگیر همواره به مثابه یکی از ابزارهای اســتعماری از
سوی قدرت های بزرگ و نظام سلطه مورد بهره برداری
قرار گرفته و می گیرد .از این عنصر موثر و آگاهی بخش
قدرت های بزرگ همیشه ســعی کردند برای تخریب
هویت های ملــی و فرهنگ های بومی ســایر ملت ها
اســتفاده کنند و متاسفانه ،با ســیطره مطلق آن ها بر
سینمای جهان تا حدودی به اهداف و مقاصد شوم شان
هم رســیده اند .تحقیر و امحای فرهنگ های مختلف،
گســترش حوزه های نفوذ و اقتدار فرهنــگ غربی و
استحاله سبک زندگی ملت ها یکی از مهم ترین اهداف
و فلسفه سینمای غرب است.
در کشــور ما ،ســینما مضافا ،یکی از ابزارهای اصلی
دینزدایی از جامعه در طول رژیم پهلوی شــده بود تا
جایی کــه رویگردانی مردم به دلیــل پیوندهای دینی
و مذهبی از سینما در ســالهای آخر حکومت پهلوی
باعث افت شدید تولید فیلم فارسی و بیکاری بسیاری
از بازیگران و فعاالن ســینما شــد .با پیروزی انقالب،
طیف های مختلف مردم ســعی میکردنــد جلوه ها
و مظاهر غربزدگــی جامعه از جمله خانههای فســاد،
مشروبفروشیها و سینماها را از بین ببرند .اما امام(ره)
در چنین شــرایط ملتهبی در مقابل تخریب سینماها
ایســتادند .مهمترین موضعگیری امام درباره سینما،
جمله معروف«ما با ســینما مخالف نیستیم ،ما با مرکز
فحشا مخالفیم»است و شاید مهمترین دلیلی که امروزه
ما هنر سینما را در کشورمان داریم همین جمله باشد.
متن کامل این سخنان به این شــرح است« :سینماى
ما مرکز فحشاست .ما با ســینما مخالف نیستیم ،ما با
مرکز فحشــا مخالفیم .ما با رادیو مخالف نیستیم ،ما با
فحشــا مخالفیم .ما با تلویزیون مخالف نیســتیم ،ما با
آن چیزى که در خدمت اجانب براى عقب نگه داشتن
جوانان ما و از دســت دادن نیروى انسانى ماست ،با آن
مخالف هستیم .ما کى مخالفت کردیم با تجدد؟ با مراتب
تجدد؟ مظاهر تجدد وقتى که از اروپا پایش را در شرق
گذاشت -خصوصاً در ایران -مرکز [عظیمى] که باید از
آن استفاده تمدن بکنند ما را به توحش کشانده است.
سینما یکى از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این
مردم ،در خدمت تربیت این مردم باشد؛ و شما مىدانید
که جوانهاى ما را اینها به تباهى کشــیدهاند .و همین
طور سایر این [مراکز] .ما با اینها در این جهات مخالف
هستیم».
حضرت امام(ره) حتی به صورت مشخص و مصداقی
در خصوص چند اثر اظهارنظر داشته اند .سریال «پاییز
صحرا» که در سال  ،۶۶از تلویزیون پخش شده بود ،در
زمان پخش با اعتراضاتی از سوی برخی علما و جامعهی
روحانیت مواجه شد ،تا جایی که حتی در مورد رویکرد
صدا و سیما در آن زمان ،در خطبه نماز جمعه سخنرانی
شد و همین امر باعث شد که مســئولین ،این سریال و
البته مدیر وقت سازمان ،در باره آن ،نظر امام(ره) را جویا
شوند .امام خمینی (ره) ،پس از تماشای قسمتهایی از
این سریال در نقلی فرموده بودند که «من در این فیلم

نشانهای خالف عفت و عوامل انحراف ندیدیم» .ایشان
در ســال  ،۵۹همچنین پیرامون اکران فیلم «الرساله»
یا «محمد رسولاهلل» ســاخته مصطفی عقاد هم نظر
دادند .در نقل قولی از حسین بهزاد ،نویسنده و محقق
جنگ تحمیلی در برنامه راز مطرح شد که ،در آن زمان
منتقدین در مورد این فیلم نظر خوبی نداشتند و نگرانی
آنها در این مورد بود که در فیلم مصطفی عقاد ،بالل در
هنگام فتح مکه و گفتن اذان ،نامی از حضرت علی(ع)،
(اشــهد ان علی ولیاهلل) نمیبرد ،و از آنجا که مصطفی
عقاد ،کارگردان ســوری ،کارگردانی غیرشیعه است،
اکران این فیلم در جامعه آن روز تأثیرات خوبی ندارد.
بهزاد در این باره گفت :امام خمینی(ره) فیلم را دیدند و
گفتند فیلم بدون اشکال است ،گفتن عبارت مربوط به
حضرت علی (ع) در اذان از مستحبات است و نه واجبات.
همچنیــن امام خمینــی (ره) ،در اظهــار نظری در
مورد فیلم «گاو» ،ساختهی داریوش مهرجویی در ۲۳
اردیبهشت سال  ،۵۹گفتند« :به حمداهلل گویندگان و
نویسندگان خوبی داریم ،من فکر میکنم فیلمهایی که
ال همین
ایرانیها میسازند ،فیلمهای خوبی است ،مث ً
فیلم «گاو» ،فیلمی آموزنده بود».
امام (ره) با بینــش بلند و نگرش عمیقــش نه تنها
مانع گردید تا ســینماها در آغاز انقالب مورد تخریب
قرار نگیرند بلکه افقی را نشــان دادند که جهان ،امروز
سینمای ما را به عنوان ســینمایی انسانی ،اخالقمند و
شاعرانه بشناسد -سینمایی که فراتر از عناصری چون
خشونت و جذابیت های جنسی ،مخاطبان از آن به دلیل
هویت معنایی و نگاه انسانی اش می پسندند.
انقالب اسالمی گفتمان جدیدی را در ادبیات سیاسی
جهان معرفی کرد .گفتمانی که امروز با گسترش آن در
منطقه و جهان شاهد تحول و شکلگیری جنبشهای
نوینی هســتیم که هر روز بر ابعاد و تعداد آنها افزوده
میشود.
امــام (ره) پایه گذارانقالبی اســت که مســیر تاریخ
را تغییــر داد و طلیعه نوینی را در افکار جهانی شــکل
بخشــید .جهان و تمامی مکتبهای کهنه سیاســی و
اقتصادی را به چالش کشاند و موجی از انگارههای تازه
و تفکرات نوین در عرصههای مختلف حتی ،در سطوح
دانشگاهها رقم زد و امروز شاهدیم که از برکات جریان
انقالب ،دهها خیزش و جنبــش مردمی در منطقه و در
اقصی نقاط جهان در حال تولد و گســترش است و دور
نیست که این جریان که برجوشیده از تفکر و دیدگاهی
اســت که حضرت امام (ره) آن را طراحی و پایهگذاری
کرد و رهبری معظم انقالب به آن تکامل و توســعه داد
فراگیرتر شود.
نگاه امام هنریترین نگاه اســت .نگاهــی آمیخته با
متعالیترین اعتقادات دینی و باورهای انسانی و اخالقی
که بشریت تشنه امروز بهشدت محتاج آن است و همین
تشنگی و ضرورت بود که باعث جهش و گسترش تفکر
انقالب اسالمی شــد و تا دورترین نقاط دنیا را پوشش
داد و هم از این روســت که میبینیم با انقالب ،تمامی
ساختارها و تعاریف کهنه و کلیشه از«هنر» هم دگرگون
میشــود و در فرازی پویا آثار هنــری هنرمندان ایران
ســکوهای معتبرترین فســتیوالهای جهانی را فتح
میکند.
امام ،نگاه و جنبش تازهای را در تمامی عرصهها ایجاد
کرد و کلیشهها و چارچوبهای فرسوده را درهم شکست

امام (ره)
سینما و
افق جدید
مهدی رئیسی

و افقی نوینی گشــود به دنیایی جدید و این امر در
عرصههای هنری بیشتر رخ نمود .اگرچه همچنان،
باور داریم که آثار هنری بهموازات سایر حوزهها رشد
نیافتهاند و پا به پای تحوالت و خیزشها در حوزههای
مختلف اقتصادی ،علمی ،سیاســی و اجتماعی جلو
نیامدهاند .با امام (ره) انقالب معنایی در این سرزمین
و در عصر حاضر ایجاد شد و بیتردید ،تا ثمر دهی و
به بار نشســتن آن هنوز فاصله داریم و در این راستا
وظیفه هنرمندان و خالقان آثار هنری بیش از همه،
حساستر و سنگینتر است.
هنر با تمامی زیر شــاخههایش بهعنوان کلیددار
توسعه و پیشرفت ملتها در جهان امروز قادر است
گســتره تعامالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاســی و
فرهنگی توسعه دهد و به همکاریها و همراهیها و
مناسبات ملتها معنا بخشد ،میتواند راهبردی باشد
برای نزدیکی هنرمندان ،فرهیختگان و مردمانی که
میراث مشترک و آینده مشترک دارند .باشد تا روزی
که به برکت این نگاه شــاهد اوجگیری هنر انقالب و
گسترش آن تا مقیاس های جهانی باشیم.
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گزارش
در گفتگو با سه کارشناس سینما بررسی شد

غفلت سینمای ایران
از بزرگترین قهرمان تاریخ معاصر
سینمای ایران دینش را نسبت به بزرگ
ترین و تاثیرگذارترین و تاریخ سازترین
انسان معاصر ادا نکرده است .تاکنون
فیلمهای سینمایی زیادی درباره شخصیتهای
مهم تاریخی ساخته شده ولی سینمای ایران
نسبت به بنیانگذار انقالب اسالمی غفلت کرده
است .چرا؟
واقعیت این است که هر ساله با نزدیک شدن
به ایام ارتحال امام (ره) به این موضوع می
رسیم که چرا راجع به تاثیرگذارترین شخصیت
سیاسی تاریخ معاصر ایران اثر هنری ساخته
نشده که بتوان به آن بالید و حتی ،برای
آیندگان به یادگار گذاشت؟ آیا ادای دین
سینمای ایران به زندگی بنیانگذار جمهوری
اسالمی ایران تنها فیلم «فرزند صبح» باید
باشد؟( آن هم با سرنوشتی نامعلوم) شاید
پرسش کمی تکراری به نظر برسد اما این
موضوع جای بحث و پیگیری های زیادی دارد
که چرا از شخصیت های برجسته سیاسی هر
کشوری همچون «فیدل کاسترو» یا «ماهاتما
گاندی» «نلسون ماندال» و ...به کرات حرف
زده می شود و از آنها فیلم ساخته می شود اما
سینمای ایران از چنین سوژه هایی نمی تواند
بهره ببرد؟ به همین جهت با محمدحسین
نیرومند رئیس انجمن انقالب وسینمای دفاع
مقدس ،هوشنگ گلمکانی منتقد سینما و قاسم
قلی پور تهیه کننده سینما این پرسش را مطرح
کردیم که از نظر می گذرانید.
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محمدحسین نیرومند:
عدهای نمیخواهند
تفکرات امام (ره)منتشر شود
محمدحسین نیرومند رئیس انجمن سینمای انقالب
و دفاع مقدس در مورد کم کاری صورت گرفته پیرامون
روایت زندگی امام راحل گفت :واقعیت موضوع این است
که آن کسانی که وظیفه دارند در مورد این مرد بزرگ
انقالب کار کند و چگونگی زندگیش را به تصویر بکشند
غفلت می کنند و این خود مهمترین اصل است.
وی با بیان اینکه پرداخت به زندگی امام راحل کار ملی
و بزرگی است توضیح داد :از جهت دیگر این را هم باید
در نظر بگیریم که بخش خصوصی توان و قدرت ساخت
چنین فیلم هایی را ندارد و باید بودجه فاخر به این فیلم
ها تعلق گیرد ولی متاسفانه برخی مدیران فرهنگی آنقدر
درگیر موضوعات فرعی هستند که به این موضوع نمی
توانند توجه کنند.
نیرومند در بخش دیگری از صحبت خود گفت :به نکته
مهم دیگری هم باید اشــاره کرد و آن اینکه بسیاری از
مدیران که در سینما کار می کنند دوست ندارند اندیشه
های امام راحل بازخوانی شــود؛ خیلی ها خود را امروز
منتسب به امام می دانند که در صورت انتشار افکار امام
دیگر نمی توانند ادعا کنند که ما ذوب در امام هستیم
چراکه آنقدر روحیه و افکارشان در این سالها با تفکر امام
فاصله گرفته که نمی توانند پاسخگوی رفتارشان باشند.
وی بیان کرد :عــده ای از مدیران و مســئوالن هم
دستشان برای پرداخت این موضوع می رسد؛اما دوست
ندارند تفکرات امام راحل منتشــر شــود چون بر ضرر
خودشان است .ساده زیســتی امام و توجهی که ایشان
به مستضعفان و پابرهنه گان داشته اند از ویژگی اصلی
و بارزشــخصیتی امام بود؛ حال آنکه کسانی که درگیر
اموال میلیاردی هستند که نمی توانند هم منافع مالی
خود را دنبال کنند و هم پیرو شخصیت امام باشند.
مدیرعامل انجمن ســینمای انقالب و دفاع مقدس
افزود :کاری که این مدیــران فرهنگی می کنند یعنی
امام خمینی(ؤه) در اسمش حیات داشته باشد نه رسم
و نوع رفتارش.
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هوشنگ گلمکانی:
فیلمسازان نمی توانند
به چنین موضوعات حساسی بپردازند

هوشــنگ گلمکانی از منتقدان ســینمای ایران اما نظر
متفاوتی دارد .او معتقد است :موضوعات حساسی که عده
ای زیادی خود را متولی آن می دانند باعث می شود تا عده
ای از فیلمســازان به دلیل التهاب موجود در این موضوع
سراغش نروند.
وی در ادامه توضیح داد :به عنوان نمونه به سرنوشت فیلم
«رستاخیز» توجه کنید؛ قطعا ،سازندگان این فیلم قبل از
ساخت در مورد چگونگی ساخته شدن این فیلم با مراجع
صحبت کردند اما در این ســالها نتوانستند فیلمشان را به
نمایش بگذارند .این همه انتقاد می شــود که چرا ما راجع
به موضوعات صدر اسالم فیلم نداریم؛ وقتی ما تعدد مراجع
داریم که در پاره ای از موضوعات با هم اختالف نظر دارند
چگونه می توان فیلمی راجع به موضوعات اسالمی ساخت؟
آیا باید از همه مراجع تقلید نظرشــان را جویا شد؟ چنین
مشکالتی باعث می شود که فیلمسازان به سراغ پرداخت
این مضامین نمی روند.
سردبیر«مجله فیلم» گفت :از آنجایی که موضوع زندگی
امام راحل مسئله سیاسی و به روز است فیلمسازان چطور
می توانند ســراغ این موضوع بروند؟ البته که کسی برای
پرداخت چنین موضوعاتی منع نشــده؛ اما اتفاق های که
حول نمایش چنین فیلم هایی می افتد باعث می شود که
فیلمسازان سراغ این موضوعات نروند.
گلمکانی افزود :هر فیلمســازی راجع بــه هر موضوع و
شخصیتی از منظر خود به ماجرا نگاه می کند ،قطعا زاویه
نگاه ها با هم متفاوت اســت و تا وقتی فیلمســازان برای
پرداخت این موضوعات دچار مشکل باشند ساخته نشدن
چنین فیلم هایی کامال طبیعی است.

قاسم قلیپور:
پرداخت به چنین مباحث مهمی توان مالی باالیی
میخواهد

قاسم قلی پور تهیه کننده فیلم «آتش سبز» گفت :به نظر
من پرداخت شخصیت های برجسته هر کشور کار هر کسی
نیست و باید توسط افراد دارای تخصص صورت بگیرد.
وی ادامه داد :از آنجاییکه در عصــر قهرمان های بزرگ
به ســر می بریم اما ما ایرانیان درباره نمایش قهرمان های
کشــورمان کمی خســت به خرج می دهیم و از پیشینه
تاریخی خودمان کمتر حرف می زنیم.
قلی پورگفت :نکته دیگر اینکــه ما تعلق خاطرهایمان را
پراکنده می کنیم و بقای خودمان را در کم دیدن هموطنان
خود می بینم و چشممان به قهرمان های بزرگ دنیاست اما
یک خودباختگی عامی در همــه زمینه ها در ما وجود دارد
که باعث می شود قهرمان های کشور خودمان را نبینیم و
از بالندگی های تاریخی خودمــان حض نبریم چراکه نگاه
طایفه ای داریم.
این درحالیست که که باید برای ستایش از بزرگان ادبیات،
تاریخ و سیاستمان نگاه غیرحزبی داشته باشیم اما ما در همه
زمینه ها چشم به راه دور داریم و خودمان را نمی بینیم.
این تهیه کننده در انتهای صحبتش گفت :به اعتقاد من
پرداخت زندگی چنین افراد برجســته ای؛ امکانات و توان
باالیی می خواهد .در واقع کار بزرگ دانش و توان بزرگی می
خواهد که ما نداریم.
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دیدگاه
به انگیزه همکاری حوزه هنری و جشنواره فیلم کودک در زمینه فیلمنامه های اقتباسی

ضرورت پیوند سینما و ادبیات
جعفر حسنی مدیر توسعه هنرهای تصویری استان
های سازمان سینمایی حوزه هنری به تشریح اهمیت
ارتباط بین ســینما و ادبیات پرداخت و گفت :ادبیات
داستانی و سینما دو قالب روایی متفاوتند .با این حال
در کشورهایی که سینما و تلویزیون ساختاری حرفهای
دارد ادبیات داستانی دستمایه بسیاری از فیلمهاست.
فیلمهایی که اغلــب از ماندگارترین آثار نمایشــی به
حساب میآیند.
وی با اشــاره به اینکه ادبیات داســتانی میتواند از
بسیاری جهات به کمک سینما بیاید توضیح داد :زمانی
که فیلمنامهها و قصههای ســینمایی سطحی روایت
میشــوند و دوری از تحقیق و تحلیل بیماری فراگیر
آنان می شــود زمانی که به تکرار میرســند و کلیشه
مخاطب جدی از آثار نمایشــی
ِ
میشــوند و زمانی که
دلزده و رویگردان میشود اقتباس ادبی میتواند شور و
شوق و انگیزهی دیگری در بین مخاطبین رسانه های
نمایشی بر پا کند.
حســنی در ادامه افزود :ســینما و ادبیات میتوانند
تکمیل کننده هم باشــند .در جامعه ما که متاســفانه
آمار کتاب خوانهــای آن روز به روز کمتر میشــود
سینما هم میتواند یکی از ابزار مناسب برای پیوند قوی
مخاطب و ادبیات باشد؛ با این حال بدیهی است که این
امر به سادگی رخ نمیدهد و اینگونه نیست که هرگاه
خواستیم به اثر اقتباسی ارزشمندی برسیم .بلکه این
امر برنامهریزی میخواهد و تالشــی مستمر و پایدار.
باید زمینه وشرایط مناســبی برای این امر فراهم شود

و از روش های متنوعی برای این منظور بهره گرفت.
مدیر توســعه هنرهای تصویری استان های سازمان
سینمایی حوزه هنری به صحبت هایش افزود :سازمان
ســینمایی حوزههنری برای جریان سازی امر اقتباس
برنامه های مختلف و متنوعی را در نظر گرفته و از مدتها
قبل اقتباس را در دستور کار خود قرار داده است که از
این جمله می توان به اقتباس سینمایی از کتابهای:
دا ،پایی که جا ماند! ،آن بیســت و سه نفر و چندین اثر
ارزشــمند دیگر در زمینه دفاع مقدس نام برد که روی
آنها کار شده و تالش میشود شرایط تولید آنها فراهم
گردد.
حســنی در بخش دیگری از صحبت خود گفت :بر

اساس همین سیاست ما با جشــنواره فیلم کودک به
این تفاهم رســیدیم که امســال در این جشنواره به
اقتباس توجه ویژهای شــود و مقرر شد در صورتی که
فیلمنامهنویســانِ عالقمند به امر اقتباس از روی سه
کتاب با محوریت کودک و نوجــوان به نامهای :زمانی
برای بزرگ شدن نوشته آقای محســن مومنی ،قصه
های سبالن نوشته آقای محمد رضا بایرامی و بچههای
کارون نوشــته آقای احمد دهقان فیلمنامههایی ارائه
دهند که در جشــنواره یکی از رتبههای اول تا ســوم
را کسب کند به نویســندگان این فیلمنامهها جوایزی
اهدا شــود و انشــاا ..با رعایت حقوق نویسندگان این
کتابها شــرایطی برای برگردان ســینمایی این آثار
فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد:به ایــن نکته هم باید اشــاره کرد در
شــکل حرفه ای همواره یکی از انگیزههای رویآوری
کمپانیهای بزرگ فیلمسازی به اســتفاده از ادبیات
رایت آن اثر مشاهده
داســتانی و رقابت در خرید کپی ِ
میزان استقبالی اســت که مخاطب از آن متن مکتوب
داشته است .این امر اطمینان خاطری به تهیه کننده و
گروه تولید میدهد و میزان استقبال مخاطب را تا حد
قابل اعتنایی تضمین میکند .میزان استقبال مخاطب
از اغلب کتابهای منتشر شده حوزه هنری نشان داده
که می توان نگاه متفاوت و ویژه ای به این آثار داشت و
از این گنجینه ادبیاتی در رشته های مختلف نمایشی
بهره برد.

ماه رمضان و تمهیدهای ویژه برای جذب مخاطب در سینماها

محمود کاظمی
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اگر سینما رفتن را یک سنت بدانیم ،میتوانیم برای ماه رمضان امسال به طرحهایی فکر کنیم که مخاطب را به سالن های سینما بیاورد
و مانع رکود و رخوت در این ایام شود.
ماه مبارک رمضان فرا رسیده است ،این ماه ،ماه ضیافت الهی است ،ماه جشن مسلمانان .برای این ماه میتوان برنامههایی ویژه داشت.
همان طور که در خانوادههای ایرانی آیینها و مراسمی ویژه این ماه وجود دارد و همین آیینهاست که حال و هوایی خاص به ماه رمضان
میدهد .اگر سینما رفتن را یک سنت بدانیم ،میتوانیم برای ماه رمضان امسال به طرحهایی فکر کنیم که مخاطب را به سالن های سینما
بیاورد و مانع رکود و رخوت در این ایام شود .طبیعی است ماه رمضان مانند هر بازه زمانی ،خصوصیاتی دارد .امتیازهایی و نقاط ضعفی که
میتوان با برنامه ریزی آن را اصالح کرد .پایان ماه رمضان ،با اکران عید فطر گره خورده که برای سینماداران موسم جذب مخاطب است .اما
یک ماه ،سالن ها درگیر کمبود مخاطب و سردی گیشه هستند .در ادوار مختلف ،راهکارهایی متعدد برای حل این معضل اندیشیده شده،
بعضی جواب داده و بعضی شکست خورده است .قطعا هدف از ماه رمضان ،تقویت روحیه معنوی و تزکیه نفس است .فردی نباید این فرصت
استثنایی را از اقشار مختلف جامعه بگیرد ،اما در کنار عبادت و توجه به فرایض دینی میتوان زمانهایی را به تفریح و سرگرمیهایی مشروع
و فرهنگی اختصاص داد .کاری که تلویزیون انجام داده و با ساخت سریالها و تولید ویژه برنامههایی مخاطب جذب میکند .نمایش آثار
دینی و متناسب با فضای معنوی این ماه ،اختصاص سانسهایی پس از اذان مغرب ،برگزاری رویدادهای خاص ،دعوت از عوامل ساخت
فیلمها و چهرههای شاخص شاید بتواند بخشی از معضل کاهش مخاطب در این ماه را جبران کند.
از خداوند متعال میخواهم توفیق بهرهمنــدی از برکتهای این ماه به همه ما عطا بفرماید و طعم شــیرین عبادت خالصانه و خدمت
صادقانه را به ما ارزانی دارد.
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یادداشت
پدیده قاچــاق فیلــم و محصــوالت فرهنگی
متاسفانه به معضل اساسی و تهدیدکننده در کشور
تبدیل شده اســت .موضوعی که بیش از یک دهه
پیرامون آن بحث و بررسی  ،ستاد ،کمیته و تبصره
ارائه شده؛ ولی ،همچنان ،هر از گاهی شاهد وقوع
این پدیده شــوم در سطح کشور هســتیم .پدیده
خطرناک و زیانباری که شرایط سخت و شکننده
سینما را دچار ناامنی و مخاطره بیشتری می سازد.
نگاهی به پیشــینه این موضوع نشــان می دهد
که در مقاطع مختلــف زمانــی و ادوار گوناگون،
پاره ایی اقدامات برای مهار و مدیریت این بحران
صورت گرفته است .نخســتین گردهمایی بزرگ
ســینماگران در اعتــراض به قاچــاق فیلمهای
ســینمایی و محصوالت فرهنگی خــرداد  ۸۶با
سخنرانی تعدادی از هنرمندان و مدیران فرهنگی
در مراســمی رســمی صورت گرفته است .در آن
گردهمایی پس از سخنان میرکریمی رئیس هیئت
مدیره وقت خانه ســینما ،رضا کیانیان ،رســول
صدرعاملی ،فرهاد توحیدی و رخشان بنیاعتماد،
مهندس جعفری جلــوه معاون ســینمایی وقت
وزیر ارشاد هم سخنرانی کرده اند .حتی ،امیررضا
خادم ،نماینده وقت مردم تهران و عضو کمیسیون
فرهنگی مجلس شــورای اســامی ،نیز ،از دیگر
سخنران مراســم اعتراض ســینماگران ایرانی به
قاچاق فیلمهای سینمایی بود و علیرضا رئیسیان
و رویا تیموریــان هم لحظاتی دربــاره این پدیده
شوم ســخن گفتند .اجرای مراسم را زنده یاد علی
معلم به عهده داشــت .بیانیه تجمع سینماگران
ایرانی در احقاق حق ســینمای ایران را هم توسط
پرویز پرســتویی به عنوان دبیر یازدهمین جشن
خانه سینما قرائت شد و ظاهرا ،طومار امضاءشده
هنرمندان هم به موزه سینما اهدا گردیده است.
هرچند پیش از این گردهمایی به صورت پراکنده
و فردی بارها و به کرات نســبت به پدیده ســیاه
قاچاق فیلم واکنــش های معترضانه شــده بود.
اکنون ،بیش از یــک دهــه از آن گردهمایی می
گذرد و هفته و ماهی نیست که شــاهد وقوع این
گونه اتفاقات نباشیم .تازه ترین مود قاچاق فیلم به
انتشار فیلم سینمایی «گشت  »۲مربوط می شود.
فیلمی که هم اکنون ،در سینماهای کشور در حال
اکران است .اســتنباط می شود مجاری رسمی در
برخورد با پدیده قاچاق فیلم ایرانی به نتایج موثر،
ملموس و سودمندی نرسیده اند.
تردیدی نیســت که ناامنی های به وجود آمده
درعرصــه توزیع محصــوالت فرهنگــی یقینا با
پشــتیبانی باندهایی شــکل گرفته که در این راه
فقط سود مالی مدنظرشان نبوده و اهداف دیگری
را نیز می تــوان از جریان به وجود آمــده در این
راستا کشــف کرد .این نوع ناامنی ها ،ضررش تنها
به تولیدکنندگان فیلم بر نمی گردد ،بلکه تمامی
صنوف و جریان های داخل ســینما از این مسئله
دچار ضرر خواهند شد .مسلما قاچاق فیلم صرفا،
خسارت به حقوق مادی نیست ،بلکه اشاعه و قوت
گیری این پدیده ،از بین بردن کلیت صنعت سینما
را به همراه دارد.
سینمای ما با انواع مشــکالت و فراز و نشیب ها

چرا فضا برای قاچاقچیهای سینما امن است؟
حامد اکبری
دست و پنجه نرم می کند .فعالیت های ســینمایی از ایده تا عرضه با چالش های بی شماری همراه است .طبیعی
است در این میان ،بی اعتنایی به قاچاق فیلم در درازمدت باعث می شود تا بخش های خصوصی نابود شوند و فضایی
فراهم گردد که سرمایه گذاران خصوصی با هیچ گونه مشوق ها و تمهیداتی پا تو این عرصه نگذارند .ضمن اینکه،
پیامدهای تلخ اقتصادی و اعتباری در بخش های دولتی هم جای خود دارد.
چه مراکز و نهادهای مسئول و متولی این جریان هســتند؟ در این زمینه ،مسلما ،فقط صاحبان آثار نمی توانند
مسئولیت صیانت و مراقبت از محصوالت شان را بر عهده داشته باشند .فیلم ،فرایندی جمعی است و برای استفاده و
بهره برداری عمومی و اجتماعی آن نیازمند تعامل و همکاری نهادها و اشخاص مختلف است .قطعا ،نهادهای مختلف
در این جریان می توانند یاری کننده اهالی سینما باشند .نهادهایی همچون :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،قوه
قضائیه ،کمیسیون فرهنگی مجلس ،خانه سینما و نیروی انتظامی از جمله نهادهای رسمی هستند که می توانند
در ایجاد فضای امن و امنیت سینما تاثیرگذار و نقش آفرین باشند.
احساس می شود برغم وجود ســتادهایی مشخص در این زمینه و اقدامات فرمایشــی و تبلیغاتی هر بار که این
موضوع اتفاق می افتد نوعی همصدایی اعتراضی شکل می گیرد و بعد از اندک زمانی  ،فراموش می شود.
نکته مهم اینکه به نظر می رسد با وجود اتفاقات جدید مثل انتشار فایل فیلم در فضای مجازی و توزیع آن ها قبل
از اکران عمومی ابعاد گسترده تری پیدا کرده است .این موضوع به نوعی بخش خصوصی سینمای ایران را زیر سئوال
می برد و در حال حاضر نباید فقط به پیگیری برای موضوع فروش غیرقانونی فیلم ها محدود شــود ،فراتر از این،
بباید از نظر حقرقی با نمایش آثار در اتوبوس ها ،قطارها ،شبکه های ماهواره ای و  ...نیز برخورد جدی به عمل آید.
برای برخورد و مهار این پدیده نیازمند راهکارهای گوناگون ،همزمان و توامان هســتیم .یک جنبش همگانی و
عمومی الزم است تا در ابعاد مختلف فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی با این موضوع برخورد صورت گیرد .مسیرها و
روش های زیادی برای حل این معضل وجود دارد که از جمله راهکارها می تواند موارد ذیل باشد:
احیای کمیته صیانت از آثار سینمای ایران و تامین تصمیمات آن از طریق ضمانت های اجرایی و عملی فرهنگ سازی و آگاهی بخشــی در مقیاس ملی با مشارکت صاحب نظران و کارشناســان و تشریح اهیمت وحساسیت این موضع و تبیین شرعی و فقهی و قانونی قاچاق و اطالع رسانی وسیع به افکار عمومی در راستای عدم
تهیه آثار از مجاری قاچاق و تشــویق به نخریدن ،دانلود نکردن و  ...باید فضایی فراهم شود تا مردم به این نوع آثار
مانند :اموال مسروقه و حق الناس نگاه کنند.
 رصد و پیگری فضاهای مجازی سایت هایی که اقدام به توزیع و پخش این گونه محصوالت قاچاق می کنند باتدابیر تخصصی تر.
 دقت و حساسیت بیشــتر خود صاحبان آثار و لزوم هوشــمندی و مراقبت در نحوه واگذاری آثار برای مراکز واشخاص
 برخورد محکم و جدی با بعضا ،کسانی که به دالیلی از انتشار فیلم هایشان استقبال می کنند. انعکاس شــفاف تر فعالیت مراکز ذیربط در موضوع مبارزه با قاچاق فیلم ها ماننــد :پلیس فتا ،پلیس امنیت وکمیته صیانت از آثار سینمای ایران و ...
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گزارش

گزارشی از جلسه نقد و بررسی مستند حراج بزرگ از تولیدات سازمان سینمایی حوزه هنری

این فیلم جسورانه و قابل تقدیر است
عصر یکشنبه  ۷خرداد ،یکصد و چهاردهمین
برنامه «سینماروایت» با حضور محمد تقی
فهیم (منتقد) و رسول شادمانی (مجری-
کارشناس) به رونمایی و نقد و بررسی فیلم
مستند «حراج بزرگ» با حضور آرش انیسی
کارگردان این اثر اختصاص یافت.
برپایه این گزارش ،این فیلم مستند که از
جدیدترین تولیدات مرکز مستند سوره حوزه
هنری محسوب می شود و به بحران تولید
چای در شمال کشور می پردازد در حالی در
این برنامه مورد نقد و بررسی قرار گرفت که
بعد از حضور در جشنواره فیلم عمار ،نخستین
نمایش عمومی خود را تجربه می کرد.
26

«آرش انیسی » که عالوه بر کارگردانی ،تهیه کنندگی این فیلم مستند را نیز برعهده
داشته است با بیان اینکه من تمام حرف هایی را که می خواستم بیان کنم در این فیلم با
مخاطب در میان گذاشته ام گفت :معتقدم تک تک ما در شکل گیری شرایطی که برای
ما رقم می خورد مسئول هستیم لذا به جای اینکه از شرایط ناله کنیم و بیش از اینکه به
دنبال مقصر باشیم و انگشت اتهام را به ســمت این دولت یا آن دولت بگیریم بهتر است
خودمان را از مشکالت پیش آمده مبرا ندانیم.
«محمدتقی فهیم» منتقد کشــورمان نیز در این برنامه اظهار داشــت :فیلم مستند
«حراج بزرگ» به دنبال بیان مشکلی به نام «بحران در تولید» است و این در حالی است
که معموال اساس حیات هر جامعه ای «صنعت» است و اگر تولید در هر کشوری مورد
بی توجهی قرار بگیرد شک نکنید که مردم آن کشور ،فقط مصرف کننده خواهند بود.
وی با بیان اینکه فیلم به درســتی بر روی بحران تولید انگشــت گذاشته است افزود:
دغدغه رکود و بی مهری نســبت به تولید در فیلم به خوبی احساس می شود و بیشتر
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از هر چیزی خودش را به رخ مخاطب می کشد .فیلمساز با
بهره گیری از انواع تصویرســازی و بویژه پلک هایی که در
فیلم دیده می شود به نوعی به ما بگوید که «مشکل تولید»
همچنان تداوم دارد .اما با همه حُ سن هایی که در فیلم دیده
می شود فیلمساز نتوانســته به این دغدغه و مشکل ،عمق
ببخشد و نتوانسته ما را به سرمنشاء شکل گیری بحران که
همان بحث استثمار و سوء مدیریت است سوق دهد و فیلم
در ســطح باقی می ماند به گونه ای که قدرت نقب زدن به
این مساله را ندارد.
مستندسازی در کشور از دامنه روشنفکری رخ برکشیده
و شکلی اجتماعی به خود گرفته است
این کارشناس سینما ادامه داد :فیلمساز می توانست برای
عمق بخشی به فیلم خود از تحقیق و پژوهش بیشتر و عمیق
تری استفاده کند و این معضل را در یک روند تاریخی تحلیل
کند .اما گویا بیشــتر خواســته مثل همه فیلمسازان ،تنها
یک فیلم بسازد تا مشــکل را بیان کند .خوشبختانه امروزه
مستندسازی در کشور ما از دامنه روشنفکری رخ برکشیده
و شکلی اجتماعی و کالن تری به خودش گرفته است .این
در حالی بود که یک زمانی ،مستند سازان فقط در پی بروز
تمنیات فردی خودشــان بودند اما چند دهه ای است که با
رونق فیلمسازی ،شکل ارائه مستندها نیز تفاوت شده است.
همیشه به دنبال یک منجی هســتیم درحالی که منجی
واقعی «من » و «شما» هستیم
آرش انیسی در پاسخ به صحبت های منتقد جلسه گفت:
مواردی که آقای فهیم بیان کردند اختالف سلیقه و نگاه من
با ایشان است و من معتقدم مشکالتی که در فیلم وجود دارد
یک نگاه بیرونی ندارد و من در شکل گیری این مشکالت،
هیچ نگاه اســتثماری در جامعه نمی بینم .ضمن اینکه ما
همیشه به دنبال راه نجات و یک منجی هستیم درحالی که
منجی واقعی «من » و «شما» هستیم.
وی در مــورد تحقیــق و پژوهش این اثر اظهار داشــت:
تحقیق و پژوهش فیلم «حراج بزرگ» ،بیش از  ۶ماه به طول
انجامیده است و من به عمد نخواستم در راستای تحقیقات
تئوریک به سراغ نظریه پردازان مختلف بروم چرا که در این
وضعیت فیلم تبدیل به یک درس گفتار می شده است.

تحقیق و
پژوهش فیلم
«حراج بزرگ»،
بیش از  ۶ماه به
طول انجامیده
است و من به
عمد نخواستم در
راستای تحقیقات
تئوریک به سراغ
نظریه پردازان
مختلف بروم

کارگردان فیلم مستند «حراج بزرگ » تصریح کرد :من
بیشتر سعی کردم تحقیقات را درک کنم و از زاویه دوربین
خودم این تحقیقات را در اختیار مخاطب قرار دهم و دوست
نداشتم مخاطب را با یکسری آمار و حرف هایی که همچون
خیلی از نشست های خبری که نتیجه ای در بر ندارند درگیر
کنم .لذا بر این باور بودم که مخاطب من فقط حس کند چه
اتفاقی درحال شکل گیری است.
فهیم در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه
منظور من از اینکه فیلم نتوانسته عمیق باشد به معنا ضعف
فیلم نیست اظهار داشــت :اتفاقا معتقدم این فیلم در حد
یک کار تلویزیونی و حتی باالتر از آن قــرار دارد .اما زمانی
منتقدین در کنار فیلمســاز قرار می گیرند که اثرش از یک
کار معمولی ،یک گام جلوتر باشد و فیلمساز هم با موضوعی
که انتخاب می کند در کنار مردم قرار بگیرد.
فهیم اضافه کرد :این فیلم هنگامی که به سراغ بحران تولید
می رود می توانســت به جاهایی انگشت بگذارد تا مخاطب
متوجه شود چه کسی مقصر این وضعیت است .برخالف نگاه
فیلمساز که معتقد اســت تک تک مردم مقصر هستند من

معتقدم مقصر واقعی مردم نیســتند .بلکه کسانی مقصرند
که برگرده مردم ســوار شــده اند و از جیب ملت ،صندلی
مدیریت را تصاحب کرده اند .درصد تولیدات کشورخوابیده
و تولیدکنندگان به فکر سودهای دیگری هستند!
این منتقد و کارشناس رســانه تاکید کرد :فیلم «حراج
بزرگ» فقط در اســم به موضوع حراج اشاره می کند اما در
کلیات ،فیلم ساده ای است که نمی تواند به صورت عمیق،
موضوع موردنظر را کالبد شکافی کند .هم اکنون  ۸۰درصد
تولیدات کشور خوابیده است و تولیدکنندگان بیشتر به فکر
سودهای دیگری مثل بورس ،سکه ،دالر و خواباندن پول در
بانک ها هستند .واقعا چه کسی مقصر این وضعیت است؟!
وظیفه فیلمساز در این میان این است که این وضعیت را به
درستی به چالش بکشاند و اینجاست که منتقدین درکنار
فیلمسازان قرار می گیرند.
در بخش دیگری از این برنامه برخی از حاضرین در جلسه
به ارائه نقطه نظرات خود نســبت به فیلم پرداختند .محمد
آقــازاده از جامعه منتقدین گفت :من این فیلم را دوســت
داشتم و سینمای ما به این نوع فیلم ها نیاز دارد .این فیلم به
راحتی از هم گسیختگی بحران را نشان می دهد و خوشحالم
که آقای انیسی دوربینش را برداشته و به دنبال ضبط یکی
از دردهای جامعه رفته است در حالی که خیلی ها بیشتر به
فکر کپی پیس هستند!
گووان مهر اسماعیل پور ،فیلمساز و فیلمنامه نویس هم
گفت :این اثر دارای حرف بسیار شریفی است اما بیشتر به
یک گزارش تلویزیونی شبیه است تا یک فیلم مستند ،فیلم
از نقض تکنیک رنج می برد ،البته تدوین فیلم خوب بود.
شفیع آقامحمدیان فیلمساز کشــورمان نیز با بیان اینکه
این فیلم بسیار شفاف و قابل تقدیر است یادآور شد :اشکال
اساسی این نوع فیلم ها ،تکرار مکررات است .زمانی فیلم می
تواند متفاوت باشد که راه حل جدی هم بر مشکل ارائه دهد
در حالی که این فیلم فقط درد را بیان می کند.
انیسی درمورد راهکار پاسخ داد :من فکر می کنم فیلم به
راهکار هم اشاره دارد و معتقدم همه ما در بحران تولید چای
مقصر هســتیم و به نوعی همه ما بخشی از مشکل هستیم!
همه ساله تعداد قابل توجهی مســافر به شمال کشور سفر
می کنند و آنجا تفریح می کنند ،اگر این افراد ســالی چند
کیلو چای ایرانی برای مصرف خریداری کنند بســیاری از
مشکالت چایکاران حل خواهد شد.
کارگردان «حراج بزرگ» در مورد جای خالی مسئولین
دولتی برای پاسخگویی به بحران تولید چای در فیلم گفت:
ربط دادن مشکالت به دولت ها حربه ای است که مردم ما
اسیر آن هستند و من فکر نمی کنم مشکل ما تنها متوجه
دولتها باشد چرا که دولتها درچارچوبی که در اختیار دارند
کار می کنند .این درحالی است که مشکل های ما اساسی
تر و ریشه ای تر است.
رســول شــادمانی نیز در پایان اعالم کرد یکشنبه هفته
آینده به دلیل تقارن با رحلت حضرت امام(ره) ،سینماروایت
برنامه ای نخواهد داشت و جلســه بعدی آن  ۲۱خرداد ماه
خواهد بود.
یکصد و چهاردهمین برنامه «سینماروایت» عصر یکشنبه،
 ۷خرداد در مجتمع فرهنگی هنری اسوه برگزار شد.
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گزارش
حسن برزیده در «چشم شب روشن» عنوان کرد:

برای ساخت «مزارشریف» حمایت خوبی توسط حوزه هنری شد

اکبر نبوی مجری و کارشناس سینمایی برنامه
«چشم شب روشن» میزبان حسن برزیده بود و
با او درباره سریال جدیدش ،احوال سینما ،استقالل
فیلمسازان ،ساخت فیلم درباره اعتقادات و وجود
مدعیان بسیار در این حوزه گپ زد.

به گزارش ماهنامه ســوره ســینما به نقل از روابط
عمومی برنامه «چشــم شب روشــن» ،حسن برزیده
در ابتدای ایــن برنامه درباره «پــرواز در ارتفاع صفر»
که مشغول ساخت آن اســت ،توضیح داد :این سریال
به مســائل خانوادگی می پردازد .سریال تلخی نیست
و ســرانجام خوبی دارد .مرور یک زندگی یک نسل و
مرارت ها و سختی های آنها اســت که بعد از انقالب و
جنگ داشته اند.
این فیلمساز در پاســخ به این سوال نبوی که حال و
هوای سینما را چطور می بینید ،اظهار کرد :اگر بخواهم
به صورت نسبی بگویم حال سینما خوب است .همین
که امید داریم که شرایط بهتر خواهد شد خوب است.
ما همیشه گالیه داریم ،مشــکالت را بیشتر حس می
کنیم و از مسئوالن توقع حمایت داریم .سینما نیاز به
حمایت دارد تا بتواند راه بیفتــد و بدود و خودش را به
مقصد برساند.
برزیده ادامه داد :فیلمساز باید استقالل داشته باشد
و آنچه به ذهنش برای مصلحت جامعه می رســد بیان
کند .گاهی سینما پیش بینی و پیشگویی می کند و می
تواند جلوی خســارت آینده را بگیرد .حرفهای سینما
باید حرف خود فیلمساز باشد و او دچار خودسانسوری
نشود.
وی در پاســخ به اینکه طی ساخت ســه فیلم بلند
ســینمایی که در کارنامه اش دارد ،چقدر استقالل او
خدشه دار شده است ،تصریح کرد :متاسفانه این اتفاق
عامی است و برای اغلب فیلمسازان افتاده و فیلمنامه
های بسیاری هســتند که در کشوی فیلمسازان خاک
می خورد و شرایط ساختشان فراهم نمی شود« .مزار
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شــریف» جزو همان آثار بود که  ۱۰سال طول کشید
تا ساخته شود .چون حساسیت زیادی روی آن وجود
داشت و حتی به من می گفتند موضوع آن درباره یک
شکست دیپلماتیک است و اصال چرا شما می خواهید
فیلم آن را بســازید و قرار نیســت درباره این موضوع
حرفی زده شــود .اما من معتقدم درباره شکســت ها
هم باید حرف زد .حمایت یعنی همین که فیلمســاز
بتواند به موقع فیلمی را که می خواهد بسازد ،نه اینکه
فیلمنامه اش  ۱۰سال خاک بخورد.
کارگردان «مزار شریف» تصریح کرد :برای ساخت این
فیلم حمایت خوبی از ما توسط حوزه هنری انجام شد.
حتی برخی مفاهیمی در فیلم بود که می دانستم مورد
قبول مدیران حوزه نیست .مثال جمله ای بود که خیلی
بحث برانگیز بود؛ «هیچ جنگی به نفع هیچ ملتی نیست».
در حالی که در حوزه هنری با این جمله مشکالت زیادی
داشتند اما اجازه دادند از آن استفاده کنیم.
وی تصریح کرد :معنای این جمله این نیست که هیچ
ملتی نباید بجنگد و اگر در شرایطی قرار گرفت که الزامی
داشت باید بجنگد و خود من یکی از محصوالت دوران
جنگ هستم و حضور در آن جزو افتخاراتم هست.
نبوی نیز به نوعی مخالفت خود با این جمله را اعالم و
اظهار کرد :کشوری که هر لحظه برای او خطراتی قابل
تصور است و اصال محاصره شده است ،طبق این جمله
پیش نمی رود .البته این جمله از نظر جوهری درست
است و ادیان آسمانی هم به طور کلی با جنگ مشکل
دارند .اما دفاع مقدس ما نقطه مقابل جنگ است و آن
دفاع هم علیه جنگ بوده است.
در ادامه بحث ،نبوی دربــاره پرداختن به موضوعات
ملی و مذهبی همچــون عید نوروز و مــاه رمضان در
سینما از برزیده پرسید و وی اینطور پاسخ داد :صحبت
کردن درباره اعتقادات کار خیلی سختی شده است .به
این دلیل که هنرمند به سرعت متهم می شود که کار
تبلیغاتی برای حکومت انجام داده اســت .این موضوع
برای منی که بر ایدئولوژی حاکم بر کشور اعتقاد دارم
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و البته نه اشخاص -چرا که ممکن است حتی با افرادی
که در رأس هستند زاویه داشته باشم -ولی می دانم من
مسلمان در هر حکومتی باید اعتقادات خودمم را تبلیغ
کنم .اما خیلی ها ایدئولوژی را قبول ندارد و می گویند
اگر حاکم شود ،مشکالتی ایجاد می شود.
این فیلمســاز تصریح کرد :جالب است همین «مزار
شریف» که من ساخت آن را وظیفه خود می دانستم و
تعدادی جوان به خاطر تصمیمات غلط سیاسیون کشته
شده اند .اما وقتی در این باره حرف می زنیم گرچه مردم
عادی حق دارند فکر کنند این فیلم شاید یک پروپاگاندا
برای نظام است -که البته اینطور نیست و فیلم منتقد
اســت -اما جالب اینکه خیلی از بچه های هم عقیده با
ما ،جلوی ما می ایستند.
برزیده تأکید کرد :کارهای اعتقادی مدعی زیاد دارد.
ماه رمضان هم مدعی زیاد دارد .تلویزیون ســریالهایی
در ماه رمضان پخش می کند که قرار اســت مناسبتی
باشــد اما ربطی به این ماه ندارد .تلویزیون در بخش
مناسبتی قدرتمندتر از ســینما است .چون تکرار این
مفاهیم طی مثال  ۳۰شــب موفق تر است تا طی یک
نوبت در سینما .البته خود من اخیرا به آقای میرباقری
پیشنهاد دادم که می خواهم درباره ماه رمضان سریال
بسازم .شما وقتی درباره ماه رمضان حرف می زنید قطعا
به مفاهیم بلند این ماه برمی گــردد .ما در ماه مبارک
رمضان مخاطبان آماده تری برای شنیدن برخی چیزها
داریم .خود من تجربه ساخت چنین سریالی داشته ام
و «مثل هیچکس» که درباره بحث مشکالت خانوادگی
پیرامون مسئله ارث و میراث بود باعث شد خیلی ها به
من زنگ بزنند و بگویند ما چنین مشکلی داشتیم و با
دیدن سریال شما حل شد.
برزیده در پاســخ به این ســوال نبوی که منظور از
بسیار بودن مدعی در این عرصه چیست؟ توضیح داد:
شما فکر کنید یک نفر فیلمنامه ای درباره عاشورا می
نویســد ،آن را پیش مراجع می برد و تایید می گیرد،
بعد فیلم اکران می شــود اما کسی می آید و می گوید
این فیلم نباید اکران شــود وگرنه ما کفن می پوشیم.
این یعنی مدعی! درباره مفاهیم دینی و آنچه به نظام و
انقالب ارتباط پیدا می کند ،همواره مدعی وجود دارد
که به روایت ها ایراد بگیرند.
وی اضافه کرد :من در فیلم «انسان و اسلحه» ساخته
مجتبی راعی بازی می کردم .در بخشی از این فیلم یک
فرمانده به فردی که در حال توطئه است سیلی می زند.
اما این بخش را از فیلم درآوردند! اینگونه فیلمسازان به
مرور دلزده می شوند در حالی که آنها این استراتژی را
دارند که به مخاطبان بگویند اینها هم انســان هستند
نه تافته جدا بافته که مخاطب را هم زده کند .اما چون
اجازه پیدا نمی کنیم آنچه درســت است انجام دهیم
پس می گوییم نکنیم که بهتر است.
«چشم شب روشن» در ماه مبارک رمضان هر شب
ســاعت  ۲۴با اجرای محمد صالح عال به صورت زنده
روانه آنتن شــبکه چهار و تکرار آن ساعت  ۱۴روز بعد
پخش می شود.

گفت و گو
کارگردان فیلم کوتاه «علمک»:

اثر بینالمللی باید به فطرت انسانها نزدیک باشد
حســین دارابی که اثرش اخیرا به بازار کن راه پیدا کرده بود گفت :آثار فطری که به نوعی
به فطرت انسان ها نزدیک است ،میتواند در جهان مورد اقبال قرار بگیرد و برای همه مردم
جذاب خواهد بود.
حســین دارابی در گفتوگویی دربــاره اینکه آیا هنگام ســاخت فیلــم «علمک» نگاه
بینالمللی داشت ،خاطرنشان کرد :واقعا نگاه بینالمللی نداشتم؛ چون ایدهاش خیلی اتفاقی
در مترو اتفاق افتاد و همان جا تصمیم گرفتم یک داســتان کوتاه بنویسم .من معموال عادت
دارم چیزهایی را که نظرم را جلب میکنند در کاغذ بنویســم ،بنابراین داســتان علمک هم
همین اتفاق برایش افتاد و تمام تالشــم این بود که آنچه در ذهن دارم به بهترین شکل آن
را بسازم تا اینکه ایدهام را به باشگاه فیلم سوره پیشــنهاد دادم و تشکر می کنم که واقعا مرا
کمک کردند.
وی دادمه داد :من بعد از «علمک» درسهای خوبی گرفتم و جالب است که برای این سوژه
خیلی آدمها موضوع را درک نمیکردند و حتی به مسخره میگرفتند اما باشگاه فیلم سوره
به من اعتماد کرد و فیلم را ســاختم« .علمک» واقعا مرا کمک کرد تا بدانم چطور میشود با
مخاطب خارجی ارتباط برقرار کرد .اصال فکرش را هم نمیکردم که اثرم از سوی مخاطبان
خارجی مــورد اقبال خوبی قرار بگیــرد .مخاطبان این فیلم واقعــا عکسالعملهای جالبی
داشتند.
این فیلمساز سپس درباره اینکه در ســاخت آثار بینالمللی باید چه شاخصههایی رعایت
شود تا حرف جهانی زده شــود ،یادآور شد :به نظرم خیلی مســائل میتواند از شاخصههای
یک کار بینالمللی باشد اما در مجموع اگر در ساخت اینگونه آثار یک سری کارهای فطری
بیشتر دخیل باشد و به نوعی به فطرت انسان ها نزدیک باشد ،میتواند در جهان مورد اقبال
قرار بگیرد و همه مردم هم خوششان میآید و برایشان جذاب خواهد بود .خوشبختانه سینما
طی این سال ها به یک زبانی رسیده که همه مردم آن را میفهمند.
دارابی در ادامه خاطرنشان کرد :قطعا میتوانیم حرفهایمان را به زبان خودمان بزنیم به
شرطی که زبان را دقیق بشناسیم و در عین حال فیلمهای دنیا را بررسی کرده باشیم ،در این
صورت است که به یک زبان مشترکی در سینما میرسیم تا دقیقا تفکراتمان را به همان زبان
به مخاطب منتقل کنیم .به نظرم یک فیلمســاز خوب باید تقوای فیلمسازی به خرج بدهد و
تکلیف خودش را مشخص کند.
وی یادآور شــد :یک نکته در این زمینه مطرح اســت و آن این اســت کــه گاهی بحث
جشــنوارهها و محافل هنری ما را بر ســر دوراهی میگذارد به دلیل اینکه معموال اینگونه
محافل پرتمتراقتر هستند ،گاهی فیلمســازان را به خاطر جذایتهایشان گول میزند ولی
اگر فیلمساز به یک الگویی برســد که مخاطب را اصل قرار بدهد و بحث اثرگذاری را مدنظر
قرار بدهد ،میتواند خیلی کارهای جدیتری داشته باشد.
کارگردان فیلم کوتاه «علمک» همچنین درباره اینکه چه برنامهای برای فیلمش در سطح
بینالملل و بازارهای بینالمللی دارد ،گفت :واقعا نمیدانم؛ چون خیلی نمیتوانم برنامهریزی
کنم .زیرا اگر هم قرار باشد کاری انجام بگیرد توســط خود حوزه هنری اتفاق میافتد .اما با
تجربهای که از ساخت «علمک» به دســت آوردم یاد گرفتم که میشود با یک زبان دیگری
کارهایی انجام داد تا مردم دنیا را جذب کرد .همچنین در عین حال باید در آثارمان به بحث
گل درشت بودن توجه کنیم .البته اصل شعار اتفاق بدی نیست اما هنرمند باید آنقدر خوب
به آن بپردازد تــا مخاطب پس نزند .به عنــوان مثال ،ما بســیاری از فیلمهای هالیوودی را
میبینیم که شعار زیادی دارد اما هنرمندانه به آن پرداخته شده است.
دارابی در پایان در پاسخ به اینکه رشد سینمایی حوزه هنری در عرصه بینالمللی را چطور
ارزیابی میکنید ،اظهار کــرد :واقعا در این زمینه خیلی اطالعات نــدارم اما میتوانم بگویم
حوزه هنری بعد از انقالب اسالمی یک خیزی داشت که واقعا عالی بود و توانست بسیاری از
فیلمسازان خوب را به کشــورمان معرفی کند .اگر این راه را ادامه بدهد و خیزشش را حفظ
کند و آن را به انحراف نکشــاند ،اتفاقهای خوبی خواهد افتاد چــون واقعا در حوزه انقالب
معتبر است.
سوره سینما ماهنامه داخلیسازمان سینمایی حوزه هنری خرداد 1396

29

یادداشت

به بهانه اکران بی موقع فیلم سینمایی ویالیی ها

فقدان مهندسی زمان در اکران فیلم ها

یزدان عشیری
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فقدان مهندسی زمان در سیاستگذاری اکران؛ حلقه مفقوده سینمای ماست.
همواره انتظار می رود تا کیفیت و ماهیت فیلم های ســینمایی به روز شــوند .ایده های تازه یی مطرح شود .گوشه
هایي از دردهای جامعه ،معضالت اجتماعی و خانواده ها ،مفاهیــم فرهنگی و دغدغه های ملی در فیلم ها بازتاب یابد.
این انتظار درست و به حقی است .ســینمایی که پا به پای جامعه و حتی ،چند گام جلوتر به پیش نتازد در جا می زند،
فسیل می شود و نه تنها دردی از جامعه را دوا نمی کند که خود ،بدل به درد مضاعفی ميشود .
سینمای ایران خوشــبختانه ،در این زمینه ها جهش های خوبی داشــته وگام های قوی و محکمی برداشته است تا
جایی که حتی ،در چشم انداز سینمای جهان ،نامش می درخشد؛ ولی ،این سینما متاسفانه ،تمام اضالعش به موازات
هم رشــد نکرده اند .نوعی «عدم هارمونی» در بخش های مختلف آن دیده می شــود .بعضی قسمت هایش هنوز ،در
گذشــته جا مانده و یکی از اضالعش كه اکران فیلم است با چرخه معیوب و سنتی ،تناســب چندانی ندارد .البته در
همین چرخه چند اليهاي شــاید ،در مقایســه با آن دیگران بهتر کار می کنند ولی در کل ،سیستم پخش و اکران در
سینمای ایران دچار نوعی رکود و درجا زدگی است.
بدون تردید ،ایجاد تحول در ساختار و شــکل توزیع اکران فیلم و به تعبیری«مهندســی زمان اکران فیلم ها» یک
ضرورت اســت و چینش فیلمها در جدول زمان بندی اکران نیازمند آگاهی های الزم و هوشمندی بیش تری است.
تجربه اکران فیلم ســینمایی «ویالیی ها» به کارگردانی منیره قیدی به عنوان یک مصداق عینی و زنده نشان داده
است که یک فیلم خوب در شــرایط زمانی بد اکران کم رمقی خواهد داشــت .فیلمی که در زمان مناسب بی گمان،
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گستره مخاطبان خود را داشت.
در نظر داشتن فصل ها ،ماه ها ،مناســبت ها ،ایام تعطیل ،شرایط سیاسی
و اجتماعی جامعــه ،و  ...از فاکتورهای مهم در مهندســی زمان اکران فیلم
هاســت .تعطیالت نوروز ،تعطیالت عید فطر ،برخی تعطیالت مناســبتی و
مذهبی ،فراغت ماه های تابستان ،همزمانی با جشنواره های فجر در بهمن و
 ...همگی در بازخورد عمومی جامعه نسبت به اکران فیلم ها تاثیرگذار است.
متاسفانه ،به نظر می رسد شــورای اکران فیلم و سازمان سینمایی وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی بیش از آن که به مالحظــات و فاکتورهای مهم
اشاره شــده توجه نمایند دغدغه جوابگویی به مطالبه شرکت های پخش و
تهیه کنندگان آثار را دارند .ســاحت استقالل در جمع بندی آرای این شورا
احتماال متاثر از البی ها و مراودات فرامتن است.
از این رو ،در این سیستم آشفته و چرخه معیوب بعضا ،برخی فیلم ها سوار
اسب شانس می شوند و خوب می فروشــند و بعضی هم بر خالف شایستگی
هایشان از اسب می افتند؛ یعنی چرخه معیوب اکران فیلم ها بعضا باعث می
شود که یک اثر خوب و ارزشــمند در فضایی نامناسب ذبح شود و برخالف
انتظار و برغم داشــتن ظرفیت هــای بالقــوه و بالفعل به چشــم نیاید و با

استقبال مواجه نگردد.
بســیاری از کارشناسان در این رابطه
به لزوم ایجاد نظم ارگانیک در چینش
اکران اعتقاد دارند .خالیی که همچنان
با آن دســت و پنجه نرم مــی کنیم و
شــرایطی را رقم زده است که بخشی از
ســرمایه گذاری مادی و معنوی سینما
بی خود و بی جهت تلف شود.
مروری به زمان هــای پیک مخاطب
موید آن اســت که برای اکــران بویژه،
در زمان های خــاص مانند :نوروز ،عید
فطــر و  ...همواره حاشــیه هایی وجود
دارد .زد و بندهای پشــت پرده و میزان
نفــوذ و قدرت شــرکت هــای پخش و
صاحبان آثار خودش را نشــان می دهد
و تاثیرش را می گذارد .اگرچه پاره ایی
قواعد نانوشــته در تصمیم گیری های
شورای اکران دخیل است ولی مشخصا،
شــاخصه ها و اســتانداردهای روشنی
برای اکران وجود نــدارد .یعنی با نوعی
تصمیــم تجربی ،حدســی و احتماالت
ســروکار داریم .چرخه ایــی طراحی و
تعریف شــده نداریم .چون تجربه نشان
داده اکران نوروز فیلم ها می فروشــند
همه انتظار دارند فیلمشان در این مقطع
اکران شــود .این در حالی اســت که با
قدری اهمال و بی توجهی و رقم خوردن
فضایی مرده و کم فروغ اکران نوروز می
توان شرایط نحسی را برای کلیت اکران
سال رقم زد.
نکته قابل تامل اینجاست که متولیان
امور حتی ،به تجربه کشــورهای موفق
در زمینه ســینما هم توجه نمی کنند.
چه ایــرادی دارد با یک نــگاه تطبیقی
و مقایســه ای به الگوی اکران در سایر
کشــورها توجه کرد و ســپس با جامعه
شناسی بومی نســبت به چینش اکران
اقدام نمود؟
به عنوان مثــال در اروپــا و آمریکا،
در اعیادی مثل کریســمس و ژانویه یا
ابتدای فصل پاییــز فیلمهای خاصی به
نمایش درمی آید یا در ابتدای تعطیالت
تابســتانی اغلب ،فیلمهایی مناســب و
جذاب برای خانواده و کــودکان اکران
می شود.
طبیعی است برای رونق و گرمابخشی
بــه اکــران در همــه مقاطــع ،باید با
برنامهریزی و تدبیر بــرای عالقمندان
ســینما موج ســازی صورت گیرد تا از
طریــق ایجاد عالقــه به تناســب تنوع
مضامین و گونهها مخاطبان جذب شوند.
یکی از فاکتورهای مهم در اکران موفق
به توان و تجربه شــرکت های پخش بر
می گردد .متاســفانه در ایران مکانیسم
پخش مجهز به ســازوکارهای تبلیغاتی
و مناســبات اجتماعی ،نظرســنجی ها

و مشــوق های عمومی نداریم .بستری
وجود دارد و چند شــرکت پخش سنتی
در آن فعال هستند .هیچ گونه نظارت و
ارزشیابی در کار آن ها وجود ندارد.
ســینما ،توامان یک صنعت و سرمایه
گذاری اقتصادی هم هســت .متاسفانه
به این وجوه ســینما کمتر توجه شــده
است .تشویق مشتری و مخاطب فرایند و
مسیرهای پیچیده ایی دارد .بهره گیری
از تکنولوژی های روز ،ارائه تسهیالت و
مشــوق های جانبی ،استفاده از ظرفیت
های تبلیغاتی ،درک و توان بهره گیری از
شبکه های اجتماعی ،تبلیغات رادیویی
و تلویزیونی ،گفتمان سازی و تولید بسته
های محتوایی مکمل ،بهبود بخشــی به
وضعیت نمایشــی ،ایجاد کمپین های
تبلیغاتــی ،دیوارنــگاری یــا گرافیتی،
تبلیغات شــهری و محیطی ،و استفاده
از شــیوه ها و جذابیت های مختلف …
و اساس ،بکاربندی روش های تبلیغات
خالقانــه برای فروش فیلم هــا از جمله
نیازهایی است که در این صنعت اجتناب
ناپذیر است.
عالوه بر این ها ،مشــوق های زیادی
وجود دارد کــه بعضــا در جاهایی اجرا
می شــود از قبیل :تعیین تخفیف های
مقداری ،تعیــن قیمت هــای مختلف
برای سنین مختلف ،تعین تخفیف برای
مشتریان خانوادگی ،تعیین تخفیف برای
روز تولد مشــتری ،تعییــن قیمت های
مختلف ربای ساعات مختلف روز ،ایجاد
امکان رزرو هفتگی بلیت ،تعیین تخفیف
برای مشتریان ثابت سالن ،تعیین قیمت
های تلفیقی ( همراه با خوراکی و  ،)...و
 ...ده ها شیوه بازاریابی دیگر.
متاســفانه ســینمای ایران در حوزه
پخش و اکران مبتال به ساختارهای غلط
سنتی و گرفتار در چنبره آن است .برغم
تحوالت گســترده ایی که در این عرصه
رخ داده همچنــان ،در زمینه اکران تابع
بســترهای فرسوده و فســیل شده ایی
هستیم که دیگر جواب نمی دهد .اینکه
خروجی سینما منوط به تصمیم گیری
گروه یا گروه هایی معــدود و چند نفره
باشد اشتباه است.آنها ،فرضا ،که دلسوز
ســینما هم باشــند قادر به بکارگیری
تکنولوژی های روز و مدیریت های نوین
نیستند؛ و دیگر دوران مافیاهای کوچک
و بزرگ به سرآمده است.
همچنانکه در حوزه های ایده پردازی،
تولید و سیاستگذاری و سرمایه گذاری
نیاز به تحــول داریم بیــش از آن ها در
حوزه پخش و عرضه آثار نیــز ،نیازمند
ساختار های جدید هستیم .اکران فیلم
ها نیازمند مهندســی زمان اســت تا به
بهترین بازخوردها منجر شود.
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دیدگاه

ی ها
ویالی 
تصویر زنان و
مادرانی که
از یاد نمیروند

فرهاد قائمیان در یادداشــتی درباره فیلم «ویالیی ها»
نوشت :جنگ شاید ماجرایی مردانه باشد ،دست کم در نگاه
اول اینطور به نظر میرســد .اما این ،همه حقیقت جنگ
نیست .جنگ رویدادی اســت که زندگی را از روند عادی
و آرامش تهی می کند ،زنان و مــردان ،کودکان و جوانان
همزمان در معرض آن قــرار میگیرند ،بعضی قهرمان این
کارزار میشوند و بعضی نظار هگر.
ســا لهای جنگ برای ســرزمین من ،بــرای مردان و
زنانی که خون پاکشــان ضمانت آزادی ،امنیت و آبادانی
امروز است و برای تاریخ ،سرشــار از افتخار و غرور است.
پس همه تلخیها و اندو ِه از دســت
حماســههایی که در ِ
دادنها ،ماندگار و جاویدند.
لحظــات نابی کــه در «ســفر بــه چزابــه»« ،مزرعه
پدری»« ،هیوا»« ،نجات یافتــگان»« ،از کرخه تا راین»،
«دیدهبــان»« ،مهاجــر»« ،کیمیــا»« ،دکل» و بســیار
نگینهای درخشان سینمای دفاع مقدس ثبت شد هاند.
«ویالیی ها» برای من از این جنس است .برگی از تاریخ
ایثار و ایســتادگی .اینبار با نمایش چهــره معصوم و پاک
زنان و مادران ایرانی که در حادثه بزرگ جنگ ،سهم خود

را در حفظ این خاک ادا کردند.
«ویالیی ها» تالشی است شــرافتمندانه برای یادآوری
رنج ،شکوه ،درد و عظمت زنان و مادرانی که نه در حاشیه
جنگ ،که در بطن خون و شهادت بودند .چشمان بیقرار،
دلهای شکســته و تنهایی همیشگیشان زیر سایه حضور
مردان جنگ ،نیست .شــفاف و روشن است و قابل درک و
همدلی برانگیز.
فیلم میتوانــد در اکران بیش از این مورد توجه باشــد،
اگــر آنهایی که ســینمای شــریف و واقعگرا را دوســت
میدارند برای دیده شدن ارزشهای آن همداستان شوند.
همانگونه که حمید نعمتاهلل عزیز حاضر شــد فیلمش را
کمی با تاخیر اکران کند تا «ویالیی ها» بهتر دیده شود.
همه ما ،مایی که دلمان بــرای وطن میتپد ،همه ما که
روزهای خونین دفاع مقدس را به خاطر داریم ،همه ما که
قلبمان با یادآوری رنج مادران فرزند از دست داده به درد
میآید ،باید به تماشــای «ویالیی ها» بنشــینیم .فیلمی
که پیشکش ســینمای ایران به مادران و همسران بزرگوار
شهداست.

سهم باالی سینماهای حوزه هنری
در اکران فیلم سینمایی«ویالیی ها»
فیلم ســینمایی «ویالیی هــا» با موضوع
ارزشــمند روایت رنج هــا ،فــداکاری هاو
ایســتادگی ها و تصویر ناب مجاهدت زنان
و مادران در دوران دفاع مقــدس با حمایت
گسترده ســینماهای حوزه هنری در سطح
کشور اکران شد.
اگرچه اکران نا به هنگام فیلم باعث شــد
به تناســب شایســتگی و ظرفیتــش دیده
نشــود ولی با این حال ســازمان سینمایی
حوزه هنری با نگاهی دغدغه مند و حمایتی
کوشید تا سهم باالیی از ســینماهایش را به
اکران این فیلم اختصاص دهد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند از آن
جایی که نیمهی دوم ســال فصل رستاخیز
مصرف محصوالت فرهنگی اســت و مدارس
و دانشــگاهها بســیار در اقبال عمومی مؤثر
هســتند اکران این فیلم می بایست در نیمه
دوم سال صورت می گرفت تا امکان استفاده
و بهره مندی مخاطبان فراگیر این اثر بویژه،
دانش آموزان و دانشــجویان هم فراهم شود
که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
با این حال سازمان سینمایی حوزه هنری
با اختصاص ســینمای اســتقالل به عنوان
سینمای سرگروه کوشید تا این فیلم مهجور
واقع نشــود .در همین راســتا ،ویالییها در
همهی پردیسهای ســینمایی اکران شده
است.
این گونه فیلــم ها به دلیــل کارکردهای
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فرهنگی و اجتماعــی که دارند نیاز اســت
مورد حمایت نهادها و دستگاه های مختلف
فرهنگی و اجتماعی قرار گیــرد ولی به نظر
می رسد به جز حوزه هنری انقالب اسالمی
که در مقطــع اوج ترافیک اکــران بهترین
ســینما ها و بیشــترین ســینماهایش را به
این فیلم اختصاص داده حمایتی آشــکار و
ملموس از سوی دیگر نهادها صورت نگرفته
است.
بهتریــن ســینماهای حــوزه هنــری به
نمایــش فیلم ویالیــی ها اختصــاص داده
شد .سینماهای آزادی ،اســتقالل و سپیده
در تهران در کنار ســینماهای مهم اســتان
های مختلف از جمله :اســتان های اصفهان،
آذربایجان شرقی ،بوشهر ،همدان ،خراسان
رضوی تا این لحظه در اختیار فیلم سینمایی
ویالیی هــا قرار گرفتــه و برای شــهرهای
همدان ،ســنندج ،خرم اباد ،اروميه ،گرگان،
کاشــان ،بوشــهر و  ...نیز درخواست ارسال
نسخه شده است.
تقریبــا ،مهم تریــن و پرمخاطــب ترین
سینماهای حوزه هنری شــامل سینماهای
پردیس آزادی ،استقالل و سپیده در تهران،
همچنین ،پردیس هویزه مشــهد ،فلسطین
همدان ،چهار باغ اصفهان 29 ،بهمن تبریز و
سینما بهمن بوشهر و سینما بهمن کاشان از
جمله سینماهای هســتند که در اختیار این
فیلم قرار گرفته اند.
منبع:خبرگزاری دفاع مقدس

گزارش

حراج بزرگ در  +مستند
تاز هترین قسمت برنامه «به اضافه مستند» با موضوع نقد و
بررسی مستند «حراج بزرگ» روی آنتن شبکه مستند رفت.
به گزارش ماهنامه سوره سینما در این قسمت برنامه «به اضافه
مستند» سیدحسن موسویفرد ،کارشناسی صنعت و آرش انیسی،
کارگردان مستند «حراج بزرگ» با یکدیگر به بحث و گفتگو
نشستند.

در ابتدای این بحث آرش انیســی در ارتباط بــا داللی انتخاب
سوژه محوری «چای» برای این مستند گفت :شرایط اقتصادی در
کشور به نحوی اســت که ما میبینیم حضور هیچکدام از دولتها
باعث نشده که مردم احساس کنند در حوزه اقتصاد اتفاقات خوبی
به وقوع پیوسته است و من به شــخصه دوست داشتم جواب این
سوال را بفهمم که چرا شرایط کشور ما به این صورت است.
وی افزود :به همین خاطر وقتی به ســراغ تحقیق در ارتباط با
دالیل این موضوع رفتم ،دیدم که تمام مشــکالتی که متخصصان
در ارتباط با دالیل به وجود آمدن این مشکالت مطرح میکنند را
میتوان در یک نمونه کوچک پیرامون تولید چای در کشــور دید
و به همین خاطر به سراغ این سوژه رفتم.
در ادامه برنامه موسویفرد کارشــناس حوزه صنعت با اشاره به
اینکه «حراج بزرگ» مســتندی خوش ســاخت است؛ بیان کرد:
سوژه این مستند برای نمایش مشــکالت حوزه تولید در کشور؛
سوژه خوبی اســت و تیم تولید آن نیز به سراغ گروههای درستی
همچون مردم و تولیدکنندگان رفته است اما مشکل اصلی مستند
این مستند؛ نپرداختن به نقش دولت در این زمینه است؛ در حالی
که نقش دولت در این حوزه بسیار پررنگ است.
انیسی در پاسخ به این انتقاد با اشاره به پرداخت غیرمستقیم به
نقش دولت در این مســتند در توضیح اصلیترین مشکالت فعلی
این صنعت در داخل کشــور اظهار کرد :به نظر مــن اصلیترین
مشــکل حوزه تولید چای در کشــور ،کم بودن کیفیت محصول
تولید شده در این حوزه است؛ این در حالی است که قیمت خرید
چای سبز در ســا لهای گذشــته همواره افزایش یافته است اما
کشاورزان این حوزه همچنان از وضعیت آن ناراضی هستند.
موســویفرد با تکمیل ســخنان انیســی در ارتباط با مســئله
بیکیفیت بودن چای ایرانی گفت :در این زمینه به نظر میآید که
سهم کشاورزان در بیکیفیتی چای به مراتب کمتر از دولت است.
درواقع در بسیاری از صنایع مشکالت بیشتر از آن که متوجه خود
آن صنعت باشد؛ مربوط به بازار آن صنعت در داخل کشور است.
موسو یفرد افزود :از یک سو واردات چای صورت میگیرد و از
ســوی دیگر قاچاق چای و در این میان دولت در حال حاضر هیچ
نقشــی در مدیریت بازار چای ندارد و این امروز تبدیل به مشکلی
بزرگ در این عرصه شده است .هر چند که با توجه به بیشتر بودن
میزان مصرف نســبت به میزان تولید داخلی هیچکس منکر لزوم
واردات در این حوزه نیست.
وی افزود :در شرایط فعلی ســازمان چای همچون سازمان غله
عمل میکنــد و چای را از کشــاورز میخرد و بــرای فرآوری به
کارخانهها میدهد و در قبال آن به این کارخانهها پول میدهد در
حالی که باید مشخص باشد این چای قرار است در چه بازاری ،با
چه بستهبندی و برند و کیفیتی به فروش برسد.
انیسی در این قسمت از بحث با انتقاد از سیاست اشتباه دولتها
در گذراندن امور بدون توجه به فرهنگســازی در این حوزه گفت:
مشکل اساســی تولید در داخل از جمله در همین حوزه چای آن
اســت که دولتها به جای فرهنگســازی در زمینه تولید؛ سعی
میکنند صرفا امورات را بگذرانند تا همه را راضی نگه دارند؛ بدون

آن که به این فکر کنند که تا کی قرار اســت
این وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند؟
در ادامه موســویفرد با تایید نظر انیســی
در ارتبــاط با سیاســتگذاریهای اشــتباه
دولتها در این عرصــه گفت :در صنعت چای
قاعد هگذاری درســتی از سوی دولت صورت
نگرفته اســت این در حالی اســت که ما در
عرصه کشاورزی بیش از سایر حوز هها مراکز
تحقیقاتی و پژوهشــی داریم که میتوانستند
با انجام تحقیقــات در این حوزه بــه ارتقای
محصوالت تولید شده در آن کمک کنند.
در ادامه این بحث انیسی در ارتباط با نقش
دولتها در حوزه کشاورزی در سراسر جهان
گفــت :در همه جــای دنیا دولتهــا فقط به
عنوان ناظر در این حوزه حضور پیدا میکنند
و این خود کشاورزها هستند که هم محصول
را تولیــد میکننــد و هم آن محصــول را به
فروش میرسانند و دولت تنها در برخی موارد
خاص مثل خشکسالی به شــکل مستقیم به
کشاورزان کمک میکند.
وی افزود :به نظرم مشــکل کشــاورزی در
کشــور بیشــتر از آن که عدم کمک دولت به
کشاورزی باشــد؛ ورود بیش از حد دولت به
این حوزه است .یعنی اینکه دولت به کشاورز
میگوید من محصول شما را تضمینی میخرم؛
در حالی که این کار درستی نیست.
انیسی ادامه داد :وظیفه اصلی دولت؛ ایجاد
فرهنگ درســت تولید و نظارت بر بازار است؛
نه به این معنــا که مســتقیما ورود کند بلکه
از دور همانند یک ناظر بر بــازار نظارت کند
در حالی که همواره این تصور اشــتباه وجود
دارد که دولت باید مســتقیما وارد پروســه
تولید شود.
این کارگردان جوان خاطرنشان کرد :البته
یکی دیگر از مشــکالت در این حوزه آن است

که از همان ابتدا گروهی از افراد در دولتهای
مختلف حضور داشتند که نسبت به این عرصه
نگاهی منفعتطلبانه داشتند و در سود و زیان
این حوزه شــریک بودند و این شراکت افراد
در این ســودها باعث میشده که نه در جهت
مصالح کلی شــرکت بلکه در جهت سود این
افراد برنامهریزی کنند.
موسو یفرد کارشــناس صنعت در تکمیل
این بحث درباره نقش کشــاورزان در برطرف
کردن معضالت بخش کشــاورزی گفت :یکی
از اصلیترین مشکالت این حوزه آن است که
کشــاورزان یک هویت جمعی برای همکاری
بین خودشان تعریف نمیکنند.
وی ادامه داد :حجم زیــادی از محصوالت
کشاورزی کشــور در طول سال تلف میشود؛
چرا؟ چون دولت به جای تنظیم بازار ،متعهد
میشــود که اگر فالن محصول کشــاورزی
قیمتش از ایــن میزان کمتر شــد؛ من آن را
میخرم در حالی معلوم نیســت این محصول
خریداری شده؛ قرار است پس از خرید دچار
چه سرنوشتی شود!
انیســی در این قســمت بحث با اشــاره به
یک معضل فرهنگی در میان کشــاورزان در
ارتباط با بیاعتمادی بــه قانون گفت :معضل
اصلی این است که در میان کشاورزان ما یک
بیاعتمادی کلی نسبت به قانون وجود دارد و
دلیل آن هم این است که تبعات قانون معموال
در کشور ما برای همه افراد یکسان نیست.
موســویفرد در پایان این بحث خاطرنشان
کرد :به نظر من هر جا که در اقتصاد کشــور
معضلی وجود دارد که راهحل آن بدیهی است
ولی حل نمیشــود و به نتیجهای نمیرســد؛
حتما برای گروهی نفعــی وجود دارد که این
مشکل حل نمیشود.
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هزارتوی سینما «قیام» و پرسشهای بیپاسخ
سینما «قیام» برای فروش گذاشته شده
است و فارغ از قانونی بودن آن یا نبودنش،
مشخص نیست چرا بنیاد مستضعفان به عنوان
مالک در سایتهای خود خبر فروش آن را
اعالم نکرده است و مهمتر آنکه چرا شماره
رزرو بلیت سینما برای پیگیری فروش اعالم
شده است.

احسان زیورعالم

چند روزی است بر سردر ســینما قیام به
جای تبلیغ یک فیلم ،آگهی فروش یک ملک
تجاری به عجیبترین شــکل ممکن آویزان
اســت .خبر فروش ســینما قیام که در این
سالها محلی برای اجرای نمایشهای مجید
جعفری بوده است ،بازتاب گستردهای در میان
صفحات سینمایی داشته است و همگی از یک
فاجعه فرهنگی خبــر دادهاند .مجید جعفری
که سالهاست به هر نحو ،چراغ این سینمای
قدیمی را روشن نگاه داشته است ،معتقد است
موقعیت مکانی این سینما به نحوی است که
34

میتواند بــه یک پردیس مهم تبدیل شــود،
اتفاقی که برای پردیس چارســو در خیابان
جمهوری -یکی از خیابانهای پر ســینما در
گذشته  -رخ داده بود .با این حال بیایید کمی
به عقب بازگردیم .سینما قیام یکی از امالک
بنیاد مستضعفان است.
در  ۲۴فروردیــن  ۱۳۵۹خبــری در
روزنامههای ایران منتشر شد با این مضمون:
«روز گذشــته علی قدوســی دادستان کل
انقالب جمهوری اسالمی ایران دستور ضبط
کلیه سینماهای کشور را طبق حکم زیر صادر
کرد :دادستانی کل انقالب جمهوری اسالمی
ایران درصدد رفع فســاد و فحشــاء در کلیه
سطوح اســت و اماکن فرهنگی قابل استفاده
عموم باید در اختیار ارگان قابل اعتمادی باشد
تا جنبه پیشــرفت دین مبین اسالم تقویت
گردد و در ضمن منافــع حاصل از این اماکن
در اختیار بهبود فرهنگ یا شــرایط زیستن
مستضعفین قرار گیرد .در اجرای این منظور،
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به بنیاد مســتضعفین اجازه داده میشود که
به تشخیص آن بنیاد با رعایت کامل موازین
شرعیه نسبت به در اختیار گرفتن سینماهای
کشــور اقدام الزم به عمل آید .مقتضی است
نتیجه اقدامات در هر مورد به دادستانی کل
انقالب جمهوری اسالمی ایران گزارش شود».
در راســتای همین خبر و حکم باال بود که
سینماهای شــهر فرنگ ،شــهر قصه ،آفریقا
(آتالنتیک) پولیساریو (پولیدور) ،فلسطین و
چند سینمای دیگر در تهران و شهرستانها با
انتقال به بنیاد مستضعفان بار دیگر کار خود
را آغاز کردند.
امــا بعدهــا در اوج خاموش شــدن چراغ
ســینماها و به چــوب حراج گذاشــتن این
سازههای قدیمی قوانین سختگیرانهای برای
عدم تخریب سینماهای مصادره شده به وجود
آمد تا جایی که سالهاســت چراغ خاموش
ســینماهای اللهزار موجب نشــده است این
سازههای قدیمی به پاســاژهای نونوار نورانی

یادداشت
لوسترها تبدیل شوند.
در سوی دیگر ماجرا اما دو مسئله وجود دارد .نخست دستور رهبری
برای انتقال ســازههای فرهنگی از جمله ســینماها از بنیاد به حوزه
هنری اســت .چندی پیش اخباری مبنی بر انتقال ســینما آفریقا و
رادیوسیتی به حوزه هنری منتشر شد؛ اما گویی نوبت به سینما قیام
نرسیده است.
فروردین  ،۹۴مومنی شــریف در گفتگویی اعالم کرد به دســتور
رهبری مدیریت  ۲۷سینما در اختیار سازمانهای مختلف از جمله
بنیاد مستضعفان و جانبازان ،بنیاد شهید و کمیته امداد امام خمینی
(ره) به حوزه هنری واگذار شــده اســت که کار انتقال مدیریت این
سینماها به حوزه هنری هنوز به طور کامل انجام نگرفته است .مومنی
شریف البته نام این  ۲۷سینما را ذکر نکرد.
کاظمی ،مدیریت بهمن سبز نیز در مرداد  ۹۵در مورد سینماهایی
که قرار است در تهران به حوزه هنری واگذار شوند ،گفت «:در تهران
تنها دو سالن آفریقا و رادیوسیتی است که کارهای واگذاری این دو
سینما هم در حال انجام است».
فارغ از اینکه قوانین سرســختانهای در تغییر کاربری ســینماها و
حتی تخریب آنها وجود دارد ،اقدام بنیاد مستضعفان در ذهن هر فرد
دغدغهمندی ایجاد پرسش میکند .برای مثال شما با ورود به سامانه
این نهاد میتوانید دریابید که برای امالک و مســتغالت بنیاد بخش
مزایده و مناقصه وجود دارد .اگر وارد بخش مزایده پرتابل اداره اموال
بنیاد بروید با تصویر زیر روبهرو میشوید( :عکس شماره )1
این در حالی است که در بخش چپ سایت مکانی برای آگهیهای
فروش مشاهده میشود .با کلیک بر این بنر شما یک فایل  PDFدانلود
میکنید که میتوانید در اینجا آن را مشاهده کنید .در صفحه نخست
این فایل با تصویر زیر روبهرو میشوید( :عکس شماره )2
با نگاهی به آخرین آگهی فروش امالک به خوبی میتوان دریافت
که نام سینما قیام در این فهرســت وجود ندارد؛ اما باز هم فضا برای
بررسی شرایط فروش سینما وجود دارد .بنیاد دارای یک زیرمجموعه
خصوصی به نام شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی است که
با ورود به سایتش میتوان دریافت که شرایط برای مشارکت و فروش
در آن درج شده است؛ اما در کمال تعجب آنجا هم خبری از سینمای
قدیمی شهر تهران نیست( .عکس شماره)3
اما ایــن پایــان ماجراجویــی نیســت .در پرتال بنیــاد میتوان
به بخشهای متعددی دسترســی داشــت .برای مثــال در بخش
«فعالیتهای علمی و فرهنگی بنیــاد» که حجم اندکش بیش از هر
چیزی به چشم میآید ،خبری از سینماداری نیست .حتی آماری از
تعداد سالنهای این نهاد هم به چشم نمیخورد.
در سایت اخبار بنیاد هم خبری از فروش سینما قیام نیست .بماند
که در هنگام نگارش این مطلب این سایت به نشانی www.mfnews.
 irاز دسترس خارج است.
حالنگاهیبهبنرنصبشدهبرسرسینماقیامبیاندازیم(.عکسشماره)4
در بنر نام هیچ نهاد یا شخصی درج نشــده است .آیا به شمارههای
درج شده روی بنر دقت کردهاید؟ آیا با خود فکر کردهایم چرا ساعت
تماس  ۱۹تا  ۲۱است؟
پاسخ ساده است .شماره  ۸۸۹۳۸۳۲۳شماره رزرو بلیت تماشاخانه
طهران یا همان سالن سینما قیام اســت و ساعت مندرج نیز ساعت
کار این سالن است .البته نمیتوان گفت شماره موبایل متعلق به چه
کسی است؛ ولی موضوع اکنون پیچیدهتر میشود .اگر سالن سینما
متعلق به بنیاد اســت چرا برای خرید ملک باید به مستأجر آن یعنی
مجید جعفری تماس گرفت؟ اگر ملک دیگر تعلقی به بنیاد ندارد؛ چرا
مجید جعفری در گفتگو با تسنیم با صراحت میگوید این سالن سینما
متعلق به بنیاد است و او در جریان فروش دخالتی ندارد؟ چرا مزایده
فروش سینما در جایی درج نشده است؟ چرا به حوزه هنری داده نشده
است؟ و اکنون پروندهای که شخصیتهای بسیاری باید به آن پاسخ
دهند .این معما نیازمند یک شرلوک هلمز است؟
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به بهانه خبر تلخ تخریب سینما «قیام»

چرا سینمایی با نیم قرن تاریخ و
خاطره تخریب میشود؟

تعطیلی سینماها یک معضل جدی است و سالنهای ســینمایی به مجتمعها و مراکز تجاری
تبدیل می شوند .در این بین فقط ســینماهایی که در اختیار حوزه هنری قرار دارند در پروسه
بازسازی ،نوسازی و احیاء قرار گرفتهاند.
سینما قیام با نام پیشین «سینه موند» در ســال  ،۱۳۴۵توسط شرکت سهامی «پارامونت» و
همزمان با سینما پارامونت تأسیس شد .این سینما دارای یک سالن با ظرفیت  ۴۰۰نفر و درجه
ارزشگذاری ممتاز خاص نمایش فیلمهای کودکان بوده اســت .مالک اولیه این سینما شرکت
سینما پارامونت بوده که بعد از انقالب اسالمی به بنیاد مستضعفان سپرده شده است.
این سینما تا اواسط دهه ی  ۸۰با نام ســینما «قیام» فعال بوده و پس از چند سال تعطیلی به
عنوان تماشاخانه شروع به فعالیت نمود که در حال حاضر به عنوان «تماشاخانه طهران» مورد
بهره برداری قرار دارد.
گفته می شود سینما «قیام» توسط بنیاد مستضعفان با تغییر کاربری تجاری ،به فروش گذاشته
شد .ضمنا ،فروش ملک ســینما «قیام» در حالی قرار است انجامگیرد که در این سالها تالشی
برای بازسازی و اضافه شدن آن به ناوگان سینمایی کشور نشده بود.
اهمیت این اتفاق زمانی قابل درک است که بدانیم متاســفانه ،کمبود سالن یکی از معضالت
اساسی سینمای ایران است .مضافا ،اینکه فقدان سالن سینمایی ویژه گروه های سنی کودک و
نوجوان هم ،از معضالت مضاعف این عرصه بشمار می آید.
طی این سال ها بارها و به کرات شنیده و می شنویم که ســالن های سینمایی با تغییر آشکار
کاربری به مجتمع ها و مراکز تجاری تبدیل می شــوند بی آنکه از ســوی متولیان و مســئوالن
سینمایی با پرسش و پیگیری مواجه شوند .به طوری که شاید بتوان عنوان کرد؛ فاجعه تعطیلی
سینماها در شهرستان ها یک معضل جدی است.
در این بین فقط ،سالن های سینمایی که در اختیار حوزه هنری در سطح کشور قرار دارند در
پروسه بازسازی ،نوسازی و احیاء قرار گرفته اند.
نگاهی به تعداد سالنهای سینما در کشور و مقایسه آن با وسعت و جمعیت موجود ،نشان می
دهد فقط  ۵درصد شهرهای کشور سینما دارند و  ۹۵درصد شهرهای ایران فاقد سینما هستند.
کشور ما به لحاظ مساحت ،هجدهمین کشور جهان و دومین کشور خاورمیانه محسوب میشود
و از نظر تعداد نفرات هم ،بالغ بر  ۸۰میلیون نفر جمعیت دارد ،اما طبق بانک اطالعات سالنهای
سینمای فعال کشور مندرج در وبسایت رسمی انجمن سینماداران ایران ،فقط  ۲۷۳سالن سینما
در ایران وجود دارد و اگر برخی فرهنگسراها را هم – به دلیل اینکه یکی دو سئانس یا بیشتر در
روز یا هفته فیلمهای روز را نمایش میدهند ،جزو سالنهای نمایشی به حساب آوریم ،حدود ۳۳۰
سالن سینما در ایران وجود دارد که در مقایسه با فراوانی جمعیت و پهناوری وسعت کشور ،عدد
بسیار کم و ناچیزی است .این در حالی است که طبق استانداردهای جهانی ایران به بیش از ۹۶۰۰
سالن سینما نیاز دارد .آمار دیگر نشان می دهد از  ۳۱اســتان موجود کشور و  ۴۰۲شهرستان و
 ۱۱۶۷شهر ایران (براساس آخرین تقسیمات کشوری در خرداد  ۱۳۹۱مندرج در درگاه ملی آمار
ایران) ،فقط  ۷۲شهر سالن سینما دارند یعنی با یک بررسی ساده از جمعیت  ۸۰میلیونی کشور به
این نتیجه می رسیم که تقریبا  ۳۵میلیون نفر به سینما دسترسی دارند و  ۴۵میلیون نفر اساساً،
دسترسی به سینما در شهر خود ندارند که عدد قابل تاملی است.
با درایت و هوشمندی رهبری معظم انقالب طی سال های اخیر بسیاری از سالن های سینمایی
که در اختیار نهادها قرار داشته به حوزه هنری واگذار شده است و خوشبختانه ،این نهاد انقالبی
هم با راه اندازی جنبشی جدی اقدام به نوسازی ،بازسازی و رونق این سینماها کرده است.
بازسازی سینما آفریقا در مشهد ،بازسازی و تبدیل سینما قدس تبریز ،بازسازی کامل سینما
«فلسطین» همدان به صورت دو سالنه ،بازســازی و بهره برداری سینما «فلسطین» اصفهان و
اولین پردیس سینمایی اصفهان به نام «چهارباغ» با چهار سالن ،بازسازی سینما «آزادی» ارومیه،
بازسازی سینما «آزادی» آبادان  ،به روزرسانی و نوسازی سینماهای «پیام» و«شاهد» در تهران،
همچنین ،سینما بهمن تهران و  ...از سینماهایی است که در یکی دو سال اخیر توسط حوزه هنری
نوسازی و بازسازی شده اند.
اکنون ،این سوال مطرح می شود که آیا سینما قیام که گفته می شود متعلق به بنیاد مستضفان
است مشمول حکم رهبری قرار نمیگیرد؟ و اگر چنین است حوزه هنری با قدرت و جایگاهی که
برخوردار اســت اجازه ندهد تا در وضعیت بحرانی کمبود سالن های سینمایی در کشور و تهران
این سینما که از پیشینه نوستالژیک در تاریخ سینمایی کشور برخودار است دستخوش تخریب
و تغییر کاربری قرار گیرد.
منبع:خبرگزاری تسنیم
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دراستان ها
تولید فیلم کوتاه«تا فردا »...در باشگاه فیلمسازان حوزه هرنی چهارمحال و بختیاری
فیلم کوتاه داســتانی «تا فردا»...در باشــگاه
فیلمســازان حــوزه هنری انقالب اســامی
چهارمحال و بختیاری تولید شد
به گزارش ماهنامه ســوره ســینما؛ این فیلم
کوتاه بــه کارگردانی علی توکلــی زانیانی با
موضــوع مدافعان حرم به مدت زمان  4دقیقه
است که در باشــگاه فیلمسازان حوزه هنری
استان تولید شده است.

بر پایه این خبر؛ این اثر کوتاه عشــق به اهل بیت علیهم الســام را در نگاه مردمان ایران زمین و سربازان مدافعان حرم به
نمایش گذاشته و سعی در برقراری نوعی ارتباط میان آن ها دارد.
جالل نجفی ،اســفندیار اکبری ،محمد مهدی توکلی ،صاحب جان ابراهیمی در این فیلم داســتانی ایفای نقش می کنند.
امین محمدی تصویربرداری ،نوذر عســگری صدابرداری ،داود امینیان طراحی صحنه  ،محمد توکلی مدیریت تولید،علی
احمدی عکاســی ،ســجاد شایان ذکر است حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری یک سال است که باشگاهی با حضور
فعاالن و جوانان فیلم ســاز اســتان راه اندازی کرده و این فیلم کوتاه از نخستین تولیدات این باشگاه است که کارگردان آن
اولین تجربه خود را در فیلم سازی آزموده است.

حضور دو اثر از چهارمحال و بختیاری درسه جشنواره جهانی
به گزارش ماهنامه ســوره سینما ،انیمیشن کوتاه تماشاچی در بخش مسابقه سومین
جشنوارهLos Angeles CineFest آمریکا حضور دارد.
 این جشنواره به صورت ماهیانه برگزار شده و منتخبان خود را در هر ماه برمی گزیند
و در مــاه ژانویه  2018جایزه ای با عنوان بهترین بهترین ها به بهترین فیلم ســال از
میان منتخب ماه ها اهدا می کند.
تماشــاچی همچنین در دومیــن دوره جشــنوارهEuro Fest European
International Film Festival روســیه نیز نامزد دریافت جایزه شده است.
این جشنواره در ماه «می» در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار خواهد شد.
انیمیشن تماشاچی تالش دارد جامعهای را به تصویر بکشد که تفاوتها را نمیپذیرد
و به دنبال نابودی این تفاوت ها است.
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همچنین فیلمنامه کوتاه ردپا اثر دیگر محسن باقری دستگردی ،نیز به بخش مسابقه
دومین جشنوارهPolish International Film Festival لهستان راه یافته
اســت .جشنواره فیلم لهســتان از  15تا  17ماه می در ورشو لهستان برگزار می شود و
منتخبین خود را معرفی می کند.
فیلم نامه «ردپا» با نگاهی مدرن روایتگر انســان امروزی است كه در زندگی ماشینی
محصور شده و تالش دارد از این مهلكه خود را نجات دهد.
محســن باقری دستگردی هم اکنون مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه ی هنری
اســت و پیش از این آثار این هنرمند استان چهارمحال و بختیاری در جشنواره های
مختلف فیلم نامه و فیلم ملی و بین المللی خوش درخشیده اند.

دراستان ها

راهیابی فیلم کوتاه«جوجه پر» از چهارمحال و بختیاری به جشنواره کودک
فیلم کوتاه داســتانی « جوجه پر»به نویســندگی و کارگردانی فرشاد صالحی و تهیه
کنندگــی حوزه هنــری انقالب اســامی چهارمحال وبختیاری به بخش مســابقه
سیامین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان راه یافت.
به گزارش نشــریه ســوره ســینما؛ معاون فرهنگی هنری حوزه هنری چهارمحال و
بختیاری گفت  :فیلم کوتاه داســتانی «جوجه پر » به نویسندگی و کارگردانی فرشاد
صالحی به مدت  ۱۶دقیقه در ســال  1395در حوزه هنــری چهارمحال و بختیاری
تولید شده است.
قاسم اسماعیلی دهکردی افزود :ماهک رافعی ،نیما داوودیان ،آرزو عبدالهی و جالل
نجفی بازیگران این فیلم کوتاه داستانی هستند
بــه گفته وی در این فیلم تالش یک کــودک در مواجهه بامادرش درخصوص نجات

جان یک جوجه به تصویر کشیده شده است.
معاون فرهنگی هنری حوزه هنری چهارمحال و بختیاری افزود «:جوجه پر»همچنین
به جشنواره فیلم رشد نیز راه پیدا کرده و امید است از این جشنواره های ملی با دست
پر به استان بازگردد.
الزم به ذکر است آثار تولید شده در واحد هنرهای تصویری این حوزه پیش از این نیز
از جشــنواره های ملی چون کودک و نوجوان ،فیلم فجر ،رحمت و ...جوایز نفیسی را
از آن خود کرده اند.

محسن باقری جایزه دوم جشنواره فیلم لهستان را از آن خود کرد
جایزه دوم جشنواره فیلم لهستان به محسن باقری فیلمنامه نویس چهارمحال
و بختیاری تعلق گرفت.
به گزارش سوره ســینما  ،فیلمنامه کوتاه «ردپا» به نویسندگی محسن باقری
دستگردی از استان چهارمحال و بختیاری است که با حضور در دومین جشنواره
فیلم لهستان با عنوانPolish International Film Festival موفق به کسب
مقام دوم فیلمنامه این جشنواره شد.
این فیلمنامه با نگاهی مدرن ،روایتگر انسان امروزی است که در زندگی ماشینی
محصور شده و تالش دارد خود را از این وضعیت نجات دهد.
این اثر کوتاه در قالب انیمیشن نوشته شــده و پیش از این دیپلم افتخار چهل و
نهمین جشنواره منطقهای سینمای جوان را از آن خود کرده است.
محسن باقری دستگردی پیش از این نیز در جشنواره های مختلف فیلم و فیلم
نامه حضور داشــته و جوایز ارزنده ای را از آن خود کرده اســت .باقری هم اکنون
مسئولیت واحد هنرهای تصویری حوزه هنری چهارمحال و بختیاری را عهده دار
می باشد.
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گزارش تصویری حضور گسترده هنرمندان در ضیافت افطار حوزه هنری
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عکاسان :محسن سیدی  .مرتضی رحمانی
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