






 خبرنامه داخلی سازمان سینمایی حوزه هنری 
   شماره ششم مرداد  ماه 1396

تلفن:88918128-88809507
آدرس: تهران، خیابان سمیه،نرسیده به خیابان حافظ 

ساختمان حوزه هنری، طبقه چهارم، سازمان سینمایی حوزه هنری

»سوره سینما« پایگاه خبری تحلیلی سینمای ایران:
www.sourehcinema.ir  

بانک جامع اطالعات سینمای ایران 
www.sourehcinema.com/Default.aspx

صفحه اینستاگرام »سوره سینما« 
  instagram.com/sourehcinema

»کانال تلگرام »سوره سینما
@sourehcinema

کانال تلگرام روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری
@sourehcinema_com

صاحب امتیاز: سازمان سینمایی حوزه هنری
مدیرمسئول و سردبیر: یزدان عشیری

مجری طرح: آرش رمضانیان

تحریریه: ابوالفضل ذوالفقاری.امید عشریه. 
تینا جاللی. راحله خدامی. نرگس ساجد 

 صفحه آرایی: مانی گرافیک

با سپاس از فاطمه پزشکی. حامد نیکومرام. 
محمد علی حیدری. بهادر زارع

فـهـرست

 رویدادها  

بازتاب؛ همه آرای سینمایی رهبر معظم انقالب

گزارش؛   درجه بندی سنی فیلم ها،
                                        فیلم های هنجارشکن

گفتگو ؛  تهیه کننده و کارگردان بیست و یک روز بعد 
     رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری

گزارش ؛ دهه کرامت و سینماگران

در استان

4

15

12

32

42

45

روی جلد: پوستر بزرگداشت مجید انتظامی



سخن نخست

دلنوشته ای برای شهید »حججی«
در زمان فقدان مردان بزرگ ناگهان طلوع کردی

محسن جان! تو در نماز عشق چه خواندی؟
نگاهت آتش مان زد بچه هیاتی؛ با آن قامت کشیده و مغرور گویی، به سمت قله می روی، که به یقین، به سمت قله 

می روی،. داری اوج می گیری  با سری بلند و سینه ای ستبر و فخرآفرین.
بی گمان، تو از سالله درختانی، اساسا، شهید از سالله درختان است.

اینک، که این همه عظمت و خلوص و بزرگی را در وجنات و رفتــارت دیدیم باور داریم که مرگ های حقیر برای 
امثال شماها خیلی کم و ناچیز اســت. مردن در منجالب روزمرگی، مردن در تختخواب، مردن در ته کشیدن برای 
شهدا خیلی کم است. معانی متعالی هستی در وجودتان، جوهره تان و اندیشه تان بالنده می شود و انقدر بزرگ می 

شود که این تن و جسم طاقت تحملش را ندارد. برای شما شهادت گواراست.
محسن جان! بی انصاف، تو با ماها چه کردی؟ با ما خواب الودگان اسیر روزمرگی و حقارت چه کردی برادر؟

بچه هیاتی! راز این همه معجزه وجودی ات چیه؟ چگونه با این سن کم این حجم از عظمت و بزرگی را در وجودت 
پرورش دادی؟ اوج گرفتی و تا انتها رفتی. تا بی نهایت ، تا ملکوت آســمان و درک ما خاکیان کوتاه تر از این ارتفاع 

بیکران است.
آنگاه که کرکس ها و کفتارها دوره ات کرده بودند و برق شمشیرها و قمه های تیزشان را به رخت می کشیدند تو 

با کدام نور حشر و نشر داشتی؟ و تا کجا سیر و سلوک داشتی؟ چه جاذبه ای تو را از خود بی خود کرده بود برادر؟
در زمانه فقدان مردان بزرگ تو ناگهان طلوع کردی و پا به پای شهیدان بزرگ تاریخ اوراق مکررات را پاره کردی و 

دور انداختی و افق های جدید را نشان مان دادی.
باور کن برادر، این ســیم خاردار کلمات قدرت بیان اعجاز تو، صفا و زاللی تو را ندارنــد. بدبخت تر از آن اند که از 
وصف تو برآیند. زبان، در اینجا، کمیتش لنگ اســت. در حصارها و چارچوب ها گرفتار است و قدرت جوالن در آن 
باال باالها را ندارند و تو فراتر از سطح پست روزمرگی و دریوزگی محنت های حقیر زندگی پر گشودی و رفتی. بسان 

موالیت ثاراهلل.
بچه هیاتی! بدجوری ماها را سوزاندی، و ما با این همه شرمندگی چه کنیم؟ تو با آن سن کم و روح بزرگت درسی 
به ما، نسل ما و تاریخ ما دادی که قرن ها افسانه اسطوره جوان راست قامت و پرغرور را در سرزمین های دور در شعاع 

نورانی حرم حضرت زینب )س( سینه به سینه نقل خواهند کرد.
می گویند وقتی به طواف نور می روی قبله گاه تو خورشید می شود. و تو محسن جان بر گرد خورشید طواف کردی، 

به طواف نور رفتی و به شمع فروزانی بدل شدی  برای روشنی و گرمی ما.
بعد از ۱۴۰۰ سال یکبار، دیگر تو صحرای کربال را برای مان زنده کردی، تاریخ عاشورا را دوباره ساختی، خاطره و 
یاد اباعبداهلل را تجسم بخشــیدی. تو در کدام مکتب آموختی این همه بزرگی را  تو در نماز عشق چه خواندی؟  ای 

شهید عزیز     
شک ندارم که از سالله درختانی و تنفس هوای مانده ملولت می کرد.

این همه شکوه، بزرگی، استواری و جسارت را در دامان کدام مادر و در مکتب کدام پدر فرا گرفتی محسن جان؟
 ای استوار چون کوه، ای عینیت اقتدار و عزت نسل ما، ای شیفته و واله حسین)ع(!

درود به تو که دل از همه رنگ ها گسستی و سوار بر اسب راهوار هدایت در جاده ی نور شتافتی.
گمان نمی کنم نسل ما و نسل های آینده عظمت و معنای فاخر آن نگاه مغرور و محکمت را درک نکنند.

ستاره ای شدی در آسمان و درخشیدی ، و راهنمائی برای ما شبگردان گم کرده راه …
با خون پاکت ، زیبائی آفریدی و نقش عشــق و معرفت را ، در صفحه روزگار ترسیم کردی … خوشا به حالت که 

پروازت اسیر هیچ قفس نشد .
بچه هیاتی!

فراموشت نمی کنیم. باید خیلی بی معرفت باشیم تو را از یاد ببریم و با شرف مان قول می دهیم برادر که:
                            بو می کشیم دندان گرگان زمان را                                      تا قطره خون آخرت را پس بگیریم

محمد خزاعی
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                              رویدادها

محمد حمزه زاده رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری با انتشار پیامی وداع حبیب اهلل کاسه ساز تهیه 
کننده مخلص و پرتالش سینمای ایران و سینمای دفاع مقدس را تسلیت گفت.

به گزارش سوره ســینما به نقل از روابط عمومی سازمان ســینمایی حوزه هنری، متن پیام به این 
شرح است:

بی تردید، حبیب سینمای ایران نامی است که در حافظه و تاریخ ســینمای ایران و سینمای دفاع 
مقدس  ماندگار است. مردی تمام نشدنی برای تمام فصول مبارزه از صحنه های دفاع مقدس تا تصویر، 

روایت و بازسازی تاریخ آن و تا واپسین لحظات وذرات زندگی در مبارزه با بیماری سرطان.
سینماگری که با درک واال و هوشمندی سرشارش زمینه ساز تولید ده ها اثر ماندگار را در سینما و 
تلویزیون شد.  آثاری که هر کدام با نگاهی و باری از اندیشــه در خدمت فرهنگ و کیان این مرز و بوم 

بوده اند. 
بدرود مرد نام آشنا، کم حرف، نجیب، سربلند و بی ادعای سینمای ایران. 

بزرگداشت استاد مجید انتظامی برگزار می شود

تسلیت رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری
 به مناسبت درگذشت تهیه کننده بزرگ سینمای دفاع مقدس

بدرود، حبیب سینمای ایران 

سازمان سینمایی حوزه هنری در نظر دارد بزرگداشت استاد مجید انتظامی را برگزار نماید.

به گزارش ســوره ســینما یزدان عشــیری مدیر روابط عمومی و امور محافل ســازمان 
سینمایی حوزه هنری با اعالم این خبر افزود: این مراسم روز سه شنبه 2۴ مردادماه جاری 
با حضور هنرمندان، سینماگران، مدیران فرهنگی و اهالی رسانه در تاالر سوره حوزه هنری 

برگزار می شود.
وی ادامه داد: این حرکــت به پاس خدمات ارزنــده و خالقیت های مانــدگار وی در جهت 
پاسداشت کارنامه درخشان و غنی استاد انتظامی و حضور و جایگاه تاثیرگذار ایشان در عرصه 

موسیقی سینما بویژه، سینمای انقالب و دفاع مقدس طراحی شده است.

به گفته وی، اســتاد مجید انتظامی در سینمای ایران، تنها یک نام و 
یک کارنامه نیست. ملودی های او، صدای مردمان یک سرزمین است. 
صدای عشق، اعتقاد و باور آنها. حضور او در سینمای ایران، کهکشانی 
از نور، شــور، خالقیت و خاطره آفریده است و سازمان سینمایی حوزه 
هنری به پاس این حضور درخشــان و این اثرگذاری ماندگار فضایی را 
فراهم می سازد تا از چندین دهه تالش و خالقیت مجاهدانه این هنرمند 

قدردانی نماید.
مدیر روابط عمومی و امور محافل ســازمان ســینمایی حوزه هنری 
خاطرنشان ساخت: این هنرمند خالق تاریخ معاصررا با تمام روح و جان 
خویش در تاروپود  ملودی ها، نغمه ها و قطعه های موسیقی درهم تنیده 
و پژواک هوش و جسارتش در الیه الیه ذهن و ضمیر سینما دوستان و 

عاشقان هنر این دیار خانه کرده است.
وی با اشــاره به برنامه تجلیل گفت: برنامه هــای متنوعی برای این 

مراسم پیش بینی شده است.
عشــیری با بیان اینکه انتظامی یکی از تاثیرگذارترین آهنگســازان 
حال حاضر کشور است که نزدیک به ۱۰۰ موسیقی فیلم و حدود ۱۰ 
موسیقی صحنه ای نوشته اســت افزود: کمتر هنرمندی را سراغ داریم 
که از چنین گستره وسیعی از فعالیت برخوردار باشد. موسیقی آثاری 
چون: آژانس شیشه ای، روز واقعه، از کرخه تا راین، ترن، دوئل، سردار 
جنگل، عقاب ها، مریم مقدس، کانی مانگا، بوی پیراهن یوسف وده ها 
فیلم سینمایی دیگر، یا موسیقی سریال هایی چون: تنهاترین سردار، 
مردان آنجلس، شــیخ بهایی، کاله پهلوی گوشــه هایی از کارنامه این 

هنرمند بزرگ است.
به گفته وی، نمی توان خلق ســمفونی هایی چون: ســمفونی ایثار، 
سمفونی انقالب اسالمی، ســمفونی مقاومت، ســمفونی خرمشهر و 
سمفونی درخشــان »این فصل را با من بخوان« و یا سمفونی صلح را 
از این آهنگســاز  فراموش کرد و معتقدم بر تارک موسیقی فیلم دفاع 

مقدس نام استاد مجید انتظامی همواره می درخشد.
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 نمایش انیمیشن »آنتراکت« در جشنواره »انیماموندی« برزیل

انیمیشن کوتاه »آنتراکت« محصول سازمان ســینمایی حوزه هنری در جشنواره  
»انیماموندی« برزیل به نمایش در آمد.

به گزارش سوره ســینما به نقل از روابط عمومی سازمان ســینمایی حوزه هنری، 
انیمیشــن کوتاه »آنتراکت« به کارگردانی محمدرضا خردمندان محصول ســازمان 
ســینمایی حوزه هنری در بیست و چهارمین دوره جشــنواره  »انیماموندی« کشور 

برزیل نمایش داده شد.
این جشنواره که از سال ۱993 به صورت ساالنه برگزار می شود برای تقویت انیمیشن 
در برزیل راه اندازی شده  است و هر سال شرکت کنندگان زیادی از سراسر دنیا در آن 
حضور می یابند. بخش های مختلف جشنواره شامل فیلم کوتاه، فیلم بلند، فیلم کوتاه 

کودکان، انیمیشن بلند و انیمیشن های ساخته شده توسط کودکان است.
»آنتراکت« برگرفته از »Entract« کلمه ای فرانسوی و به معنای حدفاصل بین 
دو پرده موسیقی است. فیلم نیز در فاصله بین دو قطعه موسیقی روایت می شود. ایده 
»آنتراکت« از داســتان تک تیراندازی اسرائیلی است که در جریان جنگ 2۰۱۴ غزه 
با انتشار پستی در صفحه اینســتاگرام خود ادعا کرد در یک روز توانسته ۱3 کودک 

فلسطینی را هدف قرار دهد.
عوامل انیمیشــن کوتاه »آنتراکت« عبارتند از نویســنده و کارگردان: محمدرضا 
خردمندان، کارگردان فنی و هنــری: بهزاد رجبی پور، مدیر تولیــد: علیرضا رنجبر 
شورابی، مدل سازی شخصیت: محمدعلی شاکری، حسین عظیمی، مدلسازی محیطی 
سه بعدی: سعید خالقی، امید نژادنیک، توحید توانا، انیماتور: اعظم مهدی زاده، طراحی 
استوری بورد: میثم برزا، رندر و شیدینگ: علیرضا رنجبر شورابی، امید نژادنیک، سعید 
خالقی، کامپوزیت: محمد افشانی، کانســپت: مجتبی نادرلو، طراحی صدا و میکس: 
علیرضا علویان، موسیقی: حامد ثابت، تدوین: ابوذر حیدری، تهیه کننده: محمدرضا 

شفاه، محصول: باشگاه فیلم سوره حوزه هنری.
بیست و چهارمین جشنواره  »انیماموندی« از 23 تیر تا ۱ مرداد در شهر ریودوژانیرو 

و از ۴ تا 8 مرداد در شهر سائوپولو کشور برزیل برگزار شد.

نمایش »زیر سقف دودی« در جشنواره فیلم »مونترال« کانادا

فیلم ســینمایی »زیر ســقف دودی« به کارگردانی 
پوران درخشــنده در اولین حضور بین المللی خود در 
چهل و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم »مونترال« 

کانادا به نمایش در می آید.
به گزارش ســوره ســینما به نقل از روابط عمومی 
سازمان ســینمایی حوزه هنری، فیلم سینمایی »زیر 
سقف دودی« به کارگردانی پوران درخشنده در اولین 
حضور بین المللی خود، در بخش »تمرکز بر سینمای 
جهــان« )Focus on World Cinema(  چهــل و 
یکمین جشــنواره بین المللی فیلم مونترال کانادا که 
2 تا ۱3 شــهریورماه برگزار می شــود بــه نمایش در 

خواهد آمد.
»زیر ســقف دودی« در ســی و پنجمین جشنواره 
فجر به نمایش در آمد و توانست در شش بخش نامزد 

دریافت جایزه شــود و مریال زارعی به عنوان بهترین 
بازیگر نقش اول زن و ایمان امیدواری به عنوان بهترین 
طراح گریم سیمرغ بلورین این دوره جشنواره را برای 

این فیلم دریافت کردند.
این فیلم روایتگر زندگی مشــترکی اســت که بن 
بست رسیده و تالشــی برای برون رفت از این بحران 

خانوادگی که طالق عاطفی است.
در فیلم سینمایی »زیر سقف دودی« فرهاد اصالنی، 
مریال زارعی، بهنوش طباطبایی، هوشنگ توکلی، مریم 
بوبانی، هادی مرزبان، فریبا متخصص، شهرام حقیقت 
دوست، رسول نجفیان، نفیسه روشن، آزیتا حاجیان، 
حســام نواب صفوی ،فرشــید زارعی فرد و با معرفی 
ابوالفضل میری و الله مرزبان به ایفای نقش می پردازند.

پخش بین المللی این فیلم به عهده سازمان سینمایی 

حوزه هنری می باشد.
چهــل و یکمیــن دوره جشــنواره بین المللی فیلم 
»مونترال« 2 الی ۱3 شــهریور در شهر مونترال کشور 

کانادا برگزار می  گردد.
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محمد حمزه زاده رئیس سازمان ســینمایی حوزه هنری همزمان با 
روز خبرنگار ضمن قدردانی از مجاهدت و آگاهی بخشــی اهالی رسانه 
و خبرنگاران این روز را به جامعه رســانه ای کشــور بویژه رسانه های 

سینمایی تبریک گفت.
به گزارش سوره ســینما به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی 
حوزه هنری متن یادداشت محمد حمزه زاده خطاب به خبرنگاران به 

این شرح است:
خداوند به قلم قسم خورد و آگاهی را پاس داشت. پس بر ماست، اهل 
قلم و اهل آگاهی را قدر نهیم و بر صدر نشانیم. روز خبرنگار مبارک باد.
محمد حمزه زاده

فیلم سینمایی انیمیشــن »در مسیر باران« که به 
سفارش موسسه آفرینش های آستان قدس رضوی 
ساخته شده همزمان با شــب میالد امام هشتم در 

سینماهای حوزه در شهرستان ها اکران شد.
به گزارش ســوره ســینما، غالمرضا فرجی مدیر 
پخش و بازاریابی حوزه هنری درباره اکران فیلم »در 
مســیر باران« همزمان با میالد امام رضا )ع( گفت: 
بنا بر اعالم دفتر اســتانی موسسه فرهنگی تبلیغاتی 
بهمن سبز، به عنوان متولی سینماهای حوزه هنری 
در استان خوزســتان انیمیشن سینمایی »در مسیر 
باران« پنج شنبه )۱2 مرداد( در دو سانس ۱8 و 2۰ 
در ســینما بهمن اهواز به صورت رایگان به نمایش 

درآمد.
غالمرضــا فرجی دربــاه اکــران فیلــم در دیگر 
ســینماهای حوزه هنری گفت: ســینماهای آفریقا 
مشهد، سینما چهارباغ اصفهان، سینما قدس همدان، 
ســینما بهمن اهواز، سینما شیراز شــیراز، سینما 
بهمن ارومیه، سینما آزادی تبریز، سینما 29 بهمن 
سبزوار و سینما بهمن بیرجند میزبان فیلم سینمایی 
انیمیشن »در مســیر باران« تولید موسسه آفرینش 

های هنری آستان قدس رضوی بودند.
این فیلم باتکنیک ســه بعدی به مدت دو ســال 
با بیش از صد نفــر متخصص و تالش های شــبانه 
روزی آماده شــده اســت. مدت این فیلم سینمایی 
انیمیشن که به سفارش موسسه آفرینش های هنری 
آستان قدس رضوی تولید شده و محصول استودیو 

انیمیشن »بنیان فیلم« است 8۰ دقیقه است.
کارگردانی ایــن اثر برعهده حامد کاتبی اســت و 
تهیه کنندگی آن را مریم چوپان زاده برعهده دارد. 
داســتان فیلم را سعید تشــکری و مهدی سیم ریز 

نوشته اند.
در این فیلم امین زندگانی، رحیم نوروزی، محمد 

شیرخانلو ، محمد جهانبا و... بازی کردند.
داســتان این انیمیشــن روایتگر روزهای سخت 
زندگی مردی به نام ریان اســت که خشکسالی تاب 
وتوانش را بریده و روزگار را بر او و خانواده اش سخت 
نموده اســت. ریان دل از خانه و خانواده می برد و با 
دوســت قدیمی اش هرمز عزم تجارت می کند و به 
ســوی مرو راهی می شــود اما این را ه پر پیچ و خم 

شروع دنیای تازه ای برای او دوستش هرمز است.

انیمیشن »در مسیرباران« در سینماهای حوزه هنری

تبریک رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری  به مناسبت روز خبرنگار

                              رویدادها

انیمیشن تماشاچی

 در سه جشنواره جهانی 

باهاما، ونزوئال و رومانی

    انیمیشــن کوتاه »تماشاچی« ســاخته محسن 
باقری دســتگردی به بخش مسابقه ســه جشنواره 
جهانی در کشــورهای باهاما، ونزوئــال و رومانی راه 

یافت.
به گزارش سوره ســینما، اولین جشنواره باهاما با 
 Caribbean Film Festival and عنــوان
Market  2 الی 5 نوامبر 2۰۱7 برگزار خواهد شد.

همچنین این اثــر تولیدی هنرمنــد چهارمحال 
و بختیــاری در دو جشــنواره بین المللــی با عنوان

 Maracay International Film &
Video Festival در ونزوئال و پنجمین جشنواره 
Short Film Breaks رومانی راه یافته است که 

هر دو تا پایان 2۰۱7 برگزار خواهند شد.
لقمان قاسمی و محسن باقری دستگردی و شرکت 
  VEST PRODUKTION  دانمارک از تهیه 

کنندگان این انیمیشن هستند.
این انیمیشــن جامعه ای  را به تصویر کشــیده که 
تفاوت ها را نمی پذیرد و به دنبال نابودی این تفاوت 

هاست. 
 طراحی شــخصیت این فیلم برعهده فاطمه باقری 
هفشجانی، انیمت: سینا کوهی فایق دهکردی، اکرم 
قائد امینی و مهسا اسدی، اسکن آن برعهده خدیجه 
قنبری شیخ شــبانی، رنگ احمدرضا باقری هارونی، 
صدا حســین قورچیان، تدوین مهدخــت اصغریان 
بوده اســت و مدیریت تولید پروژه را سجاد شیرازی 
چالشتری و طراحی تیتراژ آن را امین حکمت پناه به 
عهده داشته اند. سحر قانع پور، میالد غالمی، مهسا 
دهقان قهفرخی و سمیه محمدی نیز در تولید این اثر 

همکاری داشته اند.
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اولین نشست پژوهشی »سینما و خانواده« روز سه شنبه 27 تیرماه در حوزه 
هنری برگزار شد.

به گزارش سوره سینما به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری؛ 
این نشست پژوهشی تحلیلی با محوریت »سینما و خانواده« و با هدف بهره گیری 
از دیدگاه ها و نقطه نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاه در راستای ترویج فرهنگ 

خانواده در سینما در سالن کنفرانس سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار شد.
برپایه این خبر، دکترالله افتخاری عضوسابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی و استاد دانشگاه شاهد، دکترمینو اصالنی رئیس بسیج جامعه زنان کشور، 
خانم بیابانی جانشین جامعه بسیج زنان کشــور، دکترعصمت سوادی دکترای 
فقه و حقوق اسالمی ومعاون فرهنگی واحد علوم و تحقیقات، دکترطاهره همیز 
استاد دانشگاه و مشاور خانواده و ازدواج دکتردیندار و دکترعلیمحمدی از اساتید 
دانشگاه، یزدان عشیری و سیدمحمد حسینی از مدیران سازمان سینمایی حوزه 

هنری در این نشست حضور داشتند. 
در این برنامه پژوهشــی و تحلیلی کارشناســان و صاحب نظــران پیرامون 
موضوعاتی چون: ظرفیت شناسی، آسیب شناسی و چالش های سینمای خانواده، 
تجزیه و تحلیل بازنمایی نقش خانواده و پدران و مادران و فرزندان در فیلم های 
سینمایی، لزوم ایجاد تشکل های دانش بنیان برای تمرکز مطالعاتی و پژوهشی 
عمیق تر و علمی تر پیرامون موضوعات و مفاهیم خانواده در سینمای ایران و غرب، 
نقش خانواده در کاهش آسیب های اجتماعی و روایت های مخدوش سینمای 

ایران در این زمینه و ... بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
شایان ذکر است این نشســت به همت مدیریت روابط عمومی و امور محافل 
سازمان سینمایی حوزه هنری و مدیریت خواهران سازمان بسیج اساتید کشور 

طراحی و برگزار شده است.

فیلم مستند »راه طی شــده« به کارگردانی علی 
مالقلی پور از تولیدات »مرکز مستند سوره« وابسته 
به سازمان ســینمایی حوزه هنری هفته گذشته در 

تهران کلید خورد.
به گزارش سوره ســینما به نقل از روابط عمومی 
ســازمان ســینمایی حوزه هنری، این مســتند با 
موضوع بررسی افکار و اندیشه های »مهندس مهدی 
بازرگان« به عنوان روشــنفکر دینی، سیاستمدار و 
نخست وزیر دولت موقت ایران در سال 57 در حال 

تولید است و نام آن »راه طی شده« است.
تحقیقات این فیلم مستند از دی ماه سال گذشته 
آغاز شده و از تولیدات »مرکز مستند سوره« حوزه 
هنری که  تهیه کنندگی آن بــر عهده  محمد امین 

نوروزی است.
این فیلم در حال حاضر مراحل ضبط مصاحبه با 

مستند »راه طی شده« به کارگردانی علی مالقلی پور کلید خورد

برگزاری نشست پژوهشی»سینما و خانواده«در سازمان سینمایی حوزه هنری

رویدادها                                     

شخصیت های نهضت آزادی از قبیل مهندس توسلی، دکتر سحابی، مهندس اکبر بدیع زادگان و... را طی می کند و قرار است برای جشنواره »سینما حقیقت« آماده نمایش 
و در این رویداد رونمایی شود.

علی مالقلی پور فرزند سینماگر برجسته مرحوم رسول مالقلی پور از عالقمندان جدی مطالعه در خصوص انقالب و مسائل سیاسی است. وی به غیر از فعالیت هنری و ساخت 
فیلمی چون »قندون جهیزیه« پژوهش های زیادی در زمینه شخصیت های مختلف انقالب و تاریخ معاصر انجام داده است.
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                              رویدادها

نشست رسانه ای نخستین جشنواره بین المللی 
فیلم  و عکس »مسیر عشق« سه شنبه ۱۰ مرداد با 
حضور گسترده اهالی رسانه و مسئولین این جشنواره 
در  تاالر امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار شد. 

این جشنواره با همکاری حوزه هنری برگزار شد. 
به گزارش سوره سینما، سیداحمد  میرعالیی 
 دبیر، یــزدان عشــیری مدیر روابــط عمومی، 
سعید الهی قائم مقام دبیر و رییس ستاد برگزاری، 
حجت االسالم  و المسلمین حجت گنابادی نژاد 
رییس ســازمان فرهنگی هنری آســتان قدس 
رضوی، از مسئولین  و برگزار کنندگان حاضر در 

این نشست بودند.
یزدان عشیری مدیر روابط عمومی این جشنواره 
در ابتدای این نشست با بیان اینکه این جشنواره 
با محوریت راهپیمایی اربعین برگزار می شــود 
گفت: با توجه به اینکه در دهه کرامت قرار داریم 
و در آستانه میالد هشــتمین اختر تابناک امامت 
و والیت امیدواریم این جشــنواره در پرتو عنایت 

معصومین )ع( به بهترین شکل برگزار شود.
وی ادامه داد: این جشنواره حرکت منحصر به 
فردی است و به آن از زاویه دیگری باید نگاه کرد 
چون همه با آن احساس همذات پنداری  هم می 
کنند. نفس برگزاری این جشنواره ، مسیر عشق، 
و شیدایی آن به هیچ عنوان با جشنواره های دیگر 
قابل مقایسه نیست. جشنواره های دیگر بیشتر 
با دغدغه ها و ابعاد مختلف برگزار می شــود ولی 
حس این جشنواره از طفولیت تا جوانی و پیری 
در همه ما وجود دارد به تعبیر رسانه های معاند و 
مغرض بزرگترین اجتماع عظیم انسانی را در این 

رویداد شاهد هستیم.
همچنین حجت االسالم و  المسلمین  گنابادی 
نژاد با تبریک این ایام مبارک گفت: من سالم همه 
خادمان امام رضا)ع( را امروز به شما ابالغ می کنم 
،با  یک همــت والیی ما امروز شــاهد بزرگترین 

رویداد مذهبی در تاریخ تشیع هستیم که جامعه 
هنری هم در این رویــداد عظیم همدلی خود را 

ابراز می کند.
وی با اشاره به اینکه طرفداران جبهه حق در همه 
آحاد بشریت وجود دارند گفت: جبهه حق و باطل و 
تقابل بین آن دو و قربانیان زیادی که در این جبهه 
اتفاق افتاده ؛بزرگترین آن به وجود اباعبداهلل)ع( 
مربوط می شــود  و درس و پیامی که این امام با 
کشته شدنشان به جهانیان صادر کردند. درود بر 
همه عزیزانی که برای تدارک این جشنواره زحمت 

می کشند و برنامه ریزی می کنند.
گنابادی نژاد ادامه داد: کسانی که فجیع ترین 
جنایات انسانی به دستشــان رقم خورد تا بیست 
کیلومتری کربال برای پیگیری اهدافشان رفتند 
اما نتوانستند امنیت زائرین اباعبداله را بر هم زنند.

در ادامه مراسم ســعید الهی مدیر اجرایی این 
رویداد بین المللی از اختصاص دو هدیه ارزشمند 
که از آســتان قدس رضوی و حرم امام رضا)ع( و 
بارگاه امام حسین )ع( رسیده بود خبر داد و این 
پرچم ها که با پخش آهنگ زیبــای مداحی در 
جلسه همراه شده بود به دبیر جشنواره اهدا شد.

در ادامه نشست ســید احمد میر اعالیی دبیر 
این رویداد گفت: در مسیر راهپیمایی جشنواره 
به این نتیجه  رسیدیم که حماسه بزرگ جهانی 
اربعین حسینی در حبس خبری مغرضانه رسانه 
های جهان قرار دارد. بنابراین تصمیم گرفتیم با 
مشارکت سینماگران به جشنواره و اتفاقی هنری 
درباره این حرکت بیاندیشــیم. رسم راهپیمایی 
اربعین عشق و صمیمیت اســت.اربعین و واقعه 
کربال می تواند ریشــه مبانی گم شــده و پاسخ 

برخی از ابهامات امروز ما باشد.
این ســینماگر همچنین خاطر نشــان کرد: 
بخش محتوایی و  رسیدن به سینمای حسینی نه 
در شعار که در شعور مهم ترین هدف این جشنواره 

اهدای پرچم حرم امام رضا)ع( و امام حسین)ع( 

نشست رسانه ای جشنواره »مسیر عشق« برگزار شد

است که به راحتی قابل دســتیابی  نیست. نیاز به حمایت بزرگان 
برای رسیدن به این گفتمان  نیاز داریم. باید اشکاالت فیلم هایی 
درباره امام حســین)ع( را برطرف کنیم؛ نه این کــه انگیزه او را 

خاموش کنیم.
وی ادامه داد: سعی می کنیم جشــنواره کامال استاندارد برگزار 
شود.  به اجبار جایزه ندهیم و هنرمندان را درست برای فیلمسازی 

در این حوزه تشویق کنیم.
میراعالیی از میزبانی اســتان قدس برای برگزاری بخشــی از 
جشــنواره خبر داد و  نذر فرهنگی را عامل مهم و تاثیرگذاری در 

برگزاری هرچه بهتر  این رویداد دانست.
www. وی در ادامه از آغاز به کار سایت جشنواره به نشانی

masireeshgh.comخبــر داد و گفت: بخش های رقابتی 
جشنواره شامل فیلم های ســینمایی، مجموعه های تلویزیونی، 
داستانی بلند، نیمه بلند وکوتاه، مســتند بلند،نیمه بلند و کوتاه، 
نماهنگ، پویانمایــی، فیلمنامه ) کوتاه و طــرح فیلمنامه بلند ( 
وعکس ) حرفه ای و مردمی(می شود. همه این آثار نیز از طریق 
تکمیل فرم ثبت نام در ســایت جشــنواره به صورت حضوری یا 
از طریق پســت از هنرمنــدان دریافت خواهند شــد. همچنین 
موضوعات در دو بخش معرفی راهپیمایــی اربعین و راهپیمایی 
حرم امام رضا)ع( به مناسبت شهادت آن حضرت و با هدف معرفی 

فرهنگ عاشورایی و فرهنگ رضوی برگزار می شود.
وی افزود: در ایــن موضوعات تبیین ابعاد سیاســی، مذهبی، 
اجتماعی و حماســی راهپیمایی ایام اربعین حسینی و شهادت 
امام رضا)ع( از طریق تولید آثار هنری با تاکید ویژه بر محورهایی 
نظیر حضور ادیــان و دیگر مذاهب در راهپیمایــی اربعین، تاثیر 
راهپیمایی اربعین بر سالمت روانی جامعه جهانی، نقش تربیتی 
راهپیمایی اربعین بر محیط خانــواده و فرزندان، ترویج فرهنگ 
ایثار و فروتنی در خدمــت به زائرین اهل بیــت)ع(، راهپیمایی 
اربعین از نگاه تاریخی، نهادینه سازی صحیح راهپیمایی اربعین به 
دور از هر گونه خرافه و انحرافات احتمالی، حضور زنان و کودکان 
در راهپیمایی اربعین با الگوپذیری از شخصیت حضرت زینب)س(، 
اهمیت راهپیمایی اربعین در مســیر انتظار و تحقق جامعه جهانی 
مهدوی، راهپیمایی اربعین و هراس اســتکبار جهانی و گروههای 
تروریســتی و ضرورت شــناخت افکار عمومی از فلسفه وجودی 

راهپیمایی اربعین می شود.
وی خاطر نشــان کرد: همچنیــن معرفی و ترویــج فرهنگ 
عاشــورایی با تکیه بر محصوالت هنری در بین مخاطبان ایران و 
جهان با نگاه ویژه به معرفی ابعاد مختلف شــخصیت امام حسین 
)ع( و صحابه ایشان، بررسی تاریخی وقوع حماسه عاشورا، حج و 
قیام امام حسین)ع(، نماز و قیام امام حسین)ع(، الگوسازی و ارائه 
سبک زندگی صحیح از زندگی امام حسین)ع( و صحابه ایشان، امر 
به معروف و نهی از منکر در قیام امام حسین)ع( و نقش مدافعان 
حرم مطهر اهل بیت)ع( در حفظ فرهنگ اســالمی دیگر هدف 

محوری مهم جشنواره است.
وی ادامه داد: ۱5 شهریور ماه مهلت ارســال آثار به دبیرخانه 
جشنواره واقع در خیابان انقالب است. اختتامیه این جشنواره نیز 
5 آبان ماه امسال در کربال برگزار می شود. این برای اولین بار است 
که اختتامیه یک رویداد سینمایی را در کشوری دیگر برگزار می 
کنیم.   آثار پذیرفته شده نیز در تاریخ 29 شهریور ماه معرفی می 
شــوند. افتتاحیه رویداد یکم آبان ماه در مشهد  و نمایش آثار در 

بازه زمانی یکم تا پنجم آبان ماه صورت می گیرد.
حســین حریری از جانبازان و مدافعان حــرم نیز مهمان ویژه 

این جلسه بود.
گفتنی است: نخســتین جشــنواره بین المللی فیلم و عکس 
مسیرعشــق اول تا پنجم آبان ۱39۶  در دو شهر مشهد و کربال 

برگزار می شود.
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طی حکمی از سوی ســیداحمد میرعالیی دبیرنخستین 
جشنواره بین المللی فیلم و عکس»مسیر عشق« )اربعین( 
یزدان عشیری به ســمت مدیر روابط عمومی و ارتباطات 

رسانه ای منصوب شد.
به گزارش سوره سینما، متن حکم وی به این شرح منتشر 

شد:
“جناب آقای یزدان عشــیری/ نظر به تجربه، صالحیت 
و توانمنــدی جنابعالی به حوزه روابط عمومی، مناســبات 
اجتماعی و ارتباطات رسانه ای؛ شما را به سمت مدیر روابط 
عمومی و ارتباطات رسانه ای نخستین جشنواره بین المللی 
فیلم وعکس »مسیر عشق« )اربعین( منصوب می نمایم.   از 

معاون حقوقی، امــور مجلس و اســتان های وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی با اشــاره به اینکه دو فیلم 
اکسیدان و مادر قلب اتمی مورد انتقادهایی قرار گرفت 
که ما نیز می پذیریم، گفت: اکران فیلم مادر قلب اتمی 
به اتمام رســیده، با این وجود با توجه به اعتراض های 
روی داده که حتی از سوی نمایندگان مجلس هم بود، 
تصمیم بر آن شــد تا این دو فیلم برای اکران خانگی با 

تغییراتی اصالح شوند.
به گزارش سوره سینما،  »ســید هادی حسینی« در 
گفت و گو با رودآور و در حاشــیه بازدیــد از فضاهای 
فرهنگی تویســرکان، گفت: در برنامه پنج ساله ششم 
یکی از برنامه های اساسی وزراتخانه حمایت و تقویت از 
کانون های مساجد است که در تویسرکان نیز 53 کانون 
فعالیت دارد و قرار است با تسریع در حمایت های بعدی 

این تعداد را ارتقاء بخشیم.
وی اظهار کرد: تصمیم بر آن است تا نخستین اولویت 

تمامی برنامه هــای معاونت 
های مختلف وزارت ارشاد از 
حوزه مساجد گرفته تا فیلم 
و سینما، توسعه فعالیت های 

قرآنی باشد.
معاون حقوقی، امور مجلس 
و استان های وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی افزود: از دیگر 
برنامه های ایــن وزارتخانه 
آن اســت که کف 2۰ درصد 
از تمام فعالیــت هایی که در 
ســطح ملی در گذشته انجام 
می شد، حاال در سطح شهرستان ها و استان ها توزیع 
شده و برگزار شود و تقریباً همه شهرستان ها و استان 
های کشــور درگیر اجرایی کردن برنامه های ملی می 
شوند و از این طریق سعی شــده تا حوزه های فرهنگی 

و هنری در جای جای کشورمان فعال و تقویت شوند.
حسینی درباره موسیقی در کشــور هم عنوان کرد: 
گرایش عمده کشور به سمت موســیقی های سنتی و 
محلی است و مانیز برای تقویت آن حرکت هایی داشته 
و برنامه هایی داریم و البته حواشــی هایی هم دارد که 
باید آن را حذف کنیم و سعی می کنیم که وارد چالش 
ها نشویم، چرا که هدف، تقویت موسیقی اصیل ایرانی و 

سنتی با رویکرد داشتن جامعه شاداب است.
وی تصریح کرد: در حدود 52 درصد از سهم موسیقی 
کشور در دستان صدا و سیما اســت، 22 درصدی هم 
ســهم دانلودها و 2۴ درصدی نیز ســهم فعالیت های 
زیرپله ای که ما از آن به عنوان فعالیت های متفرقه نام 

می بریم و اینکه تنها یکی درصدی هم سهم موسیقی 
های زنده در کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به ففضای مجازی  و شبکه های اجتماعی 
گفت: با ورود موســیق به این حوزه فعالیت های ما تا 
حدودی مشکل شده، اما بازهم تالشمان بر آن است که 
فعالیت های حوزه موسیقی به سمت مجوز داشتن برود.
ساخت ۱۰۰ سینما در ۱۰۰ شهرســتان در دستور 

کارمان است
معاون حقوقی، امــور مجلس و اســتان های وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی در ادامه بابیان اینکه در حال 
حاضر طرح مطالعاتی ۱۰۰ سینما در ۱۰۰ شهرستانی 
که از ســینما برخوردار نبودند، انجام شده است، اظهار 
کرد: در این بخش نیز به دنبال حمایت از ســینماهای 
خصوصی موجود در شهرستان ها و راه اندازی سینمای 

های سیار هستیم.
حســینی همچنین با اشــاره به اینکه فیلم دو فیلم 
اکسیدان و مادر قلب اتمی مورد انتقادهایی قرار گرفت 
که ما نیز می پذیریم، گفت: اکران فیلم مادر قلب اتمی 
به اتمام رسیده، با این وجود با توجه به اعتراض های روی 
داده که حتی از سوی نمایندگان مجلس هم بود، تصمیم 
بر آن شد تا این دو فیلم برای اکران خانگی با تغییراتی 

اصالح شوند.
وی عنوان کــرد: ما نمی گوییم که تمــام فیلم های 
ساخته شده یا کتاب های نوشته شده بدون ایراد هستند 
ممکن اســت ایراداتی هم بر آن ها وارد شود، که بدون 
تردید سعی شده آن بخش از کتاب ها و یا فیلم ها مورد 

بررسی قرار گرفته و اصالح شوند.

مدیر روابط عمومی و ارتباطات جشنواره بین المللی»مسیر عشق« معرفی شد
آنجایی که ارزشمند ترین آثار هنری این سرزمین همواره متاثر از مفاهیم دینی و عاشورایی  بوده، انتظار می رود 
در تعاملی سازنده با افکار عمومی، اصحاب رسانه و هنرمندان زمینه را برای برگزاری باشکوه و جریان ساز فراهم 
آورید. امیدواریم برگزاری تاثیرگذار این حرکت معنوی و حماسی بتواند در رشد و ارتقای فرهنگ و هنر متعالی 
محرم و عاشورا  این مرز و بوم نقشی اساسی و راهبردی ایفا نماید.  از خداوند بزرگ موفقیت و سربلندی شما را 

در مسیر تحقق اهداف بلند این رویداد فرهنگی و سینمایی خواستارم.«
یزدان عشیری از نویسندگان و منتقدان سینمایی اســت که تجریه برگزاری و مشارکت در سیاستگذاری ، 
مدیریت و اجرای رویدادهای فرهنگی و سینمایی ملی و بین المللی همچون: جشنواره های کودکان و نوجوانان، 

جشنواره فیلم فجر، جشن منتقدان ، جشنواره بین المللی مقاومت، و ... در کارنامه دارد.
شایان ذکر است نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس»مسیر عشــق« با محوریت راهپیمایی اربعین 
حسینی در عراق و ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در ایران از یکم تا پنجم آبان برای نخستین بار 

به صورت همزمان در شهرهای مقدس مشهد و کربال برگزار می شود.

 دو فیلم اکسیدان و مادر قلب اتمی
 مورد انتقادهایی قرار گرفت که ما نیز می پذیریم

 معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزیر ارشاد: 
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وضعیت مهندسی فرهنگی در کشور ما همچنان نامعلوم و بال 
تکلیف است و رفع توقیف فیلم ها چالشی اساسی است که با 

آن روبرو هستیم.
به گزارش ســوره ســینما، محمد اسماعیل ســعیدی عضو 
کمیســیون فرهنگی مجلس در باره  فیلم هایی که با مجوز 
وزارت ارشاد تولید می شود ،اما بعد از اکران با چالش توقیف 
روبرو می شوند، گفت:متاســفانه وضعیت مهندسی فرهنگی 
در کشور ما همچنان نامعلوم و بال تکلیف است و رفع توقیف 
آنها چالشــی اساسی است که با آن روبرو هســتیم. تا زمانی 
که راهبرد دقیق، روشــن و بدون ابهام داریم این مشــکالت 

خواهد بود.
وی افزود: این امر بســتگی بــه  تغییر دولت ها نــدارد. هر 
فردی ســلیقه خودش را معیار عمل می دانــد، در حالی که 
اگر چارچوب و معیارها مشخص شــود نتیجه آن هم روشن 

خواهد بود.
ســعیدی با بیان اینکه در این راســتا باید وضعیت فرهنگی 
جامعه را شناســایی کرد، گفت: مسائل، مشکالت، چالش ها، 

غالمرضا فرجی مدیر امور سینماهای حوزه هنری و سخنگوی شورای صنفی نمایش 
آمار گیشه و مخاطب سینماهای ایران را در چهار ماه نخست سال اعالم کرد.

غالمرضا فرجی مدیر امور ســینماهای حوزه هنری و ســخنگوی شــورای صنفی 
نمایش در گفت و گو با سوره سینما بیان کرد: چهار ماه نخست امسال فروش فیلم 
ها در سراسر سینماهای ایران  به مبلغ هفتاد و سه میلیارد و ششصد میلیون تومان 
رسیده  که این رقم در چهار ماه سال گذشته شصت و شش میلیارد و دویست و پنجاه 

میلیون تومان بوده است.
وی ادامه داد: مخاطب ســینماها در همین زمان امسال هشــت میلیون و هشتصد 
هزار نفر بوده اما چهار ماه نخســت سال گذشــته این میزان ده میلیون نفر برآورد 

شده است.
مدیر امور ســینماهای حوزه هنری در ادامه در خصوص گردش مالی مناسب فیلم 
ها در چها رماه نخست امســال گفت: کیفیت و محتوای فیلم ها در جذب مخاطب 
حرف اول را می زند و اینکه بتوانند بر تماشــاگر تاثیر الزم را بگذارند تا به ســینما 
بیاید. تبلیغ دهان به دهان قطعا برای فیلم های با کیفیت مطلوب تاثیر الزم را دارد.

وی همچنین افت مخاطب سینمارو را اینگونه بررســی کرد که در این بازه زمانی 
خیلی از فیلم ها در معرفی خود به مخاطب نتوانستند موفق عمل کنند در حالیکه 
همه می دانیم بحث تبلیغات در گیشه فیلم ها تاثیر بســزایی دارد ،به عبارتی بنیه 
مالی تولیدکنندگان به آنها فرصت تبلیغات گسترده را نمی دهد این درحالیست که 

صدا و سیما و شهرداری می توانند از فیلم ها حمایت کنند.
فرجی گفت: شهرداری به لحاظ بیلبورد شــهری فیلم ها در سطح تهران همکاری 

الزم را داشته اما در شهرستانها فیلم ها از کمترین تبلیغات برخوردارند.
فرجی در بخش دیگری از صحبــت خود گفت: همچنین بر طبق گزارشــی که از 
جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان ارائه شده دو فیلم »بیست و یک روز بعد« 
و » قهرمان کوچک« کــه در جذب مخاطب موفق بودنــد و تاثیرگذاری الزم را بر 

مخاطب داشتند  حمایت الزم انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد این فیلم ها در جذب مخاطب خود موفق واقع 
شوند گفت: فیلم »بیست و یک روز بعد« در گروه  کورش و فیلم »قهرمانان کوچک« 

در گروه آزادی به نمایش در می آید.
مدیر سینماهای حوزه هنری گفت: به این نکته دقت کنیم که اگر حامی فیلم های 
کودک سینمای خودمان نباشیم و سینماهای ما برای گروه کودک و نوجوان فیلمی 
نداشته باشند بن تن ها در ایران فراگیر می شــوند و فرهنگ ما را مورد هدف قرار 
می دهند. کشور ما قهرمان های زیادی دارد که ما باید آنها را برای فرزندانمان الگو 

قرار دهیم.

محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

سخنگوی شورای صنفی نمایش:

هفتاد و سه میلیارد و ششصد میلیون تومان
 فروش سینماهای کشور در چهارماهه نخست سال

 وضعیت مهندسی فرهنگی در کشور بالتکلیف است  

نیازها و ضرورت ها را باید شناخت، ریشه ها، علل و عوامل آن وضعیت را شناسایی کرده تا وضعیت مطلوبی 
که از نظر فرهنگی مدنظر ما قرار دارد را براساس آن تدوین کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به ابهاماتی که در صدور پروانه نمایش فیلم ها وجود دارد، عنوان 
کرد: یکی از ابهامات این است که دالیل و معیار مشخصی برای توقیف فیلم ها وجود ندارد و خط قرمزها 
بدرستی مشخص نیست، در حالی که در زمان صدور پروانه ساخت باید این دالیل برای سازندگان فیلم 

ها مشخص باشد.
منبع: خبرگزاری صبا
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علیرضــا معینی بخش معــاون مالــی و اداری حوزه 
هنری گفت: نوســازی و تعویض صندلی های سینما 
»فلسطین« انجام می شود و هدف ما از سفر به بروجرد 

این است که اتفاق خوبی رخ دهد.
به گزارش سوره ســینما، معاون مالی و اداری حوزه 
هنری کشــور بعد از بازدید از ســینما »فلسطین« 
بروجرد در جلســه ای که در فرمانداری برگزار شــد 
گفت: بروجرد را قطب فرهنگی غرب کشور می دانیم 
و متاثر هستیم چرا در این ســالها بروجرد آنگونه که 
باید در بخش فرهنگ رشد نکرده و نیاز است اقداماتی 

صورت گیرد.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد امروز سینمای یکهزار 
صندلی در شــهرها پاسخگو نیســت و می توان این 
سالن را به چند ســالن 3۰۰نفره تبدیل کرد و با این 

معینی بخش معاون مالی و اداری حوزه هنری:

نوسازی و تعویض صندلی های سینما »فلسطین« بروجرد انجام می شود

اقدام چنــد فیلم همزمان اکران می شــود و صندلیها 
خالی نمی ماند.

معینی بخش اظهار داشت: تعویض صندلیهای سینما 
»فلســطین« بروجرد مطلوب مردم بروجرد نیست و 
اگر هم تعویض صورت گیرد.مشکالتی در سقف و کف 
ســینما وجود دارد و با توجه به این که بودجه عمرانی 
نداریم اما تالش می کنیم تعویض صندلیهای ســینما 

»فلسطین« بروجرد صورت گیرد.
به گفتــه وی با ورود بــه این ســینما وضعیت خوبی 
دیده نشــد و تمایل داریم تا این سینما هم مانند سایر 
سینماهای بزرگ کشور تغییر یابد که هدف ما از سفر 
به بروجرد تشــریفاتی نیســت بلکه هدف این است تا 

اتفاقی خوب در این شهر رخ دهد.
معاون مالی و اداری حوزه هنری تصریح کرد: ســاالنه 

۴۰میلیارد تومان به وزرات ارشــاد جهت بازســازی 
سینماها داده می شود و می توان از این هزینه استفاده 

کرد.
وی افزود: تعویض صندلی های ســینما »فلسطین« 
بروجرد و یک بازسازی مطلوب در دستور کار قرار می 

گیرد که به زودی این اقدامات انجام خواهد شد.

همزمان با مراسم بزرگداشت استاد مجید 
انتظامی که در تاالر ســوره حــوزه هنری 
برگزار می شود از جدیدترین محصول مرکز 
مستند ســوره با عنوان مستند »ابوایست« 
نگاهی به زندگی استاد مجید انتظامی نیز 

رونمایی می شود.
روابط عمومی ســازمان ســینمایی حوزه 
هنری بــا اعالم ایــن خبر افزود: مراســم 
بزرگداشت اســتاد مجید انتظامی با حضور 
هنرمندان، ســینماگران، مدیران فرهنگی 
و اهالی رسانه سه شنبه 2۴ مرداد در تاالر 

سوره حوزه هنری برگزار می شود.
بر پایه این خبــر،  در این مراســم از فیلم 
مستند »ابوایســت« با نگاهی به زندگی و 
آثار این هنرمند که توســط مرکز مستند 
سوره تولید شده برای نخستین بار رونمایی 

می شود.
این مراســم به منظور پاسداشــت کارنامه 

درخشان و غنی اســتاد انتظامی و حضور و 
جایگاه تاثیرگذار ایشان در عرصه موسیقی 
سینما بویژه، سینمای انقالب و دفاع مقدس 

طراحی شده است.
شــایان ذکر اســت مجید انتظامی یکی از 
تاثیرگذارتریــن آهنگســازان حال حاضر 
کشور اســت که نزدیک به ۱۰۰ موسیقی 
فیلم و حدود ۱۰ موسیقی صحنه ای نوشته 
است، موسیقی فیلم های آژانس شیشه ای، 
روز واقعــه، از کرخه تا راین، تــرن، دوئل، 
سردار جنگل، عقاب ها، مریم مقدس، کانی 
مانگا، بــوی پیراهن یوســف و ده ها فیلم 
سینمایی دیگر، یا موســیقی سریال هایی 
مانند تنهاترین سردار، مردان آنجلس، شیخ 

بهایی و کاله پهلوی، از جمله آثار اوست.
مراسم بزرگداشــت انتظامی عصر فردا سه 
شنبه ساعت ۱8 در تاالر سوره حوزه هنری 

برگزار می شود.

همزمان با مراسم بزرگداشت مجید انتظامی در حوزه هنری صورت می گیرد

رونمایی از مستند »ابوایست« جدیدترین محصول مرکز مستند سوره



                            بازتاب

همه آرای سینمایی رهبر معظم انقالب
بــا نگاهــی بــه اظهارنظرهــای رهبــری پیرامون 
فیلم های ســینمایی می تــوان دریافت که ایشــان 
همواره چارچوبی معین برای نقد آثار هنری و به طور 
خاص  فیلم های ســینمایی و تلویزیونی دارند. رهبر 
انقالب عمدتا فیلم هایی را مورد تمجید قرار داده اند 
که »آینه واقعیت« و بازتاب رویدادهای واقعی است 
که در طول تاریخ یا عصر حاضر رخ داده اند. ایشــان 
همچنین همواره فیلم هایی که در پی تحریف واقعیت 
و تاریخ قرار داشتند را مورد مذمت قرار داده و از آنها 

به بدی یاد کرده اند.
ماجرای نیمروز، بهتر از عالی

رهبر معظم انقالب اســالمی در دیــدار عوامل فیلم 
ماجرای نیمــروز فرمودند: »این فیلم بســیار خوب 
بود. همه اجــزای فیلم عالی بــود، کارگردانی عالی 
بود، بازی ها عالی، قصه عالی بود. فیلم خوش ساخت 
بود.« رهبر معظم انقالب با اشــاره به سکانسی از این 
فیلم درباره محاصره و پاکسازی خانه موسی خیابانی 
توســط نیروهای اطالعاتی و امنیتی فرمودند: »آن 
روزی که این قضیه )محاصره منزل موسی خیابانی( 
اتفاق افتاد، من محضر امــام)ره( بودم. بچه ها آمدند 
و گفتند؛  از جمله همین آقای ســیف اللهی؛ آمدند و 
گفتند که قضیه تمام شده. آمدند که به امام گزارش 
بدهند. با دیدن فیلم شــیرینی آن روز تکرار شــد«. 

ایشان درباره لزوم توجه ســینما به شهید الجوردی 
خطاب بــه کارگردان ماجــرای نیمــروز فرمودند: 
ان شاءاهلل یک کاری هم برای آقای الجوردی بکنید. 
ایشان از آن شخصیت هایی اســت که شایسته است 
برای شان کار انجام بشــود. در این فیلم اسمش بود 
اما الجوردی کسی است که از قبل از انقالب ما به او 
می گفتیم »مرد پوالدین«.  مقــام معظم رهبری در 
پایان نیز خاطرنشان کردند: »فیلم خیلی خوب بود. 

خیلی عالی بود.«
واقع نمایی، راهبرد سینمای جامعه پرقهرمان

ایشــان همچنیــن از فیلم هایــی کــه پیرامــون 
شــخصیت های بزرگ تاریخ ساخته شــده، همواره 
تمجیــد کرده اند. فیلــم »چ« یکی از آنهاســت که 
ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان این فیلم روایت می کند 
که مقام معظم رهبری با روی باز و چهره ای بشاش از 
این فیلم تعریف کــرده  و گفته اند همان چمرانی بود 
که من می شناختم. ایشــان همچنین فیلم »محمد 
رسول اهلل« مجید مجیدی را تمجید کرده و از سریال 
»یوسف پیامبر« نیز به عنوان شروعی برای کارهای 
هنری خالقانه با پردازش داستانی قوی در مجموعه 
هنر انقالبی یــاد می کننــد و می فرمایند: یکی دیگر 
از ویژگی های این ســریال، به تصویر کشــیده شدن 
شــخصیتی جامع االطراف و نبوت واقعی از یوســف 
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به بهانه انتشار تازه ترین نظرات رهبری درباره یک فیلم

ایشان درباره لزوم توجه سینما به شهید الجوردی 
خطاب به کارگردان ماجرای نیمروز فرمودند: 
ان شاءاهلل یک کاری هم برای آقای الجوردی 
بکنید. ایشان از آن شخصیت هایی است که 
شایسته است برای شان کار انجام بشود. در این 
فیلم اسمش بود اما الجوردی کسی است که از 
قبل از انقالب ما به او می گفتیم
 »مرد پوالدین«.

به گزارش سوره سینما، روزنامه وطن امروز در 
تازه ترین شماره خود به بهانه اظهارات تازه منتشر 
شده مقام معظم رهبری پیرامون فیلم سینمایی 
»ماجرای نیمروز« به بررسی مهم ترین آرا و نظرات 
ایشان در ارتباط با سینما پرداخته است.
در بخشی از این گزارش آمده است:



پیامبر بــود که این شــخصیت دینی عــالوه بر 
معنویت و توجه به دعا و ذکر، در صحنه مدیریت 
جامعه، تدبیر امور، مبارزه با ظلم و ایستادگی در 
مقابل فشارها نقش بارزی داشت. »طال و مس«، 
»شیار۱۴3«، »مارمولک« و... نیز فیلم هایی بودند 
که داستان مستندی را روایت نمی کردند اما قصه 
و مفهوم کلی فیلم برگرفتــه از واقعیت و حقیقت 
موجود بود که باعث شــد رهبری از آنها به عنوان 

فیلم های برجسته  یاد کنند.
بازنمایی فرهنــگ ایرانی- اســالمی، یکی از آن 
واقعیاتی است که همواره مورد تاکید ایشان بوده 
اســت. در واقع فیلم ها لزوما بنا نیست حادثه ای 
اعجاب انگیــز را روایت کنند، بلکــه بیان زندگی 
روزمره در ســیر داســتانی نیز تاثیر بسزایی در 
بازنمایی و انتقال ســبک زندگی پرداخته شــده 
دارد. ایشان به رغم آنکه اقبال چندانی به تلویزیون 
ندارنــد اما پیرامون ســریال پایتخــت فرمودند: 
پایتخت ها را پیگیری کرده ام. روابط ســالم بین 
خانواده های ایرانی و شئونات یک خانواده ایرانی 
در این سریال ها رعایت شــده است. به مسؤوالن 
صداوسیما هم گفته ام که این ســریال ها الگوی 
خوبی برای سریال ســازی است. ایشــان با اشاره 
به مردمی بودن این ســریال همچنین گفته اند: 
»پایتخت« خیلی خوب بود. یک فیلم ایرانی. من 
همیشه اعتراضم به هنرمندان این است که حتی 
دیالوگ هــا را از روی کپی های فرنگــی انتخاب 
می کنید. این، خب خیلی غلط و بد است. این نه، 

یک فیلم ایرانِی کامل و درست است.
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عکس برگردان واقعیت، از اوشین تا پایتخت
ایشــان روایت زندگی معمولی در قاب فیلم را بسیار 
مهم دانسته و حتی از »اوشــین« به عنوان الگویی 
موفق یاد می کنند. رهبــر انقالب در دهه 7۰ به این 
سریال اشاره کرده و فرمودند: »ژاپنی ها برمی دارند 
از زندگی معمولی و شــخصی یک نفر، یک موضوع 
برای فیلم درســت می کنند که مطابق با واقع است. 
اصاًل علت جاذبه  فیلم های ژاپنی هم این است. البته 
هنرپیشــه های خوبی دارند اما علت جاذبه این است 
که درست مطابق با واقع است. این سریال »سال های 
دور از خانه« ای که نشان می دادند که همه را جذب 
کرد، حتی امام را- حاج احمــد آقا می گفت که امام 
مرتب این سریال را نگاه می کردند- علتش چیست؟ 
چون زندگی ای که آن شــخص در فیلــم دارد و آن 
کاری که او دارد می کند، درست مطابق با واقع است؛ 
یعنی همانی اســت که واقعیــت دارد. اصاًل هنرمند 
این اســت؛ باید واقعیت را عکســبرگردان کند و به 
آدم نشان بدهد، حتی آن مقداری که آدم نمی بیند، 
برجسته کند، واقعیت را با همه  ریزه کاری هایش جال 

بدهد و جلوی چشم آدم بگذارد.«
وقتی ضعیف ترها قهرمان می شوند

اما در مقابــل، رهبر انقالب همــواره از فیلم هایی که با 
عنصر جذابیت سعی دارند واقعیت را تحریف کنند، به 
بدی یاد کرده و آن را از رسالت هنر دور می دانند. ایشان 
درباره فیلم »لینکلن« فرموده انــد: »من فیلم لینکلن 
را ندیده ام و هرگز نخواهم دیــد. چون معتقدم لینکلن 
ضعیف ترین رئیس جمهور آمریکا بوده و بدون شک در 
فیلم لینکلن، از او یک قهرمان ســاخته اند«. همچنین 
تحریف ایران در ســینمای جهان نیز از جمله مسائلی 
است که همواره در هالیوود حضور داشته است، از جمله 
آن فیلم ها می توان به »3۰۰«، »آرگو«، »بدون دخترم 
هرگز« و... اشاره کرد. ایشــان در این باره می فرمایند: 
»من تعجب می کنم که فیلم »آرگو« چقدر دیر ساخته 
شده اســت«، »همان کسانی که 3۰ ســال با این ملت 
مبارزه کردنــد، معارضه کردند، عنــاد ورزیدند، همان 
کسانی که در عرصه  فرهنگی به قصد نابود کردن بنای 
خانواده و شکستن حریم عفاف و حجاب شبکه درست 
می کنند، در زمینه های سیاســی، فیلم »بدون دخترم 
هرگز« را، فیلم »3۰۰« را می ســازند که علیه حیثیت 
ایرانی است و سر تا پا دروغ و خباثت است؛ همان آدم ها 
ادعا می کنند که با ایران دشــمنی ندارند، با ملت ایران 
دشــمنی ندارند اما شب و روز دشــمنی می کنند. این 

مساله خیلی مهم است.«
از نق تا انتقاد

البته بســیاری تفاوتی بین واقع گرایــی و انتقاد با نق 
زدن و سیاهنمایی قائل نمی شــوند. ایشان در تبیین 
واقع گرایی و چارچــوب انتقاد می فرمایند: »یک فرق 
اساسی وجود دارد بین انتقاد کردن و نق زدن. انتقاد 
کردن این است که شما یک نقطه منفی را پیدا کنید، 
با تکیه بر نقطه مثبتی که در این اثر نمایشی شما، در 
این داستان شــما وجود دارد، آن نقطه منفی را نشان 
بدهید و مغلوب کنید.  جانمایه یک اثر نمایشی طبعاً 
داستان است، قصه است، سرگذشــت است. شما در 
این سرگذشت، یک قهرمان دارید، یک هدف دارید. 
این هنرمندی که این فیلمنامه را می نویســد یا این 
کارگردانی که کارگردانی می کنــد، می خواهند چه 

بکنند؟ می خواهند خروجی و محصول این مبارزه چه 
باشد؟ این خیلی مهم اســت. اگر محصول این مبارزه 
باید این باشد که در چالش خیر و شر، خیر بر شر فائق 
و غالب بیاید، پس بایستی شما حرکت خیر را، جریان 
خیر را توی این نمایش نشان بدهید. بله! حرکت شر 
را هم- ایرادی ندارد- نشــان بدهید، اما معلوم بشود 
یک حرکت خیر وجود دارد که کاراکتر قهرمان دنبال 
آن است، برای آن مبارزه می کند، برای آن جانفشانی 
می کند؛ حتی گاهی جانش را بر سر آن می گذارد، برای 
اینکه به آن هدف برســد. یعنی درست است که شما 
عیب و زشتی را نشــان دادید اما یک چیز بزرگ تری 
را نشــان دادید و آن، جهاد برای مبارزه با این زشتی 
است؛ این می شــود انتقاد. من به عنوان یک روحانی 
و به عنوان یک مســؤول در نظام جمهوری اسالمی، 
به شــما عرض می کنم: اینجور انتقادی هیچ اشکالی 
ندارد، بلکه مطلوب اســت، چون این انتقاد، جامعه را 
به سمت رفع نواقص پیش می برد و حرکت می دهد؛ 

این خوب است.«
راز توفیق در هنر برتر

آنچه در این میان مشــهود است، اهمیت واقع گرایی 
در سینماســت. ســینما با توجه به اینکــه می تواند 
تمام حــواس انســان را درگیر کنــد و جذابیت این 
هنر، قدرت تفکر را تا حد زیادی از انسان دریغ کند، 
همواره می تواند دستاویز تحریف و تغییر تاریخ شود. 
برجستگی وجه سرگرمی سینما موجب شده عده ای 
از این صنعت در جهت منافع خود سوءاستفاده کنند. 
 از دیدگاه ایشان، هنر و به طور خاص سینمایی حائز 

ارزش است که با خود رسالتی به همراه داشته باشد.
اهمیت ســینما در نگاه ایشــان تا درجــه ای رفیع 
اســت که از آن به عنوان »پدیده ای منحصر به فرد 
و خاص« یاد کرده انــد؛ ایشــان می فرمایند: »هنر 
ســینما بالشــک یک هنر برتر اســت؛ یک روایتگر 
کاماًل مسلط- که هیچ روایتگری تاکنون در بین این 
شیوه های هنرِی روایت یک واقعیت و یک حقیقت، 
تا امروز به این کارآمدی نیامده- و یک هنر پیچیده 
و پیشــرفته و متعالی.« اما از دیدگاه ایشان، سینما 
و هنر به طور کلی دارای رســالتی است که هنر را از 
خطر بی قیدی و تنبلی رها می کند. ایشــان عالوه بر 
اینکه ســینما را به عنوان »کلید پیشــرفت کشور« 
معرفی می کنند، یادآور می شــوند که »هنرمند، هم 
در باب فرم و قالب هنر خودش و هم در قبال مضمون 
تعهد دارد. کســی که قریحه  هنــری دارد، نباید به 
سطح پایین اکتفا کند. این یک تعهد است. هنرمند 
تنبل و بی تالش، هنرمندی که برای تعالی کار هنری 
خودش و ایجاد خالقیت تالش نمی کند، در حقیقت 
به مســؤولیت هنری خودش در قبــال قالب عمل 
نکرده اســت... عالوه بر این، تعهد در قبال مضمون 
اســت. ما چه می خواهیم ارائه بدهیم؟ اگر انســان 
محترم و عزیز اســت، دل و ذهن و فکر او هم عزیز و 
محترم است. نمی شود هر چیزی را به مخاطب داد، 
فقط به صرف اینکه او نشسته و به حرف های ما گوش 
می دهد«. این نظرات که ســینما باید آینه واقعیت و 
حقیقت باشد و هنر الجرم رسالت تعهد به جامعه را 
بر دوش دارد، وجوه مشترک بسیاری با نظرات شهید 
ســیدمرتضی آوینی دارد که نگاه اشــراقی به هنر 

اسالمی را رقم می زند.
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                                بازتاب

 پاي سیاست توي کفش فرهنگ  
اختالل وزارت ارشاد دولت یازدهم موضوعي است 
که مدیر سازمان سینمایي حوزه هنري تلویحًا به آن 
اشاره کرده و همین اختالل را زمینه ساز وضعیت 
نابسامان سینما در کشور به لحاظ محتوایي خوانده 
است؛ اختاللي که به زعم محمد حمزه زاده بیش از 
همه ناشي از غلبه نگاه سیاسي مدیران فرهنگي دولت 

یازدهم است. 
مدیر سازمان سینمایي حوزه هنري در گفت وگوبا 
روزنامه جوان از نظرسنجي هایي که در حوزه هنري 
با گروه هایي از مردم انجام گرفته و نتایج آن سخن 
گفته است؛ نتایجي که بار دیگر ضعف مفرط سینماي 
ایران در برقرار کردن نسبت درست با مخاطب را عیان 
مي کند، وضعیتي که باعث شده حوزه هنري به جاي 
وزارت ارشاد براي اثرگذاري بر این شرایط نامطلوب از 

اهرم هاي قانوني خود استفاده کند.

به گفته محمد حمزه زاده، حاصل این نظرسنجي ها 
و مطالعات میداني دســتمایۀ ما مي شــود براي اینکه 
بتوانیــم برنامه ریزي کنیم و بر آن مبنــا پیش برویم. 
عالوه بر اینها، ســاالنه حدود 5تــا 8میلیون بلیت در 
سالن هاي ســینما به فروش مي رسد که جامعه  مهمي 
براي نظرسنجي به شمار مي روند. از این جامعه، بیش از 
نیمي شهرستاني هستند. نظر آنها این است که فیلم ها 
جذاب نیســتند، اتفاق و حادثۀ خیلــي قابِل اعتنایي 
ندارند، فیلم ها قهرمان ندارند، داســتان فیلم ها خیلي 
سطحي است، خیلي شــهري و تهراني است و ربطي 
به مسائل شهرستان ها ندارد. هنوز در شهرستان هاي 
ما پوســتر فیلم هاي حادثه اي و اکشــن دهه ۶۰روي 
دیوارهاست، مثاًل هنوز پوستر فیلم افعي را مي بینید، 
تاراج را مي بینید، زینال بنــدري هنوز آنجا یک معني 

و مفهومي دارد. 
حمــزه زاده تلویحاً به بحــران در انتخاب ســوژه و 
مضامین در ســینماي ایران هم اشــاره کرده و گفته: 
بخش مهم تري که به محتــوا و جهت گیري و مضموِن 
فیلم ها مربوط مي شود، موضوعاتي است که سینما به 
سمت آنها مي رود. این موضوعات نه اینکه برگرفته از 
مســائل مهم جامعه نباشــد، ولي بعضي از آنها اساساً 
قابل طرح در یک جامعه و فضاي عمومي مانند سینما 
نیســت. باالخره سال هاســت که راجع به آسیب هاي 
اجتماعي ایــران بحث مي شــود و فهرســتي از این 
آسیب ها تهیه شــده و در اختیاِر اصحاب رسانه، هنر و 
مسئوالن مربوط قرار گرفته است. بعضي از هنرمندان 
و نویسندگان احساس تکلیف مي کنند تا براساس این 
آسیب ها تولیداتي داشته باشــند و فیلم هایي بسازند. 
گاهي دغدغۀ اصلي مردم را شناخته ایم اما نوِع نگرش 
به آن مسائل، مصائب و آســیب ها و نحوۀ طرح آنها با 
مالحظاتي مواجه اســت. گاهي راه حل هایي که نشان 
داده مي شود، در حوزه  خط قرمزها است و نهایتاً موجب 
شکستن بعضي از حریم ها مي شود، مثاًل در موضوعات 
مربوط به خانواده، بعضي از صحبت ها گاهي باید بین 
یک زن و شوهر و یک روانشناس در یک اتاق در بسته 

مطرح شود، نه روي پرده  سینما. افرادي روي صندلي 
سینماها مي نشینند که گزینش نشده اند؛ خانواده هاي 
مختلف هســتند، داراي گرایش ها و باورهاي مختلفي 

هستند.
گاهي فیلم براي بســیاري از آنها معني دار اســت و 
گاهي براي خیلي از آنها »خِط قرمزي« است یا  رعایت 
سن شان یا جایگاه اجتماعي شان نشده است. نه اینکه 
موضوعاتي که اینها مي پردازند مســئله جامعه نیست 
و باید چشــم روي اینها بســت، بلکه نحوۀ طرحش و 
پیشــنهادي که فیلم به مخاطبان مي دهد، در جامعه  
مشتري ســینماها، چالش هایي ایجاد کرده است که 
در درازمدت منجر به ریزش مشتریان شده است. یک 
یا دو بار، شخص با خانواده اش به سینما مي آید، وقتي 
ببیند فیلم رعایت حدود خانوادگي را نمي کند، ترجیح 
مي دهد کــه تفریح دیگري را انتخــاب کند. در حالي 
که براساس ارزیابي هایي که شــده یکي از ارزان ترین 
تفریحات خانواده ها، ســینما رفتن است و با این روند، 
خانواده ها از همین تفریح هم محروم مي شوند؛ اتفاقي 

که االن هم افتاده است. 
مدیر ســازمان ســینمایي حوزه هنري بخشــي از 
این ناهنجاري سینمایي را ناشــي از ضعف شوراهاي 
نظارتي مي داند: »پیشــنهاِد خاصي نداریم که ترکیب 
اعضاي شوراها از صنوف مختلف باشد یا چطور باشند، 
پیشنهاد و دغدغۀ ما عمدتاً این است که این افراد باید از 
جهت اعتقادي صددرصد اصولگرا به معناي واقعي و نه 
سیاسي کلمه باشند، یعني عامل و مراقب اصول و مباني 
اخالقي اسالم و انقالب باشــند. زماني که ما راجع به 
خود سینما صحبت مي کنیم، مي گوییم سینماگر باید 
اصالحگر و مصلح باشــد. باز منظورمان معني سیاسي 
اصالح طلبي نیست. واقعیت این است که اعضاي شورا 

باید به مسئولیت سنگین خودشان واقف باشند و بدانند 
که تساهل، تسامح و نادیده گرفتِن حساسیت هایي که 
به عهدۀ شورا اســت، بعدها چه اشکاالت و فجایعي در 
حوزۀ مخاطبان و مشتریان ایجاد مي کند. البته مي دانم 
چه دغدغه هایي وجود دارد و با بعضي از دوستان یک 
مذاکراتي داریم، امــا از خروجي کِل شــوراي پروانه 
نمایش خصوصاً در ماه هاي اخیر، یک مقدار احساس 
نگراني کردیم و با مسئوالن ارشاد هم جلساتي داشتیم 

و صحبت کردیم. 
در همین صفحــه در مطلبي با عنــوان مرداني که 
در زمین فرهنگ سیاســت درو مي کنند، نوشتیم که 
دایره اهداف و آمال بخش عمده اي از مردان فرهنگي 
دولت یازدهم سیاسي اســت و همین سیاست زدگي 
ســبب مي شــود فضاي فرهنگي کشــور نیز سیاسي 
شود. بخشي از سخنان محمد حمزه زاده نیز به همین 
واقعیت تلخ اشاره داشــت: »گاهي این خروجي تماماً 
حاصل تصمیمات شوراي نمایش نیست و مي دانیم که 
مثاًل وزیر این اختیار را دارد که خودش به فیلمي پروانه 
ساخت و پروانه نمایش بدهد یا حتي جلوي آن را بگیرد. 
همین االن بعضي فیلم هایي که از سوي وزارت ارشاد 
توقیف شــدند -که خود وزارتخانه پروانه ساخت داده 
است- مسیرهاي معمول براي دریافت پروانه ساخت را 
طي نکرده اند. یعني مسئوِل مربوط دستور داده و گفته 
من با مسئولیت خودم به این فیلم پروانه مي دهم و این 
مسائل باعث شده مشکالتي در حوزۀ نمایش فیلم ها به 
وجود بیاید. یکي از دالیل به وجود آمدن این وضعیت، 
نزدیک و دور شــدن بــه موقعیت ها و مناســبت هاي 
انتخاباتي است. فشــارهایي که سیاسیون روي حوزۀ 
سینما مي آورند، توقعاتي که سیاسي ها از سینماگران 
دارند و انتظاراتي که ســینماگران از سیاسیون دارند، 

روایت مدیر سازمان سینمایي حوزه هنري از غلبه نگاه سیاسي در وزارت ارشاد دولت یازدهم



15سوره سینما       خبرنامه داخلی سازمان سینمایی حوزه هنری         مرداد  1396

زمینه ساز برخي مشکالت موجود است.
در اوایِل تشــکیِل دولت یازدهم، آقاي روحاني در 
روزهاي اول با وزراي دولت قبل جلساتي مي گذاشت 
و گزارشــاتي از آنها مي گرفت. یکي از وزرایي که از 
حوزۀ فعالیتش گزارش داد، آقاي سیدمحمد حسیني 
وزیر سابق ارشاد بود. وقتي از جلسه بیرون آمد از وي 
پرســیدند: »سؤال رئیس جمهور از شــما چه بود«، 
گفت: »آقاي رئیس جمهور پرســید چند کتاب االن 
در نوبت ممیزي مانده و توقیف اســت؟« این سؤال 
براي ما که در حوزه نشر هم بودیم خیلي جالب بود، 
چرا که مسئله ممیزي و سانســور در حوزۀ کتاب به 
لحاظ کمیتي آن قدر مهم نیست که در اولین مالقات 
رئیس جمهور منتخب کشــور با وزیر ارشــاد دولت 
قبل مطرح شود. این مســئله به معني این است که 
عده اي نزد رئیس جمهــور این بحث ها را بزرگنمایي 
کردند یا اینکــه در زمان انتخاب وزیر فعلي ارشــاد 
آقاي صالحي امیري، وزیر رســماً بــه معاونش نامه 
مي نویســد که تکلیف چهار فیلم توقیفي را تا دو ماه 

دیگر مشخص کنید.
این در حالي اســت که فیلم هاي زیادي هنوز در 
نوبت اکران است و ســاالنه 3۰ تا ۴۰ فیلم به دلیِل 
بي عدالتي هاي برنامۀ اکــران با همین ظرفیت فعلي 
اکران که وجود دارد، از نمایش بازمي مانند. مشخص 
است پشت این مکاتبه ها و پشــت این دغدغه هایي 
که براي وزیر ایجاد مي شــود، دغدغه  سیاسي است، 
خصوصاً وقتي اینها در سطح رسانه مطرح مي شود، 
مثاًل من وزیر هستم و شــما معاون من هستید. من 
مي توانم به شما یک پیامک بدهم بگویم این فیلم ها 
چه شد؟ یا نامه بنویسم در سیســتم ارسال کنم یا  
زنگ بزنم بگویــم تکلیف این چهار فیلم چه شــد؟ 
وقتي مي آیم در سطح رسانه یک نامه منتشر مي کنم 
که آقاي معاون! تکلیف آن چهار فیلم را روشن کن، 
یعني دارم با یک گروهي در بیرون صحبت مي کنم. 
به رسمیت شناختِن این فشارهاي بیروني و توقعاِت 
گاهي غیرمنصفانه و غیرقانوني هم یکي از مشکالتي 
است که فشــارش هم روي شــوراي پروانه نمایش 
است و هم شــوراي پروانه ســاخت، یعني یک فیلم 
مي آید براي صــدور پروانه نمایش و فشــار بیروني 
زیادي وارد مي شود که براي این فیلم کاري بکنید و 
گاهي موجب این مي شود که ما با یک فیلمي مواجه 

مي شویم که نمي توانیم اکران کنیم.« 
به گزارش »جــوان«، ذهنیت سیاســي مدیران 
فرهنگي کشور معضل بزرگي است که همواره موجب 
جلوگیري از رشــد و ارتقاي فرهنگ در کشور شده 
است. ذهنیتي که به جاي دیدن منافع ملي و برقرار 
کردن نســبت فرهنگي با این منافــع اهدافي چون 
کســب قدرت را اولویت خود قــرار مي دهد. همین 
نگاه باعث شده دستگاه هاي فرهنگي دولت یازدهم 
اغلب دچار از کارافتادگي و نوعي سردرگمي باشند و 

اختالل در آنها کاماًل به چشم بیاید. 
منبع: روزنامه جوان/ جواد محرمي

با وجود انتشــار اخباري مبني بر توقیف فیلم 
سینمایي »پا تو کفش من نکن«، این فیلم اکران 

شد.
»پا تو کفش من نکن« به کارگرداني حســین 
فرحبخش داستان دو زوج است که براي عقد به 
محضر مي روند ولي در شلوغي محضر، در درج عقد 
آنها اشتباهي صورت مي گیرد و ماجراهایي بعد از 
آن رخ مي دهد. فضاي کلي این فیلم ســینمایي 
شــباهت زیادي به »5۰ کیلو آلبالو« دارد که به 
خاطر ابتــذال بیش از حد از ســوي علي جنتي 
وزیر ارشاد وقت توقیف شد. در نقدهایي که طي 
روزهاي اخیر دربــاره اکران فیلــم »پا تو کفش 
من نکن« منتشــر شــده، به خاطر این شباهت 
محتوایي تذکرات متعددي به وزارت ارشاد داده 
شده اســت. به خصوص اینکه برخي از رسانه ها 
میزان ابتذال این فیلم سینمایي را خیلي بیشتر 
از »5۰ کیلو آلبالو« عنوان کرده اند. متأســفانه تا 
به امروز سازمان سینمایي نســبت به این نقد ها 
واکنشي نداشته است و گویا لزومي براي توجه به 

این نقد ها هم نمي بیند. 
فیلم هاي کمدي امســال نیــز در رأس فروش 
ســینما ها قرار گرفته اند تا بار دیگر ثابت شود در 
ژانر هاي ســینماي ایران، حرف اول را فیلم هاي 
کمدي مي زنند. دو ســالي اســت که از مجموع 
فروش سینماهاي کشور، کمدي سهم قابل توجهي 
را به خودش اختصــاص داده و اگر میزان فروش 
این فیلم ها را از مجموع درآمد سینما کسر کنیم، 
چیزي جز ضرر و زیان براي سینما باقي نخواهد 

ماند. 
جریان اقتصادي فیلم هاي کمدي باعث شــده 
تا هم میزان ساخت و هم میزان اکران آنها نسبت 
به دیگر ژانر ها افزایش چشــمگیري داشته باشد 
و کارگردان هاي متعددي با ساخت فیلم شانس 

خود را براي موفقیت سینماي کمدي بسنجند. 
هجــوم بي رویه براي ســاخت فیلــم کمدي 
باعث شده اســت میزان کیفیت آثار تولید شده 
با نزول قابل توجهي روبه رو شــود و نویسندگان 
فیلمنامه هاي کمدي از دم دستي ترین ایده ها براي 

خلق موقعیت طنز استفاده کنند. 
در کمال تأسف شاهد هســتیم که این ایده ها 
صرفاً به مسائل جنسي و به کار بردن الفاظ رکیک 
خالصه شده اســت. نمونه اي از این رویکرد را در 

نوروز سال 95 شــاهد بودیم که ماني حقیقي که 
بیشتر سینماي تجربي و معناگرا را دنبال مي کرد 
در چرخشي آشکار به سمت سینماي بدنه، کمدي 
دم دستي »5۰ کیلو آلبالو« را ساخت که به دلیل 
محتواي ضد خانواده اش، انتقادهاي زیادي را به 
همراه داشت. »5۰ کیلو آلبالو« در اواخر اکرانش 
با دستور مســتقیم وزیر وقت ارشاد توقیف شد. 
بعد از آن بود که حسین فرحبخش در پنجمین 
تجربه کارگرداني نیز از درام هــاي اجتماعي به 
سمت سینماي کمدي رفت و فیلم »پا تو کفش 
من نکن« را ساخت؛ فیلمي که گفته شده شباهت 

زیادي به فیلم ماني حقیقي دارد.
فرحبخش که بیشــتر فعالیت سینمایي اش به 
تهیه کنندگي فیلم هاي تجاري و متوسط سینما 
اختصاص داشــته و تالش کرده است تا جریان 
فیلمفارسي را با بازســازي فیلم هاي مشهور قبل 
از انقالب، زنده نگه دارد، این بار هم خط داستاني 
را که »5۰ کیلو آلبالو« ترسیم کرده است، ادامه 
داده است. در برخي از نقدها درباره »پا تو کفش 
من نکن« این فیلم را نسخه دوم »5۰ کیلو آلبالو« 

معرفي کرده اند. 
حالي که سینماي جهان دوباره به سمت جذب 
خانواده ها به سینماها گام برمي دارد و فیلم هاي 
مناســب براي تمامي اعضاي خانواده بیشترین 
میزان اســتقبال را در ســینماها دارند، در ایران 
فیلم هایي تولید مي شود که نمي شــود آنها را با 
همه اعضاي خانواده دید؛ ســینمایي که تالش 
دارد ســینما را از محیطي خانوادگي به فضایي 
تبدیل کند که فیلم ها صرفاً با رده بندي ســني 
قابل مشاهده باشند. گفته شده که »پا تو کفش 
من نکن« قرار اســت براي کودکان زیر ۱2 سال 
ممنوع شود اما سامانه فروش اینترنتي این فیلم 
هیچ اشاره اي به چنین محدودیتي ندارد و صرفاً 
این کار را مي توان در ادامه تبلیغات و خبر سازي 
براي این فیلم دانست. حتي اگر چنین رده بندي 
سني اعمال شــود، آیا داســتان این فیلم براي 
نوجوانان زیر ۱8 سال مناســب است؟! با نادیده 
گرفتن حقوق خانواده ها در داشتن یک سینماي 
سالم، قطعاً در آینده با کاهش حضور خانواده ها در 
سینما شاهد افت فروش و ضرر اقتصادي به بدنه 

سینما خواهیم بود. 
منبع: روزنامه جوان/ هادي عسگري

 پا تو كفش 50 كیلو آلبالو!  
اکران فیلم مبتذل آرامش سینما را دوباره بر هم مي زند؟!
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                            گزارش

در شــرایطی که اعتراضات از سوی اقشار مختلف به 
آثار نامناسب ســینمایی صورت گرفته بود، جمعی از 
اهالی ســینما با قومی قبیله ای کردن دعوای توقیف 
فیلم ها کمپین »شأن ســینما« را برای مخالفت با این 

موضوع تشکیل دادند.
ســینمای ایران ظــرف چند ســال گذشــته، ایام 
پرحاشیه ای را پشت سر گذاشته است؛ آن هم حاشیه 
هایی که در آستانه ۴۰ سالگی انقالب اسالمی از بدنه 

فرهنگی کشور اسالمی ایران قابل پذیرش نیست.
بازگشت رو به عقب سینماگران کشور ما نه تن ها در 
اظهارنظرهای شخصی بلکه در آثار شان نیز به روشنی 
قابل رویت است و در برخی موارد حقیقتا باعث تاسف 

است.
شاید کســی گمان نمی کرد ۴۰ سال بعد از پیروزی 
انقالب روی پرده های سینمای کشور شاهد شوخی های 
رکیک جنسی و محتواهای عجیب و غریبی باشیم که 
جز دهن کجی به احکام الهی هدف دیگری نمی توان 
برای شان متصور شد. عالقه زیاد اهالی خانواده سینما 
به هنجارشــکنی های دینی و اعتقادی جوری شدت 
گرفته که بیــش از بدنه فرهنگی جمهوری اســالمی 
به طرز فکر غالب اعضای گروهک هــای تندروی ضد 

اسالمی شبیه است.
جالب اینکه دکتر صالحی امیری وزیر محترم فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به تازگی در حاشیه جلسه هیات دولت 
در جمع اهالی رسانه عنوان کردند: »ما معتقد هستیم 
که حتما باید حساسیت الزم نسبت به حساسیت های 
دینی داشته باشیم و فیلم ها حتما باید ارزش های دینی 

و اخالقی را تبلیغ کنند.«
حساسیت داشتن نسبت به مفاهیم دینی و اهتمام به 
ارزش های مذهبی و اخالقی بدیهی ترین نکته ای است 
که هر مقام مسئولی در دولت باید به آن »وظیفه مند« 
باشد بویژه، مدیران و مسئوالن حوزه فرهنگ و اخص، 

حوزه سینما
شکی در درستی این گفتار نیســت. آثار سینمایی، 
هنری و محصوالت فرهنگی در نظام جمهوری اسالمی 
باید به دغدغه های دینی، اخالقــی و اعتقادی جامعه 
توجه نمایند و چنانچه، شــواهد و مواردی خالف این 
رخ نماید وزارت ارشاد نخســتین جایی است که باید 

پاسخگو باشد.
حال باید از مدیران فرهنگی و سینمایی پرسید: فارغ 
از فضای انتخابات و جریان سازی های رسانه ای در افکار 
عمومی در مسیر فعالیت های فرهنگی و سینمایی در 

چند ماهه اخیر چه اتفاقاتی دارد می افتد؟ 
اعالم رفع توقیــف فیلم هایی که در وزارت ارشــاد 

همین دولت متوقف شده اند و تشکیل کمیته ای برای 
تسریع در پاسخگویی به جو هیجان زده و احساسی بعد 
از انتخابات و در پیش گرفتن سیاســت درهای باز که 
منجر به عرضه فیلم هایــی مغایر با باورهای اعتقادی، 
اخالقی و دینی جامعه شده است و نیز، گشایش میدان 
برای عرض اندام و سیطره فیلم های شبه طنز مریض و 
هجویه های جنسی در حوزه سینما و صدور مجوز برای 
نمایش های وهن آلود و تئاترهای هنجارشکن، انتشار 
نامه سرگشاده هفده نماینده مجلس و جمعی از عالمان 
و هموطنان ارمنی و مســیحی، نامه بسیج دانشجویی 
دانشــگاه امام صادق )ع(، و ... گوشــه های از عملکرد 

وزارت ارشاد طی ماه های اخیر است.
عالقه منــدی زنی شــوهردار به مــردی دیگر روی 

پرده های سینما!
این روز ها زنجیره ای از آثار هنجارشکن و موهن زینت 
بخش سالن های سینما و تئاتر کشور است. مادر قلب 
اتمی، اکســیدان، پنجاه کیلو آلبالو )نمایش خانگی(، 
من عصبانی نیستم )بازار سیاه(، و فیلم سخیف »پا تو 
کفش من نکن«، اثری زرد که سعی دارد با شوخی های 
مبتذل و جنسی برای محتوای توهین آمیزی که ارائه 

کرده جذابیت ایجاد کند.
 داستان این فیلم دقیقا مشابه داستان فیلم توقیفی 
»پنجاه کیلو آلبالو« اســت که در دولت یازدهم مجوز 
گرفت و بعد از واکنش های بســیار زیادی که داشت از 

روی اکران برداشته شد.
قصه حــول محور ثبت اشــتباه اســامی دو زوج در 
شناسنامه های شان اســت که ماجرا را به ابراز عالقه 
یکی از مردان قصه به زنی شوهر دار و همچنین عالقه 
مندی زنی متاهل به مردی غیر از همسرش می کشاند. 

شوخی های اروتیک، حضور کارکتری که معلوم نیست 
زن است یا مرد و در خانه یک زن تنها زندگی می کند 
در عین اینکه به مردان تمایل دارد، تمســخر فرهنگ 
ازدواج و... همــه دارایی فیلمی اســت کــه در نهایت 

ناباوری این روز ها در حال اکران است.
»پاتو کفش مــن نکن« در روزهــای ابتدایی اکران 
فروش بسیار ضعیفی داشته که به نظر می رسد ناشی از 
سطح پایین بودن و به اصطالح زرد بودن بیش از اندازه 
فیلم، اما این فروش کم، از مسئولیت وزارت ارشاد برای 
اعطای مجوز ساخت و نمایش به این فیلم کم نمی کند؛ 
همانطور که فروش باالی برخی فیلم ها نشان از فاخر 

بودن آن اثر نیست. 
 وزارت ارشــاد با اتکا به کدام مکتب دینی فیلم های 

مستهجن را نظارت می کند؟ 
وقتی اثری در دولت جمهوری اســالمی مورد تایید 
واقع شده و به پرده های ســینما راه پیدا می کند یعنی 
باید از حداقل های استاندارد اخالقی و دینی برخوردار 
باشــد، چیزی که این روز ها با اهتمام وزارت ارشاد به 

اکران فیلم های توقیفی کمتر می توان دید
آیا در فیلمواره های جنسی و جوک های تصویری یا 
همان »ساندویج های کثیف« ی که این روز ها پشت سر 
هم از گلوگاه نظارتی ارشاد به جامعه سرریز می شوند 
حساسیت های دینی، اخالقی و اجتماعی لحاظ شده 

است؟
آیا این هجویه های مســتهجن که الفاظ نامناسب، 
توهین آمیز و محتویات سخیف و شرم آور، بی حیایی، 
بیــان اســتعاره ها و کنایه های رکیک، شــوخی های 
اروتیک، حرف های دو پهلو با معانی وقیح، شوخی های 
جنسی، ادبیات جنسی و رفتاری، خارج شدن از دایره 

 آیا شوخی های اروتیک و مبتذل
 شأن سینمای ایران است؟ 
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عفت عمومی در کالم و رفتار و حتی، مســخره کردن 
آئین های مذهبی خانواده های مســلمان و مســیحی 
همچون: سفره های نذری و آئین کلیسا به وفور در آن ها 
موج می زند با نگاه به همین حساسیت ها و معیارهای 

اخالقی و دینی وارد متن جامعه شده اند؟
اگر پاسخ وزارت ارشاد به این پرسش ها مثبت است، 
باید بپرسیم آقایان با نگاه به احکام کدام دین و معارف 
کدام مکتب اخالقی این آثار رامورد بررسی قرار داده اند

حجم وسیع اعتراضات علما، مردم، مسئولین و حتی 
تاثیرگذاران عرصه سینما مثل مسئولین حوزه هنری 
به جو موجود نشــان می دهد که این روز ها بیش از هر 
زمانی، محصوالت سینمایی و هنری در سایه ضعف های 
نظارتی به جامعه عرضه می شــوند و به نوعی شــاهد 
»تســاهل و تسامح« ی هســتیم که بی شک می تواند 

مخاطرات زیادی را متوجه جامعه ایران بکند.
بیان شــوخی های رکیک در جمع نشــان دهنده 

اختالل روانی فرد است!
برخی با این توجیه که برای اکران فیلم های سینمایی 
رده سنی تعیین می کنیم سعی دارند اکران این فیلم ها 
را در مسیری معقول جلوه بدهند، در حالی که اساسا به 
نمایش درآوردن شوخی های رکیک از نظر علمی برای 

هیچ یک از رده های سنی مناسب نیست.
در این باره دکتــر علی اصغراصغرنژاد روانشــناس 
بالینی و عضو گروه بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی 
ایران به خبرگزاری دانشجو گفت: در مورد مخاطرات 
احتمالی شوخی های جنسی در سینما گفت: شوخی 
بسیار الزم و مفید است، اما حد و حدود خودش را دارد، 
از لحاظ عقلی همه چیز یک چارچوب و حدود مشخصی 

باید داشته باشد شوخی هم همین طور است.
او ادامــه داد: وقتی کســی خیلی بی حیــا و دریده 
صحبت کند شأن و احترام خودش را زیر سوال می برد 

و قطعا دیگران در مورد او قضاوت خواهند کرد.
اصغرنژاد توضیح داد: به هر حال مغز ما انسان ها برای 
بازداری از گفتن حرف های نامناسب ترمزهایی دارد. 
ممکن اســت در مغز ما هر فکری وجود داشته باشد، 
اما آن ها را به زبان نمی آوریــم و یا حداقل آن را در هر 
مکان و به هر کســی نمی گوییم! اگر فردی خالف این 
رویه عمل کند، یعنی هر مطلب زشــت و رکیکی را در 
جمع بازگو کند، این معنایش این است که به گونه ای با 
اختالل فکری مواجه است. یعنی آن ترمزهای بازدارنده 

در مغزش کار خودشان را به درستی انجام نمی دهند.
این روانشــناس بالینی تکمیل کرد: مثال فردی که 
الکل یا ماده مخدر مصرف کرده باشد هوشیاری کافی 
ندارد و به همین دلیل ممکن است هر حرفی را به زبان 
بیاورد؛ اصطالحا می گویند فالنی عقلش ســر جایش 
نیســت! بنابراین طبیعی نیســت که فردی در حالت 
عادی و بــدون مصرف ماده ای خــاص کنترل عقالنی 
روی گفتارش نداشته باشــد، پس احتماال دچار نوعی 

اختالل فکری است.
علی اصغری ادامه داد: حاال اگر قرار باشد این مطالب 
مستهجن را که به زبان آوردنش در جمع نوعی اختالل 
روانی محســوب می شــود، در یک تریبون عمومی به 

گوش همه مردم برســانیم این دیگر نه تن ها به شعور 
اجتماعی فرد مربوط اســت بلکه نشان می دهد از نظر 
عقلی واقعا در جایگاه سالمتی نیســت و وضع خوبی 

ندارد
عضو گروه بهداشــت روان دانشــگاه علوم پزشکی 
همچنین گفت: اینکه بخواهیم روی این اختالل روانی 
اسم کمدی و طنز بگذاریم و آن را در سینما و رسانه به 

مردم نشان دهیم واقعا یک فاجعه بزرگ است. 
او ادامه داد: مردم باید بدانند که این واقعا طنز نیست؛ 
بین پرده دری و طنز خیلی تفاوت وجود دارد. یکسری 
حرف ها متعلق به فضای بسیار خصوصی است و تن ها 
آن دو نفری این ها را به هــم می گویند که خیلی با هم 
صمیمی و محرم هستند، معلوم است که گفتن حرف 
هایی تا این حد خصوصی و سکرت در تریبون رسمی 
رسانه و ســینما کار عاقالنه ای نیســت و کسی که به 
گفتن این حرف ها در مال عام اصرار دارد دچار اختالل 

روانی است.
اصغرنژاد اضافه کرد: متاســفم که ایــن روز ها این 
اختــالل از طریــق رســانه دارد همه گیر می شــود؛ 
وحشتناک است که یک ناهنجاری رفتاری دارد تبدیل 
به یک هنجار و رفتار عادی می شــود. باید بدانیم که 
هرزه گویی نوعی اختالل اســت و واقعا بی معنی است 
که یک نفر بیاید اختالل شخصیتی اش را در رسانه به 
همه مردم نشان دهد و آن ها را تشویق کند که شما هم 

مثل من باشید.
این روانشناس در تایید صحبت هایش گفت: انسان 
اول فکر می کند بعد فکرش را به زبان می آورد و بعد به 
آن عمل می کند. این یک رویه طبیعی و اثبات شــده 
اســت، بنابراین غیر منطقی نیست اگر بگوییم به زبان 
آوردن حرف های زشت در مال عام مقدمه عمل به همان 

رفتار ها در جمع است و این بسیار نگران کننده است.
موج سواری سیاســی هنرمندان از روند »توقیف« 
آثار نامناسب/ وقتی توهین کننده به مردم، حامی شان 

می شود
در شــرایطی که این نگرانی ها و اعتراضات از سوی 
اقشار مختلف به آثار نامناسب سینمایی صورت گرفته 

و نگرانی ها برای سالمت جامعه افزایش پیدا کرده بود، 
جمعی از اهالی سینما با قومی قبیله ای کردن دعوای 
توقیف فیلم ها کمپین »شأن سینما« را برای مخالفت با 
این موضوع تشکیل داده و برخی سعی کردند ماجرای 

توقیف ها را سیاسی جلوه بدهند.
هومن سیدی، بازیگر و کارگردان سینما نیز در برنامه 
اینترنتی فریــدون جیرانی در مــورد توقیف ها گفت: 
شان سینمای ایران خیلی بیشتر از توقیف است و هیچ 
فیلمســاز ایرانی نیســت که فیلمی خارج از مرزهای 

اخالقی بسازد!
او همچنین گفت: گروهی فکــر می کنند حتما باید 
یکســری دلواپس باالی سر دوســتان باشند. طبیعی 
است که ما از یک خطی آن طرف تر نمی رویم. اگر آزادی 
مطلق هم برای من فیلمساز باشد، چون در این مملکت 
بزرگ شده ام، امکان ندارد که یکسری اخالقیات را زیر 

پا بگذارم!
امیر جعفری هم که در روزهای قبل از انتخابات برای 
حمایت از حسن روحانی مردم را رعیت های تن پرور 
خطاب کرده بود، به تازگی و در واکنش به انتقاداتی که 
به برخی از این فیلم ها شــده گفته است: به کار بردن 
کلمه »مردم« از ســوی جناح دلواپس واقعا خنده دار 
است. آن ها خودشان را از مردم می دانند و ما را نه! انگار 

ما از مریخ آمده ایم.
او همچنین با اشــاره به فروش فیلم گشت 2 تاکید 
کرده: شاید هم فکر می کنند آن مردمی که 2۰ میلیارد 
پول داده و گشت 2 را تماشا کرده اند از مریخ آمده اند! 
من نمی فهمم چرا برخی به خودشان اجازه می دهند 

از طرف مردم صحبت بکنند!
حــاال باید از وزیر ارشــاد، هومن ســیدی و ســایر 
همکارانش پرسید آیا واقعا از نظر آن ها شأن سینمای 
ایران را همین شوخی های رکیک جنسی و بی احترامی 
به ادیان و عقاید ساخته است که برای مقابله با توقیفش 

حاضرند هر کاری بکنند؟
گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو-فاطمه سادات بکائی
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 درجه بندی سنی یا یک حرکت نمایشی اطمینان کاذب نیست؟

اقدام شــتابزده ابالغ درجــه بندی 
ســنی به برخی فیلم های مسئله دار و 
هنجارشکن از ســوی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی جای تامل دارد. 
به نظر می رســد مسئوالن ذیربط در 
زمینه درجه بندی یــک فیلم نیز مانند 
بسیاری از موقعیت ها و موارد حساس 
عرصه فرهنگ ســعی کردند به صورت 
باسمه ای و فرمایشی عبور کنند  و قابل 
تامل تر اینکه این حرکت شتابزده نشان 
می دهد که تصمیم گیری ها و تصمیم 
سازی ها در این حوزه فاقد پشتوانه های 
مطالعاتی و زمینه های پژوهشی است و 
بیشتر به نوعی پز ژورنالیستی و »شو« 

شبیه است.
جا دارد بپرســیم چه کسی نظارت بر 
رعایت درجه بندی سنی در سینماهای 
کشور را بر عهده دارد؟ سازمان سینمایی 
وزارت ارشاد؟ شــورای صنفی اکران؟ 
انجمن ســینماداران؟ خانه ســینما؟  
و چــه ســازوکاری بــرای نظــارت و 
»رویه مندســازی« این تصمیم وجود 

دارد؟
در ســال های گذشــته هم شــاهد 
بوده ایم که برای بعضــی از  فیلم ها این 
درجه بنــدی صورت گرفتــه بود. ولی 
تا کی قرار اســت که بی تفاوت از کنار 
مصوبات توخالی و تصمیم گیری های 
بی هویت و صرفا، خبرساز عبور نماییم؟

 آیا این ترفندی بــرای فریب مردم و 
تشویق جوانان نیست؟  در صورت عدم رعایت این درجه 
بندی چه برخوردی با سینمادار صورت می گیرد؟ آیا 
اساسا، ایده درجه بندی به صورت شتابزده نوعی ایجاد 

سوپاپ اطمینان کاذب نیست؟ و ....
شکی نیســت که نبود نظام درجه بندی سنی برای 
مخاطبان و تماشــاگران حلقه مفقوده سینماست که 
با وجود اهمیت آن، مورد غفلت مدیران و مســئوالن 
فرهنگی واقع شده است. متاسفانه، هیچ شورا و یا نهادی 
به صورت مســتقل یا وابسته به ســازمان های دولتی 
ذیربط، کارگروه ارزیابی برای توزیع مخاطبان این گونه 

فیلم ها در ایران وجود ندارد.
به نظر می رسد اداره کل نظارت و ارزشیابی به مثابه 
دکترهای عمومی عمل می کند. عالمه گی می کند و به 
تعبیری حکم آچار فرانســه را دارد. پروانه ساخت 
می دهــد، پروانه نمایــش می دهد؟ بنــد، بخیه و 

.. اصالحیه می زند، درجه بندی می کند و .
برخورد کارمندی و اداری و تبصره ای با یک جریان 
مهم اجتماعی و نگاه رفع تکلیفی خطرناک است. شاید 
بخش عمده ای از مصائب و چالش های حوزه  فرهنگ 
و سینما از همین نگاه بی ثبات و فاقد استراتژی و ذائقه 

سازی های مقطعی ناشی شده است.
مطالبات کمپرس شــده در حوزه فرهنگ و ناتوانی 
و ناکارآمدی مدیران سینمایی ارشــاد در حل و فصل 
اصولی و ریشــه ای معضالت دلیل موجهی نیست تا از 
کنار جدی ترین مشکالت سینما، تابوشکنی ها، هنجار 
شکنی ها و خیانت به فرهنگ عمومی با ابالغ »یک بند 

بی کیفیت« بگذریم.
آقای وزیر محترم و رئیس سازمان سینمایی اش باید 
پاسخ گو باشــند. وقتی برای فیلمی درجه سنی +۱8 
تعیین می شود این درجه بندی در سینمای جهان به 
دسته خاصی از فیلم ها اطالق می شــود. واقعا با کدام 
ابزار و سازو کار نظارتی و اجرایی قرار است این قاعده در 

سالن های سینمایی رعایت شود؟
مسئله رده بندی سنی محصوالت فرهنگی، در جوامع 
جدید به یک امر مهم و جدی بدل شــده و بسیاری از 
برنامه ها با محوریت رشد، آموزش، بهداشت و حمایت 
از کودکان و نوجوانــان در برنامه ریزی های کالن ملی 
تعریف می گردند و این نقش دولت ها را در تأمین حقوق 
اساســی کودکان و خانواده ها؛ و سالمت اطالع رسانی 

درست به کودکان نشان می دهد.
درجه بندی سنی برای پخش فیلم و تئاتردر سینما ها 

و تلویزیــون پدیده جدیدی نیســت. از 
اوایل قرن بیستم و در بازه زمانی نزدیک 
به عمر خود ســینما، ایــن قانون بوجود 
آمد و با شــدت و حدت اجرا می شــود و 
سازمان ها و گروه های مختلف اجتماعی 
نگران تاثیرات مخرب بسیاری از فیلمهای 
تولیدی هالیــوود و کمپانی هــای فیلم 
سازیشان بودند و به مقابله و وضع قوانین 
برای صیانت از کودکان و نوجوانانشان در 
قبال فیلم هایی پرداختند که باعث ترویج 
مسائل غیر اخالقی و رشد ضد ارزش ها در 
اجتماع بوده. فیلم هایی که در آن کلمات 
زشت، صحنه های خشــونت بار، نمایش 
عریان خشــونت و نمایش صحنه یا کالم 
خشونت آمیز یا غیراخالقی و... آمده باشد.

از این رو آمدند فیلم ها را در گروه های 
مختلف سنی تقسیم کردند. این گروه ها 
 »M«،)برای همه سنین( »G« شــامل
)با نظارت والدین( و »R« )مختص گروه 
سنی باالی ۱7 سال( بود و گروه »X«  هم 
به طور کلی فیلم هــای غیراخالقی را در 
بر می گرفت و برای رده ســنی باالی ۱8 
 M سال در نظر گرفته شده بود. در سال
۱9۶9 تبدیل به PG گردید و این قانون 

همچنان در حال احراست.
در ایــن میــان، نهادهــای صاحــب 
ســینما و یا ســینماداران هم این حق را 
ندارنــد در مواجهه با اثری کــه برخی از 
شاخصه های فرهنگی، اجتماعی، اخالقی 
و ضرورت های خانواده هــا و نوجوانان و 
جوانان را رعایت نکرده از اکرانشــان حذف کنند. چرا 
که به مذاق عده ای خوش نمی آید و با اســتفاده از انواع 
فشارهای رسانه ای و جنگ های روانی این گونه اقدامات 
را »فراقانونی« تعبیر می کنند و با شــلتاق، سفسطه و 

هیاهو آن نهاد را تخریب و تخطئه می کنند.
به هرحال درجه بندی فیلم ها بــا توجه به مضمون و 
نوع آثار، یک ضرورت انکار نشــدنی است. در شرایطی 
که دستگاه های مســئول فاقد ابزارهای کارآمد و موثر 
در این عرصه باشــند و قادر به وضــع قوانین محکم و 
پیش بینی تمهیدات موثر نباشند ایا وظیفه صیانت از 
اصول اخالقی و سالمت نوجوانان و جوانان؛ و امنیت و 
آرامش خانواده ها در سینما ها از مراکز فرهنگی دلسوز 

و وظیفه مند سلب می شود؟
به نظر می رســد دادن ویژگی درجه بندی سنی به 
برخی فیلم هــا از جمله: پا تو کفش من نکن ســاخته 
محمدحسین فرحبخش بیش تر شبیه یک پز نمایشی 
و شو هســت و هیچ گونه مبنای اجرایی ندارد، چرا که 
اقدامی چنین عجوالنه و شــتابزده بدون شــک، فاقد 

مکانیسم های اجرایی و ابزارهای نظارتی است.
تسنیم



گزارش                                            

آیا »شوخی های غیراخالقی« تنها راه خنداندن مردم است؟

به بهانه مصاحبه اخیر کارگردان اکسیدان

حتی با فرض آن که اســتفاده از شوخی های جنسی 
تبدیل به امری رایج در صحبت های روزانه و غیررسمی 
مردم شده است؛ ولی این یک اصل بدیهی و »همه فهم« 
اســت که هر موضوعی را نمی توان در هر جایی مطرح 
کرد همچنان که حضرت حافظ در یکی از غزلیات خود 

می فرمایند: »هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد«

فیلم سینمایی »اکسیدان« جدیدترین ساخته حامد 
محمدی فرزند منوچهر محمدی تهیه کننده شناخته 
شده سینماست. فیلمی کمدی که اکران آن در سینماها 
با اعتــراض ۱7 تن از نمایندگان مجلس و بســیاری از 

چهره های فرهنگی روبرو شد.
این فیلــم کــه روایتگر قصــه تالش هــای جوانی 
عاشق پیشــه برای گرفتن ویزا و خروج از کشــور برای 
رسیدن به نامزدش اســت؛ عالوه بر آن که در بسیاری 
از موارد از خط قرمزهای عرفــی جامعه عبور کرده؛ در 
بخش هایی نیز با ورود شــخصیت اصلی قصه به فضای 
کلیسا شــوخی هایی را با دین مســیحیت انجام داده 
که باعث ناراحتی و گالیه بســیاری از هموطنان عزیز 

مسیحی شد.
حاال اما حامد محمدی به همراه امیرجعفری یکی از دو 
بازیگر اصلی این فیلم با روزنامه اعتماد گفت وگو کردند و 
مسائل تازه ای را در ارتباط با این فیلم و نظرات خودشان 

درباب سینما، سیاست و جامعه مطرح کرده اند.
اما نکته جالب توجه در ارتباط با این گفت وگو برخی 
از اشــارات و کنایه های محمدی، کارگردان اکسیدان 
به جریانات سیاســی و گروه های مخالف اثرش است. 
این آقازاده ســینمایی که خود بــا حمایت همه جانبه 
پدرش وارد سینما شده است در بخشی از این گفت وگو 
با به کار بردن چند باره عبارت »دلواپسان«، به موضوع 
سختی های ساخت آثار کمدی در کشورمان پرداخته 
است و البته به بهانه این موضوع به این اشاره کرده که 
الزمه ساخت آثار کمدی پرداختن به مسائل اروتیک و 

سیاسی است!
محمدی در ایــن زمینه گفــت: »چــرا در دنیا، در 

ایران یک فیلم کمدي نشــان دهید که ســراغ مسائل 
سیاسي و اجتماعي و اقتصادي نرفته باشد. اصال بیایید 
کمدي هاي خوب را نام ببریــم. »مارمولک«، »لیلي با 
من است«، »مومیایي ســه«، »اجاره نشین ها« و... در 
کدام یک از این فیلم ها شوخي هاي اروتیک وجود ندارد؟ 
اصال الزمه کمدي در همه دنیا این گونه شوخي هاست. 
هنر کمدي ساز این است که تا اندازه اي به مسائل جامعه 
ورود پیــدا کند و باقــي ماجرا را به مخاطب بســپارد. 
آنهایي که از ساخت فیلم هاي کمدي ناراضي اند، وقتي 
مي خواهند براي هم جک بفرســتند و بخندند، با چه 
موضوعاتي شــوخي مي کنند؟! واقعا دوست دارم بدانم 
آقایان معترض به فیلم هاي کمــدي در خانه و فضاي 
شخصي شان، به چه چیزهایي مي خندند؟! خب بگویند 
ما هم یاد بگیریم. آنهایي که معتقدند فیلم هایي چون 
»اکســیدان« مصداق بارز ولنگاري فرهنگي است، بد 

نیست به ما بگویند و یاد بدهند چطور مي خندند.«
وی همچنین در ادامه با گالیه از اینکه چرا شوخی با 
سیاسیون فقط برای عده ای مجاز است و افرادی همچون 
او حق شوخی با سیاســیون را ندارند، اظهار کرد: »این 
نمي شود که عده اي به رییس دولت اصالحات بخندند 
و توهین کنند و آن وقت در مقابــل فیلم هاي کمدي 
بایستند و سینه سپر کنند. راستش را بخواهید فهم این 
ماجرا براي من فیلمساز و دوستان هنرمند سخت است. 
اینکه ما باید با چه کساني و در چه فضایي شوخي کنیم، 

کار را سخت مي کند.
هر چند که چندی پیش در نقدی »مفصل« به بررسی 
محتوایی آخرین ســاخته ســینمایی جناب محمدی 
پرداختیم اما به نظر می رسد در ارتباط با اظهارات تازه 

ایشان چند نکته قابل تامل وجود داشته باشد
۱. آقای محمــدی در حالی در ایــن مصاحبه الزمه 
ساخت کمدی را ورود به مسائل اروتیک معرفی کرده 
اســت و برای اثبات حرف خــود از فیلم هایی همچون 
»مارمولک« و »مومیایــی 3« مثال آورده اســت که 
در تاریخ ســینمای ایران فیلم هــای کمدی همچون 
»اخراجی ها« نیز تولید شده اند که بدون ورود به چنین 

موضوعاتی توانسته اند طیف گســترده ای از مخاطبان 
را به خود جــذب کنند و اتفاقا جــز پرمخاطب ترین و 

ماندگارترین آثار سینمای ایران شوند. 
2. محمدی در ادامــه با ذکر این عبــارت که »واقعا 
دوســت دارم بدانم آقایان معترض به فیلم هاي کمدي 
در خانه و فضــاي شخصي شــان، به چــه چیزهایي 
مي خندند؟!« صراحتا به این اشاره کرده که شوخی های 
جنســی تبدیل به امری رایــج در گفت وگوهای میان 
همه اقشار مردم شده اســت. حتی با فرض صحت این 
ادعا ســوال اصلی این اســت که مگر هر شوخی که در 
گفت وگوهای غیررســمی مردم بیان می شود، قابلیت 
تکرار در یک اثر فرهنگی را دارد؟ شــاید آن آقایانی که 
جناب محمدی به آن ها اعتراض کرده نیز در شوخی های 
خصوصی و جمع های خودمانی خود بســیاری از این 
شــوخی ها را مطرح کنند؛ ولی این یک اصل بدیهی و 
»همه فهم« اســت که هر موضوعی را نمی توان در هر 
جایی مطرح کرد همچنان کــه حضرت حافظ در یکی 
از غزلیات خود می فرمایند: »هر سخن وقتی و هر نکته 

مکانی دارد«
3. نکته سوم این مصاحبه در ارتباط با ادعای محمدی 
درباره عدم امکان شــوخی با سیاســیون برای افرادی 
همچون او و گالیه وی از تمسخر رئیس دولت اصالحات 
توسط گروهی دیگر اســت. هر چند که تمسخر هیچ 
فردی مــورد تایید دیــن نگارنده این متن نیســت و 
حرکت های صــورت گرفته در این زمینــه را هیچگاه 
تایید نمی کند، ولی ایکاش آقای محمدی به خودشان 
زحمت یک جستجوی ســاده در اینترنت را می دادند 
تا ببیند یاران و هواداران رئیــس دولت اصالحات )که 
ایشان سنگشان را به ســینه می زنند( تا امروز چند بار 
در فیلم ها و مجالت، روزنامه ها و ســایر رسانه هایی که 
در اختیار دارند؛ جناح مقابل خود را به سخره گرفتند و 
برای دیگران »ُسم کشیدند« و خود را افرادی مقید به 

اخالق معرفی کردند!
فردا نیوز
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                             گزارش

چرا »اکسیدان« باید وصیتنامه منوچهر محمدی باشد!
فیلــم سفارشــی آنها خوب بفروشــد در ســتایش 
فرمایشات راهبردی بزرگان لب سخن می گشایند،اما 
اگر اثرشان در سینماهای حوزه هنری اکران نشود، در 

تقیبح جماعت دلواپسان سخن به زبان می آورند.
متاسفانه در امور فرهنگی و هنری دچار حافظه زود 
گذری شــدیم. همین حافظه زود گذر و عدم رجوع به 
حافظه بلند مدت برای عرصه فرهنگ و هنر ما دردسر 
بزرگی شده است. این مسئله حافظه بلند مدت را گوشه 
ذهن بسپاریم و به مســئله تهیه کنندگی در سینمای 

ایران بپردازیم.
در ایران تهیه کنندگی دو حالت بیشتر ندارد.  نخست 
تهیه کنندگی با سرمایه شخصی، که در چنین پروسه 
ای معموال نهنگ عنبر و گشت 2 و از این دست فیلم ها به 
قصد گیشه ساخته می شود. یک مدل هم تهیه کنندگی 
ارگانی داریم که به یک گروه مشــخص متشرع ظاهرا 
انقالبی بودجه می دهند که فیلم به اصطالح ارزشــی 
بسازنند. تجربه در این سال ها نشان می دهد اغلب تهیه 
کنندگانی که مدعی ارزشــی بودن دارند، برای بدست 
آوردن سود در تولید و قبل از اکران عمومی، ژست های 
منحصر به فرد انقالبی می گیرند تا بتوانند از کمک های 
ارگانی برای ساخت فیلم های سفارشی بهره ببرند. یکی 
از تهیه کنندگان که در ســینمای ایران موفق شده که 
طی ســال های طوالنی با پول ارگان های مختلف فیلم 

بسازد منوچهر محمدی است.
در تحلیل شــرایط فرهنگی، تکلیف نظام جمهوری 
اســالمی با اصغر فرهادی، بهمن فرمان آرا، عبدالرضا 
کاهانی، رخشــان بنی اعتمــاد و ...  کامال مشــخص 
است. فیلمشــان را در چهارچوب قوانین می سازنند و 
موفقیت های بین المللی بدست می آورند اما محتوای 
آثارشان  به قصد سیاه نمایی و دریافت حیوانات و نباتات 
طالیی جشــنواره های فرنگی ساخته می شود و پس از 
یک دعوای سیاسی داخلی در جریده ها، اصغر فرهادی 
اســکار می گیرد و بنی اعتماد هم عضو آکادمی اسکار 
می شود. آن طیف نسبتی با داخل کشور ندارد و دلخوش 
به همان پانصد هزار نفری است که در داخل، به سینما 
می روند و فیلمشان را می بینند و دل خوشی بیشترشان 

کشف جوایز فرنگی است.
اما بــا گروهی که موســوم بــه  9+۱  هســتند، به 
پیش قراولی منوچهــر محمدی، تکلیف نظــام با آنها 
مشخص نیست. امثال منوچهر محمدی بیشتر فعاالن 
سینمایی هســتند که تا بودجه فیلم هایشان از سوی 
نهادها و ارگان های مختلف تامین می شود، قربان صدقه 
نظام می روند و وقتی بودجه شــان قطع می شود، سوار 
موج اپوزیسیون نمایی خواهند شد. این طیف موسوم به 
دوگانه سوزان سینما حالشان عجیب و قریب و نامعلوم 
اســت. فیلم سفارشی آنها خوب بفروشــد در ستایش 
فرمایشات راهبردی  بزرگان لب سخن می گشایند، اما 
اگر اثرشان در سینماهای حوزه هنری اکران نشود، در 

تقیبح جماعت دلواپسان سخن به زبان می آورند.
اکسیدان فیلمی است که از حقیقت منوچهر محمدی 
و طیف 9+۱ به خوبی رونمایی می کند. در حال حاضر 
آقازاده منوچهر محمدی )حامد محمدی( در گفتگو با 

رسانه های اصالح طلب دائما از جماعت دلواپس سخن 
به زبان می آورند. جماعتی که جمع بســته می شوند و 
منظور نوردیده آقای محمدی همان طیف های فکری 
هستند که تا پیش از این بودجه فیلم های آقا محمدی 

را تامین می کردند.
اکســیدان  متر و معیــاری برای ســنجش عملکرد 
منوچهر محمدی است. کسی که اکسیدان را با بودجه 
مستقل خودش ساخته است نمی تواند از فیلم بازمانده  
به عنوان فیلم شــاخص کارنامه اش یاد کند. ســاخت 
فیلم اکســیدان را باید به تک تک مدیرانی که ادعای 
ارزشی بودن دارند دائما یادآوری کرد که رفتار دوگانه 
منوچهر محمدی را به خاطر بسپارند و این مشروعیت 
کاذب بیست و اندی ساله از ایشان گرفته شود و حداقل 
سازمان هاو نهادهایی که به زعم فرزند ایشان دلواپس 
هســتند، دیگر بودجه فیلم های شــبه ارزشی یا شبه 

دلواپسی ایشان را تامین نکنند.
جناب محمدی و فرزند دلبندشــان، بــرای هیاهو 
و فروش بیشــتر در مقابــل جریان ارزشــی با عبارت 
»دلواپسان«  مواضع ســختی اتخاذ کرده اند. مدیران 
ارزشی  که از امثال جناب محمدی تعالی سینما را انتظار 
داشتند، تکلیفشان با  سازنده فیلم موزیکال گربه الته) 
گربه آوازه خوان(  مشخص اســت.فیلم در حال اکران 
است و انتقاد جدی برای پایین آوردن فیلم وجود ندارد 
و حتی روزنامه کیهان موضع متعادلی نســبت به فیلم 
اتخاذ کرده است اما لقلقه کالمی و زبانی فرزند منوچهر 
محمدی ، اظهار نظر درباره دلواپسان است و قصد آنان 

برای پایین آوردن فیلم است.
جناب حامد محمدی به صورت خیلی علنی ارزشی ها، 
اصولگرایان، مذهبی ها و طیوف مختلف فکری اصولگرا 
را با عبارت دلواپسان جمع زده اند. در صورتی که روند 
اکران فیلم  اکسیدان با هیچ مشــکلی مواجه نیست و 
فروش باالی فیلم نوش جــان تهیه کننده. اصال جناب 
محمدی سالی صد تا اکسیدان بسازد تا بدنه سینمای 

محترم ایران اکسید و اکسیدتر شود، اصال مشکلی وجود 
ندارد. در این مقطع تشخیص جناب محمدی  این بوده 
خبری از شارژ ارگانی  نیست و بهتر است که فیلم اکسید 
شده برای پول درآوردن بسازند. به هر دلیل مختارند و 
کســی هم نمی تواند قوانین جمهوری اسالمی را نقض 
کند و به ایشان و آقازاده محترمشــان توهین کند. اما  
اکسیدان حقیقت فیلمســازی منوچهر محمدی را در 
عالقه شدید به ســاخت فیلم های متوسط کریه نشان 

می دهد.
باید احترام ایشان را نگاه داشت اما اُف بر مدیرانی که 
توسط فرزند جناب محمدی دلواپس محسوب می شوند 
و پس از اکسیدان پول نهادی و ارگانی اشان را به کسی 
بدهند  که ادعایش ساخت فیلم ارزشی است. باید به این 
مدیران هشدار داد سابقه ایشان نشان می دهد که ایشان 
بودجه های طالیی را گرفته اند و محصول مسی تحویل 
ارگان ســفارش دهنده داده اند و در حال حاضر نصیب 
همان مدیران دلواپس )از منظر فرزند ایشان( ،حوض 
فحاشی سیاسی ) اشــاره به حوض نقاشی( شده است. 
در این ســال ها کوتوله های فرهنگی زیادی به ایشان  
بودجه های کالن داده اند وجناب محمدی به اسم طال 

به مردم مس قالب کرده اند. 
اما در این شــرایط بررســی بلوف هایی که ایشــان 
زده اند جای تامل و بررســی دارد. ایشان در گفتگویی 
با خبرآنالین در تاریخ یازدهم فروزدین ۱39۴ )اینجا( 
فرموده اند که ساخت کتاب دا وصیتنامه حرفه ای ایشان 
محسوب می شود. این جمله را باید در نظر مدیرانی که 
بودجه این سریال را تامین خواهند کرد بارها نشان داد 
که بهتر است فیلمی مثل اکســیدان وصیتنامه جناب 
منوچهر محمدی باشد تا ساخت اثر محترمی  با اقتباس 
از کتاب دا. چون ایشان با کسب سود حاصله از ساخت 

سریال »دا« قطعا اکسیدان دیگری را خواهند ساخت.
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وزارت ارشاد در دوراهی
 اکران فیلم مبتذل

 خبرگزاری فارس: وزارت ارشاد در دوراهی اکران فیلم مبتذل/ ماجرای »5۰ کیلو آلبالو« تکرار 
می شود؟

وزارت فرهنگ و ارشاد درباره نمایش دادن یا ندادن فیلمی که سخیف تر و مبتذل تر از فیلم »5۰ 
کیلو آلبالو« است، باید تصمیم گیری کند. حال باید دید این وزارتخانه چه تصمیمی درباره اکران 

فیلم خواهد گرفت؟
 فیلمی که به مراتب ســخیف تر و مبتذل تر از »5۰ کیلو آلبالو« اســت با پروانه نمایش وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی امکان نمایش یافته است.
بر اساس پیگیری خبرنگار فارس اما وزارت ارشاد در اکران فیلم با توجه به ابتذال موجود در آن 
مردد شده و براساس آئین نامه های موجود در این وزارتخانه درباره اکران فیلم ها، قصد دارد جلوی 

اکران فیلم را بگیرد.
به نظر می رسد تاکنون وزارت ارشــاد از این که نامه ای رسمی در راستای اکران نکردن فیلم به 
شورای صنفی نمایش ارائه دهد، پرهیز کرده است و شورای صنفی نمایش نیز با توجه به مأموریت 
و نوع عملکردش امکان عدم ثبت قرارداد و عدم نمایش فیلم را نداشــته و همچنان در انتظار نامه 

رسمی از وزارت ارشاد برای جلوگیری از اکران فیلم است. 
امروز وزارت ارشاد باید درباره اکران یا عدم اکران فیلمی بگیرد که ابتذال در تار و پود آن تنیده 
شده و با وجود شوخی های جنسی و مبتذل دســت به هرکاری زده است. سازنده اثر تنها به بهانه 
تولید فیلم در بخش خصوصی از هر موضوع ســخیفی برای خنداندن مخاطب بهره برده است. از 
شوخی های مبتذل گرفته تا حضور یک فرد خاص در داستان همه و همه باعث شده به ابتذال فیلم 

بیافزاید. حال باید دید وزارت ارشاد درباره فیلم چه تصمیمی می گیرد؟
در شــرایطی که نزدیک به مراسم تحلیف رئیس جمهور هســتیم، به نظر می آید وزارت ارشاد 
تصمیم به اکران نکردن فیلم گرفته و اجازه اکران فیلم را براساس آئین نامه اکران نخواهد داد  اما 
نکته حایز اهمیت این که این فیلم در هر شرایط زمانی دیگر هم اگر قرار باشد اکران شود، واقعه تلخ 

دیگری مانند فیلم »5۰ کیلو آلبالو« برای ارشاد فراهم می کند.
در گذشته وزارت ارشاد با تصمیم غلط و بی تدبیری باعث اکران فیلم »5۰ کیلو آلبالو« شد که این 
فیلم با واکنش  های تندی مواجه شد و وزیر وقت )علی جنتی( به دلیل ابتذال موجود در فیلم آن را 

در راستای فروپاشی بنیان خانواده خواند و مجبور به عذرخواهی از اکران فیلم شد. 
حال باید دید این فیلم با توجه به ابتذال موجود در آن می تواند اکران شود یا سازمان سینمایی 

برای عدم اکران فیلم تدبیری اتخاذ خواهد کرد؟

 تکرار » فیلم مستهجن« 
در سینمای ایران!

با مجوز وزارت ارشاد

فیلم با به استهزا کشیدن سنت حسنه ازدواج و به سخره 
گرفتن ازدواج موقت قصد دارد به هــر بهانه ای مخاطب را 

بخنداند.
 فیلمی انتظار اکران را می کشــد و برخــی از کانال های 
طرفدار فیلم ســاز تعداد روز باقی مانده به اکــران فیلم را 
با ذوق زدگی اعــالم می کنند کــه فیلم مملــو از الفاظ و 

شوخی های رکیک جنسی است.
 فیلم با به استهزا کشیدن سنت حسنه ازدواج و به سخره 
گرفتن ازدواج موقت قصد دارد به هــر بهانه ای مخاطب را 

بخنداند.
این فیلم با قراردادن یک شخصیت در بخشی از داستان 
قصد ترویج فعالیت یک گروه خاص را دارد. گروهی که مدتی 
است فعالیت هایشــان مورد توجه کشور های داعیه آزادی 
اســت و ایران را به دلیل به رسمیت نشــناختن این گروه 

همیشه به عنوان ناقض حقوق بشر می داند.
فیلمساز که داعیه تولید آثار در بخش خصوصی را دارد به 
هر بهانه ای خود را محق عبور از هر خط قرمزی می داند و در 
این فیلم که به لحاظ محتوا بسیار نزدیک به 5۰ کیلو آلبالو 

است با مجوز وزارت ارشاد قصد اکران دارد.
فیلم با مجوز پروانه ساخت و نمایش خود را آماده اکران 
می کند در شــرایطی که با بی تدبیری ارشــاد یک بار وزیر 
مجبور به عذرخواهی شد حال باید دید شورای وزارت ارشاد 
قصد دارد بار دیگر با ارایه مجوز به فیلم مذکور وزیر را وادار 

به عذرخواهی کند؟
حال باید دید سازمان ســینمایی از اختیارات خود برای 
عدم اکران فیلم ســخیف و مســتهجن بهره می بــرد یا با 
بی تدبیری فیلم را روانه اکــران و موجب عذرخواهی وزیر 
در دولت یازدهم خواهد شــد! و رکورد عذرخواهی وزیر و 
اعتراضات برای ارایه مجوز به فیلم هایی که بنیان خانواده را 

متزلزل و باعث فروپاشی آن می شود، خواهد شد؟!

سرویس فرهنگی پایگاه خبری شهدای ایران
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 از شوخی های جنسی تا فرار از دست سفیر انگلیس؛
 راه هایی برای رسیدن به کجا؟
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                              نقد

»اجتماعی-کمدی« یا »کمدی-اجتماعی«، مسئله 
این اســت! وحاال کارگردان باید انتخاب کند که کدام 
یک را چاشنی آن یکی قرار دهد، حامد محمدی گیشه 
را انتخاب می کند! کارگردان مانند کاراکتر اصلی فیلم 
خود، بی هدف اســت و برای فروش باال تن به هر کاری 

می دهد.
»اکســیدان« ترکیب دو گونه اســت، »دغدغه های 
اجتماعی« و »کمدی« ابتــذال، اما درصد تاثیرگذاری 
را کارگردان تعیین می کند، نگاهی که یک ســوی آن 
به گیشه و سوی دیگر بیان »مســئله« است، مخاطب 
با دوکاراکتر روبه می شــود؛ »اصالن« و »بهمن« و یا 
»بهمن« و »اصالن«، مســئله این است! »اجتماعی-

کمدی« یا »کمدی-اجتماعی«، شاید در نگاه اول تنها  
تغییر دو واژه است، اما اگر خاصیت جابهجایی نداشته 
باشد نتیجه نهایی یکســان نخواهد بود، هر کدام نماد 
انتخاب کارگردان هستند، هر چقدر تماشاگر به دنیای 
»اصالن« وارد می شود، بیان مسئله شکل می گیرد  و 
به هر میزان که حامد محمدی دوربین خود را دســت 
»بهمن« می سپارد فیلم به ســمت لودگی سوق پیدا 
میکند، از سویی با کاراکتری رو به رو می شویم  که به هر 
دلیلی حتی  »لق وبی معنا«، قصد سفر به خارج را دارد، 
مانند هزاران جوان  که هر کدام دالیل و آمال های خود 
را دنبال می کنند اما مانند »اصالن« معیار های اخذ ویزا 
را ندارند، پس باید تن به هــر کاری برای خروج دهند، 
یکبار تغییر مذهب، بار دیگر در نقش یک همجنسگرا 
ظاهر شوند و حتی اگر نترسند بر علیه کشور بشورند، اما 
اکسیدان سوی دیگری هم دارد شخصیتی قاچاقچی با 
دغدغه های جنسی که تنها هدفش ابتذال است، وحاال 
کارگردان باید انتخاب کند که کدام یک را چاشنی آن 
یکی قرار دهد، حامد محمدی گیشه را انتخاب می کند، 
»ابتذال بیشتر، فروش بیشتر!« مسئله ای که شاید تلخ 

باشد اما »از ماست که بر ماست«!
کارگردان مانند کاراکتر اصلی خود بی هدف است و 
برای فروش باال تن به هر کاری می دهد، اکســیدان با 
فیلمنامه ای پر حفره و دیالوگ های حشــو، میزانسن 
های اشتباه  وریتم کند باعث خسته شدن مخاطب می 
شود، محمدی برای فرار، از کاتالیز شوخی های جنسی 
استفاده می کند، کاتالیز گری که مانند ماده اکسیدان 
زود واکنش نشــان می دهد اما استفاده بیش از حد آن 
نتیجه را معکوس می کند و اگر ســکانس ابتدایی و یا 
قسمت همجنسگرایی فیلم را جدا کنیم که مرهون بازی 
خوب جواد عزتی و البته طراحی لباس مناســب است، 

چیز دیگری نمی ماند!
اما باید به این نکته اشــاره شــود کــه در این روز ها 
اکسیدان را با فیلم مارمولک مقایسه می کنند، مقایسه 
ای اشــتباه و البته بــی ربط که تنها به دلیل یکســان 
بودن تهیــه کننده آثــار صورت گرفته اســت، وگرنه 
در »مارمولک« مخاطب وارد دنیــای کاراکتر »رضا« 

میشود، کارگردان کارایی تصویر را می داند و البته بیان 
مسئله و دغدغه اصلی یعنی »راه های رسیدن به خدا« 
را فراموش نمی کند، کمدی شــکل ابتذال نمی گیرد 
و مهم تر از همــه پیرنگ های اصلی و فرعی داســتان 
بر اســاس یک منطق روایی ایجاد می شود تا کنش و 
واکنش شکل بگیرد، معیار هایی که محمدی حتی به 
آن نزدیک هم نمی شود و قیاس آن  به راستی جفا در 

حق »مارمولک« است.
از ســوی دیگر به تازگی نقد های عجیب و غریبی با 
دورن مایه: »خندان مخاطب بــرای اینکه حرف های 
مهمی را به زبان طنز به گوشــش برسانی و بتوانی پیام 
مهمی که شاید اصل آن جذابیتی برای مخاطب نداشته 
باشــد را به این شکل برای او شــیرین و قابل فهم کنی 
هنری اســت که در فیلم ســینمایی »اکسیدان« می 
توان آن را دید« از رســانه ای اصولگرا منتشر می شود، 
اما باید از نویســنده محترم پرســید، آیا طنز با کمدی 
متفاوت نیســت!؟، آیا کمدی مفرح بــا ابتذال متفاوت 
نیســت!؟، کدام »هنر« و یا کدام »پیام های ارزشمند« 

را می گویید؟ »پلنگ پیر«، »شراب شیراز« و یا »نماهای 
اروتیک دوربین فیلمبرداری« را!؟ شایدم منظور فرار از 
دست سفیر انگلستان است که به کاراکتر فیلم پیشنهاد 
جاسوسی از کشور را می دهد، اما »اصالن« به عنوان یک 
ایرانی در خاک خودش مجبور می شــود فرار را به قرار 

ترجیح دهد!؟ اهلل اعلم!
البته باید به این نکته اشــاره کرد اکسیدان موضوع 
مناسبی را دستمایه کار خود قرار می دهد، اما کارگردان 
همه چیز را فدای گیشه می کند و به موضوع خود پشت 
می کند و ابتذال را هدف قرار می دهد و این مســیر تا 
روزی که مخاطب تن به دیدن چنین فیلم هایی دهد، 
ادامه پیدا می کنــد، زیرا زمانی کــه کارگردان و تهیه 
کننده اثــر بدانند با کم ترین زمان بــه نتیجه مطلوب 
دســت پیدا می کنند چه نیازی به صرف وقت و هزینه 
بیشتر است؟ ذائقه ای که مدت ها است در میان اهالی 
هنر ایجاد شده و انگار مخاطبین و بعضی از رسانه های 

به اصطالح انقالبی هم زیاد بدشان نمی آید!  
سینماپرس: مهدی خرامان

نقدی بر »اکسیدان«



شیخ طادی: حتی خانواده های 

برخی فیلمسازان هم فیلم های 

آنها را نگاه نمی کنند!

دیدگاه                                            

به نظر می رســد به تدریج برخــی خانواده ها ترجیح 
می دهند برای تماشای فیلم ها به سینما نروند، هرچند 
هنوز هم در مقایســه با جمعیت کشــور درصد بسیار 
اندکی در ســینما فیلم می بینند، اما حاال حتی همین 
جمعیت اندک ســینمارو هم که مدتی است با سینما 
آشــتی کرده اند، به دلیل برخی دیالوگ های نامناسب 
و ســخیف و صحنه های مبتذل از فیلم و سینما دلزده 
می شوند و دوست ندارند مواجهه بویژه بچه های درحال 
رشد خود را با چنین کالم و رفتارهای ناپسند و زننده ای 

ببینند. 
انگار در این زمینه داریم به دوره مبتذل فیلمفارسی 
و ســینمای پیش از انقالب رجعت می کنیم و دیگر از 
دیالوگ های پاکیزه خبری نیست. آن هم در شرایطی 
که فیلم های بسیاری را حتی االن و از جمله در سینمای 
کمدی می توان مثال زد که برای جلب نظر و خوشایند 
مخاطب دست به هر کاری نمی زنند و موفق و ماندگار 
هم هستند. این البته فعال شامل برخی فیلم ها و اتفاقا 
بعضی لحظات آنها می شــود، اما به نظر می رسد تعداد 
آن روز به روز بیشــتر و به یک جریان تثبیت شده در 

سینمای تجاری ایران تبدیل می شود.
این موضوع بویژه در ســینمای موسوم به کمدی در 
همین یکی دو سال اخیر و در این نوبت های اکران قابل 
ردیابی است و نویســندگان و سازندگان برخی فیلم ها 
برای جذب تماشــاگر به هر طریق و ترفندی از جمله 
اســتفاده از دیالوگ های اروتیک و بی ادبانه متوســل 
می شوند. متاسفانه فروش باالی بعضی از این فیلم ها هم 
به بقیه چراغ سبز نشان می دهد تا خود را مجاز به این 

ولنگاری فرهنگی در سینما بدانند.
بجز این رعایت نکردن درجه بندی فیلم ها هم باعث 
می شود بخش مهمی از تماشاگران این فیلم ها بچه ها 
باشــند که خیلی زود تحت تاثیــر دیالوگ ها و تکیه 
کالم های نامناسب آثار قرار می گیرند و طوطی وار آنها را 
تکرار می کنند که این روند، در کوتاه مدت و درازمدت 
تاثیرات مخــرب خود را در جامعه خواهد داشــت. در 
این میان نباید از سســتی و کاهلــی نهادهای نظارتی 
در تولید و نمایش این فیلم ها گذشــت که خواسته یا 
ناخواسته به یک جریان مخرب، اجازه جوالن می دهند. 
بله، در انفعال و گوش و چشــم بسته مدیران فرهنگی، 
دیالوگ های گوش ات را بگیر و صحنه های چشمت  را 

ببند سینما در حال افزایش است.
پرویز شــیخ طادی، نویســنده و کارگردان سینما 
که ســاخت فیلم کمدی »دایناســور« با بازی خسرو 
شــکیبایی را در کارنامــه دارد، دربــاره ابتذال برخی 
دیالوگ ها و صحنه ها در ســینما به جام جم گفت: یک 
نگرش کالن و نگاه به جامعه و اقتصاد جامعه وجود دارد 
که ســینما هم زیرمجموعه همین نگرش و نگاه است. 
این نگاه متعلق به ما نیســت. این یک نگاه سودمحور 
است که می گوید جذب سود و ســرمایه به هر قیمت. 
قیمت این موضوع تعیین نشده و این که به چه قیمتی 
و با چه اندازه خســارت می توان به آن دست یافت. این 
فقط مربوط به سینما نیست، بلکه می تواند همه حوزه ها 
را درگیر کند که خیلی خطرناک اســت. اگر خودمان 
را مدام با جهان ســرمایه داری تنظیم کنیم و بخواهیم 
شکل و شمایل اقتصاد، فرهنگ و فضای اجتماعی خود 
را براساس نظام سرمایه داری مصرف گرای سودمحور 
ببینیم، آســیب ها و ترکش های آن تمــام حوزه ها را 

دربرمی گیرد ازجمله سینما.
کارگردان پشت پرده مه و امپراتور جهنم افزود: جذب 
سرمایه و سودآوری این قدر ارزش شد که تعریف ها را 
هم عوض کرد. درواقع این تاکیدها و این ارزشــگذاری 
بر سود و گیشه، یکسری مسیرهای دور از شأن اجتماع 
و اخالق جامعه را شــکل داد؛ با این تعاریف که ما برای 
گیشه می ســازیم و اقتصاد ســینما باید خودمحور و 
خودچرخش باشد. درواقع تبصره های این موضوع دیده 
نشد. ما در مســیری افتادیم که آسیب های اجتماعی 
خیلی زیادی به همراه دارد، اولین آسیب ها هم نصیب 
خود سینماگران می شــود و فرزندان و خانواده اینها با 
این فیلم ها بزرگ و تربیت می شــوند و تبعات آن وارد 
ادبیات اجتماعی، احترام، اخالقیات و ارزش های جامعه 
می شــود. وقتی هر کدام از اینها توســط سینما ضربه 
می خورد، هم گریبان اجتماع را می گیرد و هم گریبان 
فیلمســاز و خانواده و اطرافیان او را. درنهایت و خدای 

ناکرده شاهد عاقبت شومی در این زمینه خواهیم بود.
شیخ طادی ادامه داد: فیلمسازانی که بچه مسلمان 
هستند و آنها که خود را مقید و انقالبی و متعهد به دین 
و خدا می دانند، باید بدانند کــه درآمد فیلم هم حالل 
و حرام دارد و اگر ما بی ادبــی را ترویج کنیم، به لحاظ 
شرعی حرام اســت. مردم ما که این طوری نیستند، اما 

اگر همه جهان هم بی ادبی بخواهند، یک فیلمساز نباید 
برای پول و سرمایه به هر کاری دســت بزند. لذا خود 
فیلمساز باید یک منش و ارزش و استقالل شخصیتی 
و اخالقی داشته باشد. فیلمســاز یک نقاش خصوصی 
نیست که یک نقاشی را داخل خانه اش بکشد و بگذارد 
و بگوید من هســتم و گناه شــخصی و خدای خودم. 
فیلمســاز دارد یک محصول اجتماعی تحویل می دهد 
و یک محصول اجتماعی، مسئولیت اجتماعی به همراه 
دارد. اگر فیلمساز مسئولیت اجتماعی را نادیده بگیرد و 
فقط به فکر سودآوری خودش باشد، این پول، یک لقمه 
شبهه دار می شود و به لحاظ فقهی و شرعی باید به آن 
فکر کند. اگر فیلمسازان ملی هم که وطن و اصالت خود 
را دوست دارند، بخواهند فقط دنیایی نگاه کنند، راه به 
جایی نخواهند برد. درواقع تخریــب جهان اجتماعی 
اتفاق می افتد که این هم خطرناک اســت. نسلی که با 
سینما تربیت و با آن بزرگ می شود و اخالق و فرهنگ 
خود را با ســینما تنظیم می کند و تاثیرپذیری آن زیاد 
اســت، در مواجهه با دیالوگ ها، صحنه ها و فیلم های 
نامناسب که فقط به دنبال سودآوری بیشتر هستند، در 
معرض آســیب های جدی قرار دارد. اگر قرار است این 
بچه ها پای پرده ســینمای نامناسب فیلمسازان بزرگ 
شوند، این یک خیانت و جفای ملی است. هیچ کس با 
ملت و خانواده اش این کار را نمی کند. برخی فیلمسازان 
را سراغ دارم که حتی خانواده هایشان هم فیلم های آنها 

را نگاه نمی کنند.
کارگردان دفتری از آســمان و سینه ســرخ افزود: 
در یک جامعه برخی مســئولیت پذیر هستند و برخی 
نیســتند. اینجا باید قانون به میــدان بیاید؛ قانونی که 
حافظ منافع اخالقی جامعه باشــد. وقتی اسم نظارت 
می آید، همه موضع می گیرند، اما به نظرم حافظ منافع 
اخالقی و اجتماعی مردم و کشور است. به همین دلیل 
وقتی مسئولیت پذیری توســط نظام سرمایه داری در 
ســینما کمرنگ می شود، این دســتگاه های نظارتی و 
شــخصیت های فرهیخته و متعهد نسبت به جامعه که 
در آنها کار می کنند، وظیفه اعمــال قانون را به عهده 
دارند. آنها باید با قانون کامال واضح، شــفاف و تصویب 
شده کشور، جلوی بی تعهدی و خسارت ها را در سینما 

بگیرند.
روزنامه جام جم

ریشه های ولنگاری کالمی در سینما

23سوره سینما       خبرنامه داخلی سازمان سینمایی حوزه هنری         مرداد  1396



سوره سینما       خبرنامه داخلی سازمان سینمایی حوزه هنری       مرداد 1396 24

وقتی لودگی به همه چیز می چربد 
فیلم های انگشت شــماری هســتند که بــا زیرکی 
سازندگان اش نه تنها از ســد تحریم می گذرند که از آن 
به نحو احسن استفاده می کنند و مخاطب را دسته دسته 
به سالن ســینما می کشــانند و بیش از آن چیزی که 
شاید در شرایط عادی اکران عمومی عایدشان می شد، 

می فروشند. 
»اکسیداِن«حامد محمدِی پسر و منوچهر محمدِی 
پدر یکی از همین فیلم  ها است: فیلمی که داشتن تجربه 
»مارمولک« به واسطه تهیه کنندگی منوچهر محمدی و 
شرایطی که برای اکران اش پیش آمد، از قبل همه چیز 
را پیش بینی کرده بود و توانست از شیوه مدیران حوزه 
هنری و نامه هفده نماینده مجلــس برای جلوگیری از 
اکران گسترده اش و موجی که به وجود آمده بود، بهترین 
استفاده را ببرد و با سوار شــدن بر موجی که منتظرش 
ایســتاده بود تا جایی که جا دارد، بتازاند و تماشاگر را 
با پیش فرض هایی مانند شــوخی با ادیان، شــوخی با 
ازدواج و رواج همجنس گرایی غلغلک بدهد و به سینما 
بکشــاند. البته تمام پیش فرض ها را نمایندگان مجلس 
و مدیران حوزه هنری توســط رســانه های همیشه در 
صحنه و دائم النگران به تماشاگران دادند و برای تماشای 

»اکسیدان« وسوسه شان کردند...
اگر فیلم را در ســالن ســینما همراه بــا نوجوان ها 
و جوان هایی که برای ســرگرمی به ســالن آمده اند و 
قصدشان از تماشای فیلم خندیدن است، ببینید، قطعا از 
قه قهه های گاه و بی گاه  و عکس العمل های غریزی شان 
به لوده بازی های امیر جعفری در نقش آقا بهمن، کالفه 
می شوید و توی دل تان به زمین و زمان و امیر جعفری با 
آن بازی بد و شخصیت لمپن فحش می دهید. شخصیتی 
که یک تنه کمر همت بسته تا فیلم را به قهقه را ببرد که 
متاسفانه یا هر چیز دیگری، موفق می شود و به هدف اش 
می رسد. شخصیت خام و لوده ای که شوخی های مسخره 
و لوس فضای فیلم را برهم می زند و درست در لحظه ای 
که همه  اجزا به درســتی کارشــان را انجام می دهند و 
قصه در مسیر درستش قرار گرفته، در کسری با جمله 
بچه گانه ای _ صلوات فرستادن مدام وسط خاکسپاری 
مســیحیان یا اصرارش به حاج آقا صدا زدن کشیش و 
تالش مضحک اش برای دلبری از شــخصیت شهال که 
خود توهین به زن است _  فضا را می شکند و همه چیز 
را بر باد می دهد؛ هرچند با ریسه رفتن مخاطب از خنده 
مواجه می شود. یعنی دست همان چیزی که کارگردان 
بر دوش شخصیت بهمن نهاده و آن چنان آزادش گذاشته 

که دلقکی تمام عیار بدل شود.
»اکسیدان« نقطه ضعف های فاحش دیگری هم دارد 
که مانع از ماندگار شدن فیلم در ذهن مخاطب می شود 
و اثر را بــه تجربه ای َفّرار  و زودگذر بــدل می کند. کنار 
نقش آقابهمن، شخصیت شهال هم وجود دارد که تاکید 
کارگردان روی بیوه بودن و دلبری کردن اش چنان غلو 
شده و اگزجره است که نه تنها کسی باورش نمی کند که 
به نوعی توهین به زن هم هســت. شخصیتی که عاشق 
اصالن، شــخصیت اصلی با بازی جواد عزتی است. زنی 

متمول و تنها که برای به دست آوردن اصالن هر کاری 
می کند و همان قدر که دلبســته اوست، از بهمن متنفر 
اســت اما در انتها به کودکان ترین شکل ممکن با بهمن 
ازدواج می کند. شخصیت دیگری هم در فیلم حضور دارد 
که به عنوان رییس اصالن در نمایندگانی خودرو مشغول 
به کار است و شقایق دهقان بازی اش می کند؛ شخصیتی 
که ای کاش زودتر وارد داستان می شد و زمان پِرت آغاز 
فیلم صرف او می شــد تا مخاطب بیشــتر بشناسدش، 
باورش کنــد و در انتها ازدواج اش با اصــالن را بپذیرد. 
تمام داستان بر سر شکست عشقی و فرار بی خبر نامزد 
اصالن به خارج از کشور است و روایت گر اصالن بی نوا با 
بازی جواد عزتی که مثل همیشه از پس نقش اش برآمده 
و با آن که با همان شکل و شــمایل سریال های کمدی 
تلویزیونی که در سال های اخیر در شبکه سه بازی کرده، 
پا به فیلم گذاشته اســت. جوانی سخت کوش، متعهد و 
بااخالق که برای رسیدن به هدفش هرکاری می کند و 
به ناچار حاضر است روی اصول اش پا بگذارد چرا که پای 
هدف بزرگ تری در میان است. اصالن برای گرفتن ویزای 

شینگن و پیدا کردن معشوقه اش هرکاری می کند اما...
»اکسیدان« یکی از تلف شده های سال سینمای ایران 
اســت. یکی از همان هایی که اگر دچار سطحی نگری، 
رعایت خواسته گیشــه و نگاه محافظه کارانه حاکم بر 
سینمای ایران در سال های اخیر نمی شد، می توانست 
به عنوان یک کمدی مهم مثــل »مارمولک« در ذهن 
مخاطب ســینمای ایران ثبت و ماندگار شود. همه چیز 
برای یک کمدی درجه یک آماده اســت؛ قصه توانایی 
بدل شــدن به آن را دارد و تقالی جوان عاشق پیشــه 
و پریشــان حال برای گرفتــن ویزا که گاهــی با لباس 
کشــیش ها به ســفارت می رود و گاهــی در جلد یک 
هم جنس گرا که مجبور اســت توی ســفارت به بهمن 
عشق بورزد یا زمانی که با آن شلوار تنگ مرد موتورسوار 
که تیکه ای بارش کرده را دنبال می کند، مخاطب را به 
خنده وا می دارد و هم غصه دارش می کند؛ مثل زمانی که 
بغض فروخورده اش توی دست شویی می ترکد و می زند 

زیر گریه...

»اکسیدان« با توجه به قصه اش و سر درآوردن بهمن و 
اصالن به کلیسا و سپس مسجد و در ادامه سفارت؛ آن هم 
با ظاهر متفاوت که گاهی لباس کشــیش به تن اصالن 
اســت و گاهی لباس های تنگ و رنگی همراه با عشوه، 
بستری مناسبی می شود برای شــوخی و غلغلک دادن 
و حتی دست انداختن پدیده ها و اتفاق  هایی که معموال 
عادت داریم به سرعت از کنارشان بگذریم و خودمان را 
به ندیدن بزنیــم؛ همان چیزهایی که فارغ از کیفیت ، به 
تصویر کشــیدنش دل مخاطب را خنک می کند و به او 
لذت می دهد. همان هایی که موجب استقبال از »لیلی با 
من اسِت« کمال تبریزی و شوخی با رزمندگان و فضای 
خشک و ایزوله جنگ بشود و یا استقبال عجیب و غریب 
از »مارمولک« با فیلمنامه خوب پیمان قاسم خانی که با 
الگوبرداری از فیلمی هالیوودی، سرگذشت دزدی را در 
پوشش یک روحانی روایت می کند. فیلمی که با حواشی 
بسیاری هاره شد و خیلی زود از پرده سینما پایین کشیده 
شــد اما گذر زمان نشان داد، نگاه ســلیقه ای و تعصب 
بی مورد، موجب خورده گرفته بی جا به فیلم شــده بود. 
اتفاقی توسط مدیران خشک و سخت گیر حوزه هنری 
برای »اکسیدان« هم رخ داد و البته این بار نه تنها کاری 
از پیش نبرد که موجب استقبال گسترده از آن هم شد. 
هرچند تجربه ثابت کرده است این تفکر نه تنها محدود 
کردن سلیقه ها نخواهد که متاســفانه مخاطب را برای 
دیدن چنین فیلم هایی تشنه تر هم می کند؛ فیلم هایی 
که ممکن اســت از پایین ترین اســتاندارد ســینمایی 
هم بهره نبرده باشــند اما به واســطه انتخاب سوژه ای 
این چنین مخاطب را به سینما بکشــانند و رکوردهای 
فروش را جابه جا کنند؛ مخاطبی که ممیزی، سانســور 
و خط قرمزهــا که مانع از تامین خــوراک فرهنگی اش 
شده، گلوی اش را فشار می دهد و راه نفس کشیدن اش 
را تنگ  کرده و او برای خالص شــدن از آن، حاضر است 
هر فیلم کمدی و منتقدانــه ای ولو بی کیفیت را ببیند و 
در این برهوت که سلیقه اش را تنزل داده است، از فیلم 

لذت هم ببرد.
نویسنده: سعید طاهری

                              دیدگاه

درباره»اکسیدان« که می توانست کمدی ماندگاری شود
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یادداشت                                            

چرا حوزه هنری از کنار فروش میلیاردی
 فیلم های هنجارشکن عبور می کند؟

در شرایط بحران اقتصادی و رکود در بدنه سینما 
چرا و به چه دلیل و براساس چه اهداف و انگیزه هایی 
حوزه هنری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل اقتصادی اش 

استفاده نمی کند و ضرر و زیان را به جان می خرد؟

در شرایط بحران اقتصادی و رکود در بدنه سینما 
چرا و به چه دلیل و براســاس چه اهــداف و انگیزه 
هایی حوزه هنــری از ظرفیت های بالقــوه و بالفعل 
اقتصادی اش اســتفاده نمی کند و ضــرر و زیان را 
به جــان می خرد تا مانــع نمایش برخــی فیلم های 
هنجارشکن که بعضا، از گیشه های شلوغ و پررونقی 

هم برخوردارند گردد؟
 این چه منطقی است که یک نهاد انقالبی بدون حزم 
و دوراندیشی و بی توجه به همه وجوه منافع اقتصادی 
اکران فیلمها، خودش را در متن چالشی قرار دهد که 

جز آسیب اقتصادی نتیجه ای ندارد؟
واقعا، این دیگر چه جور معادله ای است؟ مسئوالن 
حوزه هنری چند چند هســتند؟ چرا حواس شان به 
اطراف نیست. در رقابت گیشه و کورس گذاری برای 
کسب منافع و سودهای کالن افق نگاه این عزیزان به 

کدام سمت و سو است؟ 
چه لزومی دارد که خودشــان را به آب و آتش بزنند 
و نیــش و کنایه عده ای از ســینماگران را بشــنوند؟ 
چرا خیلی راحت توپ را به زمین وزارت ارشــاد پاس 

نمی دهند؟
آیا اگر حــوزه هنری نســبت به اکــران همه فیلم 
هایی که از مجاری به اصطــالح قانونی پروانه نمایش 
می گذرند واکنش نشــان ندهد و مطابق اعالم شورای 
صنفی نمایش تمکین کند چه خرده و انتقاد می توان 
از این نهاد گرفت؟ تازه، به دلیل داشتن بیش از ۱۰۰ 
سالن سینما در سطح کشــور درصد باالیی از درآمد 

گیشه سینما ها را به خود اختصاص می دهد؟
بد نیست به موضوع از سوی دیگر نگاه کنیم. حوزه 
هنــری می تواند بدون دردســر و حواشــی از طریق 
موسسه بهمن ســبز مانند: موسسه های مختلف فعال 
در حوزه ســینماداری و پخش همــه فیلم ها را اکران 
نماید و یک سوم درآمد و سود حاصله از اکران فیلم ها 
را به جیب بزند. تازه، به دلیل نــگاه موفق اقتصادی و 
هوش و شم تجاری شاید از سوی مدیران باالدستی هم 
مورد تشــویق قرار گیرد. به موازات آن، آن عده قلیل 
سینماگران و فعاالن ســینمایی ناراضی هم راضی تر 
می شــوند. دیگر بیانیه ای صادر نمی شــود؟ کسی از 
مدیران حوزه هنری دلخور نمی شود و دیگر، جماعت 
قیل و قال پرســت هم مجبور نمی شوند با اجیر کردن 
عده ای علیه حوزه هنری موشــن گرافیــک، بیانیه، 
انیمیشــن و ویدیوهــای جعلی بســازند. نوعی بازی 
دو ســر بردی اتفاق می افتد. هم حوزه ذینفع خواهد 

بود و هم، صاحبان فیلم ها. این وســط اگر چند فیلم 
از حدود و ثغــور قوانین فراتر رفــت و خطوط قرمز را 
شکســتند و صدای مراجع، علما و طیف های مختلف 
مردم و جبهه های فرهنگی انقالب را در آوردند ارجاع 
بدهند به وزارت ارشاد به عنوان متولی اداری و قانونی 

سینمای کشور که پاسخگو باشد.
آیا مسئوالن سینمایی حوزه هنری نمی توانند از این 
گونه مفر ها استفاده کنند تا میان عده ای از مدیران و 

سینمایی ها »بده« نشوند؟
شــکی نیســت کــه مســئوالن ســینمایی حوزه 
هنری همه ایــن رویکردها، زمینه هــا و ظرفیت ها را 

می شناسند.
محمد حمزه زاده در گفتگویــی تلویزیونی به طور 

صریح در این باره صحبت کرده است: ما با عدم اکران 
یک فیلم گاهی از یک میلیارد تا چهار میلیارد تومان 
درآمد صرف نظر می کنیم. در حالــی که گاهی برای 

تأمین حقوق ماهانه ی سازمان به مشکل داریم.
 طبیعی است این زنجیره ســینما ها با صد ها نیروی 

متخصص در کشور به منابع مالی نیاز دارد. 
چرا چشم از این درآمد می پوشیم؟

 به این دلیل که به اعتقاد ما فروش نباید دراین حد 
باشد، بلکه باید فروش سالیانه ی سینمای کشور 5۰۰ 
میلیارد و هزار میلیارد تومان باشــد. چه زمانی ممکن 

است به این فروش برسیم؟
 وقتی کــه پای مردم به ســینما ها باز شــود. نباید 
برای منفعت کوتاه مدت، منافع بلند مدت را از دست 

بدهیم.
 باید با چشم پوشی از منافع گذرا، آن ظرفیت عظیم 
مردمی و اعتماد مردمی را به سیِنما برگردانیم. نباید 

کاری کنیم که مردم به سینما پشــت کنند. این نگاه 
است که به نفع تجارت و اقتصاد سیِنماست.

 متاسفانه مسیری که بخشی از سینمای ایران االن 
طی می کند، از مایــه خوردن اســت. در اواخر رژیم 
پهلوی و ســال های 53 و 5۴ به خاطر نــوع فیلم ها و 
وضعیتی که ســینما ها داشت اصاًل کســی به سیِنما 
نمی رفت. نباید ســینما به دوران سالهای 5۴ و مانند 
زمان طاغــوت برگردد و وضعیت به جایی برســد که 

کسی سینما نرود و این صنعت بخوابد.
حوزه هنــری انقالب اســالمی به لحــاظ مالی و 
اقتصادی ســرمایه گذاری عظیمی در سینما کرده و 

این روند همچنان ادامه دارد.
 ایــن نهاد از طریق موسســه بهمن ســبز فقط در 
ســال گذشــته بیش از ۱2 هزار صندلی به ناوگان 
ســینمایی کشــور اضافه کرده اســت. پس قطعا، با 
راهبردهای روشــن و شفاف و بر اســاس برنامه های 
کالن و هدفمندش مســیریابی در ســینما را ادامه 
می دهد و ابایی ندارد کــه در مقاطعی به خاطر عدم 
اکران چند فیلم که جز درددسر و هزینه برای جامعه 
و ســینما پیامدی ندارند به لحــاظ مالی و اقتصادی 

متضرر شود.
کاش این نــگاه و تدبیر در وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی هم وجود می داشــت تا امروز بعد از گذشت 
چهار دهه با سیاســت های منفعالنه و متساهالنه این 
وزارتخانه شــاهد بال و پر گرفتن دوباره فیلمفارسی 
و حتی، بدتــر از آن نباشــیم. آثاری کــه بعضا روی 

فیلمفارسی ها را هم سفید می کنند.
حال کــه نهادی انقالبــی به دلیل اهــداف متعالی 
فرهنگــی و اجتماعــی ســینما و درک کارکرد ها و 
کاربردهای رسانه سینما در متن جامعه و تاثیرات آن 
در کاهش آســیب های اجتماعی با استفاده از حقوق 
قانونی و متداول خویش و به حسب رسالتی که دارد از 
2 تا 3 درصد فیلم های تولیدی سال اجتناب می ورزد 
چرا عــده ای زیاده خــواه همین اندک حــق انتخاب 

فیلم ها را می خواهند از این نهاد سلب نمایند؟
آیا جای قدردانی ندارد که متولیان حوزه هنری برای 
صیانت و حراست از سینما و حفظ منافع کالن سینما 
از منافع مادی شــان می گذرند؟ آیا این نگاه و دغدغه 
ارزشمند و فرهنگ ســاز نیست که حوزه هنری دنبال 
این است که سینماهایش از ناحیه خانواده ها به عنوان 
یک فضای امن برای ارائه یک محتوای خوب شناخته 
شــود. به عنوان یک فضای اخالقــی دارای امنیت و 
اطمینان برای خانواده ها به حساب آید و مبنایش جلب 

اعتماد خانواده هاست.
منبع: خبرگزاری دانشجو

امیرحسین محمدی
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رده بندی فیلم ها در آمریکا، اروپا و شرق آسیا چگونه است
لزوم تغییر رویکــرد در مدیریت فرســوده و قوانین 
فسیل شده در سینما ایجاب می کند که بدانیم در جهان 
فعلی نه هنر بلکه هیچ چیزی توقیف  شدنی نیست اما باید 
با یک نگاه اصولی و درســت برگرفته از فرهنگ ایرانی 

اسالمی به یک مدیریت منسجم رسید.
این روزها به دلیل فضایی که در سینما در ارتباط با رفع 
توقیف آثار سینمایی مطرح است و همچنین اعتراضات 
مختلف برای فیلم هایی که نمایــش آن نوعی لطمه به 
بدنه فرهنگی جامعه تلقی می شود، بحث رده بندی آثار 
سینمایی دوباره در کانون توجه اهالی سینما و مطبوعات 
قرار گرفته است. بحثی که گویا یکی از اضالع اصلی آن 
یعنی مدیران سینمایی، همچنان نسبت به آن بی تفاوت 

و خنثی هستند.
در بسیاری از کشور های جهان که دارای سینما هستند 
و این عرصه برایشــان به عنوان یــک »هنرـ  صنعت« 
شناخته شده است، در ارتباط با اکران فیلم های سینمایی 
قوانینی وضع شده تا کمترین چالش و اصطکاک میان 
مدیران و ســینماگران در زمان اکران فیلم  ها به وجود 
بیاید، اما این بدان معنی نبــوده که هیچ فیلمی ) حتی 
فیلم های هنجار شکن( در این کشورها توقیف نشود بلکه  
قوانین باعث شده است تعداد فیلم های کمتری در این 

کشورها مهر توقیف بر پیشانی شان خورده باشد.
اگر یک نگاه آماری بیندازیم به آثاری که نتوانسته اند 
به بهانه های مختلف در کشــور ما اکران شوند یا توقیف 
شده اند، در می یابیم که تعدادی از این فیلم ها بوده اند که 
می توانستند طبق ضوابط و قوانینی مانند رده بندی سنی 
یا اکران محدود -که اگر به تصویب برسند- امکان نمایش 

پیدا کنند؛اما نبود این دست قانونها باعث عدم نمایش یا 
بعضا توقیف آنها شده است.

یک آسیب شناسی دقیق نشــان می دهد که نداشتن 
قانون درجه بندی ،تا چه اندازه باعث می شود گروه های 
مختلف فکری روبروی هم بایســتند و هر کدام یکدیگر 
را محکوم به نگاه سلیقه ای کنند. عموما تنش در میان 
ســینماگران و مدیران ثمره نداشــتن چنین ضوابط 

مشخصی است.
پیش از این در وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی کشورمان 
در مورد کیفیت فیلم ها و مضمون  آن ها درجه بندی هایی 
)مانند الف، ب، ج( صورت می گرفت که صرفا بر اساس 

آنها قیمت بلیط ها کم یا زیاد می شد. 
حتما سینمای ما نیاز به قوانینی دارد که با یک بررسی 
کارشناسانه شــورای صدور پروانه نمایش بتواند طبق 
قانون تصویب شــده، مشخص، و روشــن که قابل ارائه 
باشد درجه بندی سنی مناســبی را برای فیلم هایی که 

حساسیت برانگیز است لحاظ کند. 
البته پر واضح اســت که در تصویب این قوانین در هر 
کشوری نوع فرهنگ، مذهب، عرف جامعه، قانون و فضای 
سیاسی حاکم نیز تاثیرگذار اســت، اما باز وجود چنین 
مواردی در قالب یک قانون یا حتی طرحی در بسیاری از 
کشورهای صاحب سینما نتوانسته باعث شود که فیلمی 
در توقیف نماند، اما میزان آسیب به سینما و تشنج در این 
فضا به حداقل رسیده است و فیلمها با مدیریت درستی 

اکران می شوند.
به همین منظور، نگاهی می اندازیم به قوانین سینمایی 
برخی از کشــورها در ارتباط با درجه بندی سنی برای 

مخاطب، البته برای تعدادی از کشــورها این نکته یک 
قانون نیست بلکه طرحی اختیاری محسوب می شود که 

مدیریتش بر عهده والدین است.
در ادامه به وضعیت رده بندی ســنی در چند کشور 

نگاهی داشته ایم که به شرح ذیل آمده است:
*هیأت رده بندی سنی فیلم های بریتانیا

هیأت رده بندی ســنی فیلم های بریتانیا ســازمانی 
مردم نهاد واقــع در لندن اســت که در ســال ۱9۱2 
بنیان گذاری شــد. این ســازمان، در حیطه بازی های 

ویدئویی و فیلم، در ناحیه بریتانیا فعالیت می کند.
U: عمومی. برای همگان مناسب است.

PG: برای همه سنین تایید می شود. اما نظارت والدین 
توصیه می شود. این هیات معتقد است، فیلم هایی که با 
عنوان »PG« رده بندی می شوند موجب آزار و اذیت 
کودکان 8 سال و باالتر نمی شوند. اما به والدین توصیه 
می شــود این موضوع را در نظر داشته باشند که ممکن 
است محتوای فیلم  موجب آشفته شدن کودکان و یا بچه 

های حساس تر شود. 
۱2: افراد زیر ۱2 سال ســن، مجاز به تماشا و یا کرایه 

فیلم های با رده بندی ۱2 نیستند.
۱5: افراد زیر ۱5 سال ســن، مجاز به تماشا و یا کرایه 

فیلم های با رده بندی ۱5 نیستند.
۱8: تنها برای بزرگساالن مناسب است. افراد کمتر از 
۱8 سال سن مجاز به تماشــا و یا کرایه فیلم های با رده 

بندی ۱8 نیستند.
R ۱8: برای ارایه در فروشگاه های ویژه )دارای مجوز 
ویژه( و عرضه برای بزرگســاالنی که بیش از ۱8 ســال 

                              تحلیل
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سن دارند.
اگر چه سیستم رده بندی فیلم در انگلستان، در انجام 
وظیفه هایش از قانون و یا مجریان آن به عنوان پشتوانه ای 
برای اعمال رده بندی اســتفاده نمی کند، اما نیروهای 
مجری قانون می توانند رده بندی انجام شده توسط این 
هیأت را نقض کنند. برای مثال، رده بندی فیلم سینمایی 
تصادف »Crash ۱99۶« ســاخته دیوید کراننبرگ، 
توسط هیأت ۱8 بود و می توانست با این شرایط در سالن 
های ســینما به نمایش درآید، اما برخی مقامات دولتی 

مانع نمایش آن شدند.
*فعالیــت »انجمن درجه بندی نمایشــی فیلم های 

سینمایی« در هالیوود
 The Motion Picture مخفــف MPAA
Association of America hsj کــه به معنی 
انجمن فیلم ســینمایی آمریکا اســت، کار این انجمن 
درجه بندی نمایشی فیلم های سینمایی است که در اول 

نوامبر ۱9۶8 رسما کار خود را آغاز کرد.
این سیســتم جهت اطالع والدین از محتویات فیلم 
اســت که والدین خود قضاوت کنند که فرزندانشــان 
فیلمــی را ببینند یا نــه. در واقع این سیســتم عنوان 
نمی کند که فیلمی خوب است یا بد است و یا فیلمی باید 
سانسور شود، فقط جهت راهنمایی والیدین می باشد که 

خودشان تصمیم گیری کنند.
*درجه بندی فیلم ها برای گروه های سنی در آمریکا

گروه G: همه ســنین قادر به تماشــای این فیلم ها 
هستند و هیچ محدودیتی برای تماشــای این فیلم ها 

وجود ندارد.
گروه PG: فیلم های این گروه هم مناسب همه سنین 
است اما به خانواده ها هشدار داده می شود که بهتر است 

آنها نیز همراه کودکان حضور داشته باشند.

گروه PG-۱3: کودکان زیر ســن ۱3 ســال اجازه 
ندارند تا برای تماشــای فیلم بدون حضور بزرگ تر به 

سینما بیایند.
گروه R: افراد پایین تر از ۱7 ســال می بایست برای 
تماشــای فیلم های این گروه تحت نظارت بزرگ ترها 

به سینما بیایند.
گروه NC-۱7: هیچ فرد ۱7 ساله یا پایین تری حق 

دیدن این رده فیلم ها را ندارد.
گروه بدون رده یــا NR: فیلم هایی که درجه بندی 
نشده باشند در این رده قرار می گیرند. معموالً خانواده 
ها از این فیلم ها استقبال نمی کنند و اگر شکایتی علیه 
این فیلم ها بشود، MPAA دست به اقدام قانونی علیه 

فیلم خواهد زد.
در اینجا ارائه دادن فیلم جهت دریافت درجه صرفا یک 
تصمیم داوطلبانه توسط سازنده فیلم است. به هر حال 
اکثریت قاطع تولیدکنندگان فیلم پذیرای درجه بندی 
فیلم هایشان هستند. تمام پنج مخفف درجه بندی فیلم 
نماد تجاری است و توسط خود تولید کنندگان گذاشته 
نمی شود. در نتیجه این یک قانون نیست بلکه طرحی 

است که با استقبال مواجه شده است.
*رده بندی فیلم در فرانسه

همچنین در سیستم رده بندی فیلم در فرانسه اینگونه 
اســت که فیلم ها  باید از نمایش در ســینماها، مجوز 
نمایش را از وزارت فرهنگ دریافت نمایند. رده بندی 
توسط کمیسیون ویژه ای که در جهت نظارت بر فیلم 
های سینمایی تشکیل می شــود، انجام شده و سپس 
برای اعمال و صدور مجوز نمایش به این وزارت اعالم می 
شــود. فیلم ها در یکی از رده بندهای پنجگانه قرار می 
گیرند؛ اگر چه در بعضی موارد، به ندرت، به صادر نشدن 

مجوز  نیز منتهی شود.
U: برای همه تماشگران مناسب است.

۱2: تماشا برای افراد خردسال ۱2 سال سن و کمتر 
ممنوع است.

۱۶: تماشا برای افراد ۱۶ سال ســن و کمتر ممنوع 
است.

۱8: تماشا برای افراد ۱8 سال ســن و کمتر ممنوع 
است.

در هنگام اجرا و در عمل، وزارت فرهنگ همواره تابع 
تصمیم های کمیسیون است.

باید این را اضافه کرد، یک فیلم ممکن است به دلیل 
باال بودن میزان صحنه های غیراخالقی یا خشونت، رده 
بندی »X« را دریافت نماید. که در این صورت اینگونه 
فیلم ها بــا محدودیت هایی از قبیــل پرداخت مالیات 
بیشتر و یا نمایش در سینماهای ویژه، که در حال حاضر 
تعدادشان در فرانسه کم است، مواجه می شوند. تصمیم 
های کمیســیون رده بندی نیز هماننــد همه تصمیم 
های اجرایی قابل استیناف و یا بازنگری در دادگاه های 

مربوطه است.
*سیستم رده بندی فیلم در ژاپن

G: تماشاگران عام. تمام سنین مجازند.
 PG-۱2: راهنمایی والدین توصیه می شود. بعضی از 
عناصر فیلم ممکن است برای کودکان کمتر از ۱2 سال 
سن مناسب نباشد. همراهی والدین یا تماشا در معیت 

یک نفر بزرگسال مناسب تر است.
R-۱5: محدود است به تماشاگران بالغ ۱5 سال سن 

و باالتر. هیچ کسی کمتر از ۱5 سال سن مجاز نیست.

R-۱8 : محدود است به بزرگســاالن ۱8 سال سن 
و باالتر. افراد کمتر از ۱8 سال سن مجاز نمی باشند.

*»توقیف نکنید، مدیریت کنید«
به طبــع در هر کدام از این کشــورها ســینماگران 
ناراضی و منتقد را خواهید یافت که نسبت به فیلم  ها و 
توقیف های شان در چنین شرایطی انتقاد دارند، اما یک 
نکته اساســی وجود دارد آن هم مدیریت فیلمی هایی 
است که می توان برای  آن شرایطی خاص را فراهم کرد 

تا اکران و مخاطب مدیریت شده ای داشته باشند.
بی شک در میان سینماگران شاهد فیلم هایی هستیم 
که بر اساس تعاریف با فرهنگ و عرف جامعه مغایرت 
دارند به نظر می رسد در شرایط فعلی جهانی که در آن 
زندگی می کنیم دیگر توقیف نمی تواند آنچنان که باید 
کار کرد خودش را داشته باشد، وسایل ارتباط جمعی 
آنقدر گسترده و دقیق شده اند که به راحتی صدای افراد 
و اعتراض شان و حتی آثار شان را در دسترس عموم قرار 
می  دهد. در چنین جهانی کــه تکنولوژی حرف اول را 
می زند بهتر است با هر سلیقه فکری پذیرفت که دیگر 

نه چیزی در جهان فعلی توقیف می ماند و نه پنهان.
از طرفی گاهی افراد کم ســواد و غیــر متخصص بر 
اساس سلیقه دســت به توقیف فیلم هایی می زنند که 
تنها نتیجه اش هزینه سازی برای نظام حاکمیتی جامعه 
مورد نظر و یا هیاهویی پوچ در مورد یک فیلم خاص را 

باعث می شود و نتیجه ای جز تنش ندارد.
به نظر می رســد وقتش رســیده که نظام نمایشی 
کشور در عرصه سینما به یک ساز و کار جدید برسد تا 
با کمترین فیلم توقیفی مواجه شویم. مدیریت در اکران 
و اختصاص دادن ســالن هایی خاص به اثاری که مورد 
تایید نیستند می تواند تاثیرگذاری هایی را که حاکمان 
یا مدیران از بابت نمایش یک فیلم نکرانش هســتند 
مدیریت کرد. بهتر است کمپینی با شعار »توقیف نکنید 
مدیریت کنید« در مقابل مدیران  بی تدبیر شکل بگیرد.

شاید بتوان مدعی شد که در کشور ما رده بندی سنی 
در شورای صدور پروانه نمایش گاهی بر اساس بعضی 
شرایط، لحاظ می شود امامشخص نیست که اجرای آن 
را چه نهادی باید بر عهده بگیرد این در حالی است که 
قوانینی هم برای رده بندی سنی وجود ندارد که به طور 
مشــخص و دقیق بتوان روی کاغذ به صورت تصویب 
شده به آن استناد کرد که اگر این طور بود امروز با حجم 
زیادی از فیلم های توقیف شده و سینماگرانی مطالبه 

گر و مدیرانی غیر پاسخگو مواجه نبودیم. 
لزوم تغییر رویکرد در مدیریت فرســوده و قوانینی 
فسیلی در ســینما ایجاب می کند که بدانیم در جهان 
فعلی نه هنر بلکه هیچ چیزی توقیف شــدنی نیســت 
اما باید با یک نگاه اصولی و درست برگرفته از فرهنگ 
ایرانی اسالمی به یک مدیریت منسجم رسید تا کمترین 
لطمه به سینماگران برسد. اساسا تنها راه مقابله با فیلمی 
که به ذهن و روح مثال یک کودک آســیب می رساند، 
در شــرایطی که قانون وجود ندارد و هیچ آگاهی داده 
نمی شود، صرفا توقیف آن اســت در حالیکه با قانون و 
آگاهی می شود هم مانع توقیف فیلم ها شد و هم اجازه 
نداد تا فیلم ها در عوض کمک به مخاطب باعث لطمه 

فرهنگی و روحی به بخشی از آنها شوند.

خبرگزاری فارس/ علی اکبر دهبان



تلویزیون و سینما یکی از تاثیرگذارترین رسانه ها در فرهنگ سازی جامعه و خانواده به شمار می رود. در تمامی جوامع سینمای سالم به طبع جامعه 
ای سالم خواهد داشت به این منظور که سینما با دادن فاکتور و الگوهای سالم به جامعه و خانواده ها، آنها را در مسیر درست هدایت می کند. مقوله 
فرهنگ سازی و اهمیت تاثیر سینما بر جامعه و خانواده به قدری حائز اهمیت است که برخی اساتید و کارشناسان از سینما و تلویزیون به عنوان 

دانشگاه یاد می کنند.
مسئله ای که این روزها باعث نگرانی اهالی هنر و کارشناسان و صاحب نظران این عرصه شده، بحث ابتذال و سوژه های سخیف و دم دستی در سینما 
است که نه تنها رسالت اصلی سینما در فرهنگ سازی و جهت دهی به افکار جامعه تاثیر نداشته بلکه باعث ایجاد یکسری ناهنجارها در جامعه نیز 

می شود.
در این زمینه سوره سینما نظرات کارشناسان و اساتید را جویا شد که در ادامه آن را می خوانید:

 نگرانی کارشناسان  از ابتذال در سینما

رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف:
گروهی منافع شان با ترویج ابتذال در سینما و 

جامعه مرتبط است
استاد دانشگاه صنعتی شــریف معتقد است: جریانی 
موســوم به واپس گرا در جامعه وجود دارد که از خارج 
و داخل برای ترویج ابتذال در جامعه حمایت می شود. 
این گروه منافع شــان به ترویج ابتــذال در جامعه بر 
می گردد که نمونه آن را می توانیــم به رواج فیلم های 

مبتذل اشاره کنیم.
دکتررضا روستاآزاد استاد دانشــگاه صنعتی شریف و 
رئیس سابق این دانشگاه در مورد تاثیری که سینمای 
ایران بر رواج ابتذال در جامعه دارد گفت: از گذشته تا به 
امروز بافت جامعه از شرایط یکسان برخوردار نبوده و 
همواره چه در بخش فرهنگ و یا اقتصاد همیشه تفاوت 

هایی را شاهد بودیم .
وی با اشــاره به اینکه دهک های متفاوتی در فرهنگ 
ایران وجود دارد گفت: دهــک مبتذل که بخش پایین 
و فرودست جامعه را شــامل می شود و یا دهک مرتفع 
با تفکر ارزشمند که شــامل مناطق مرفه جامعه است 
فرهنگ هــای مختلف را شــامل می شــوند. پیش از 
انقالب خیابان الله زار مکانی بــرای ترویج ابتذال بود 
و اساســا ماموریت ترویج ابتذال را دنبال می کرد که 
بعد از پیروزی انقالب؛جمهوری اسالمی هدف و کانون 
تمرکزش را روی دهک های فرهنگی باالی شهر قرار 
داد تا به واسطه آن  بدنه جامعه را تحت تاثیر قرار داده 
و با معاشرت دهک های باال، سطح سواد و شعور مناطق 

پایین هم ارتقاء کیفی پیدا کند.
رئیس سابق دانشــگاه صنعتی شریف افزود: همچنین 
به این نکته هم باید اشــاره کرد که جریانی موسوم به 
واپس گرا در جامعه وجود دارد که از خارج و داخل برای 
ترویج ابتــذال در جامعه حمایت می شــود. این گروه 
منافع شان به ترویج ابتذال در جامعه بر می گردد که 
نمونه آن را می توانیم به رواج فیلم های مبتذل اشاره 
کنیم اما از آنجاییکه صدا و سیما با مدیریت جدی اداره 
می شود ابتذال در آن گســترش داده نمی شود اما از 
آنجایی که سینما محیط بسته تر و کوچک تری است 
و خصوصی تر هم هســت برای رســیدن این گروه به 

اهدافشان مناسب تر به نظر می رسد.
روســتاآزاد با بیان اینکه رواج بی ارزشــی و پســتی 
در جامعه بحث بســیار جدی اســت که باید از جانب 
مسئولین مورد توجه قرار گیرد؛ در مورد راهکار مبارزه 

با چنین جریانی توضیح داد: به عقیده من سینماگرانی 
که دغدغه فرهنگی بیشــتری دارند به نسبت گذشته 
فعال تر باید باشــند؛ همچون مرحوم حبیب اهلل کاسه 
ساز که برای سینمای ایران و تلویزیون زحمت زیادی 
کشید یا ســریال هایی چون »مدار صفر درجه« ،»در 
چشم باد« یا فیلم هایی نظیر» بید مجنون« و »خیلی 
دور خیلی نزدیــک« نمونه هایی از آثار ارزشــمندی 
هستند که باعث ترویج سالمت فکر در جامعه می شود.

وی در بخش دیگری از صحبت خود گفت: البته از نگاه 
دیگر باید گفت این موج راه افتاده هرگز اصیل و پایدار 
نخواهد بود و ما هم نباید ســر به سرش بگذاریم. قطعا 
این امواج دوام نخواهد آورد به صورت مقطعی می آید و 
می رود. چنین امواجی بیشتر بر پایه اعتراض و لجبازی 
از شرایط موجود شکل می گیرند؛ به اعتقاد من مدیریت 
کالن جامعه هم بیشتر وقتش را به حل مشکالت مردم 
و رسیدگی به امور عدالت خواهی و عدالت محوری قرار 
بدهد و اصال اهمیتی به این لودگی ها و هرزگی ها ندهد 

تا موج خودبخود خوابیده شود.

دکتر یزدان پناه استاد دانشگاه تهران:
سینما از این طاعونی که دچارش شده خود را 

برهاند
یک استاد دانشگاه معتقد است: سینما در کنار بسیاری 
از ابزارها نقش پررنگی در عرصه سیاست، حوزه دین و 
عقاید دارد؛ از این جنبه که یکی از ارکان تولید قدرت 
فرهنگی در جوامع امروزی سینما به شمار می رود و می 

تواند نقش هدایتگرانه بر عهده داشته باشد.
دکتر کیومرث یزدان پناه استاد دانشگاه تهران در مورد 

نقش هدایتگرانه و همچنین، ترویج ابتذال که سینما در 
جامعه می تواند برعهده داشته باشد توضیح داد: سینما 
قطعا، یکــی از تاثیرگذارترین حوزه ها درکشــورهای 
امروزی به حساب می آید؛ به طوریکه در جوامع توسعه 
یافته ابتدا واقعیات جامعه به صورت نمایش نشان داده 
می شود و سپس، اصل آن موضوع در جامعه اجرا می 
شود؛حتی، این مســئله در مورد جنگ های مدرن هم 

صدق پیدا می کند.
وی ادامه داد: سینما در کنار بســیاری از ابزارها نقش 
پررنگی در عرصه سیاســت، حوزه دین و عقاید دارد؛ 
از این جنبــه که یکی از ارکان تولیــد قدرت فرهنگی 
در جوامع امروزی ســینما به شــمار می رود که نقش 
هدایتگرانه بر عهده دارد و بخشی از مسئولیت هدایت 
جوامع را مــی تواند بر عهده بگیرد اما از ســویی دیگر 
اگر به ســینما نگاه ابزاری داشته باشیم و این مدیوم از 
واقعیات ذات خود خارج شود به خط مقدم رواج ابتذال 
در جامعه تبدیل می شود، ابتذال صرفا به طرح مسائل 
جنسی خالصه نمی شود، بلکه ابتذال گفتمانی محصول 
عملکرد بد سینماســت. در واقع، سینما قدرت ترویج 
ابتذال به صورت مذهبی، گفتمانی، سیاسی و جنسی 
را دارد که چنین چیزی در سینمای ایران امروز رخنه 
کرده و در فعالیت های ســینمایی کالن که به صورت 

مستقیم با مردم در ارتباط است را شاهدیم.
یزدان پنــاه در ادامه صحبــت خود با اشــاره به اینکه 
سینمای بعد از انقالب سه دوره طی کرده  گفت: دوره 
شکل گیری سینمای نوین مبتنی بر جریان انقالب بود 
که شاکله آن سینمای دفاع مقدس است که این سینما 
علی رغم وجود تمام محدودیت هــا عملکردش قابل 

                             گزارش
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دفاع و تاثیرگذار اســت در حالیکه امروز هم  شاهدیم 
ســینمای ایران تالش می کند آن نوع فعالیت ها را باز 

آفرینی و بازتولید کند.
استاد دانشگاه تهران به دوره دوم سینمای ایران اشاره 
کرد و گفــت : در دوره دوم ســینمای ایران یک خالء 
زمانی حس می شود؛ پیر شدن فعاالن سینمایی قبل و 
بعد از انقالب و جایگزین شدن سینمای کالسیک که 
این خود مقدمه ای شد تا سینمای ایران در سراشیبی 
قرار بگیرد و نتیجه اش منجر به یکسری تولیدات شد 
که نه با شــرایط جامعه همخوانی داشــت و نه الگوی 
کشورهای خارج بود که صد البته در این مسیر صدا و 

سیما هم مقصر بود.
وی ادامه داد: اما از اوایل دهه هشتاد و آغاز دوره سوم، 
سینمای ایران وارد مرحله ای شــد که به جای طرح 
موضوعات دغدغه مند و تامین خــوراک مخاطب که 
به پاالیــش روح و روان او کمک کند موجبات ترویج و 
انتشار نکات الابالی گری شــد که بعضا اسباب نگرانی 
خانواده ها را فراهــم کرد که منصفانــه اگر بخواهیم 
قضــاوت کنیم تنها ســینما دلیل ترویج ایــن ابتذال 
نبود بلکه تقصیر بــر گردن راس هرم بــود که به نظر 
نقد اساسی به چگونگی عملکرد وزارت ارشاد،سازمان 
سینمایی حتی سازمان تبلیغات وارد است.این سازمان 
ها به جای آنکه به ســاختار و مفهــوم تولیدات توجه 
کنند ورود شکلی پیدا کردند؛ در واقع وزارت ارشاد به 
جای ساخت محصوالت اثرگذار بیشتر به دنبال جذب 
مخاطب است و صدا و سیما هم همینطور در حالی که 
میلیاردها تومان هزینه شــبکه های آن می شود اما به 
صورت تکراری ساخت یکسری برنامه را در دست می 
گیرد که بیشتر در خدمت هنرپیشه ها و به دنبال جذب 
مخاطب اســت و تالش می کند به هر قیمتی که شده 

مخاطب را به خود جلب کند .
یزدان پناه گفت: با توجه به سلطه جنگ نرم و تاثیری 
که جنگ نرم در نظــام امروزی دارد بــدون کمترین 
هزینه جوامع را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و در 
این میان سینما به عنوان خط مقد م آرزوهای محقق 
شده آنهاســت و این باعث می شود علی رغم تولیدات 
خوب و حتی هنرمندان خوبی که در این وادی تالش 
می کنند اما نتیجه ناامید کننده به نظر برســد  و من 
به عنوان یک استاد دانشــگاه فعالیت سینماگران در 
یک دهه اخیر را بیشــتر یک عقبگرد فانتزی بدانم  و 
همان تعداد آثار خوبی هم که ســاخته می شــوند در 

این بلبشوی فرهنگی گم می شــوند این درحالیست 
که شیوه مدیریت هم به گونه ای است که به هر قیمتی 
برای جذب مخاطب تالش می شود و از حداقل ضوابط 

و هرگونه نظارت بر فیلم ها محروم هستند .
وی ادامه داد: امــا در این میان یکســری خانواده ها 
هستند که برای خود اصالتی قائل هستند و به سینما به 
عنوان  مکانی برای تفریح نگاه می کنند و با دید سالم 
به آن توجه می کنند در چنین شرایطی از آن روگردان 
شده  و از چرخه مخاطبین خارج می شوند . اینجا کامال 
مشخص می شود ســینما به جای پاالیش روح جامعه 
عاملی می شود که در خط مقدم ابتذال قرار می گیرد .

وی گفت: به نظر من باید سینمای ایران از این طاعونی 
که گرفتارش شــده خود را نجات بدهد و متناســب با 
ظرفیت ها که بر گرفته از روح حاکم بر جامعه است و با 
برنامه ریزی مطلوب حرکت کند و به سینما به عنوان 
نهادی که در پروســه جنگ نرم بسیار تاثیر گذار عمل 

کند نگاه شود.
استاد دانشگاه خواجه نصیر طوسی:

گروهی قصد ترویج فرهنگ لیبرالیسم را در سینما 
دارند

امیررضا شاهانی گفت: تا آنجایی که می دانیم سینما 
و صدا و سیما باید نقش دانشگاه داشته باشند و پیشرو 
عمل کنند نه اینکه یکسری دیالوگ ها و عبارات از کف 

جامعه به این رسانه ها راه پیدا کند.
امیررضا شاهانی استاد دانشــگاه خواجه نصیر طوسی 
در مورد پیامدهــای ابتذال در ســینما گفت: همواره 
دو دغدغه که هم مربوط به سینما می شود و هم صدا 
وسیما با من همراه اســت ؛اول اینکه معتقدم فرهنگ 
سکوالریسم ،لیبرالیسم و غرب گرایی چندسالیست در 
فضای صدا و سیما و به خصوص سینما ترویج می شود و 
اصال این قضیه تصادفی هم  نیست و اتفاقا کامال آگاهانه 

و هدفمند پیش می رود.
وی با اشاره به اینکه این جریان از طرف مراجع رسمی 
پیگیری نمی شــود و با برنامه ریزی نا نوشــته ای هم 
مهمراه نیســت گفت: یک عده دســت اندرکار تفکر 
لیبرالیسم قصد دارند به واســطه فیلم ها و سریال ها 
ارزش ها  را در جامعه سست کنند. این دسته به صورت 
مســتقیم به اصول و عقاید ما نمی تازند بلکه با جاذبه 
های هنری قبح برخی کارها را می ریزند و ارزشــها را 

کم رنگ می کنند.
استاد دانشگاه خواجه نصیر طوســی به صحبتهایش 

افزود: نکته مهم دیگر اینکه صدا و سیما و به خصوص 
ســینما از ادبیاتی اســتفاده می کنند که بیشتر رواج 

ولنگاری است.
وی با بیان اینکه ولنگاری ادبی و گفتاری در برنامه های 
تلویزیونی و فیلم های ســینمایی کامال مشهود است 
گفت: مجری ها ،خبرنگارها و بازیگران بعضا از الفاظ و 
دیالوگهایی استفاده می کنند که احترام در آن رعایت 
نمی شــود گرچند باید بپذیریم که آدم ها تربیت های 
متفاوتی دارند اما وقتی پشت تریبون جمعی قرار می 
گیرند باید رعایت پاره ای از مالحظات راداشته باشند 
؛استفاده از واژه های سطح پایین در رسانه های فراگیر 

به رواج ولنگاری ادبی کمک می کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به عنوان نمونه استفاده از 
کلمه »باحاله«،» ما آدم های باحالیم…« به شدت در 
سینما و تلویزیون رواج پیدا کرده که بسیار باعث تاسف 
است .وقتی فرزندم در خانه این عبارات را به کار می برد 
از او می پرسم: من یا مادرت این کلمه  ها را به کار می 

بریم که تو از آن اســتفاده می کنی؟ و فرزندم پاسخی 
برای ســوالم ندارد. واقعا بگویم از رواج چنین ادبیات 

سخیفی ناراحت می شوم.
وی گفت: به نظر می رسد کســی نظارتی روی چنین 
برنامه ها و فیلم های ســینمایی نــدارد و ادامه چنین 
جریانی نگران کننده به نظر می رسد آن هم در جامعه 

ایرانی که مبتنی بر فرهنگ و تمدن غنی است.
شــاهانی ادامه داد: به نظر می رسد و تا آنجایی که می 
دانیم سینما و صدا و ســیما برای مردم باید همچون 
دانشــگاه عمل کند و پیشرو باشــند نه اینکه یکسری 
دیالوگها و عبارات از کف جامعه به این رسانه ها راه پیدا 
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کند . واقعا بعضی از این عباراتی که در برنامه ها و فیلم 
ها می شنویم دیالوگهای مکانیکی است آیا صدا و سیما 
و ســینما که نقش تربیتی بر عهده دارند جمالتشان 
باید از مکانیکی گرفته شــود یــا از نهادهای فرهنگی 
و هنری؟ به عقیده مــن باید کمیته های نظارتی روی 
این موارد نظارت کامل داشته باشند؛ الفاظ با ویرایش 
خاصی توســط بازیگران یا مجریــان و خبرنگاران ادا 
شــود .حتما فیلمسازان و برنامه ســازان در خصوص 
اســتفاده از چنین الفاظی تذکر ببینند  چون در غیر 
اینصورت  رواج ولنگاری گفتاری و ادبی را بیشتر از این 
در جامعه شاهد هســتیم و این روی فرهنگ عمومی 

تاثیر می گذارد.

محمد احمدی:
سینما فقط تجارت و گیشه نیست

محمد احمدی گفت: شــرایط به گونه ای شــده که 
تعدادی از همــکاران ما به خاطر پول تن به ســاخت 
هر نوع فیلمی می دهند؛ در حالیکه اگر کمی حوصله 
داشته باشــند و ابتکار به خرج دهند از درون همان 
فیلم نامه هــای کمدی هم مــی توان فیلم ســالم و 

سالمت ساخت.
محمد احمدی کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران 
در مورد نقش و اهمیت سینما در ترویج سالمت فکر 
خانواده و عدم رعایت چنیــن نکاتی در برخی از فیلم 
های حال حاضر سینمای ایران  گفت: با شما موافقم 
که تعدادی از فیلم های سینمای ایران برای خانواده 

ها مناسب نیست.
وی در ادامه به دالیل و چرایــی این قضیه پرداخت و 
گفت: باید بدانیم از وقتی پول و گیشه در راس امورو 
کارهایمان قرار گرفته این خودمان هستیم که سطح 
چگونگی ساختار فیلم های خودمان را پایین آوردیم؛ 
نگاهمان را به خواسته مخاطب دوخته ایم؛ ببینیم او 
چه می خواهد ما پنج پله پایین تر از خواســته اش را 

به او تحویل دهیم.
احمــدی ادامــه داد: بعضــی وقتهــا تماشــاگران؛ 
فیلمسازان را قلقلک می دهند تا به خاطر پول هم که 
شده مخاطب بیشتری را به ســالن بکشانند لذا تن به 

ساخت هر نوع فیلمی می دهند.
کارگردان فیلم »شــاعر زباله ها« با بیــان اینکه  در 
شرایط فعلی به نظر می رسد بعضی مخاطبان ابتذال 
خونشان که پایین می آید با این فیلم ها دوباره ابتذال 
به خونشان تزریق می شود گفت: ما تهیه کننده هایی 
که ادعای فرهنگی بودن داریم وظیفه مان اســت که 
سطح سلیقه مردم را افزایش دهیم و در هر شرایطی 
نباید تن به فیلم های سخیف دهیم و نباید هرچه که 

مخاطب خواست دودستی به او تقدیم کنیم.
وی گفت: فیلم هایی برای سینما ساخته می شود که 
به واقع کلمات رکیک در آن استفاده می شود و اتفاقا 
تماشاگران هم از آن اســتقبال می کنند اما پرسش 
من اینجاســت که آیا مخاطب از هر چه استقبال کرد 
باید برایش بیشتر بســازیم یا اینکه ما فیلمسازان هم 
رسالتی بر عهده داریم در جهت دهی ذائقه مخاطب؟

ایــن تهیه کننــده با اشــاره بــه اینکه بســیاری از 
کارگردانان ســینما در گذشــته چنیــن فیلم های 
سخیفی نمی ساختند گفت: متاسفانه باید بگویم که 
شرایط به گونه ای شده که تعدادی از همکاران ما  به 

خاطر پول تن به ســاخت هر نوع فیلمی می دهند؛در 
حالیکه اگر کمی حوصله داشته باشند و ابتکار به خرج 
دهند از درون همان فیلم نامــه های  کمدی هم می 

توان فیلم سالم  وسالمت ساخت.
وی با اشــاره به اینکه ســطح ســلیقه بســیاری از 
فیلمسازان ســطحی شــده  گفت: هم مخاطب روی 
ما اثر می گذارد و هم ما با فیلم هایمان ســطح سلیقه 
آنها را تنزل می دهیم. فیلمسازان باید بدانند سینما 
تنها بحث تجارت نیست باید برای مخاطب فیلم های 

خوب ساخت .
احمدی گفت: به جرات می توانــم بگویم فیلم های 
کمدی در طوالنی مدت این میزان گیشه را از دست 

می دهند. همین تعــداد مخاطبی که امروز برای این 
فیلم ها سر و دست می شکند دفعه بعد از آن استقبال 

نمی کند  و به دنیال فیلم خوب می رود.
تهیه کننده »به دنیا آمدن« در ادامه گفت: سالم ترین 
فیلم های خوب در هالیوود ساخته می شوند و وقتی 
رنج ســنی »برای همه نوع مخاطب« می گیرد یعنی 
هر نوع مخاطبی می تواند این نــوع فیلم ها را ببیند. 
حال جای این پرســش باقی است که چرا خودمان به 
این قواعد عمل نمی کنیم. چرا ما فیلم های ســالم و 

سالمت برای تماشاگرانمان نمی سازیم؟

دکتر عصمت سوادی جامعه شناس:
خطر انحراف از راهبردهای فرهنگی نظام اکنون 
شدیدتر و ملموس تر در سینما احساس می شود

یک جامعه شناس و اســتاد دانشــگاه معتقد است: 
انحراف خیلی ســریعتر از هدایت جــای خودش را 
درجامعه باز می کند. هدایت نیاز به زیرســاخت های 
جــدی دارد اما خراب کــردن بالفاصلــه و راحت تر 
انجام می شود. به نظر می آید باید از افراد متخصص 
و متعهد استفاده کنیم تا ســینما از تهاجم فرهنگی 

به دور بماند.
دکتر عصمت سوادی مسئول بسیج اساتید خواهران 
تهران بزرگ  و جامعه شــناس بیان کرد: به طور کلی 
فیلم و  سینما تاثیر زیادی بر سبک و چگونگی زندگی 
مردم جامعه دارد؛ شــاید فیلمسازان خودشان واقف 
نباشند که با این فیلم هایی که می سازند چگونه نظام 
فکری افراد را شکل می دهند و سپس، سبک زندگی 

براساس این نظام فکری تنظیم می شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شــما به پوششی که در 
صدا و ســیما یا ســینما به کار گرفته می شود دقت 

کنید؛ این نوع پوشــش بالفاصله پس از چند روز بین 
مردم جامعه فراگیر می شود و این نشان از اثرگذاری 

این رسانه ها است.
سوادی افزود: ما هم مثل همه مردم جامعه مخاطب 
چنین فیلم هایی هســتیم و یا می شنویم که در پاره 
ای از فیلم ها نکاتی به نمایش گذاشــته می شــود 
که خانــواده ها را در معــرض خطر قــرار می دهد. 
طرز صحبت کــردن کاراکترها در پــاره ای از فیلم 
ها متاسفانه از مشــکالت موجود در سینما یا صدا و 
سیما نشات می گیرد. شــما نگاه کنید االن در فیلم 
ها و ســریالها روابط بین دختر و پســر خیلی عادی 
نشان داده می شــود و در ســطح جامعه هم چنین 
روابطی شــکل کامال عادی به خود پیدا کرده است 
که اینها همه آســیب و تبعات اجتماعــی به دنبال 

خواهد داشت.
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد: به این نکته هم باید 
اشــاره کرد که شــاید تعداد این فیلم ها و یا سریال 
ها کم و ناچیز باشــد امــا معتقدیم حتــی یک فیلم 
هم با موضوع و مضامین و دیالوگ های ناپســند در 
جامعه انحرافــی را بوجود می آورد که شــاید پاک 
کردن آن به سادگی نباشد. متاســفانه خطر انحراف 
از راهبردهای فرهنگی نظام چند ســالی هســت که 
شدیدتر و ملموس تر احســاس می شود و باید با آن 

مقابله کرد.
وی در بخــش دیگری از صحبت خــود به جنگ نرم 
اشاره کرد و گفت : دشمن در ســالهای گذشته ثابت 
کرده که قصد لشگرکشــی به کشــور هــا را ندارد و 
با جنگ نرم، فکر انســانها را تغییــر داده و با تهاجم 
فرهنگی کشــورها را تحت ســلطه خود در می آورد؛ 

اولین راه هم از طریق صدا و ســیما و سینماست؛ به 
عقیده من باید از افراد متخصص اســتفاده کنیم و از 
کارشناسان نظر بخواهیم تا با ساخت یک سریال و یا 
یک فیلم شالوده و بنیاد فکری درستی را برای جامعه 

رقم بزنند.
دکتر ســوادی گفت: انحراف خیلی سریعتر از هدایت 
جای خودش را درجامعه باز مــی کند هدایت نیاز به 
زیر ساخت های جدی دارد اما خراب کردن بالفاصله 
و راحت تر انجام می شود به نظر می آید باید از افراد 
متخصص و متعهد اســتفاده کنیم تا سینما از تهاجم 

فرهنگی به دور بماند.
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یادداشت                                    

مشکل کجاست؟ چرا اکران فیلم های سینمایی در 
ادوار گوناگون و دولت های مختلف با چالش و مشکالتی 
مواجه می شــود؟ اگر در قانون معیارهای روشــن و و 
شاخصه های شفافی وجود دارد چرا این معضل برطرف 

نمی گردد؟
فهرســت بلندی از فیلم های توقیف شــده را در هر 
دولتی می توان نام برد. »فرزند صبح« ، »رستاخیز«، 
»گزارش یک جشــن«، »خانــه دختــر«، »پریناز«، 
»سپید و سیاه«، »صدســال به این سال ها«، »آشغال 
های دوســت داشــتنی« ، »خیابــان هــای آرام«، 
»عصبانی نیســتم«، »خانه پدری«، »بــی خود و بی 
جهت«،»زمهریــر«، »هفت و پنــج دقیقه«، »گس«، 
»آینه های روبرو«، »پوســته«،  و... این ها بخشــی از 
فیلم هایی است که در سال های اخیر توقیف شده اند. 
آن هم فیلم هایی که توســط وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی پروانه ســاخت دریافت کرده اند. فیلم های 
مشــکل دار معموال به سه دسته تقســیم می شوند: » 
یک دسته آثاری هستند که پروانه نمایش داشته و به 
دالیلی امکان اکران پیدا نکرده اند، مثل »خانه پدری«، 
»رســتاخیز«، »عصبانی نیســتم« و »خانه دختر«. 
یک دسته دیگر فیلم هایی هســتند که نتوانسته اند از 
شــوراهای پروانه نمایش و عالی نظارت مجوز نمایش 
بگیرند مثل »ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا« که در هر 
دو شورا رد شده است. دسته ســوم هم  آثاری هستند 
که بدون مجوز ساخته شده اند. قانون درباره آثاری که 
بدون مجوز ساخته شده اند به صراحت اعالم کرده که 
وزارت ارشاد در قبال آن ها هیچ گونه مسئولیتی ندارد 
و افرادی که بدون مجوز فیلم ساخته اند کارشان تخلف  
محسوب می شود و باید شرایط قانونی را طی می کردند. 
پس این فیلم ها نمی توانند با دو دسته دیگر برابر باشند، 
چون فیلم های آن دو گروهی که اشــاره کردم مراحل 
قانونی را طی کرده اند و طبق نظر شورای پروانه نمایش 
به دالیل سیاسی و فرهنگی از نمایش آن ها جلوگیری 

به عمل آمده است«.
بنابراین، در همه دولت ها و دوره ها شــاهد ساخت 
آثاری  هستیم که مشمول توقیف می شوند و صالحیت 
های الزم را برای نمایش عمومی اخذ نمی کنند. البته، 
تعدادی از آثار به تناســب تغییر دولــت ها و فضاهای 
اجتماعی به ناگهان رفع توقیف می شوند و رنگ پرده 
را می بییند و یا این شانس را پیدا می کنند که از طریق 
شــبکه نمایش خانگی مورد مصرف و اســتفاده مردم 

قرار بگیرند.
با نگاهی به روند و وضعیت فیلم هــای توقیفی می 
توان اســتنباط کرد؛ فقدان معیارها و شــاخصه های 
روشــن و صریح؛ و تفســیر متنوع از مفــاد قوانین و 
همچنین، عدم اتخاذ تصمیمات کارشناســانه و اعمال 

سلیقه ها منشاء بسیاری از این مشکالت است.
به تازگی و بعــد از انتخابات ریاســت جمهوری به 
یکباره اعالم شــده با دستور مســتقیم وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و رئیس سازمان ســینمایی، قرار است 

تکلیف فیلم های توقیف شده مجددا بررسی و با نگاهی 
منصفانه و با پرهیز از اعمال ســلیقه، روشن شود. در 
همین راســتا کمیته بازبینی فیلم هــای توقیفی  هم 

تشکیل شده است.
مفاد دستورالعمل منتشر شده چند نکته را برجسته 

و مؤکد می سازد:
* اینکه تشــکیل کمیته ویژه برغم حضور و فعالیت 
شورای پروانه نمایش به معنای نامعتبر بودن این شورا 

است.
* این طرح نوعی تشکیک نسبت همه مصوبات قبلی 

شورای پروانه نمایش تولید می کند.
* تأیید می کند که تصمیمات شورای پروانه نمایش 

تاکنون سلیقه ای بوده است.
* مهم تر اینکه می توان تحلیل کرد پس مصوبات این 
کمیته اگرمتفاوت با مصوبات قبلی باشد نوعی اعمال 
ســلیقه جدید صورت گرفته و پارامترها و معیارهای 

شفاف و روشن در این زمینه وجود ندارد.
اعمال نگاه های ســلیقه ای و سیاسی با رفت و  آمد 
دولت ها و فقــدان نظارت و مراقبــت در گلوگاه هایی 
نظارتی و اساسا، عدم »ارزشیابی آثار« باعث شده است 
که بخشی از تولیدات و محصوالت سینمایی کشور به 
هدر بروند. به تعبیر دیگر، در شــرایط بحرانی اقتصاد 
ســینما بخش قابل توجهی از منابع و سرمایه گذاری 
های دولتی و خصوصی در حال تلف شدن است. مضافا، 
اینکه فراتر از هزینه ها و ضررهای مالی و اقتصادی به 
لحاظ اعتباری و اجتماعی نیز، سینما با این روند مدام 

در حال تحمل هزینه های زاید است.
اشکال دیگر چرخه پروانه های ساخت و نمایش این 
اســت که در صدور مجوزهای نمایش تعدادی از فیلم 
های ســینمایی هم، به منافع فردی و گروه گرایی به 
جای منافع ملی توجه می شود و این »نگرش قبض و 
بسطی«در هر دوره ای نســبت به جریانات و جناح ها 
اتفاق می افتد. نتیجه این روند به کجا منجر می شود؟

متاسفانه، فقدان نظارت های جدی و پروانه نمایش 
های ســلیقه ای در حال حاضر به پاشنه آشیل وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی تبدیل شده اســت. در این 
فضای آشــفته، بعضا، فیلم هایی را که پروانه نمایش 
دارند توقیف می شوند، تعدادی از فیلم های »اصالحیه 
دار« از طریق رانت و مناسبات فراقانونی و گروهی راهی 
پرده سینماها می شــوند.  فیلم هایی هم وجود دارند 
که بازپس گیــری و لغو پروانه نمایش شــان حتی، از 
ناحیه وزیر صورت گرفته اســت. تعدادی فیلم هم، از 
سر لجبازی و اعتراض از طریق فضاهای مجازی عرضه 
می شوند. فیلم های توقیفی  مارک داری هم هستند با 
چراغ خاموش وارد بازار شبکه نمایش خانگی می شوند. 
حتی، چند تایی از  فیلم های اکران هم به دلیل رخنه 
سالیق اشخاص و جریانات مشمول تسهیالت اکران یا 
تبلیغات رسانه های رسمی و رسانه ملی قرار نمی گیرند 
و نوعی فضای بلبشویی شــکل گرفته است که حق به 
حق دار نمی رسد و در این فضا، موج سواران بارشان را 

می بندند و می تازند و گیشه ها را قبضه می کنند و در 
کنارش، ده ها فیلم که بخش بزرگی از سرمایه گذاری 
سینمایی است در انبار ها و پستوها خاک می خورند و 

هیچگاه رنگ پرده را نمی بینند.
ریشه و منشاء اصلی این مشکالت زنجیره ای سینما 
به صــدور فله ای پروانه ســاخت و صدور بــی رویه و 

غیرکارشناسی پروانه نمایش بر می گردد.
وقتی رسانه ملی برای پخش تیزر فیلم های سینمایی 
مصوبه های شــورای پروانه نمایش را قبــول ندارد و 
برخی نهادهای مردمی و انقالبی همچون حوزه هنری 
و شهرداری نیز همین رفتار را در پیش می گیرند. این 
بدین معناست که این شورا تاکنون، درست رفتار نکرده 
و در انجام وظایف قانونی اش تســاهل و تسامح داشته 
و سلیقه ای برخوردکرده اســت. موضوعی که تشکیل 
کمیته ویژه بر آن صحه گذاشته است. یا اصالحیه های 
مکرری که بارها و چندباره، در خصوص صحنه هایی از 

فیلم اتفاق افتاده است.
اینک، این پرسش مطرح می شود: چرا و به چه دلیل 
جور ساز وکارهای اشــکال دار مجاری قانونی و صنفی 
در توزیع محصوالت سینمایی را جامعه سینماداران و 

مردم بکشند؟
وقتی تشــکل های صنفی بعضا،  با باندبازی و رفیق 
بازی و بی توجه به مالک ها و اســتانداردهای کافی و 
وافی اقدام بــه عضوگیری می کنند و بــا تمکین زد و 
بندهای پشت پرده این پروسه را تکمیل و تقویت می 
کنند  فرایند و خروجی این مســیر اشتباه چرا باید به 
قیمت آســیب های جدی معنوی و مادی به مراکزی 
چون حوزه هنری، سازمان صدا و سیما، سینماداران و 

مدیریت سینماداری در کشور منجر شود؟
وقتی سازمان ســینمایی و اداره نظارت و ارزشیابی 
فاقد توان اخذ ارزشــیابی و صالحیت های الزم برای 
محصوالت سینمایی است و بی رویه، فله ای و متاثر از 
مناسبات و هیجانات و ذائقه های سیاسی و اجتماعی 
اقدام به صدور پروانه نمایش می کند چرا باید پیامدها 
و تبعات این جریان، سینماداران، مراکز و سازمان های 
دیگر را آزار دهد و آســیب های معنوی و اقتصادی آن 

متوجه سینماداران باشد؟
چرا جریــان کالن فرهنگی و مدیریتی ســینما، با 
نمایش ژست های سیاســی در قالب رفع توقیف های 
ســلیقه ای و امتیاز دهی غیراصولی به عده ایی خاص، 
فضایی را دامن می زند که کلیت ســینما از آن آسیب 

ببینند؟
چرا برخی صنوف ســینمایی که ســابقه، ماهیت و 
رزومه هسته های محوری شان در دوره های مختلف 
روشن است در بیانیه های پرطمطراق شان به ریشه ها 
و خاســتگاه های اصلی چالش ها و مشکالت زنجیره 
ای ســینماها و فیلم ها  نمی پردازند و آدرس غلط می 

دهند؟

پروانه نمایش های سلیقه ای پاشنه آشیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نگاهی به خاستگاه مشکالت زنجیره ای فیلم های سینمایی ؛

یزدان عشیری 
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                                گفتگو

در یکی از روزهای زمستان پشت صحنه فیلمتان 
آمدم و از شما پرسیدم چرا تصمیم گرفتید فیلم بلند 
بسازید و حاال که فیلم را دیده ام تا حدی به جوابم 
رسیده ام اما دوست دارم از زبان خودتان بشنوم. 
انگیزه های مختلفی برای ساخت فیلم بلند وجود دارد. 
مثال اینکه با مخاطب بیشتری ارتباط برقرار کنید یا 
بلندپروازی بیشتری را در عرصه سینما تجربه کنید و 
یا اینکه اصال داستان انتخابی تان در قالب فیلم کوتاه 
نمی گنجیده است. برای شما کدام یک از این سه دلیل 

پررنگ تر بود. 
خردمندان: هر سه این دالیل که عنوان کردید وجود 
داشــت. به نظر من مســیری که هنرمند طی می کند 
بی شــباهت به فرایندی که یک جنیــن در طی مدت 
رشدش طی می کند نیســت. در تمام طول زمان رشد 
جنین تا به نوزادی و کودکی و ... یک انسان محسوب می 
شود و فقط این جسم و ظرفیت هایش است که تغییر می 
کند.پروسه فیلمسازی من هم به همین شکل بوده است.
طرح و ایده اولیه فیلم »بیست و یک روز بعد« چطور 

شکل گرفت؟
همیشه از من این سوال پرسیده می شود که چگونه 
ایده طرح فیلم در ذهنم شکل گرفت؟ پاسخ به این سوال 
برایم خیلی ســخت اســت. البته گاهی جواب هایی به 
دوســتان و خبرنگاران و منتقدانی که این سوال را می 
پرســند می دهم ولی واقعیت این است که این پروسه 
بسیار ناخودآگاه است. این سوال من را به یاد دختر پانزده 
ماه ام می اندازد. ما هر روز حرکت تازه ای از او می بینیم 
و اگر از او بپرسیم که چطور شــد که اولین گام هایت را 
برداشتی بی شک جوابی نخواهد داشت چراکه هر فعلی 
که می آموزد و انجام می دهد آگاهانه نیست و این فرایند 
به صورت طبیعی طی شده است . راستش من هم وقتی 
با این سوال که چطور قصه فیلم هایم در ذهنم شکل می 
گیرد مواجه می شوم جوابی ندارم . مثال به خاطر ندارم 
ایده فیلم »دوئل« دقیقا در کدام لحظه شــکل گرفته و 
این موضوع درباره ســایر فیلم هایم هم صدق می کند. 
فرایند شکل گیری طرح و تولید یک فیلم در ذهن بسیار 
عجیب است و چندان قابل توضیح دادن نیست یا دست 

کم برای من اینطور است.  
»بیست و یک روز بعد« هم مجموعه ای بود از طرح ها                                            
- ایده ها  تصویرهای ذهنــی و تجربه ها که در برخی 
در زندگی شــخصی ام رخ داده بودند. این طرح ها در 

ذهنم پروبال گرفتند و تبدیل به داستان فیلم شدند.
هر ایده ای منشایی دارد و داستان ها از تصاویر و 
رخدادهایی عینی یا خیالی شکل می گیرند. مثال محمد 
رحمانیان درباره طرح اولیه فیلم »سینما نیمکت« گفته 
بود طرح قصه از روی یک تصویر ذهنی درباره فردی 
الغر و عریان که در میان برف و سرما ویلن می زند 

شکل گرفته است.  
خردمندان: بله همینطور است . یک سری تصاویر در 
ذهن تان شکل می گیرد که حس می کنید این قابلیت 
را دارند که پر و بال گرفته و تبدیل به یک فیلم شوند. من 
تصویر پســری را می دیدم که روی ریل قطار ایستاده و 
سعی در نگه داشتن قطار دارد. من نمی دانستم این پسر 
کیست یا قرار است چه کار کند و یا ماجرای زندگی اش 
چیست ؟ فقط می دانستم که تالش می کند قطاری را 
نگه دارد. ازسویی دیگر پسربچه ای را در داروخانه سیزده 
آبان دیدم که به همراه مادر مبتال به سرطانش برای تهیه 
دارو آمده بودند. مجموعه این تصاویر تبدیل به طرح و 
ایده می شود. در ذهنم آن پسر را که روی ریل ایستاده 
به پسری که دارو به دست در داروخانه مادر را همراه می 
کند ربط می دهم و به این ترتیــب قصه فیلم در ذهنم 
شکل می گیرد. این پروسه همانطور که اشاره کردم در 
ابتدا آگاهانه نیست اما بعد از ربط پیدا کردن موضوعات 
و تصاویر ذهنی به هم سروشکلی آگاهانه پیدا می کند و 

به فیلمنامه و ساختمان اثر منجر می شود.
از تجربه تان در مورد ساخت اولین فیلم بلندتان 
بگویید. معموال کارگردان های فیلم اولی از سختی 
های ساخت فیلم نخست گالیه دارند. برای شما ساخت 

اولین فیلم تان چطور تجربه ای بود؟ 
شفاه:اجازه بدهید من ابتدا در این مورد کمی توضیح 
بدهم.  فیلم »بیست و یک روز بعد« به عنوان یک فیلم 
اولی کاری بسیار ســخت بود. این فیلم سنخیتی با یک 
فیلم اولی با استاندارد هایی که از  قواعد فیلم های اولی 
در سینمای ایران می شناسیم ندارد. استاندارهای فیلم 
اولی در ایران یعنی ساخت فیلم راحت و نسبتا کم هزینه 
و از این جهت فیلم »بیست ویک روز بعد« هیچ شباهتی 
به فیلم اولی ها ندارد. فیلمسازان فیلم اول معموال سراغ 
روایت ها و قصه های راحــت و اپارتمانی می روند. این 
فیلم ها اغلب لوکیشن های محدود و کاراکترهای کمی 
دارند اما فیلم »بیست و یک روز بعد« پر است از لوکیشن 
های متفاوت که اغلب شــان خارجی هستند و شرایط 

لوکیشن های خارجی هم قابل کنترل نیستند. لوکیشن 
های فیلم ما اغلب خارجی و در روز فیلم برداری شدند که 
کار راسخت تر می کرد. آنهم روزهای زمستانی که کوتاه 
بودند و چالش از دست دادن نور را برای مان بیشتر می 
کردند. از سویی دیگر بیشتر لوکیشن های ما که حدود 
سی/ چهل لوکیشن بودند خارج شهر قرار داشتند. اضافه 
کنید به دردسرهای فیلمرداری  کار کردن با بازیگرانی 
که اغلب شــان نوجوان بودند و بی تجربه گی شان در 
زمینه بازیگری کار را برای یک کارگردان جوان سخت 

تر می کرد.  
خردمندان: همانطور که آقای شفاه اشاره کردند فیلم 
تولید سختی داشت اما با وجود ایشــان به عنوان تهیه 
کننده من با آرامش کارم را آغاز و به ســرانجام رساندم. 
همکاری من و آقای شــفاه مبتنی براعتمادی دوسویه 
بود و از این جهت شــاید از خیلی از فیلمسازانی که کار 
اول شان را آغاز می کنند قدمی جلوتر بودم. این اعتماد 
محصول سیزده ســال همکاری و دوستی مداوم است. 
زمانی که محمدرضا)شفاه( پایان نامه اش را کارگردانی 
می کرد با هم فیلمنامه اش را نوشتیم و از همان زمان می 
دانستیم که این همکاری ادامه خواهد داشت و به حرفه 
ای ترین شکل ممکنه و تولید فیلم بلند هم خواهد رسید.  
»بیست و یک روز بعد« اولین فیلم بلند هر دوی ما در 
مقام کارگردان و تهیه کننده بود و از این جهت قطعا با 
چالش هایی روبرو بودیم. ضمن اینکه با این فیلم مانند 
یک فیلم اولی با هزینه پایین برخورد شد و این سختی 
کار را بیشــتر می کرد. برای مثال ما باید سکانس هایی 
را در لوکیشــن های خارجی فیلمبرداری می کردیم و 
دســتیارم به من تاکید می کرد که تنها اجاره یک روز 
را می توانیم طبق برنامه ریــزی هایمان پرداخت کنیم 
و باید کار در همین یک روز به اتمام برسد. این موضوع 
کاررا برای من که عادت دارم با وسواس و دقت کار کنم 
سخت می کرد . یا ســرقضیه فیلمبرداری قطار چشم 
من به ریل خشک شــد تا بتوانیم دو واگن اجاره کنیم 
)می خندد( ده روز تحت  فشار و استرس بودیم و مرتب 
پالن هایی را جایگزین می کردیــم تا بتوانیم در نهایت 
پالن های مربوط به واگن قطار را فیلمبرداری کنیم اما 
این اتفاق میسر نشد. شاید باورتان نشود ولی تا همین 
دیروز ما درگیر کارهای ویژوال مربوط به همین بخش 

های قطار بودیم. 
آقای شفاه اگر این فیلمنامه را کسی بجز آقای 

پرچم باشگاه فیلم سوره باالست
در گفتگو با کارگردان و تهیه کننده »بیست و یک روز بعد« مطرح شد:

سیدمحمدرضا خردمندان کارگردان و محمدرضا شفاه تهیه کننده »بیست و یک 
روز بعد« در مورد تمام زوایای فیلم از پروسه تولید تا تبلیغات و برنامه های عوامل 

برای اکران گفتگو کردند.
 قرار گفتگو با عوامل فیلم »بیست و یک روز بعد« را پیش از اکران فیلم در دفتر 
باشگاه فیلم سوره گذاشتیم و در یک روز گرم تابستانی میهمان سیدمحمدرضا 
خردمندان و محمدرضا شفاه کارگردان و تهیه کننده این فیلم شدیم. قرار بود مهدی 
قربانی هم در جمع ما باشد اما به خاطر حضور در تمرین تئاتر نتوانست در گفتگو 
شرکت کند. در این گفتگو سعی کرده ایم به تمام زوایای فیلم از پروسه تولید تا 

تبلیغات و برنامه های عوامل برای اکران صحبت کنیم:
 الناز نعمتی

سوره سینما       خبرنامه داخلی سازمان سینمایی حوزه هنری       مرداد  1396 32



33سوره سینما       خبرنامه داخلی سازمان سینمایی حوزه هنری        مرداد 1396

گفتگو                                             

خردمندان که همکار قدیمی و دوست تان هستند 
برای تهیه به باشگاه فیلم سوره ارائه می کرد باز هم آن 

را تولید می کردید؟
شفاه: اگر فرد مستعدی مانند آقای خردمندان چنین 
فیلمنامه خوبی را به باشگاه فیلم ســوره ارائه می کرد 
حمایت می شــد. درواقع نقش رفاقت و دوستی ما در 
شکل گیری فیلم صفر بود. نمی توانم انکار کنم اگر آقای 
خردمندان را نمی شناختم هم قطعا این فیلم به همین 
صورت تولید می شــد اما این فیلمنامه خوب و کامل را 
نمی شد به راحتی رد کرد. ما در مسیرکاری مان همواره 
مشارکت فکر داشــته ایم و در پروژه هایی که با هم کار 
کرده ایم از همان ابتدای شکل گیری ایده و طرح  باهم 
همکاری داشتیم. اما می توانم اذعان کنم که نه تنها من 
به عنوان یک تهیه کننده بلکه هر نهاد هنری در مواجهه 
با فردی مانند آقای خردمندان باید از ســرمایه گذاری 
روی چنین فیلمی اســتقبال می کرد. توانمندی های 
ایشان در حال حاضر اثبات شده و تلفن شان تقریبا قطع 
نمی شود و مرتب پیشنهاد همکاری برای ساخت فیلم 
و سریال دارند. این نشــان می دهد اساسا تصمیم برای 
تولید فیلم ایشان یک تصمیم کامال کارشناسی و حرفه 
ای بود. ما می دانستیم وقت پریدن این استعداد است و 
باشگاه فیلم سوره اگر مدعی حمایت از جوانان است حاال 
وقتش رسیده است شرایطی را برای پیشرفت و پرش این 
استعداد مهیا کند. ضمن اینکه فیلمنامه ایشان به حدی 
خوب و دقیق نوشته شده بود که به اصطالح روی زمین 
نمی ماند. همچنین در چهار پنج سال گذشته جایزه ای 
نبوده که ایشان در جشنواره های مختلف فیلم های کوتاه 
کسب نکرده باشــند. پس دلیلی برای تردید در جهت 
همکاری با ایشان وجود نداشــت و خوشبختانه پرچم 

باشگاه فیلم سوره با تولید این فیلم باالست .
سراغ سوژه سختی برای ساخت فیلم اول تان رفتید 
در حالی که می توانستید با ساخت فیلمی راحت تر آغاز 
کنید که ریسک کمتری هم برایتان داشت. حتما ایده 
های مختلفی در ذهن تان برای ساخت فیلم دارید اما 
سراغ ایده موضوع و قصه ای رفته اید که فرایند تولید 

و کارگردانی چالش برانگیزی دارد.  
خردمندان: این استرس همواره با فیلمسازانی که کار 
اول شان را کارگردانی می کنند وجود دارد که سراغ سوژه 
ای نروند که به اصطالح در آن بمانند و نتوانند به خوبی 
به سرانجام برسانند اش. ولی من از روی تجربه می دانم 

که اگر به قصه و ایــده ای اعتقاد دارم نباید از 
سختی کار واهمه داشته باشم و اتفاقا وقتی به 
دل کارهای سخت می زنم نتیجه بهتری می 
گیرم. »بیســت و یک روز بعد« پر از سکانس 
های مختلف به لحاظ فضا و حس و حال است . 
در این فیلم  هــم لحظات تراژیک و عاطفی 
وجود دارد و هم لحظات کمدی  و برایاجرای 
این لحظات ســراغ تجربه هایی که از ساخت 
فیلم های کوتاه داشــتم رفتــم به طوری که 
هر ســکانس از این فیلم را یــک فیلم کوتاه 
می دیدم. همیشه به شــوخی میگویم آنقدر 
سکانس هایم را پیش از فیلمبرداری میسابیدم 
که رنگ شان میرفت )می خندد( یعنی واقعا 
همه سکانس ها را می چالندم. تجربه ای که 
از ساخت فیلم کوتاه به دست آورده ام رسیدن 
به زبان ایجاز و پرهیز از اضافه گویی اســت . 
درواقع هرآنچه مخل ارتباط حسی مخاطب 
با فیلم شود باید حذف شــود و من این قاعده را در فیلم 

بلندم هم رعایت کردم. 
خیلی از فیلم های کوتاهی که ساخته ام صد ثانیه ای 
هستند اما برای هرکدام ماه ها وقت صرف کرده ام. ممکن 
است فیلمبرداری شان تنها در یک روز به اتمام رسیده 
باشد  اما از مدتها قبل به فیلم و ایده ای که باید پرداخت 
شود فکر می کنم و فیلمنامه هایم را بارها بازنویسی می 
کنم تا ظرف و مظروف همسان باشــد. در کل معتقدم 
بزرگترین هنر یک کارگردان این است که بتواند ظرف 
و مظروف کارش را همســان کند. یعنی اینکه بداند چه 
ســوژه و قصه ای با چه فضا و تایمی هماهنگ اســت و 
همانطور عمل کند. ضمن اینکه در ســاخت فیلم های 
کوتاه تجارب مختلفی در زمینه های مختلف کسب کرده 
بودم. صحنه های خارجی و داخلی- اکشــن -عاطفی 
-شب و روز و فضای های مختلف را تجربه کرده بودم که 
در ساخت اولین فیلم بلند سینمایی ام به یاری ام آمدند 

و در بحث کارگردانی به مشکلی برنخوردم. 
حفظ ریتم در فیلم های کوتاه راحت از فیلم های بلند 
است. من فکر می کنم مانند هر کارگردان دیگری یکی 
از چالش های تان در ساخت اولین اثربلند سینمایی 
تان حفظ ریتم بوده است. بخصوص اینکه شاهد کمی 

افت ریتم در میانه های فیلم هستیم. 
خردمندان: در سینما هم زمان روانی داریم و هم زمان 
فیزیکی. زمان فیزیکی همان تایمی است که شما روی 
صندلی نشسته و فیلم راتماشا می کنید اما زمان روانی 
ممکن است برایتان مانند یک روز یا تنها یک ربع طول 
بکشد. من ریتم را اینطور می فهمم و تعریف ام از ریتم 
یک فیلم اینطور اســت. بازخوردهایی که درباره ریتم 
فیلمم داشتم درباره میانه های آن نبود و اگر هم انتقادی 
به ریتم وجود داشــت درباره ابتدای فیلم بود. البته در 
جشنواره فیلم اصفهان همین انتقاد هم وجود نداشت. 
من فکر می کنم بخشــی از این انتقاد به کم حوصلگی 
مخاطب جشــنواره فیلم فجر برمی گردد. مخاطبی که 
روزی چهار پنج فیلم می بینــد. حوصله این مخاطب 
را نمی توان با مخاطبی که با حوصله و ســر صبر بلیت 
خریده و به سینمارفته مقایســه کرد. طبیعی است که 
ذهن مخاطب جشنواره خسته و کم حوصله تر است. این 
مخاطب دوست دارد به سرعت به انتهای فیلم رسیده و 

کارش را نجام دهد یا فیلم را با سایر آثار مقایسه کند.
همسر آقای موئینی تدوین گر فیلم اتفاقا نظری دیگر 

داشت و گفته بودند »این فیلم چرا اینقدر تند است؟ این 
ریتم فرصت نفس کشیدن به مخاطب نمی دهد.«  ضمن 
اینکه فیلم بــرای اکران عمومی هفــت دقیقه کوتاهتر 

شده است.
شفاه: خوشــبختانه هم در جشــنواره فیلم کودک 
و نوجوان اصفهــان و هم در جشــنواره فیلــم فجر با 
بازخوردهای خوبی مواجه شدیم و نشست خبری مان 
در برج میالد جوی بسیار مثبت داشت. اتفاقا وقتی یکی 
از خبرنگاران به فیلم انتقاد کرد سایر منتقدان به انتقاد او 
واکنش نشان دادند و به ما فرصت پاسخگویی داده نشد.

خردمندان:ریتم فیلم باید به گونه ای باشد که مخاطب 
از بدنه اثر جدا نشود. وقتی مخاطب از بدنه و داستان فیلم 
جدا شود یعنی فیلم از ریتم مناسب خارج شده است و 

این اتفاق در فیلم ما نمیفتند.
شــفاه: شــاید تنها یک دقیقه در فیلم وجود دارد که 
مخاطب فرصت پیدا می کند که به اصطالح روی صندلی 
جابجا شود. آنجا که مادر و مرتضی مشغول صحبت کردن 
و بافتن مو هستند. این بخش تنها لحظاتی از فیلم است 
که ریتم کمی آرام می شود که  تمهیدی خودخواسته بود 
برای فرصت دادن به مخاطب برای تنفس و فکر کردن 
درباره قصه و کاراکترها. قبل از این بخش و بعد از آن تا 

انتهای فیلم باز هم با ریتمی تند مواجه هستیم.
بخش مربوط به بازی مرتضی با چند بزرگسال در گیم 

نت هم کمی بیش از نیاز دراماتیک طوالنی می شود.
شفاه: آن بخش که به شدت نفسگیر است.ریتم خوبی 

دارد ولی بنظرم کمی طوالنی تر از حد نیاز است. 
خردمندان: اتفاقا خیلی ها آن ســکانس را دوســت 

داشتند.
بله علی رغم طوالنی بودن سکانس جذابی است. 
بخصوص برای مخاطبان  نوجوان که عاشق بازی های 

کامپیوتری هستند. 
 شفاه: شبکه کودک هم برای ساخت تیزر فیلم تمایل 

داشت بیشتر از همین سکانس استفاده شود.
کمی هم در مورد روند انتخاب بازیگران توضیح دهید 

لطفا. بازیگران فیلم انتخاب های اول تان هستند؟
خردمندان: بله اکثرشــان انتخاب های اولم هستند. 
برای پیدا کــردن  بازیگر نقش اصلــی خیلی تالش و 
جستجو کردیم . اوایل به مهدی قربانی فکر نمی کردم 
اما بعد  از مدتی از او خواستم به دفتر بیاید تا ببینم چقدر 
چهره اش عوض شده است. در این مدت اما بیکار نبودیم 
و به مکان های شلوغ که نوجوانان زیاد تردد دارند مانند 
استادیوم ها،  پارک ها ، ورزشگاه ها و... می رفتیم. چون 
فصل تابستان بود و مدارس تعطیل بودند. ابتدا مهدی 
قربانی برای نقش دیگری کاندید شــد امــا این بازیگر 
نوجوان خودش را با اســتعداد و سماجت به ما تحمیل 

کرد.
نقش آفرینی خیلی خوبی هم در فیلم دارد. یادم 
هست وقتی برای گزارش به پشت صحنه آمدم متوجه 
وسواس و دقتش در بازی شدم و اینکه چقدر نگران 

نتیجه بازی اش بود. 
بله همینطور اســت. وقتی برای اولین بار به دفتر آمد 
پسری بسیار ساده بنظر می رســید اما کم کم متوجه 
شدیم چقدر باهوش و سمج و زرنگ است )می خندد( 
من او را برای نقش مرتضی انتخاب کردم اما این موضوع 
را به خودش نگفتم. همان شبی که از او تست گرفته بودم 
شماره ای ناشــناس با من تماس گرفت و دیدم مهدی 
قربانی اســت. نمی دانم چطور با این سرعت شماره ام 
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را پیدا کرده بود. شــروع کرد به صحبت کردن و گفت 
خانواده ام تصمیم گرفته اند اگر قرار است در این فیلم 
بازی کنم از دماوند به تهران نقل مکان کنند و ما منتظر 
تصمیم شما هستیم وخالصه تکلیف من را مشخص کنید 
)می خندد( من هم جواب دادم شما هر تصمیمی صالح 
می دانید بگیرید و اگر انتخاب شــدید اطالع خواهیم 
داد. اما فردای آن روز و در روزهای بعد هم به بهانه های 
مختلف تمــاس می گرفت و همین بحــث را پیش می 
کشــید. بعدا فهمیدم اصال موضوع نقل مکان به تهران 
مطرح نبوده و مهدی می خواسته زودتر بداند که در این 
فیلم بازی خواهد کرد یا نه؟ و با تماس های مکررش در 
ذهن من ماندگار شود که این اتفاق هم افتاد. در نهایت 
به دستیارم گفتم یکبار دیگر از او تست بگیریم و اینبار 
خیلی جدی تر از او تســت گرفتیم و با اطمینان خاطر 

برای نقش مرتضی انتخاب شد.
هرچقدر بیشــتر مهدی قربانی را شــناختم متوجه 
شباهت اش با دوران نوجوانی خودم شدم. من هم مانند 
مهدی برای رسیدن به هدفم سماجت به خرج می دادم و 
تالش می کردم. شاید به اندازه مهدی جسارت نداشتم اما 
به همین اندازه برای رسیدن به خواسته ام مصمم بودم. 
در زمان فیلمبرداری هم هرچقدر جلو رفتیم متوجه شدم 
مهدی قربانی چقدر برای نقش مرتضی مناسب است . 
روزی که قرار بود مهدی روی ریل راه آهن از همکالسی 
هایش کتک بخورد صحنه ای بسیار سخت بود و من واقعا 
نمی دانستم برای بهتر شدن و طبیعی از کار درآمدن این 
صحنه بدون آنکه بچه ها آسیبی ببیند باید چه کار کنم. 
ریل قطار پر از سنگالخ اســت و ما امکان اینکه زیر بچه 
ها تشک یا چیز دیگری بگذاریم که سنگ ها اذیت شان 
نکند نداشــتیم چون در فیلمبرداری مشخص می شد. 
لباس تن مهدی هم تنها یک پیراهــن نازک بود و این 
ما را نگران می کرد. این صحنه دوازده بار برداشت شد و 
هربار اشکالی داشت که من را اذیت می کرد. اشکال هم 
اینجا بود که بچه دل شان نمی آمد مهدی را خوب کتک 
بزنند و صحنه غیر طبیعی و نمایشــی از کار درمی آمد. 
بعد از دوازده برداشــت مهدی به سمت من آمد و گفت 
»آقای خردمندان اینا چرا نمی زنن؟ بزنن تموم بشــه 
دیگه«)می خندد( و در نهایت در برداشت نهایی بچه ها 
واقعا مهدی را کتک زدند و پالن گرفته شد. در این صحنه 
ها اگر خوب دقت کنید می بینید که مهدی در خودش 
جمع شده چون واقعا کتک می خورد. بنظرم این ویژگی 
برای یک بازیگر خیلی مهم اســت  اینکه در جهت بهتر 
شــدن بازی اش هرکاری بکند و هر سختی را متحمل 
شــود و این ویژگی در مهدی قربانی وجود دارد. او می 
خواهد بازیگر شود و من شک ندارم این اتفاق هم برایش 
خواهد افتاد. او تصمیم خودش را گرفته و خیلی جدی 

تئاتر را دنبال می کند و در حال حاضر هم مشغول تمرین 
یک تئاتر است.

ساره بیات نقش مادر مرتضی را دارد که یک نوجوان 
است و معموال بازیگران جوان دوست ندارد به این زودی 
ها نقش مادر آنهم مادر یک پسر نوجوان را بازی کنند. 

ایشان هم انتخاب اول تان بود؟ 
خردمندان: اجازه بدهید پیــش از اینکه درباره خانم 
بیات و بازی ایشان صحبت کنیم درباره حسین شریفی 
نیز سخنی بگویم. بنظر من حسین شریفی حتی از مهدی 
قربانی مستعد تر است. این نوجوان استعداد ناب و ویژه 
ای در بازیگری دارد و من خیلی خوشــحالم او را برای 
بازی در فیلم ام انتخاب کردم. انتخاب یک شــخصیت 
شهرستانی به عنوان پارتنر مرتضی در فیلم یک انتخاب 
جسورانه بود. بعداز اکران جشنواره مرتب از من پرسیده 
شد که این بچه با این لهجه در تهران چه می کند؟ و من 
جواب دادم که ما در تهران سه میلیون مهاجر داریم که 

اتفاقا نقشی در فیلم های مان و سینما ندارند.
ابتدا می خواستم نقش دوســت مرتضی را یک پسر 
شــیرازی یعنی فردی همشــهری خودم بازی کند اما 
بازی حسین شریفی را در یک فیلم کوتاه حدود دو سال 
پیش دیده بودم و در ذهن داشتم. حسین در این مدت 
هیچ فعالیتی در زمینه بازیگری نداشت و پیدا کردنش 
راحت نبود اما دوستان او راپیدا کردند و برایم عکسش 
را فرســتادند. وقتی عکس را دیدم فکر کردم چقدر به 
نقش نزدیک است و از او خواستم به همراه خانواده اش 
به تهران بیایند. وقتی برای اولین بار از او تست گرفتم به 

عوامل فیلم گفتم حسین انتخاب من است.
بخشی از بار کمدی فیلم هم بر دوش همین شخصیت 
است. البته در کل،  فیلم با اینکه قصه ای تراژیک دارد 

اما تلخ و گزنده از کار درنیامده است. 
خردمندان : بله این یکی از ویژگی های فیلم است که 
خیلی ها به آن اشاره کرده اند. فیلم داستان غم انگیزی 
دارد اما قرار نیست مخاطب را اذیت کند. یک بخشی از 
این قضیه مربوط می شود به انتخاب درست بازیگران. 
حسین شریفی ذاتا طبع طنز دارد و می توان از او بازی 
کمدی گرفت. من این طبع طنز را در زمان فیلمبرداری 
کشف کردم. مثال در بخش گورستان و برداشتن سیب 
ها با همفکری هم به این صحنه ها رســیدیم یا یک روز 
متوجه شــدم که پشــت صحنه برای دل خودش آواز 
می خواند و صدای خوبی دارد و از این اســتعدادش در 
سکانس پس از اخراج مرتضی از کارواش استفاده کردم.

شاید باورتان نشود اما حسین فقط یکبار دیالوگ ها را 
می خواند و کامال حفظ میشد. دیالوگ را یکبار می خواند 
و می گفت »حله« و وقتی تمرین مــی کردیم متوجه 
میشدم بدون جا انداختن حتی یک کلمه همه را از حفظ 
است. او آنقدر باهوش و مستعد است که معموال در همان 

برداشت اولمن را به نتیجه دلخواهم میرساند.
جمله با مزه »شما آدم های خوشبختی هستید که ...« 

هم ایده خودش بود؟ 
خردمندان: در بخشــی از فیلمنامه این جمله بود و 
حسین آنقدر آن را بامزه ادا کرد که فکر کردیم می توانیم 

باز هم استفاده کنیم و تبدیل به موتیف شد.
در بخش های قبلی ســواالت به انتخاب خانم ساره 
بیات هم اشاره کردید که صحبت از بازی حسین شریفی 
به میان آمــد و جواب تان را ندادم. در مورد ســوال تان 
باید بگویم ایشــان هم انتخاب اول من بودند. ایشان آن 

زمان مشغول بازی در سریال »عاشقانه« بودند اما وقتی 
فیلمنامه را خواندند خیلی مشتاق شدند و کلی درباره 

فیلمنامه  و ایده های مان با هم صحبت کردیم.
بازی خانم بیات خیلی بســته به میمیک چهره شان 
است و ایشــان میمیک قدرتمندی در بازی شان دارند. 
نقشــی که ایشــان بازی کردند نقش یک زن مبتال به 
سرطان اســت و قرار بود صورت کامال تغییر کند و باید 
چهــره ای را انتخاب می کردیم که حتــی با وجود این 
تغییرات باز هم جذابیت زنانه اش را حفظ کند. عده ای در 
مورد گریم ایشان ایراد میگرفتند که چرا این زن آرایش 
دارد؟ و من در جواب می گفتــم اتفاقا خانم هایی که به 
بیماری مانند سرطان مبتال می شوند بیشتر به چهره شان 
می رسند و این خیلی طبیعی است.  من از بازی ایشان و 
تالش شان برای درآوردن این نقش رضایت دارم. خانم 
بیات در طول فیلمبرداری همیشه همراه و کمک رسان  

ما بودند و هنوز هم در کنار فیلم هستند. 
پایان سورئال فیلم هم از موضوعات بحث برانگیزی 
بود که بعد از اکران فیلم در جشنواره خیلی در مورد 
آن صحبت شد و نظرات متفاوتی در موردش وجود 
داشت. برخی این پایان را دوست داشتند و برخی آن را 

با ماهیت رئال فیلم هماهنگ نمی دانستند. 
خردمندان: دقیقا همینطور اســت نظرهای متفاوتی 

دریافت کردیم. 
من این پایان را دوست داشتم. به نظرم پایانی بسیار 
خوب برای یک مخاطب نوجوان بود. اینکه به مخاطب 
تاکید شود در نهایت به خواسته اش خواهد رسید حتی 
اگر این خواسته و آروز در ابتدا تنها در ذهن و تخیل اش 
جاری باشــد. درواقع این تخیل می تواند آنقدر محرک 
و قوی باشد که او رابه سمت رسیدن به آنچه آرزو دارد 

ُهل بدهد.
شفاه: اگر برداشت همه این باشــد ما دقیقا به وسط 
سیبل زده ایم و به خواسته مان رســیده ایم. برای مان 
خیلی مهم بود که میان اینهمه ســختی که فیلم برای 
مخاطب نوجوان و بزرگســال روایت مــی کند همواره 
رویایی هم وجود داشته باشد. بسیار عالقمند بودیم که 
مخاطب بداند با کاراکتری منفعل روبرو نیســت و این 
نوجوان آنقدر در راه رســیدن به آنچه می خواهد تالش 
و سماجت می کند که به آن میرسد. ما حتی پایان های 
مختلفی را تست کردیم و یکی از این پایان ها را ساختیم. 
در این پایان مرتضی روی ریل می ایستد اما هنوز قطار 
نرسیده فیلم به پایان می رســد. این پایان را روی پرده 
دیدم و متوجه شدیم ممکن اســت مخاطب به اشتباه 
تصور کند پسر جوان قصد دارد برای راحت شدن از فشار 
زندگی خودش را زیر قطار بیندازد کــه به هیچ وجه با 

آنچه فیلم در نظر دارد بگوید سنخیتی نداشت. 
خردمندان: البته ما برای پایان فیلم تردیدی نداشتیم. 
تدوینگرمان آقای موئینی به ما گفتند بد نیست تا قبل 
از ایست کامل قطار فیلم به اتمام برسید. ایشان پیشنهاد 
دادند مرتضی دســتش را به قصد نگه داشتن قطار باال 
بیاورد اما تا قبل از ایست کامل قطار فیلم به اتمام برسد 
و نسخه ای با این شکل هم تدوین کردند و به ما تحویل 
دادند. آقای شفاه شرایطی مهیا کردند تا مخاطبانی به 
سینما بیایند و فیلم را با آن پایان تماشا کنند و ما واکنش 
و برداشت آنها را ببینیم. این درواقع یک آزمایش میدانی 
بود و نتیجه چیزی شد که همانطور که آقای شفاه گفتند 
اصال خواست ما نبود. مخاطبان تصور کردند مرتضی به 
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نیت خودکشی روی ریل قطار ایستاده که فرسنگ ها با 
آنچه مد نظرما بود متفاوت بود.

شــفاه: درواقع آقای موئینی هم نمی خواست چنین 
تصوری در ذهن مخاطــب به وجود بیاد اما برداشــت 

مخاطبان اینطور بود. 
خردمندان: ضمن اینکه اگر فیلم بــا آن پایان اکران 
میشد به واسطه تصور اشــتباه مخاطبان با هجمه های 
فراوانی روبرو می شدیم. این شد که همین پایان که در 
فیلم مشــاهده می کنید و از ابتدا هم قرار بود به همین 
شکل باشد در تدوین لحاظ شد. من خیلی این سکانس 
را دوست دارم و از ابتدا با همین حال و هوا در ذهنم بود. 
نکته دیگر این است که پایان فیلم کامال با فضای ابتدای 
فیلم هماهنگ است. پســر ادامه دهنده راه پدری است 
که بلندپرواز بوده و دلش می خواسته دست به کارهای 
عجیب و متحیرالعقول بزند. از این نظر پایان فیلم با کلیت 
فیلم هم سنخیت دارد و درواقع مخاطب با پیش زمینه 

قبلی برای تماشای این پایان متفاوت آماده است. 
خردمندان: اجازه بدهید درباره پایان فیلم مثالی بزنم. 
شــما تصور کنید که در مدرسه یکی از همکالسی های 
قلدرتان اذیتت تان می کند و ناچار هستید صبوری کنید 
و از کنار این اذیت ها رد شوید چون زورتان به  فرد قلدر 
نمیرسد اما یک روز مصمم می شوید که این بچه قلدر را 
سر جایش بنشانید . می خواهید بگویید »من هستم« و 
در آن لحظه عزم تان را جزم می کنید که مقبال فردی 
که شما را آزار می دهد بایستید. ارتباط مرتضی و قطار 
به نظرمن همین شکل را دارد. من قطار را در فیلم یک 
کاراکتر مهم می دانم شما به عنوان مخاطب می توانید 
همه مسایل و مشکالت مرتضی را به نوعی با قطاری که 
به سمت او میاید نســبت دهید. مرتضی گاهی از کنار 
قطار رد می شود گاهی از طریق این شیئ فیلم می سازد 
و گاهی ســعی در متوقف کردن آن به صورت ساختگی 
دارد تا به نوعی کاسبی کند اما همیشه از قطار دور است 
و به آن نزدیک نمی شود و با وجود همه اَداها و ادعاهایی 
که دارد این جرات را ندارد که به قطار نزدیک شــود. در 
پایان فیلم اما مرتضی به این مرحله میرسد که باالخره 
به قطار نزدیک شود آنهم در حالی که تنهاست و دیگر نه 
مهران کنارش است که از او حمایت کند  نه دوستانش 
دوروبرش هستند که تشویقش کنند  نه کسی او رامی 
بیند و نه حتی سوئیشرت همیشگی و دستکش هایش 
با اوست. در این صحنه مرتضی کامل تنهاست و باید با 
چیزی مواجه شود که همیشه از مواجهه با آن به صورت 

مستقیم طفره رفته و واهمه داشته است. 
و در نهایت موفق می شود به خواسته ای که در ذهن 
دارد و کلی حتی برای رسیدن به آن نقشه کشیده و 
موفق نشده بوده اینبار بدون دروغ و برنامه ریزی و 

کلک برسد. 
خردمندان: بله باالخره این موضوع ممکن می شــود. 
او یکبار هم پیش از این در خواب دیده بود که این قطار 
به سمت او و خانواده اش هجوم می آورد. نمی دانم چرا 
صحنه های مربوط به خواب خوب دیده نشــد و با اینکه 
صحنه بسیار قدرتمندی است اما برخی از مخاطبان آن 
را فراموش می کنند. در کل بخش پایانی فیلم برای من 
بسیار دوست داشتنی است و اصال یکی از تصاویر ذهنی 
ام برای ســاخت فیلم همین تصویر بود  تصویر پسری 
نوجوان که روی ریل قطار ایستاده و سعی در نگهداشتن 

آن دارد.  

فیلم تان شعار خاصی هم دارد؟ 
شفاه :جمالت بسیاری پیشنهاد شد و درنهایت قرار شد 
جمله »حســی که رهایتان نمی کند...« به عنوان شعار 

فیلم در تیزر رسمی آن استفاده شود. 
همکاری های تان اغلب بسیار موفقیت آمیز بوده اند 
و حاال هم با اولین فیلم بلند ســینمایی تان موفق شده 
اید هم نظــر منتقدان و مخاطبــان را جلب کنید و هم 
در جشــنواره معتبر کودک و نوجــوان اصفهان خوب 
درخشــیدید. درباره ادامه روند این همکاری بگویید و 

اینکه برنامه تان برای ساخت فیلم بعدی چیست؟ 
شــفاه: اتفاقی که تابحال درباره همکاری مشترک ما 
افتاده روالی بوده که برایش برنامه ریزی قبلی نداشته ایم. 
یعنی این همکاری جریانی ادامه دار است وخیلی دست 
ما نیست )می خندد( مشابهت فکری مان و سلیقه مان 
در زمینه ساخت و تولید فیلم باعث شده است به زبانی 
مشترک رسیده و همکاری برای مان راحت شود. طبعا 
بسیار دوست داریم باز هم با آقای خردمندان همکاری 
داشته باشــیم اما این موضوع را هم می دانیم که ایشان 
مطمئنا به عنوان یک فیلمســاز جوان دوست دارند کار 
در فضاهای متفاوت و همکاری با افراد و دفاتر سینمایی 
مختلف را تجربه کنند و این حق منطقی ایشان به عنوان 

یک هنرمند فیلمساز است. 
قطعا قابل تصور اســت که در آینده ایشــان با تهیه 
کنندگان دیگری همکاری داشته باشند. ایشان یکی از 
فیلمسازان خوب کشور هستند و همین حاال همانطور 
که پیش تر عرض کردم پیشنهادهای کاری خوبی دارد. 
ضمن اینکه باشگاه فیلم سوره هم همواره یکی از همین 
محافل هنری اســت که از همکاری با ایشان استقبال 

خواهد کرد. 
فیلم بعدی تان اثری بلند است یا باز هم به سراغ 

سینمای مورد عالقه تان فیلم کوتاه خواهید رفت؟ 
خردمندان: مشغول ســاخت فیلم کوتاه صد ثانیه ای 
هستم که کارهایش را درست پس از ایام جشنواره فیلم 

فجر آغاز کرده بود. 
شــفاه: آقای خردمندان حدود هفتاد فیلم صد ثانیه 
ای ساخته اند و بنظر من بهترین کارگردان در این گونه 
سینمایی یعنی فیلم صد ثانیه ای در کشور هستند. اینکه 
کسی به هنر ایده پردازی یک فیلم صد ثانیه برسد خودش 
یک استعداد ویژه نیاز دارد و یک فن آوری است که آقای 
خردمندان به آن رسیده اند. ایشان حدود پنج سال است 
که فیلم صدثانیه ای میسازد و در هر جشنواره ای شرکت 

کرده اند موفق به کسب جایزه شده اند.  
 خردمندان: من هرگز به فیلم کوتاه به عنوان یک پل 
برای رسیده به ساخت فیلم بلند نگاه نکرده ام. از نظرمن 
فیلم کوتاه یک گونه ســینمایی کامال مستقل است که 
می تواند به حد یک فیلم بلند تاثیرگذار باشد. فیلم کوتاه 
»پدر« به اندازه فیلم »بیست و یک روز بعد« دیده شده 

است و شاید بیشتر از آن. 
شفاه: بنظرمن فیلم »بیست و یک روز بعد« باید خیلی 
دیده شود تا به مرحله ای برسد که فیلم »پدر« در میان 
مخاطبان دیده شد و در دل شان جا باز کرد. بسیاری از 
فیلم های کوتاهی که خودمان تولید کرده ایم برای مان 
توسط دیگران ارسال می شوند. مثال انمیشن »پدر« روز 
پدر برای خود من فرستاده شــد و من هم در دلم گفتم 
خب این را که خودمان ســاختیم یــک چیز دیگر می 
فرســتادید)می خندد( ولی واقعا لذت بخش است می 

بینیم آثار کوتاه مان در شبکه های اجتماعی و مجازی 
بین کاربران به اشتراک گذاشته می شوند. از این جهت 
باید گفت فیلم کوتاه دارای قابلیت هایی است که فیلم 
های بلند از آن بی بهره اند. این فیلم ها با وجود گوشی 
های هوشــمند و فضای مجازی تبدیل به یک رســانه 
عمومی و سهل الوصول شده اند و در جامعه ای که همه 
گوشی هوشمند دارند این گونه سینمایی ضریب نفوذ 

فوق العاده ای می تواند داشته باشد. 
جالب اینکه تا دهه قبل فیلمسازان فیلم کوتاه همیشه 
گله مند بودند که آثارشان دیده نمی شود اما حاال ورق 
برگشــته و با وجود فضاهای مجازی این فیلم ها امکان 
دیده شدن بیشتری حتی نسبت به آثار بلند پیدا کرده 
اند. البته در عین حال نمی توان کتمان کرد که فیلم بلند 
همچنان شهرت و آوازه اجتماعی بیشتری دارد و دارای 

قدرت است.
با توجه به بازخورد های بسیار خوبی که در دو 
جشنواره معتبر کشور یعنی جشنواره فیلم فجر و 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان گرفتید و 
استقبال بسیار خوب مخاطبان از فیلمپیش بینی تان 
از فروش فیلم و استقبال مخاطبان در اکران عمومی 

چیست؟ 
 خردمندان: اگر با توجه به استقبال مخاطبان این دو 
جشنواره قرار باشد حدســی بزنیم باید منتظر شگفتی 
باشــیم اما مردم ما خیلی غیر قابل پیش بینی هستند. 
ضمن اینکه مردم اقبال بســیاری به فیلم های کمدی 
نشان می دهند و به دنبال نشاط و خنده هستند و مفرح 
بودن فضای فیلم برای شان اهمیت دارد. من امیدوارم 
مردم فیلم ما را هم دوست داشته باشند و آنچه خوشحالم 
خواهد کرد این است که مخاطبان راضی از سالن خارج 
شوند و خودشان برای فیلم تبلیغ کنند. این اتفاقی بود که 
در جشنواره فیلم اصفهان شاهدش بودم. در این جشنواره 
تماشاگران فیلم برای آن تبلیغ می کردند چون فیلم را 
دوست داشتند و دل شان می خواست دوستان و خانواده 
شان هم در لذت تماشای »بیست و یک روز بعد« با آنها 

سهیم شوند.  
شفاه: فیلم ما در مسیرعادی سینمای تجاری حرکت 
نمی کند. منظورم از ســینمای تجــاری کمدی های 
سخیف و بازاری است که شاهد اکران پی در پی شان در 
سینما هستیم. تجربه نشان داده  نقطه قوت »بیست و 
یک روز بعد« در این است که مخاطب را راضی از سالن 
بدرقه می کند و این مخاطب به دیگران تماشــای فیلم 
را توصیه می کند. امیدوارم مردم از این فیلم اســتقبال 
کنند و شخصا فکر می کنم فیلم این قابلیت را دارد که به 

منبع: بهمن سبزفروش خیلی خوبی دست پیدا کند.  
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لزوم تبیین سیاستها و عملکرد حوزه هنری در عرصه 
سینما احساس می شد. باید فارغ از جهت گیری های 
مثبت و منفی که نسبت به این عملکرد بیان می شود به 
بررسی نگاه سیاستگذاران این نهاد فرهنگی پرداخت 

تا به دالیل تصمیمات آنها پی برد.
امیرحسین مکاریانی : دغدغه اکران در سینماهای 
حوزه هنری و تحریم برخی فیلمها از طرف این سازمان 
محل مناقشه در سینما بوده است. حوزه هنری با 
استناد بر قوانین و رویکردهای خود تعداد محدودی 
از فیلمهای سینمایی را در سینماهای خود نمایش 
نمی دهد و همین موضوع با انتقاد برخی فیلمسازان 
روبه رو شده است. در راستای بررسی این موضوع 
محمد حمزه زاده قائم مقام رئیس و معاون سینمایی 
حوزه  هنری انقالب اسالمی و یزدان عشیری مدیر 
روابط عمومی حوزه هنری با حضور در خبرگزاری 
تسنیم به این پرسشها و حواشی مرتبط با آن پاسخ 
گفتند. وی که در چندین برنامه مناظره ای و گفتمانی به 
بررسی موضوع اکران پرداخته معتقد است حوزه هنری 
در قامت یک سینمادار حق انتخاب دارد و موظف است 
به تعهدات اخالقی خود در قبال عملکردش پاسخگو 
باشد. در ادامه گفتگوی محمد حمزه زاده با خبرگزاری 

تسنیم را می خوانید:

مدتی اســت درباره مواضع حوزه هنــری انتقاداتی 
وجود دارد و در برنامه های مختلف سخن از موضع حوزه 
هنری در مقابل برخی فیلمها به میان می آید، هیچوقت 
نمی توان در برنامه هــای مناظره گونه به صورت صریح 
یک دیدگاه را بیان کرد، چون بخشــی از گفت وگو بر 
پاسخگویی متمرکز می شود. حال بدون هیچ دغدغه ای 
حاکم بر فضای مناظــره، نظر خودتــان را درباره این 

انتقادات و موضع گیری ها بیان کنید.
ما مکرراً درباره تصمیماتی که حوزۀ هنری در بخش 
اکران می گیــرد توضیح داده ایم. به طــور کلی در این 
بخش ما با چند نــوع توقع از ســوی طرف های روبرو 
مواجه هستیم. یکی توقعاِت دولتها از نهادهایی مانند 
حوزۀ هنری اســت که توقع دارند حوزه در چارچوب 
سیاســتهای آنها همکاری و همراهی کند؛ برای اینکه 
بتوانند برنامه هایی را که در حیطه کارشــان خصوصاً 
حوزه ســینما دارند اجرا کنند. یعنی توقع دولت ها از 
حوزه به عنوان فعاِل بزرِگ صنعت سینما این است که 

کمک و همراهی کنند؛ چه در حوزۀ تولید، چه در حوزۀ 
نمایش و چه در حوزۀ پرورش نیروی انسانی.

گروه دیگــر، صنف ســینماگران و فعــاالن حوزۀ 
سینماســت که توقعات مشــخصی از حوزه دارند. از 
جمله اینکه حوزه بتواند شرایطی را فراهم کند که آنها 
فعالیتشان را توسعه بدهند، فیلمهای بیشتری بسازند، 
کمکی به معیشت آنها شــود و کمکی به فراهم آوردن 
فضایی که آزادانه موضوعات مورد نظرشــان را مطرح 
کنند. گروه سوم، مخاطبان هستند. آنها هم مطالباتی 
دارند که به دلیل گســتردگی جغرافیایی و پراکندگی 
جمعیت شان و به این ســبب که معموالً ارتباط با آنها  
دوطرفه و فعال نیســت، ما هســتیم که بایــد بعد از 
شنیدن مطالباِت حوزۀ فعاالن سینما و سیاستگذاران، 
برنامه ریزان و ناظران حوزۀ سینما، به هر طریق ممکن 

به نظرات مخاطبان دسترسی یابیم.
باید ببینیم مخاطبان و مشتریاِن فعلی سینما -چه در 
بخش تولید و چه در بخش تماشا- چه توقعی از حوزۀ 
هنری دارند؟ به این منظــور طرحهای مطالعاتی اجرا 
میکنیم؛ نظرخواهی می کنیم؛ نظرســنجی می کنیم-

چه میدانی و چه به روش های دیگر و چه با اســتفاده 
از رســانه های جدید- و حاصِل این گفتگو با مخاطبان 
است که ما را متوجه توقعات آن ها می کند. این توقعات 
را گاهی در عمل نشان میدهند؛ با اقبال یا عدم اقبال از 
فیلمی. گاهی هم در همین مطالعات و نظرسنجیهایی 

که  داریم از آراء آن ها مطلع می شویم.

بین »مخاطب« و »مشتری« باید تفاوت قائل شد
اول یک فرق بگذارم بین واژه ی “مخاطب” و واژه ی 
“مشــتری”. مخاطب در تعریف ما کســی اســت که 
فیلم ســاز و هنرمند و تولیدکننده ی اثر، او را انتخاب 
کرده تا حرفش را با او در میان بگــذارد. این مخاطب 
می تواند عضو جامعه ای و قشری و گروهی چند میلیون 
نفری باشد. همچنین می تواند عضو جامعه ای محدود 
باشد. مشــتری در تعریف ما کسی اســت که آن اثر را 
برای دیدن یا شــنیدن انتخاب می کند و برای آن پول 
پرداخت می کند. در ایــن معنی، پرمخاطب بودن یک 
فیلم لزوماً به این معنی نیســت که آن فیلم پرمشتری 
باشد. به یک معنی دیگر، مخاطب، همان مشتری بالقوه 

است و مشتری، همان مخاطب بالفعل.

در تعامل با مخاطبان ســینما، مــا وظیفه داریم که 
از طریق شــناخت توقعــات و نیازها و خواســته های 
مخاطبان، آن ها را به مشــتری تبدیل کنیم. به سهم 
خودمان، این نظرســنجی را در ســه فرصــِت مهم و 
مناســبت مهِم تقویمی انجام می دهیــم. ویژگی این 
مناسبت های انتخاب شده این است که در آن ها مردم 
پا به جامعه می گذارند و نقشی اجتماعی را ایفا می کنند.  
یکی از آن مناسبتها، جشنواره فیلم فجر است که عمدۀ 
سینمادوستان و فعاالن سینما و کسانی که سینما برای 
آنها اهمیت دارد؛ آنجا حاضر هســتند. مناسبت دیگر، 
راهپیمایی 22 بهمن است. در این روز نیز با جامعه ای 
گسترده و متنوع از مردم مواجه هستیم که عالقه مندی 
خود را به یک کار اجتماعی نشــان داده اند.  مناسبت 
دیگر، حضور مردم در شــبکه های مختلف اجتماعی 

است. در این فضا هم پژوهش و نظرسنجی داریم.
حاصــل ایــن نظرســنجی ها و مطالعــات میدانی 
دستمایۀ ما می شــود برای اینکه بتوانیم برنامه ریزی 
کنیم و بر آن مبنا پیش برویم. عالوه بر این ها، سالیانه 
حدود پنج تا هشــت میلیون بلیت هم در ســالن های 
سینمای به فروش می رســد که جامعه ی مهمی برای 
نظرســنجی به شــمار می روند. از این جامعه، بیش از 
نیمی شهرستانی هستند. نظر آن ها این است که  فیلمها 
جذاب نیســتند، اتفاق و حادثۀ خیلی قابــِل اعتنایی 
ندارند، فیلمها قهرمان ندارند، داســتان فیلمها خیلی 
سطحی است، خیلی شهری و تهرانی است و ربطی به 
مسائل شهرســتانها ندارد. هنوز در شهرستان های ما 
پوستر فیلم های حادثه ای و اکشن دهه ی شصت روی 
دیوارهاست. مثاًل هنوز پوستر فیلم افعی را می بینید، 
تاراج را می بینید. زینال بنــدری هنوز آنجا یک معنی 

و مفهومی دارد.

جای صحبتهای زن و شوهری اتاق روانشناس 
است نه پرده سینما

بخش مهمتری که به محتوا و جهتگیری و مضموِن 
فیلمها مربوط می شود؛ موضوعاتی است که سینما به 
سمت آنها می رود. این موضوعات نه اینکه برگرفته از 
مسائل مهم جامعه نباشد، ولی بعضی از آنها اساساً قابل 
طرح در یک جامعه و فضای عمومی مانند سینما نیست. 
باالخره سالهاست که راجع به آسیبهای اجتماعی ایران 

 بذل و بخشش شورای صنفی نمایش از جیب سینماداران
محمد حمزه زاده در گفت وگوی تفصیلی با تسنیم:
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بحث می شود و فهرســتی از این آسیب ها تهیه شده و 
در اختیاِر اصحاب رسانه، هنر و مسئولین مربوطه قرار 
گرفته است. بعضی از هنرمندان و نویسندگان احساس 
تکلیف میکنند تا براساس این آسیبها تولیداتی داشته 
باشند و فیلم هایی بســازند. گاهی دغدغۀ اصلی مردم 
را شــناخته ایم اما نوِع نگرش به آن مسائل، مصائب و 
آســیب ها و نحوۀ طرح آنها با مالحظاتی مواجه است. 
گاهی راه حلهایی که نشــان داده می شود، در حوزه ی 
خط قرمزها اســت و نهایتاً موجب شکســتن بعضی از 
حریمها می شود. مثاًل در  موضوعات مربوط به خانواده، 
بعضی از صحبتهــا گاهی باید بین یک زن و شــوهر و 
یک روانشناس در یک اتاق در بســته مطرح شود، نه 
روی پرده ی ســینما. افرادی روی صندلی ســینماها 
می نشینند که گزینش نشده اند؛ خانواده های مختلف 
هستند، دارای گرایشــات و باورهای مختلفی هستند. 
گاهی فیلم برای بسیاری از آنها معنی دار است و گاهی 
برای خیلی از آنهــا »خِط قرمزی« اســت و یا رعایت 
سنشــان یا جایگاه اجتماعی شان نشده است. نه اینکه 
موضوعاتی که این ها می پردازند مسئله جامعه نیست، 
و باید چشم روی این ها بســت؛ بلکه نحوۀ طرحش و 
پیشنهادی که فیلم به مخاطبان می دهد، در جامعه ی 
مشتری سینماها، یک چالش هایی ایجاد کرده است که 
در درازمدت منجر به ریزش مشتریان شده است.  یک 
یا دو بار، شخص با خانواده اش به سینما می آید؛ وقتی 
ببیند فیلم رعایت حدود خانوادگی را نمی کند؛ ترجیح 
می دهد که تفریح دیگری را انتخاب کند. در حالی که 
براساس ارزیابیهایی که شده یکی از ارزانترین تفریحات 
خانواده ها، سینما رفتن است و با این روند، خانواده ها 
از همین تفریح هم محروم میشوند؛ اتفاقی که االن هم 

افتاده است.
این دغدغه هاســت که باعث شــده ما در انتخاب و 
اکران فیلمها و در تعامل با فعاالن ســینما و مسئولین 
حرف هایی را بگوییم که بعضی وقت ها شنیده می شود و 
بعضی وقت ها شنیده نمی شود و به اختالف نظر و  حتی 
درگیری منجر می شــود و اینکه باالخره حوزۀ هنری 
تصمیم میگیرد کــه چند تا از فیلمهــا را اکران نکند. 
مخلص کالم این که اگر می خواهیم مخاطبان سینما 

به مشتری تبدیل شوند، مسیر درست را باید برویم.

انتقادی که به حوزه هنری وجود دارد این است که 
میگویند ما باید پیرو یک قانون باشیم. در رابطه با 
فیلمهای اخیر ما هم انتقاداتی داشتیم اما می گوییم اگر 
این قانون میخواهد در کشور یکی شود؛ بیاییم سرمنشأ 
آن را بررسی کنیم و بگوییم از کجا باید این یکنواختی 
برخورد با فیلم ها شروع شود؟ وقتی دنبالش میرویم 
می رسیم به شورای پروانه ساخت و نمایش. درباره 
ترکیبی که برای پروانه ساخت و شورای پروانه نمایش 
شکل گرفته چه نظری دارید؟ آیا مشکل به این شورا باز 
می گردد که ترکیب درستی از اعضا را شامل نمی شود یا 

اساسا مشکل جای دیگری است؟
بیایید مقداری بــه عقب تر برویم و اشــاره کنیم به 
نقش و اهمیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی، وزارِت بهداشِت محصوالِت 
فرهنگی کشــور است. وزارت ارشــاد نه وظایف حوزۀ 
صنعت را دارد؛ نه وظایف حوزۀ ســرمایه را و نه حتی 
وظایف حوزه ی بیمــه و تامین اجتماعــی را دارد. به 

عنوان مثال اگر در جامعه یک محصول خوراکی مانند 
مرغ کم شــود؛ کدام وزارتخانه ها باید پاسخگو باشند؟ 
دو وزارتخانه مشخصاً در این زمینه باید پاسخگو باشند: 
یکی وزارت جهاد کشاورزی اســت و یکی هم وزارت 
صنعت و معدن و تجارت است، که چرا مصرف بازار را 
پیشبینی نکرده و بازار را تنظیم نکرده است. حاال فرض 
کنید مرغ فاسد در بازار پیدا شود، اینجا کدام وزارتخانه 
است که مسئوِل مســتقیم اســت؟ وزارت بهداشت. 
توقعی که از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی وجود 
دارد یک توقِع نظارتی است و بعداً هدایتی. اینکه یک 
سینما صندلی دارد یا ندارد، پروژکتورش خوب نمایش 
میدهد یا نه؟ این مسائل نباید دغدغۀ اول برای وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد. اما اینکه روی پرده چه 
نمایش داده می شود و چه محتوایی و با چه نظارتی ارائه 
می شود، وظیفۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. 
حاال این وظیفۀ نظارتی که به واســطۀ قانون اساسی و 
قانوِن تاسیس وزارت ارشاد، تنظیم و ابالغ شده است 
و در اصلهای اولیۀ تاســیس وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی وجود دارد؛ وزارت ارشــاد را موظف به اعمال 
نظارتی هایــی می کند که قابل واگذاری هم نیســت. 
یعنی تصریح می شــود که حتی در قوانینی که بعدها 
شورای عالی انقالب فرهنگی هم تصویب و ابالغ کرده 
است؛ وزارت ارشاد وظیفۀ نظارتی خودش را نمی تواند 
به نهاد دیگری مثل صنوف یا مجموعه های خصوصی 
یا مردم نهاد محول کند. چنیــن کاری را از نظر قانونی 
نمی تواند بکند. خود وزارت ارشــاد باید در این زمینه 
شوراهایی تشکیل بدهد که می دهد و کارشناسانی را 
به اســتخدام بگیرد که می گیرد و شروع کند به انجام 
بررســیهایی که منجر بــه صدور پروانه ی ســاخت یا 
نمایش می شود. در حوزۀ فیلم، سینما و کتاب بررسیها 
پیش از انتشار انجام می شود؛ اما در حوزۀ رسانه مانند 
مطبوعات به خاطر فوریتهایی که وجود دارد، بررسیها 
بعد از انتشار است که خیلی روشــن است. شوراهای 
صدور پروانه ی ساخت و نمایش بســیار مهم هستند. 
این ها باید به وظایف خودشــان به درستی عمل کنند. 
ترکیِب کارشناســی و هویت کارشناسی کارشناسان 
مهم است. در ترکیب شوراها، لزوماً نباید افرادی باشند 
که متخصص سینما باشــند، بلکه باید جامعه شناس 
باشد، روانشناس باشــد مثاًل مطالعات تاریخی داشته 
باشد. اینها هستند که روندهای جامعه را و نبض جامعه 
را در دست دارند و یک وقتهایی می توانند در این زمینه 

کمک کنند یا مواردی را ببینند و اعالِم خطر بکنند.

 احساس نگرانی از خروجی شورای پروانه 
نمایش

مساله االن واقعاً سِر ترکیِب شورای پروانه ساخت یا 
شورای پروانه نمایش نیست. همیشه افرادی جزء این 
شوراها بودند که از معتمدین و افراِد قابل اعتماد جامعه 
بودند. اما این ترکیب در عمــل، متکی به یک نوع رای 
گیری اقلیت و اکثریت است. من در آن جلسات نبودم، 
شــاید بحثهای خوبی آنجا صورت نمی گیرد، شــاید 
محتوا به درســتی آنجا تبیین نمی شــود، شاید  همۀ 
اینها تمام فیلمها را نمی بینند، شاید تحلیل محتوای 
مناسبی داده نمی شود، اما خروجی را که می بینیم، با 
خطاهای نسبتاً قابل توجهی در صدور پروانه ساخت و 
بعداً پروانه نمایش مواجه هستیم که نشان میدهد چراغ 

زرد روشن شده اســت. به همان تعبیری که در برنامۀ 
تلویزیونی مان گفتیم، وزارت ارشاد به منزلۀ یک برج 
مراقبت اســت. اگر برج مراقبت درست کار نکند، باید 

منتظر فاجعه باشیم.
فیلمهایی که با فشار سیاسی پروانه می گیرند

پیشنهاِد خاصی نداریم که ترکیب اعضای شوراها از 
صنوف مختلف باشد یا چطور باشند، پیشنهاد و دغدغۀ 
ما عمدتاً این است که این افراد باید از جهت اعتقادی 
صددرصد اصولگرا به معنای واقعی و نه سیاسی کلمه 
باشــند. یعنی عامل و مراقب اصــول و مبانی اخالقی 
اسالم و انقالب باشند. زمانی که ما راجع به خود سینما 
صحبت می کنیم، می گوییم ســینماگر باید اصالحگر 
و مصلح باشــد. باز منظورمان معنی سیاســی اصالح 
طلبی نیست. واقعیت این اســت که اعضای شورا باید 
به مسئولیت سنگین خودشــان واقف باشند و بدانند 
که تساهل، تســامح و نادیده گرفتِن حساسیتهایی که 
به عهدۀ شورا اســت، بعدها چه اشکاالت و فجایعی در 
حوزۀ مخاطبان و مشتریان ایجاد می کند. البته میدانم 
چه دغدغه هایی وجود دارد و با بعضی از دوستان یک 
مذاکراتی داریم، امــا از خروجِی کِل شــورای پروانه 
نمایش خصوصاً در ماههای اخیر، یک مقدار احساس 
نگرانی کردیم و با مسئولین ارشاد هم جلساتی داشتیم 

و صحبت کردیم.
گاهی هم این خروجــی تماماً حاصــل تصمیمات 
شــورای نمایش نیســت و می دانیم که مثاًل  وزیر این 
اختیار را دارد که خودش به یک فیلمی پروانه ساخت و 
پروانه نمایش بدهد یا حتی جلوی آن را بگیرد. همین 
االن بعضی از فیلم هایی که توسط وزارت ارشاد توقیف 
شــدند -که خود وزارتخانه پروانه ساخت داده است- 
مســیرهای معمول برای دریافت پروانه ساخت را طی 
نکرده اند. یعنی مسئوِل مربوطه دســتور داده و گفته 
من با مسئولیت خودم به این فیلم پروانه می دهم و این 
مسائل باعث شده مشکالتی در حوزۀ نمایش فیلمها به 
وجود بیاید. یکی از دالیل به وجود آمدن این وضعیت، 
نزدیک و دور شدن به موقعیتها و مناسبتهای انتخاباتی 
اســت. فشــارهایی که سیاســیون روی حوزۀ سینما 
می آورند، توقعاتی که سیاسیها از سینماگران دارند و 
انتظاراتی که سینماگران از سیاسیون دارند، زمینه ساز 
برخی مشکالت موجود اســت. در اوایِل تشکیِل دولت 
یازدهم، آقای روحانــی در روزهای اول با وزرای دولت 
قبل جلساتی می گذاشت و گزارشاتی از آنها می گرفت. 
یکی از وزرایی که از حوزۀ فعالیتش گزارش داد، آقای 
سیدمحمد حســینی  وزیر سابق ارشــاد بود. وقتی از 
جلسه بیرون آمد از وی پرسیدند: »سوال رئیس جمهور  
از شــما چه بود؟« گفت: »آقای رئیس جمهور پرسید 
چند کتاب االن در نوبت ممیزی مانده و توقیف است؟«

پشت پرده دغدغه های وزیر فرهنگ،
 سیاسی است

این سوال برای ما که در حوزه نشر هم بودیم خیلی 
جالب بود. چرا که مســئله ممیزی و سانسور در حوزۀ 
کتاب به لحاظ کمیت آن قدر مهم نیست که در اولین 
مالقات رئیس جمهور منتخب کشــور با وزیر ارشــاد 
دولت قبل مطرح شــود. این مسئله به معنی این است 
که عده ای نزد رئیس جمهور این بحث ها را بزرگنمایی 
کردند. یا این که در زمان انتخاب وزیر فعلی ارشاد آقای 
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صالحی امیری، وزیر رســماً به معاونش نامه مینویسد 
که تکلیف چهار فیلم توقیفی را تا دو ماه دیگر مشخص 
کنید. این در حالی اســت که فیلمهــای زیادی هنوز 
در نوبت اکران است و ســالیانه 3۰ تا ۴۰ فیلم به دلیِل 
بی عدالتی هــای برنامۀ اکران با همیــن ظرفیت فعلی 
اکران که وجود دارد؛ از نمایش بازمی مانند. مشــخص 
است پشــت این مکاتبه ها و پشــت این دغدغه هایی 
که برای وزیر ایجاد میشــود، دغدغه ی سیاسی است، 
خصوصا وقتی این ها در ســطح رسانه مطرح می شود. 
مثاًل من وزیر هســتم و شــما معاون من هستید. من 
می توانم به شما یک پیامک بدهم بگویم این فیلمها چه 
شد؟ یا نامه بنویسم در سیســتم ارسال کنم و یا زنگ 
بزنم بگویم تکلیف این ۴ فیلم چه شد؟ وقتی می آیم در 
سطح رســانه یک نامه منتشر می کنم که آقای معاون! 
تکلیــف آن ۴ فیلم را روشــن کن، یعنــی دارم با یک 
گروهی در بیرون صحبت می کنم. به رسمیت شناختِن 
این فشــارهای بیرونی و توقعاِت گاهی غیرمنصفانه و 
غیرقانونی هم یکی از مشــکالتی است که فشارش هم 
روی شورای پروانه نمایش اســت و هم شورای پروانه 
ســاخت. یعنی یک فیلم می آید برای صــدور پروانه 
نمایش و فشار بیرونی زیادی وارد می شود که برای این 
فیلم کاری بکنید و گاهی موجب این می شود که ما با 
یک فیلمی مواجه می شویم که نمی توانیم اکران کنیم.

برای  اغلب  مسئولین  خوراکی،  کاالی  بحث  در 
اظهار نظراتشان مبانی علمی دارند. مثاًل وقتی وزارت 
بهداشت میگوید سرب در فالن کاالی خوراکی زیاد 
است؛ یک مبنای علمی وجود دارد که بر مبنای آن 
میگویند این قابل مصرف نیست. ولی مشکلی که در 
بحث کاالی فرهنگی وجود دارد این است که تعیین 
مبنا برای آن، بسیار سخت است. اغلب دغدغه ای 
که با حوزه و شورای پروانه و حتی ارشاد استانها 
مثاًل برای کنسرت ها وجود دارد؛ این است که مبانِی 
تعریف شده ای وجود ندارد. به نظر شما اصاًل این مبانی 
قابل تعریف است؟ تاکنون فکر کردید که برای رفع این 
آسیب چگونه می شود مبنا تعریف کرد که این حرف ها 
پشت یک تصمیمگیری نباشد؟ لقِب نگاِه شخصی و 

اجتهاد شخصی به آن داده نشود؟
شــما به درســتی اشــاره کردید. شــاید نتوان در 
بخش های ســلبی خطوِط پررنگ، واضــح و صریحی 
کشــید. اما  وزارت ارشــاد و نهادهایی مانند سازمان 
تبلیغات، حــوزۀ هنری، ســازمان فرهنگــی هنرِی 
شــهرداری، دارای وظایف ایجابی هســتند و باید هم 
داشته باشند. نظام جمهوری اسالمی یک سندی دارد 
به نام »چشــم انداز جمهوری اسالمی در افق ۱۴۰۴«. 
این ها از چه طریقی میتواند در جامعه تسری، توسعه و 
عمق پیدا کند؟ بخشی از آن از طریق آموزش و پرورش 
و نهادهای آموزشی است و بخشــی از آن هم از طریق 
محصوالت هنری و فرهنگی است. این که ما میگوییم 
نفوذ در جامعه ایران زیاد است و از خطر نفوذ و تهاجم 
فرهنگی صحبت می کنیم؛ در واقع  از وضعیت ورود و 
مصرف محصوالت فرهنگی و هنری اســت که نگران 
هستیم. باالخره آموزش و پرورش و وزارت علوم ما که 
دست آمریکا نبوده. کتابهایی بوده که ما در عرصۀ علوم 
انسانی وارد کردیم و ترجمه کردیم و یا اسنادی بوده که 
گاهی پذیرفتیم و آوردیم و حاکم کردیم. ولی در حوزۀ 

محصوالِت فرهنگی و هنری، شــاید بشــود گفت یک 
بی اعتنایی تاریخی نسبت به بعضی از موضوعاِت مهم 
کشور به چشم می خورد که  در سندهای باالدستی ما 
و سند چشم انداز وجود دارد اما اینها االن اساساً تولید 
نمی شود و ما خودمان هم به عنوان حوزۀ هنری  در این 

زمینه ها کم کاری داریم.
در حوزه های سلبی واقعاً اینطوری نیست که نشود. 
مثاًل در حوزۀ تربیت، در حــوزۀ اخالق، در حوزه های 
سیاســی می شــود یک اصولی را نام برد که بر مبنای 
آنها محصــوالت فرهنگیـ  هنری بخواهنــد ارزیابی 
شــوند. تازه وقتــی می گوییم خط قرمــز، منظورمان 
حذف کامل موضوعات چالش برانگیز نیست. بلکه بیان 
درست و سنجیده و انتخاب مناســب مخاطب است. 
معنی دیگرش این است که هر سخن جایی و هر نکته 
مکانی دارد. تازه می رســیم به یک نظامی به نام نظاِم 
درجه بندی ســنی که تقریباً در بیشتر کشورهایی که 
سینما دارند یا مصرف محصوالت فرهنگی دارند، این 
نظام وجود دارد. یعنی اگر یــک جایی اختالف نظری 
بود در اینکه چه موضوعی می تواند خط قرمز باشــد و 
می تواند آسیب بزند یا آســیب نزند، آن وقت نسبتش 
را با گروِه ســنی و اجتماعی مخاطبان پیدا می کنند. 
باالخره بعضی موضوعات است که برای بعضی از گروهها 
مناسب اســت و برای بعضی از گروهها مناسب نیست.  
آن بن بست هایی در ارزیابی ها به سلیقه تعبیر می شود، 
دستکم با نظاِم درجه بندی ســنی، باز می شود. راحت 
می شــود گفت دیگر برای چه گروِه ســنی چه حرفی 
را باید گفت و چه حرفی را نبایــد گفت. حاال این ها را 
جامعه شناســان ، روانشناسان، معلمان حوزۀ تربیت و 
کارشناسان گفته اند و مبانی اسالمی و انقالبی آن هم 

وجود دارد.

اکران برخی از فیلمهای طنز صدای جامعه 
سینمایی را هم درآورده است

االن مســئله اینجا این نیست که اختالف نظری بین 
کارشناسان وجود دارد که فیلمی از نظر  عده ای مخرب 
اســت و از نظر  عده ای مخرب نیست.  ما که در جریان 
بررسی ها و گفتگوها هستیم، می بینیم که همه نسبت 
به خط قرمزها نظری نزدیک به هم دارند، فقط بحث بر 
سر این است که این حرف را ارشاد باید بگوید یا حوزه 
هنــری؟ االن از اکران بعضی از ایــن فیلمهای طنزی 
که روی پرده اســت دیگر صدای جامعۀ سینمایی هم 

درآمده است.

تسنیم: عملکرد حوزه هنری این موضوع را به 
با  القا می کند که فیلمهای مخالف  مخاطب سینما 
در  اکران  امکان  هنری  حوزه  فکری  ایدئولوژی 
سینماهایش را پیدا نمی کنند اما فیلمهایی که صرفًا 
برای خندیدن مخاطبان ساخته می شوند هرچند 
که چندان مقبول هم نباشند قابلیت اکران دارند 
چرا که هجمه و فشار علیه حوزه کم می شود. یعنی 
حوزه هنری فقط به دنبال فروش باال است و کاری با 
مباحث ایدئولوژیک ندارد. آیا چنین مسئله ای وجود 

دارد؟
درباره اینکه برای ما کدام مســائل مهمتر است باید 
بگویم که چند حوزه است که ما به آن حساسیت داریم. 
یکی از آنها حوزۀ اعتقادات و مبانی اعتقادی اســت. به 

عنوان مثال در طول یک ســال مســئلۀ قصاص سوژه 
چند فیلم بــود. پیش از آن هم چنیــن مواردی وجود 
داشــت که جمعاً پنج یا شــش موضوع می شود. ما در 
جشــنوارۀ هر ســال مطالعاتی داریم که کارشناسان 
انجام می دهند که بخشی از آن درباره فیلمهایی است 
که موضوعاتی مثل شراب خواری، اختالفات زناشویی، 
بددهنی یا نابرابری حقوق زن و مرد در اسالم را نشان 
می دهند. زمانی دیدیم گرایش بــه این موضوعات در 
فیلم ها خیلی زیاد شــده اســت. زمانی روند سینما به 
سمتی کشیده شــده که سالی پنج یا شــش فیلم به 
موضوع قصاص با هدف نقــد آن می پرداخت. یعنی به 
ماهیت قصــاص حمله می کردند نه ایــن که بخواهند 
بگویند بخشــش قاتل، امری پسندیده است. یا مسئله 
حقوق زنان و نابرابری حقوق زنان و مردان در اسالم را 
زیر سوال می بردند که مواردش نیز زیاد بود؛ همچنین 
مضامینی مثل خیانت مردان به زنان و زنان به مردان  
نیز وجود داشــت. چنین گرایشــاتی در سینما وجود 
داشت. از مضامینی که همواره روی آن حساس هستیم 
مبانی اعتقادی و سیاســی اســت.  گرایشی در سینما 
هست که دســتاوردهای انقالب را زیر سوال می برد و 
یا این که از جامعه ایرانی یک تصویر ســیاه و یک نظاِم 
شکست خورده در اجرای قولهایش و وجود ناامیدی در 
جامعه را به تصویر می کشد. هر فیلمی بخواهد چنین 
مضامینی داشته باشد؛ ما حتماً به آن توجه می کنیم و 
اجازه نمی دهیم اکران شود. موضوع بعدی ما موضوع 

خانواده و حفظ ارکان آن است.

جیرانی به حِق اصالح فیلم ها برای اکران در حوزه 
هنری اذعان داشت

در مواجهه با هر فیلمی، در مرحلۀ اول سعی می کنیم 
با صاحبانش صحبت کنیم و اصالحاتی را به فیلم اعمال 
کنیم. چون که ۴۰ درصد سهم فروش سینماهای کشور 
متعلق حوزه هنری است. وقتی که ما می خواهیم یک 
فیلم را از چنین فروشی محروم کنیم؛ باید تصمیماتمان 
تا حد ممکن دقت زیادی داشته باشد. به همین خاطر 
در وهله اول، تالش ما بر این اســت کــه فیلم را اکران 
کنیم؛ اما سعی می کنیم تا حد ممکن اصالحش کنیم. 
با هم می نشینیم و مذاکره می کنیم تا به توافق برسیم. 
اخیراً با آقای جیرانی در یک نشست خصوصی صحبت 
می کردیم. بحث فیلم من هم مادر هستم پیش آمد که 
ما اکران نکرده بودیم. ایشــان گفت در دنیا رایج است 
که موسسات نمایش و پخش به دالیل مختلف از جمله 
دالیل سیاسی و اقتصادی، حتی یک سکانس از فیلم را 
حذف کنند یا پیشنهاد اصالح بدهند. ایشان نسبت به 

این موضوع نقدی نداشت.
تسنیم: در چند سال اخیر فیلمهایی بودند که حوزه 
هنری بدون اینکه احساس خطری بکند؛ بدون آن چراغ 
قرمزها و چراغ زردها به راحتی از کنارش گذشت. ولی 
بعضی از فیلمها را نگه می داشت و در موردش صحبت 
می کرد. سوال اصلی این است که علت این کار چیست؟ 
چرا شما به راحتی از کنار بعضی از فیلمها می گذرید؟ 
یعنی شما چشمهایتان را روی بعضی از فیلمها می بندید 

و روی بعضی از فیلمها حساس می شوید؟
ابتدا باید بگویــم که برای ما قائل به امکاِن اشــتباه 
در انتخاب باشــید. ممکن است در انتخاب و تشخیِص 
بعضی از مصادیقی که مدنظر ما بــوده و اعالم کردیم 
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برای بعضی از فیلمها اشتباه کنیم؛ مانند »پنجاه کیلو 
آلبالو«. در شورای اکران، اعضا درباره این فیلم مذاکره 
کردند و تقریباً همه گفتند که فیلم بدی است و گفتیم 
که اکران نشود. اعضای شورای ما کارشناسان خودمان 
هستند و از ســازمان و نهاد دیگری نیامده اند.  درباره 
»پنجاه کیلو آلبالو« این تصمیمی که شــورا گرفت به 
درســتی به بخش های پخش و نمایش منتقل نشد و 
ما هم غافلگیر شــدیم. وقتی فیلم آمد روی پرده، در 
وهله اول سینماهای نمایش دهنده را تا حد ممکن کم 
کردیم. مدتی بعد هم که وزیر دستور توقیف فیلم را داد، 
اکران را متوقف کردیم. این یک اشتباه داخل سیستم 
بود که تصمیم شــورای اکران بــه بخش های پخش و 

نمایش درست منتقل نشده است.

سعید سهیلی از درد مردم سوءاستفاده نمی کند
اگر تعداد اشتباه زیاد باشد ممکن است ایجاد اشکال 
کند؛ اما در حد یکی دو فیلم بوده آن هم در مقایســه 
با 8۰ فیلمی که اکران میکنیــم. باالخره پیش آمده و 
دیگر نباید پیش بیاید. از این بــه بعد اگر تعداد این ها 
زیاد شود مشخص است که این یک توجیه است. بعضی 
از فیلمها مانند نهنگ عنبر۱، ماجرای یک جوانی است 
که تقریباً تمام دوران زندگی اش به انقالب می خورد و 
رفته رفته در هر ایستگاهی از زندگی اش، این نظام یک 
بالیی سرش میآورد. چه دوره ســربازی اش باشد که 
بدون آموزش او را می اندازند وســط جبهه، چه زمان 
گشــت کمیته. یعنی واقعاً نمایندۀ نسلی بود که فیلم 
می گفت قربانی انقالب شده اســت. ما هیچ اصالحی 
به این فیلم ندادیم و گفتیم چنیــن فیلمی اصاًل قابل 
نمایش در سینماهای ما نیســت و اکران نکردیم. اگر 
توجه کرده باشــید در این فیلم حتی نیروهای ضابط 
قوه قضاییه همه بسیجی بودند. اما در نهنگ عنبر2 این 
گرایش اصاًل نبود؛ بعضی از مالحظات را هم کرده بود 
که بگویند این شهر و این فضا یک فضای فرضی است. 
به هر حال از رویکرد سیاسی یا ضدانقالبی یا نقد انقالب 
اسالمی خارج بود و به نوعی محتوای طنزآمیز قسمت 
قبلی را بازخور کرده بود و شــوخی هایی داشت که با 

مذاکره حل شد.
در مورد فیلم گشــت 2 هم الزم است بگویم که کاًل 
آقای سعید سهیلی را فیلمسازی نمی دانم که بخواهد 
از درد مردم سوءاستفاده بکند. ایشان و آقای مصطفی 
کیایی یک نوع عدالت خواهی و نقِد منصفانه و مصلحانۀ 
اجتماعی در فیلمهایشان وجود دارد . چند وقت پیش 
آقای کیایی همــراه جمعی از هیــات مدیره ی کانون 
کارگردانــان آمده بود؛ به ایشــان گفتم: »شــما چرا 
نمی آیید پیش ما فیلم بســازید؟« گمان کنم تعجب 
کرد. گفتم: »با توجه به رویکرد شما در فیلمسازی و آن 
نگاِه نقادانه و یک نوع نگاِه عدالتخواهانه ای که شما در 
فیلمهایتان دارید؛ ما دوست داریم سینما بتواند اینها 
را داشته باشد. اما با بخشهای دیگری از فیلمهای شما 

گاهی مشکل داریم که میگوییم آنها را اصالح کنید.«

مالحظات اقتصادی برای اکران نداریم
یک گروِه ۱۰ تا ۱۴ نفره تمــام فیلم ها را می بینند و 
راجع به آنها صحبت می کنیم و اگر داللِت کلی فیلم به 
این مواردی که گفتم نباشد و گروه به نتیجه برسد؛ باز 
هم با هم بحث میکنند و در نهایت ما آن فیلم را با یک 

اصالحاتی برای اکران می فرستیم. تنها مالحظه ای که 
نداریم؛ مالحظۀ اقتصادی است و نیازی نیست برایش 
قسم بخورم. چون بســیاری از فیلمهایی که ما اکران 
نکردیم؛ فیلمهای پرفروشی بودند. در حال حاضر فیلم 
»اکسیدان« با وجود این که تلقی ما بر پرفروش شدن 
فیلم بــود و حتی امتیاز پخش نســخه ویدیویی آن را 
هم بخش ویدیویی مــا خریده بــود؛ کاًل فیلم را کنار 
گذاشــتیم. ما اصاًل نگاِه اقتصادی به فیلم ها نداریم و 
دلیلی ندارد داشته باشیم. به اندازۀ خودمان دستمان 
به دهانمان میرسد و ســینماهای موجود ما و فروش 

فیلمهای ما کفاف امورات حوزۀ سینما را می دهد.

به عنوان مثال زمان اکران فیلم ماجرای نیمروز در 
شهرستان ساری سالن به اجرای یک کنسرت پرداخت. 

دلیل این کار چه بود؟
دغدغه ای در بخش اقتصاد گردشگری کشور وجود 
دارد که تــا حد ممکن تالش کنند مــردم در روزهای 
تعطیل به جای سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
یا ترکیه، به شهرستانهایی بروند که زمینۀ مسافرپذیری 
دارند. ساری یکی از این شهرهاست و برگزاری کنسرت 
و فعالیت های فرهنگی دیگر هم از جمله ی جذابیت های 
گردشگری است. زیرســاخت های فضاهای فرهنگی 
هم در شهرستان ها بسیار کم است. یک سینماست و 
چندین و چند توقع برای بهره برداری فرهنگی و هنری 
استان. مجوز برگزاری کنسرت در این استان در دی ماه 
سال گذشته صادر شــد. در آن زمان اصال قراری برای 

اکران فیلم ماجرای نیمروز نبود.
فیلم ماجرای نیمروز هم اساساً قرار نبود در ایام نوروز 
اکران شود. وقتی جشنواره شــروع شد و فیلم آمد در 
انتخاب تماشــاگران، آقای رضوی گفت خوب است از 
موج خبری جشنواره اســتفاده کنیم و فیلم در نوروز 
به نمایش درآید. حاال نقطه ی تقاطع این دو می شــود 
دو سانس از سینمای ســپهر ساری. این البته جزئیات 
رفتارهای سینماها در شهرستانها که حدود 9۰ سالن 
اســت و اینطور نیســت که روی مانتیور من مشخص 
باشد، من همۀ اینها را نمی دانم. وقتی مطلع شدم، قرار 
شد نوبت بعدی کنسرت لغو شــود. اما بحث تا شورای 
تامین اســتان رفت و گفتند نوبت دوم هــم باید اجرا 
شود. بعضی از موضوعات  یک ظاهِر بیرونی دارد و یک 
واقعیت باطنی که نمی شود دائم درباره ی آن ها حرف 

زد و گزارش داد.
شما در یک شهرستان بیشتر از یک هفته نمی توانید 
به فیلمی اکــران بدهید که بیش از 2۰۰ نفر بیشــتر 
نرفتند آن را ببینند. این تلقی غیرکارشناســی است 
که در بعضی از بچه های رســانه و بعضی از سینماگرها 
وجود دارد که اگر ســینمادارها ســینما بدهند، لزوما 
فیلم می فروشد. نه اینطور نیست. شما وقتی یک سالن 
پذیرایی را برای مناســبتی اجاره می کنید، مهمانها را 
باید خودتان ببرید! اینطوری نیست که مهمانها را هم 

صاحب سالن دعوت کند و بیاورد.

در مورد ویالییها هم مسئله همین است؟
ویالییها هم همینطور اســت. توقعی که از سینمادار 
وجود دارد این است که ســینمایش را در اختیار فیلم 
بگذارد. اما سینمادار که نمی تواند برای فیلم مشتری 
بیاورد، نمی توانــد یک دادزن بگذارد جلوی ســینما 

و تعدادی مشتری بیشــتر جذب کند. وظیفه آوردن 
مشــتری و مخاطب برای فیلم، بر عهده شرکت پخش 
و بخشــهای ترویجی اســت و حواشِی رســانه ای که 
مخاطبان را بیاورد. من به عنوان ســینمادار وقتی که 
بهترین ســینمای خودم یعنی ســینما استقالل را به 
عنوان سرگروه در فصِل نسبتاً خوبی حدود شش هفته 
در اختیــار اکران ویالییها می گذارم و ضریب اشــغال 
صندلیهای آن فیلم بســیار پایین است باید چه کنم؟ 
عده ای می گویند حوزه هنری ســینما نداده است. اگر 
ســینما و ســرگروه نداده  بودیم که فیلم اساساً اکران 
نمی شــد. حاال که اکران شــده و درصد مشتریان آن 
پایین اســت و همه دارند تالش می کنند بفروشد، من 
نباید برای دفاع از خودم اعالم کنم فیلم مشتری ندارد 
و ضریب اشغال صندلی اش ده درصد است! نمی توانم 
و نباید عکس سالن ســینماهایی را به شما نشان دهم 
که در زمان اکران فیلم کســی داخل آن نیست. اعالم 
این موضوع باعث سرافکندگی خودمان است و وضعیت 
را بدتر می کند. بــه خاطر همین مســئله نمی توانیم 

گزارشی از فروش بدهیم.

کاربری سینما بیلبورد تبلیغات شهری نیست
حرف مهم تر این اســت که بعضی از ایــن فیلمها به 
خاطر مناســبات ناعادالنۀ اکران در زمان نامناســبی 
اکران می شــوند. از دو تا فیلمی که مــا اعتقاد داریم 
ناعادالنه و بیموقع اکران شــد؛ یکی ویالییها بود. چرا 
ویالییها در اردیبهشــت اکران می شــود؟ برای اینکه 
می گوید اگر االن اکران نشــود معلوم نیست دیگر چه 
وقتی اکران شــود. می رود بین آن 3۴، 35 فیلمی که 
اصاًل روی پرده را نمی بینند؛ پس به ناچار اردیبهشت را 
انتخاب می کنند. اردیبهشت برای فیلمی مثل ویالیی ها 
بدترین زمان است. فضای امتحان مدارس، انتخابات و 
ماه رمضان، االن که داریم حــرف می زنیم، ویالیی ها 
هنوز در سینما نگه داشته شــده است اما با چه میزان 
فروش؟ و چرا باید یک سینما ظرفیت و منابع خودش را 
در اختیار فیلمی بگذارد که بیشتر مناسبات اکران آن 
اشتباه انتخاب شده؟ چرا سینمایی با هشتصد صندلی 
باید صرفا نقش یــک بیلبورد تبلیغات شــهری را ایفا 
کند؟ چرا سینمادار باید تاوان بی تدبیری پخش کننده 
در انتخاِب زمــان اکران را بپردازد؟ فــروش فیلمها تا 
حد زیادی متکی به ظرفیت داخلی فیلمها اســت. این 
شایعاتی که مثاًل می گویند »حوزه، فیلم را تحریم کرد 
و فیلم پرفروش شــد« را حداقل در چند فیلم دیدید 
که این طور نیست و این حرف ها کذب است. بسیاری 
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از فیلمهایی را که چند ســتاره سینمایی در آن حضور 
دارند ما اکران نکردیم و پرفروش هم نشد.

هر سینما به طور متوسط روزانه یک میلیون 
هزینه دارد

پس اگر بخواهم خالصه کنم، واقعاً مالحظۀ اقتصادی 
نداریم هر چند دغدغه ی مالی داریم. باالخره سالیانه 
حدود 7، 8 میلیارد تومان حقوق کارگران سینما است. 
هر ســینما روزانه یک میلیون تومان خرج دارد، این ۱ 
میلیون گاهی با فروش بعضی از این فیلمها می شود 25 
هزار تومان، می شود 8۰ هزار تومان، یعنی 95۰ هزار 
تومان زیان روزانه  ی ســینما است. این وضع را چه قدر 
می شــود تحمل کرد؟ یک هفته، ۱۰ روز.  باید سالیانه 
پنج هزار صندلی را نوســازی یا بازسازی کنیم. وگرنه 
از خط رقابت با رقبا بیرون می افتیم.  االن اگر ما این 7، 
8 هزار صندلی را در این یکی دو سال نساخته بودیم، 
نسبت سهم ما در سینما به هم می ریخت و اینطور نبود 
که ما االن یک قدرتی باشــیم که وقتی می گوییم یک 

فیلمی را اکران نمی کنیم تاثیر زیادی داشته باشد.

حوزه  سالنهای  از  بعضی  دارد  حقیقت  این  آیا 
به خصوص در غرب تهران به تئاتر آزاد اجاره داده 

می شوند؟
سینما المپیک که با شهرداری شریک هستیم؛ تئاتر 
آزاد اجرا می کند و در شهرستانها تقریباً این مسئله را 

نداریم.

شورای صنفی نمایش یک مصوبه ای دارد که به 
فیلمهایی که حوزه نمایش نمی دهد دو هفته بیشتر 
مهلت اکران می دهد. آیا این تصمیم ناشی از بحثهایی 
است که سر فیلمها بین شما و شورای صنفی نمایش 

صورت گرفته است؟
بله، آنها مقابله به مثل کردند. همۀ این بخششها از جیب 
سینمادارها است. از نظر سرمایه، سهمی که سینماداران 

به ســینما می آورند؛ اصاًل قابل مقایســه با سهمی که 
تولیدکننده ها می آورند نیست. سالیانه حدود 7۰ تا صد 
میلیارد تومان بهای تمام شدۀ فیلمهای تولیدی در کشور 
است؛ در صورتی که سینماداران خصوصی سرمایۀ یکی 
از سینماهایشان با یکی دو سالن همین مقدار است. حاال 
این را ضرب کنید در تعداد ســینماهای مــا. این روالی 
هم که گذاشــتند و گفتند دو هفته بیشتر مهلت اکران 
میدهند؛ دو هفته بیشــتر را دوباره از جیب سینمادارها 
می دهند. سینمادار بدبخت مجبور است که اگر فیلمی 
هم نمی فروشــد آن را اکران کند. بــه خاطر اینکه یک 

مجموعه ای با حوزه لج کرده است!

تا آنجا که بحث پیش رفت به این نتیجه رسیدیم که 
دغدغه حوزه هنری مخاطب است و به دنبال آشتی 
مخاطبان بیشتر با سینما، آیا حوزه هنری تدبیری 
اندیشیده است که بتواند تغییری در مخاطبان ایجاد 

کند تا استقبال از سینماها بیشتر شود؟
نکته خوبی است اما این مسئله به حوزۀ تولید مربوط 
نمی شــود بلکه مربوط به حوزۀ تماشــا است. در سال 
8۰، 8۱  رئیس وقت یک سازمان هنری یک نامه برای 
مقام معظم رهبری نوشــت و طــی آن عنوان کرد که 
»محصوالت متعهد دینی مشتری ندارد« در دیداری 
که حضرت آقا با آن مســئول داشــتند فرموده بودند: 
»اینطوری نیست که شــما می گویید ولی حاال شما به 
مشتری نگاه نکنید. تولید کنید! « سال 88 بعد از فتنه، 
آقا یک دیداری داشتند با هنرمندان. آقا گفتند برای من 
می نوشتند و می گفتند محصوالت دینی مشتری ندارد، 
بعد چند مثــال آوردند، گفتند فــالن فیلم این مقدار 
فروش داشته. فالن کتاب هفتاد نوبت چاپ شده. پس 

این ها چیست؟ آثار متعهد مشتری دارد!
نکته اینجاســت که آن زمانی که آن مسئول داشت 
این نامه را می نوشت، مانند وضعیتی بود که االن ما در 
سینما داریم، دو میلیون نفرحضور دارند که ذائقه آنها 
سینما را شکل داده اســت، یک چرخۀ معیوبی شکل 

گرفته اســت. آنها تولید می کنند ؛ اینها می بینند. ولی 
اینها درصد کمی از مشــتریان بالقوۀ جامعه هستند و 
برای بقیه ی مخاطبان سینما  چیزی برای ارائه نداریم 

که بیایند.
در حال حاضر خیلی از فضاهای سینماهای ما مناسب 
برای خانواده های متدین نیســت. حتــی در بعضی از 
ســینماهای ما، یک بافتی از مخاطبان در طول سالها 
شکل گرفته است که اگر االن شما بخواهید با خانواده به 
آن جا بروید، شاید راحت نباشید. وقتی شما با خانواده 
بروید دفعه بعد نمی روید. عالوه بر اینکه باید تولیدات 
مناسب وجود داشته باشد باید فضاهای مناسب برای 
ورود بیشــتر و پرشــمارتر جامعۀ مذهبی و متدین به 

حوزه های مصرف محصوالِت فرهنگی به وجود بیاید.
اگر در فالن مرکز خرید تهران سینما تاسیس کنید 
و بازار ایجاد کنید، از خانواده های متدین چه کســی 
می رود آنجا خرید کند؟ چند مرکز  داریم که مرکز رفت 
و آمد خانواده های متدین باشــد؟ ما در حال بازسازی 
یکی از بزرگترین سینماهایمان هستیم با این هدف که 
به یک پردیس سینمایی قابل اعتماد، قابل مراجعه و با 
کنداکتور خاص برای خانواده های متدین تبدیل بشود. 
کســانی که مایل هســتند در این فضا خانواده خود را 
بیاورند و فیلم ببینند و فیلم و فضا سالم باشد، مغازه ها 
اجناس متناسب با سبک زندگی آنها بفروشند و رفته 

رفته این تکرار شود و این اتفاق بیفتد.
اتفاقی کــه در حوزۀ ادبیــات افتاد این بــود که آن 
مخاطبانی که اصاًل هیچ کتابی را نمی خواندند؛ به سراغ 
کتاب رفتند. این طور نبود که ما از ســهم مخاطبان و 
مشتریاِن بازار کتاب در آن مقطع مشتری بگیریم. برای 
همین در جامعه نشــر با تعجب به ما می گفتند: پانصد 

هزار نسخه کتاب دا را کجا فروختید؟!
تسنیم: حوزه هنری برای ساخت فیلم فاخر و جذب 
مخاطبانی که »نهنگ عنبر2« یا »گشــت2« را تماشا 
نمی کنند؛ چه برنامه ای دارد؟ شما برای تولید فیلم های 

ارزشی چه برنامه ای دارید؟
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برنامه که داریم. راهی که به نظر ما می رسد این است 
که اول باید بازار شــکل بگیرد. معموالً این تقاضاست 
که عرضه را شکل میدهد، اما همیشه این طور نیست.  
گاهی هم عرضه روی تقاضا اثر می گــذارد و می تواند 
ذائقۀ بازار را عوض کند. اما در حال حاضر که می بینید 
سرمایه تولید فیلم در کشــور به سمت تولیدات فاخر 
و فیلمهای ارزشــمند نمی رود؛ به خاطر این است که 
بازارش وجود ندارد یا برداشت فعاالن تولید این است 
که چنین بــازاری وجود ندارد. بازار در حوزۀ ســینما 
خود سینماها هستند. صاحب فیلم سرمایه اش از کجا 
برمی گردد؟ یکی از محِل فروش بلیط است، ۴۰ درصد 
برمی گردد، یکی حِق پخش تلویزیونی اســت که عدد 
قابل اعتنایی نیست. یکی بازاِر بین الملل است که عماًل 
در آنجا کم کار هستیم. یکی هم شبکه نمایش خانگی 
است که االن در این بخش یکی از موسساتی که دارد به 
سینمای کشور سرویس خوبی می دهد؛ موسسه رسانۀ 
خانگی حوزه هنری است. سینمای خانگی گاهی تا یک 
سوم و یک دوم بودجۀ تولید یک فیلم را به صاحب فیلم 
برمی گرداند. یعنی 5۰۰، ۶۰۰ میلیون به یک فیلم پول 

می دهد و امتیاز ویدیویی آن را می خرد.
ما االن دنبال این هســتیم که روی بازار کار کنیم. 
ما اگر توانستیم یک ســینما مانند سینما فردوسی را 
آماده کنیم؛ به قول معروف چــاه را بکنیم بعد مناره را 
بدزدیم؛ یعنی یک یا دو نمونه در تهران و شهرســتانها 
ســینماهایی آماده کنیم که مورد اعتنا و اعتماد افراد 
متدین باشد؛ به طور طبیعی تولیدات می آیند در چنین 
ســینماهایی و دیده می شوند. ســه پردیس در کشور 
وجود دارد که 7۰ درصد کل میزان فروش فیلم ها را در 
بر می گیرند؛ دو پردیس در تهران است و یکی در مشهد 
است. حاال فرض کنید 3 پردیس هم حوزه هنری برای 
مشــتریان جدیدی که در نظر دارد جذب کند، داشته 
باشد که یکی در شیراز، یکی در تبریز و یکی در تهران 
باشــد. در اصفهان یک پردیس ســینمایی ساختیم و 
در حال ساخت یکی دیگر هســتیم. واقعاً با دارا بودن 
ســه یا چهار پردیس می توانیم بازاِر فیلمهای فاخر را 
با دعوت مخاطبانی که در خانه هایشــان نشسته اند و 
سینما نمی آیند ؛ در دست بگیریم. در ادامه، اصاًل الزم 
نیست حوزه هنری برای این کار سرمایه گذاری کند. 
خود بخش خصوصــی و خود فیلمســازان و صاحبان 
ســرمایه تمایل به ســاخت پیدا می کنند. چرا آقای 
فرید در مناظره گفت: »سرمایه گذاران دیگر به سمت 
فیلمهایی که حوزه نمایش نمی دهد نمی آیند؟ « چون 
به قول اقتصادی ها سرمایه ترسو است و جایی نمی رود 
که در معرض خطر باشد. برداشت ما این است که اگر 
بتوانیم با امکاناتی که داریم چند پردیس ســینمایی 
برای مشتریان جدید بسازیم؛ به طور طبیعی بازار این 
فیلم ها تامین می شــود و این فیلمها ساخته می شود و 

می رود آنجا و پرفروش می شود .
دوم این کــه در حــوزۀ تولید فیلم، چالــِش نیروی 
انسانی بسیار جدی اســت. حوزه هنری طی مدت سه 
سال »باشگاه فیلم سوره« را تاسیس کرد که خروجی 

خوبی داشته است.
این مسیر نسبتاً طوالنی است که ما شروع کردیم و 
داریم کار می کنیم. مرکز آموزِش حوزه هنری در طول 
این چند سال گذشته 2 هزار هنرجوِی حوزۀ سینما را 
آموزش داده است و به سازمانهای مختلف معرفی کرده 

و خیلی از اینها االن مشغول کار هستند. این هم از آن 
کارهای زیرساختی است که یک پروژه ۱۰ ساله است. 
اینطوری نیست که بگویید امسال شروع کردید، سال 
دیگر به نتیجه می رســد. ما باید نیروی انسانی کافی 
داشــته باشــیم، با نیروها تولید انجام بدهیم و خیلی 
متکی به نیروهای موجود نباشــیم. روی بازار هم باید 
کار بکنیم و اینها هم یک جایی به هم دســت بدهند. 
چون یک بار ایــن اتفاق را در حوزۀ کتــاب دیدیم که 
مسالۀ سختتری بوده، چون باور داریم و چون بچه ها و 
فیلمهایشان را می بینیم ، اعتقاد داریم به این خواهیم 
رسید که هم تولید ما خوب شود و هم بازار این فیلمها 
خوب شــود و هم مخاطبان چند ده میلیون نفری که 
سینما نمی آیند بیایند سینما و سینما از فروش ۱8۰ 

میلیارد دربیاید برود روی 5۰۰، ۶۰۰ میلیارد.

در حوزه پرورش نیروی انسانی »باشگاه فیلم سوره« 
و »مرکز آموزش اسالمی حوزۀ هنری« را داریم که 5، 
۶ سال است دارند کار میکنند و نیروهای خوبی دارند. 
اخیراً در بخش نمایش هم 8 هزار صندلی به ســینما 
اضافه کردیم. وقتــی می گوییم یــک پردیس جدید 
افتتاح شد،  چند صندلی است؟ ۱2۰۰ صندلی است. 
این طرف حوزه هنــری 8 هزار صندلــی اضافه کرده 
است.  یعنی 8 تا پردیس اضافه کرده است نه در اکباتان 
و عباس آباد ، بلکه در مشــهد، تبریز و شیراز و تبریز و 
بیجار.  مانند ساخت یک تونل،  تولید و تماشا باید از دو 
طرف بیایند به هم برسند. داریم روی این کار می کنیم.

از نگاِه حوزه هنری، فیلم فاخر چه فیلمی است؟
این که متعلق به سینمای مصلحانه باشد. سینمایی 
که هدف خودش را اصــالِح یک باور، یک عادت یا یک 
مســاله از زندگی مردم می دانــد و می خواهد کیفیت 
زندگی ایرانی را ارتقا بدهد. در تکنیک و پرداخت بتواند 
اســتانداردهای فنی و هنری ســینما را بگذراند. مثل 
فیلمبرداری و کارگردانی. در حال حاضر به فیلم هایی 
فاخر گفته می شود که بیش از پنج میلیارد تومان هزینه 
دارند. ما اصاًل چنین فیلم هایی را فاخر نمی دانیم. فاخر 
یعنی چه؟ یعنی قابل فخر. ما بــه چه باید فخر کنیم؟ 
آنچه که ما باید به آن فخر کنیم فیلم فاخر است. از نظر 
ما فیلم هایی همچون »ویالییها«، »ماجرای نیمروز«، 
»یه حبه قند« و »بیســت و یک روز بعــد« فیلم های 

فاخر هستند.

شما برای افزایش مخاطب، نگاِه تولیدمحور ندارید 
و بیشتر بر تماشا تأکید می کنید؛ چون ما بافت سنتی 

جامعه که نگاه سنتی دارند را فراموش کردیم.
ما فکــر می کنیم کــه اصاًل مشــکل ســینمای ما 
تماشاســت نه تولید. نکته ای که شــما گفتید درست 
اســت. حوزه فکر نمی کند مشکل ســینمای کشور با 
تولید حل میشود. ۴۰ سال است که جمهوری اسالمی 
روی تولیــد تاکید میکنــد. مثاًل حــوزۀ تولید کتاب. 
حاال چه تعــداد از این کتاب ها خوانده می شــود؟ چه 
تعداد از آن توزیع می شــود؟ ما اعتقاد داریم االن اگر 
بخواهیم اولویــت و فوریت برای خــود تعریف کنیم؛ 
فوریِت ســینمای ایران مسئله تماشــای فیلم هاست. 
نمی گویــم »نمایش«. معنی نمایش هنوز در ســمِت 
فعاالن سینماست، تماشا در سمت مشتری است. در آن 

برنامه ی تلویزیونی  اشاره کردم مسئله سینما این است 
که مخاطب به مشتری تبدیل نمی شود. اشتباهی که 
ما مرتکب می شویم این است که به مشتریهای سینما و 
کسانی که می خواهند بلیط بخرند؛ می گوییم مخاطب. 
این ها دیگر مشتری هستند. مخاطب کسانی هستند 
که ما فکر می کنیم ویالییها برای آنها ســاخته شــده 
است و آنها نتوانستند ببینند. چون محل مناسبی برای 
تماشای فیلم نداشتند و قراری که با آنها گذاشتیم زمان 
و مکان درستی نداشت. شما با یک شخصی با باورهای 
خاصی در یک رســتورانی قرار بگذارید نمی آید، آن ها 
آنجا با شما قرار نمی گذارند. ما االن محِل قراری که در 
شأن خیل عظیم مخاطبان باشد نداریم. به همین دلیل 

تماشا اتفاق نمی افتد.

اگر مخاطب و تماشاگر سینما افزایش پیدا کند فروش 
کمدی سخیف هم افزایش پیدا می کند و ممکن است 
جریان سینما در ساخت این نوع فیلم متمرکز و متوقف 
شود و باید به نسبت افزایش مخاطب تولید هم برای 
سینما عرضه کرد. سینمایی که بتواند نیازهای تفریحی 
مخاطب را هم برآورده کند. در ایران صنعت سینما 
نداریم؛ فقط هنر سینما داریم. در صورتی که سینما 
با پیشینۀ فکری صنعت شکل گرفت و حوزه هنری در 

تولید مسئولیت دارد.
قطعاً همین طور است. اگر شما حوزه را تجزیه کنید؛   
3 عامل اصلی در آن پیدا خواهید کــرد. اول نیروها و 
هنرمندان. دوم آثار و دستاوردها. سوم منابع اطالعاتی. 
حوزه هنری غیر از این ها چیز دیگری ندارد. ساختمان 
و پهنۀ جغرافیایی، حوزۀ هنری نیست. در بخش نیروی 
انســانی داریم کار می کنیم و منابــع اطالعاتی و آرا و 
نظرات و کتابخانه ها هم هســت. در همۀ این زمینه ها 
داریم کار می کنیم . یک وقتی می گویند این چه زمانی 
نتیجه خواهد داد؟ عوامل بســیار متنوعی وجود دارد 
که گاهی سرعت ما را کم می کند و گاهی به ما سرعت 
میدهد. اما همیــن االن می توانیم بگوییــم بیایید از 
»باشگاه فیلم ســوره« ما بازدید کنید. آنجا ببینید چه 
مجموعه ای و چه کارگاهی بــرای پرورش و کارورزی 
نیروی انســانی و تولیدات فراهم اســت. در بخشهای 
دیگر و تولیدات دیگر ما، ببینید بخش مســتند ما چه 
دارد می کند. بخش تلویزیونی و انیمیشنی ما چه دارد 
می کند. واقعاً در حال سرمایه گذاری روی مقوله تولید 
هستیم. اما آن خطری که شــما می گویید وجود دارد. 
ما امیدواریم بازار خودمــان را در جامعۀ افراد متدین 
پیدا کنیم. اگر از این کلیدواژه زیاد اســتفاده می شود 
معنی اش این نیست که کسانی که االن سینما می روند 
متدین نیســتند.  یک دریافت هایی داریم نســبت به 
گرایشــات مذهبی و سیاسِی کســانی که االن دلیلی 
برای ســینما رفتن ندارند. بازارمان را می خواهیم آنجا 
تعریف کنیم.  اگر نتوانیم فضای عرضــه و توزیع را به 
شیوه ای درســت و مطمئنن ایجاد کنیم، عماًل کسانی 
که می خواهیم با آنها قــرار بگذاریم، نمی آیند و وقتی 
نمی آیند تولیدات خوب و فخیم ما روی زمین می ماند و 
خودمان برای دفاع از خودمان مجبور میشویم بگوییم 
ویالییها نمی فروشد ؛ نیمروز مشتری ندارد؛ مزار شریف 

فاجعه فروش است و این نوع توجیهات بی وجه.
منبع: خبرگزاری تسنیم



تهیه کننده »روز واقعه«:
فیلم سازان ایرانی با فیلم سازان بین المللی تعامل کنند

مرتضی شایسته، تهیه کننده »روز واقعه«، با اســتقبال از پرداختن به شخصیت های 
ائمه و معصومین)ع( گفت: عالقه دارم درباره معصومین)ع( فیلم بسازم؛ به شرطی که 

تمهیدات الزم اندیشیده شده و امکانات کافی فراهم باشد.
تهیه کننــده آثاری چون »محاکمــه«، »هم نفس«، »آتیش بــازی« و »آقای رئیس 
جمهور« در پاســخ به اینکه برای جلوگیری از تحریف تاریخ، معرفی شــخصیت های 
تاریخی و دینی از چه طریقی به شــیوه جذاب به مخاطب ارائه شود، خاطرنشان کرد: 
به نظرم فیلم نامه خیلی مهم است و در حین کار به غیر از فیلم نامه نویس، کارشناسان 
تاریخ ایران و اسالم نیز باید در کنار فیلم نامه حضور داشته باشند تا متنی اصالح شده و 
درست دربیاید و بشود به آن اعتماد کرد. همچنین در گام بعدی به نظرم یک فیلم نامه 
باید قابلیت تبدیل شدن به یک اثر ســینمایی در ژانر دینی و تاریخی را داشته باشد که 
اگر این موضوع در نظر گرفته شود، موقعیت خوبی اتفاق خواهد افتاد و برای مخاطبان 

هم جذاب خواهد بود.
وی توضیح داد: شخصیت های دینی و ائمه معصومین)ع( برای یک اثر سینمایی بسیار 
می توانند جذاب باشند، البته با درنظر گرفتن یک سری شرایط درست که الزمه رسیدن 
به یک کار موفق هستند. به عنوان مثال با توجه به اینکه در پرداختن به شخصیت های  
ائمه)ع( این اجازه داده نمی شــود تا تصاویر آن ها نشــان داده شــود، همین موضوع 
محدودیت است که باید کارگردانان حرفه ای و کارکرده این ماجرا را به نحوی حل کنند 

و این فقدان را با ارائه تصاویر جذاب جایگزین کنند.
شایسته همچنین درباره اینکه چرا سینمای تاریخی و دینی ما در سطح بین الملل از 
اقبال کمی برخوردار است، اظهار کرد: ما در زمینه بین الملل به عنوان مثال در ساخت 
فیلم »محمد رســول اهلل« و یا مجموعه »مختارنامه« به موفقیت های زیادی دســت 
پیدا کرده ایم ولی متاســفانه هنوز خودمان را باور نداریم و باید بــر این گونه آثار تداوم 

داشته باشــیم. به نظرم باید این راه را 
ادامه بدهیم تا بتوانیم موفق شویم. به 
نظرم تولید مشترک می  تواند در ایران 
خیلی به این ماجرا کمک کند؛ درواقع 
عوامل حرفه ای ایران با عوامل حرفه ای 
کشورهای دیگر همکاری خوبی با هم 

داشته باشند و آثار مشترک بسازند.
این تهیه کننده گفت: به شــدت به 
پرداخــت شــخصیت های مربوط به 
ائمه)ع( عالقــه دارم. به شــرطی که 
امکانات الزم فراهم بــوده و تمهیدات 
خودش را داشــته باشــد تا بتوانیم از 
تجریبات اثــری چــون »روز واقعه« 
اســتفاده کنیم. به نظرم مســئوالن و 
دست اندرکاران این حوزه باید امکانات 
الزم را برایمان فراهم کنند و به نوعی 
دستمان باز باشد تا بتوانیم مثل فیلم 
»محمد رســول اهلل« آقای مجیدی از 
امکانات ســینمای ایران بهره برداری 

کنیم.
شایســته در پایان خطــاب به فیلم 
ســازان ســینما توصیه کرد: به نظرم 
شــخصیت های دینی مثــل نرجس 
خاتون )مادر امام زمــان )عج((، امام 
علی)ع( و امام رضا)ع( جای کار دارند 
و می توان بیشتر به شخصیت های این 
بزرگان پرداخت و قطعا فیلم ســاختن 
درباره این شخصیت ها اثرگذار خواهد 
بود و خیلی هم بیننده خواهد داشت. 
بمثال مجموعه »والیت عشق« مهدی 
فخیم زاده واقعــا در تلویزیون ســر و 
صدا کرد و کار خیلی خوبــی بود. اگر 
قرار اســت دوباره فیلمــی درباره امام 
رضا)ع( ساخته شود، باید بدانند مهدی 
فخیــم زاده در کارش چــه تجربیاتی 

داشته و از آن ها استفاده کنند.

جعفر دهقان:
امام رضا)ع( را در »والیت عشــق« 
خالصه نکنیم/کرامت و شأن انسانی را 

در آثار سینمایی حفظ کنیم
جعفــر دهقــان، هنرمند ســینما 
و تلویزیــون، معتقد اســت: پرداختن 
به شــخصیت های بزرگی چــون امام 
رضا)ع( و خواهر گرامی شــان حضرت 
معصومه)س(جای کار زیادی در سینما 
و تلویزیون دارد. ما به عنوان کشــوری 

اسالمی، کاری برای ائمه معصومین )ع( 
انجام نداده ایم.

بازیگر آثــار دینی-تاریخی »مردان 
آنجلس«، »جابربن الحیان«، »یوسف 
پیامبر«، »مریم مقدس« و درباره اینکه 
چقدر الزم اســت در فضای ســینما و 
تلویزیون درباره شــخصیت هایی مثل 
امام رضا)ع( و خواهر گرامی شــان به 
تولید آثــار بپردازیم، گفــت: به نظرم 
ما برای امــام رضــا)ع( کار نکرده ایم. 
جز مجموعه والیت »عشق« که قطعا 

امام رضا)ع( فقط در »والیت عشــق« 
خالصه نمی شود. زندگی امام رضا)ع( 
سراســر فراز و نشــیب بوده و ما واقعا 
درباره زندگی ایشان کاری نکرده ایم، 
بــه خصوص دربــاره زندگــی خواهر 
بزرگوارشــان حضرت معصومه)س( 
که هیچ اثری نداریــم. ما هرچه از این 

بزرگواران کار بسازیم بازهم کم است.
او در ادامــه خاطرنشــان کرد: یکی 
دیگــر از دالیلی که ما نســبت به ارائه 
شخصیت های دینی مان طی این سال 
ها کم کاری کرده ایم، هزینه های باالی 
تولید این گونه کارهاســت و متاسفانه 
مســئولین هم همــکاری نمی کنند. 
ما در کشــوری اسالمی هســتیم، اما 
هیچ وقت راجع به این مسائل کارهای 
بزرگــی انجــام نداده ایم. همیشــه یا 
بودجه نداشــته ایم و یا اینکه با ایجاد 
محدودیت هایی، سنگ اندازی ها شروع 
می شــد. بنابراین به نظرم پرداخت به 
شــخصیت های دینی و ائمه جای کار 
زیادی دارد و می شود کارهای بزرگی 
کرد، به شــرطی که کمــی همدلی و 

همراهی باشد.
دهقان همچنین درباره اینکه معرفی 
شخصیت های دینی و تاریخی در مدیوم 
سینما باید از چه طریقی صورت بگیرد 
تا در عین حفظ جذابیــت، از تحریف 
تاریخ جلوگیری کند، توضیح داد: این 
موضوع به وجدان هر نویسنده بستگی 
دارد که آیا به تاریخ واقعی دست ببرد 
و با برداشت شخصی خودش داستان 
را روایت کنــد یا اینکه بــه آن وفادار 
باشد. به اعتقاد من تنها فضای سینما 
نیست که می شود به داستان برخی از 

به مناسبت فرا رسیدن دهه کرامت و والدت امام رضا علیه السالم 
پایگاه خبری حوزه هنری با چند تن از بازیگران و تهیه کننده 

فیلم های دینی و مذهبی به گفت و گو پرداخته است. 
در این گفت و گو هنرمندان از ساخت فیلم ها و سریالهایی با 
مضامین ائمه اطهار)ع( استقبال کرده و یکی از ضرورت های حال 
سینمای ایران را پرداخت و ساخت آثار دینی درباره شخصیت 
امامان و معصومین اسالم دانستند. مشروح این گفت و گوها را 

در زیر بخوانید.

والیت عشق 
از منظر 
سینماگران
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شخصیت های دینی تاریخی مان پرداخت اما به هرحال 
سینما جایگاه دیگری دارد و به مراتب تاثیرگذاری اش 
بیشتر است. اگر به تاریخ مان وفادار باشیم و به سرنوشت 
و آینده کشورمان خوش بین باشیم، هیچ وقت تاریخ مان 
را تحریف نمی کنیم؛ چراکــه این کار خیلی به ما لطمه 
می زند و قطعا ضررش بیشتر از سودش است. باید تاریخ 

را همان گونه که هست در کارهایمان نشان بدهیم.
این هنرمند اظهــار کرد: به اعتقاد مــن زبان تصویر 
بهترین زبان برای ارتباط با مردم اســت؛ به شــرطی 
که همیشــه کرامت و شــأن انســانی را حفظ کنیم و 
برداشت های شخصی خودمان را در کارها پیاده نکنیم. 
هر قدر نسبت به تاریخ کشورمان صادق باشیم به همان 

میزان نیز به آینده وفادار خواهیم بود.
دهقان در پایان گفت: اقبال کم جامعه بین المللی از 
فیلم های دینی و تاریخی ما به این دلیل است که در این 
آثار دست به شخصی سازی می زنیم و ابعاد مختلف یک 
موضوع را مورد بررسی قرار نمی دهیم. به عنوان مثال 
وقتی ما راجع به کودکی حضرت محمد)ص( می خواهیم 
فیلم بســازیم باید خیلی چیزها را رعایت کنیم که در 

عرصه بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشیم.
بازیگر نقش امام رضا)ع(:

والیت عشق بهترین اتفاق زندگی ام بود  تمام 
حق را به خودمان ندهیم

فرخ نعمتی، بازیگر نقش امام رضــا)ع( در مجموعه 
»والیت عشــق«، با بیان اینکه ای کاش کارهایی مثل 
»والیت عشق« درباره ائمه در سینما و تلویزیون تداوم 
داشت، خاطرنشان کرد: بازی در نقش امام رضا)ع( یکی 
از بهترین اتفاقات زندگی ام بود و اکنون معتقدم همین 
که این کار تا امروز در میان مردم مطرح مانده است پس 
کارهایی از این دســت قطعا تاثیرگذاری خوبی دارند و 

باید تداوم داشته باشند.
این هنرمند به مناسبت فرارسیدن والدت امام رضا)ع( 
اظهار کرد: حدود 2۰ سال است که از ایفای نقش من در 
سریال »والیت عشق« به کارگردانی مهدی فخیم زاده 
می گذرد و هنوز هم در اذهان ماندگار اســت. آن زمان 
هرکسی که می شــنید قرار اســت چنین کاری انجام 
بدهیم می گفت مگر می شود و مگر ممکن است چنین 
اتفاقی بیفتد؟ و همه تردید می کردنــد؛ به ویژه وقتی 
متوجه شــدند خودم هم به جای امام رضا)ع( صحبت 
خواهم کرد بیشــتر تعجب می کردند. »والیت عشق« 
و بازی در نقــش امام رضا)ع( یکــی از بهترین اتفاقات 
زندگی ام بود و اکنون معتقدم همین که این کار تا االن 
در میان مردم مطرح مانده اســت پس کارهایی از این 

دست قطعا تاثیرگذاری خوبی دارند و باید تداوم داشته 
باشــند. به هر حال یکی از مهم ترین وظایف تلویزیون، 

آگاهی بخشی در سطوح مختلف به مردم است.
وی در ادامه بیان کرد: برای جلوگیری از شعارزدیگی 
در کارهای مذهبی - تاریخی باید زیربنای درستی برای 
کارهایمان داشته باشیم که متاســفانه خیلی نداریم و 
تمام کارهایمان پراکنده اســت. آرزوی شخصی خودم 
این بود که بتوانیم از شرایط و امکانات معنوی و مادی 
کارهای بزرگ دینی و تاریخی بهره بــرداری کنیم اما 
متاسفانه سینمای ما به دلیل خیلی از مسائل که اکنون 
در حیطه کاری من نیســت، از دنیا دور افتاده است. ما 
باید به این موضوعات بیشــتر رســیدگی کنیم؛ چون 
ماجرا کمی کج دارومریز در ســینمای ما پیش می رود. 
به هرحال سینما هم مثل قصه و درامی که باید درست 
شــکل بگیرد، به مختصات خودش احتیاج دارد و باید 

رعایت شود.
بازیگــر مجموعه هــای تاریخی »والیت عشــق«، 
»مختارنامه«، »سال های مشروطه« و ... سپس در پاسخ 
به اینکه سینمای امروز برای ارتباط بهتر با مخاطب باید 
با چه زبانی به شــخصیت های دینی و تاریخی بپردازد، 
تاکید کرد: ایــن کار باید با زبان ســینما اتفاق بیفتد، 
همان طور که مهدی فخیم زاده تالش کرد و مجموعه ای 
مثل »والیت عشق« را ساخت. در این مجموعه خیلی 
تالش شد در عین احترامی که همه برای شخصیت امام 
رضا)ع( قائل بودند اما شــخصیت ایشان یک شخصیت 
ملموس زمینی تصور شود. این گونه که وقتی امام حرکت 
می کند یعنی از روی ابرها عبــور نمی کند بلکه از کنار 
مردم عادی رد می شود و همسفره مردم است و با آن ها 
همگام می شود؛ بنابراین شاید ما بتوانیم این گونه مرزها 
را در کارهایی مثل »والیت عشــق« با ملموس کردن 
شخصیت ها بشکنیم تا مخاطب راحت تر با کار ارتباط 
برقرار کند. آن زمان هم که این مجموعه در حال ساخت 
بود، بر سر نشان دادن چهره و قامت حضرت بحث هایی 
مطرح شــد. اما با این حال آرزویم این بود که »والیت 
عشــق« به عنوان اولین قدم می توانست تداوم داشته 
باشد. ما باید به برنامه های زیربنایی مان نگاه وسیع تری 

داشته باشیم.
نعمتــی ادامه داد: ما هنوز بعد از گذشــت ســال ها 
نتوانســتیم یک فضایی مثل شهرک ســینمایی برای 
ســاخت کارهای تاریخی و دینی مان داشته باشیم تا با 
آرامش بیشتری کار کنیم. من آرزو می کنم هرچه بیشتر 
از جانب مدیران به این گونه مقوالت پرداخته شــود و 
اینکه نسل جوانمان روز به روز سطح مطالعه شان را باال 
ببرند و نگاهی جدی به سینما داشته باشند، فیلم ببینند 
و کسب اطالعات کنند؛ چراکه مطالعه خیلی مهم است 
و متاسفانه مهجور مانده است، به گونه ای که حتی برخی 
کارگردانان ما حوصله خواندن فیلم نامه هایشان را هم 

ندارند و این خیلی بد است.
این هنرمند در پایان گفت و گوی خود درباره اینکه چرا 
سینمای تاریخی و دینی ما در سطح بین الملل از اقبال 
کمی برخوردار هســتند، گفت: ما روی صحنه و پشت 
دوربین سعی می کنیم حقیقت ها را برای مردم عریان 
کنیم نه اینکه به مخاطب دروغ بگوییم اما متاســفانه 
گاهی در تاریخ مان تحریف هایی صورت گرفت که همین 
موضوع باعث چنین اتفاقاتی شد. پیشنهاد من در اینجا 
هم مطالعه فراوان به ویژه برای فیلم سازان جوان است؛ 

چون فکر می کنم هرچه ســطح مطالعه باالتر برود، به 
ابزار کارمان هم مسلط  تر خواهیم بود و در سطح دنیا هم 
مطرح می شویم. هیچ تماشاگران دوست دارند حقیقت 
را ببیند؛ نه اینکه شــاهد آن باشــند که تمام حق را به 
خودتان داده اید. بنابراین اگر این اتفاق بیفتد مخاطب 
هم فیلم را پس خواهد زد. متاسفانه ما کمی خودشیفته 
شده ایم؛ در حالی که نباید این طور باشد. ما در دینمان 
از ســجایای اخالقی حرف می زنیم امــا خودمان بعضا 

صادق نیستیم.

امین زندگانی:
ساخت آثار دینی، تاریخی به وحدت نظر، 

مدیریت خوب و حمایت نیاز دارد
امین زندگانــی بر لزوم ســاخت آثاری بــا موضوع 
شــخصیت امــام رضــا)ع( و خواهرشــان حضــرت 
معصومه)س( در سینما و تلویزیون تأکید کرد و گفت: 
مســئله اصلی در این زمینه نحوه نگاه به تاریخ اســت. 
متاسفانه در ســاخت آثار دینی و تاریخی وحدت نظر 
دقیقی وجود ندارد و همین موضــوع آثار را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
بازیگر مجموعه   های دینی و تاریخی »ملک سلیمان« 
و »مختارنامه« گفت: اینکه چقدر الزم است ما در فضای 
سینما و تلویزیون کشورمان از شــخصیت های دینی 
بزرگی چون امام رضا)ع( و خواهر گرامی شان تولید اثر 
کنیم، نیازی به گفتن من ندارد و کامال مشخص است که 
باید بیشتر به این گونه آثار اهمیت بدهیم؛ چراکه از تعداد 
زائرین این بزرگان آشکار اســت که به عنوان مثال آثار 
مربوط به ائمه)ع( چقدر مورد اقبال قرار خواهد گرفت 
اما به شرطی که به گونه ای حرکت کنیم که سوءتفاهم و 
اشتباهی صورت نگیرد و نکات مربوط یه تولید این گونه 

آثار رعایت شود.
وی سپس با بیان اینکه باید امکانات خوبی در اختیار 
سازندگان آثار تاریخی و دینی گذاشته شود تا بتوانند 
آثار فاخری ارائه بدهند، خاطرنشــان کرد: به هرحال 
فیلم ســازان ما ثابت کرده اند که وقتی امکانات خوب 
در اختیارشان باشد و مدیریت فرهنگی کشور با آن ها 
همراه بوده، آثار فاخری در حوزه دین و تاریخ ساخته اند. 

به نظرم همه ارگان ها از قبیل شهرداری، اداره مالیات و 
... باید برای ساخت آثار تاریخی و دینی همکاری داشته 
باشند و ساخت این گونه آثار با نظارت دقیق انجام شود. 
به ویژه اداره مالیات و شهرداری باید با فیلم سازان بیشتر 
همکاری کنند؛ چون زیبایی یک شــهر فقط به داشتن 
درخت، پارک های خوب و خیابان های شــیک و تمیز 
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نیست، بلکه باید آثار فاخری هم تولید شود.
وی ادامــه داد: ما بایــد بتوانیم به عنــوان مثــال از درآمدهای 
مالیاتی مان روی آثار فاخر ســرمایه گذاری کنیم و یــا اداره مالیات 
درصد معافیت خوبی به آثار تاریخی اختصاص بدهد؛ چراکه ساخت 
آن ها واقعا هزینه بر است. در مجموع ما برای موفقیت در این عرصه 
به یک مدیریت خاص و انسجام نیاز داریم و تا زمانی هم که این اتفاق 
نیفتد اتفاق مثبتی نمی افتد. به عنوان مثال باید بیشترین امکانات به 
داوود میرباقری داده شود؛ چراکه واقعا ثابت کرده کارهایش چقدر 
تاثیرگذار است. چرا ما نباید با کشورهای دیگر همکاری های مشترک 
داشته باشیم و این مسئله در کشــورمان جا بیفتد و نگاه بدی به آن 
نشــود؟ بازیگران ما هم مثل تاجران، پزشــکان و فوتبالیست های 

کشورمان می توانند بین المللی کار کنند اما آیا واقعا این طور است؟
زندگانی همچنین پیرو همین بحث درباره اینکه چرا ســینمای 
تاریخی و دینی ما در سطح بین الملل از اقبال کمی برخوردار است، 
تصریح کرد: به هرحال باید این نکته را در نظر گرفت که ســینمای 
بین الملل ما دســت یک گروه خاصی اســت که فرض مثال وقتی 
وارد بحث تاریخی و دینی می شــویم ممکن است امکانات کافی در 
اختیارمان گذاشته نشــود؛ ضمن اینکه ما در داخل کشور به اندازه 
کافی سینما نداریم و همین مسئله نیز باعث می شود تا آثاری مثل 
فیلم مجید مجیدی با کیفیت باال و وجود اسپانســرهای زیاد آنقدر 

سر و صدا نکنند.
این هنرمند در پاسخ به اینکه سینما در پرداخت به شخصیت های 
دینی و ائمه باید از چه زبانی استفاده کند تا با مخاطب امروز ارتباط 
بهتری برقرار کند، خاطرنشان کرد: فکر می کنم آثار آقای میرباقری 
الگوی بسیار مناسبی در فضای ســینما و تلویزیون است، یعنی نوع 
دیالوگ نویسی و ادبیات کار وی بسیار مناسب است و تاکنون آثارشان 
هم توانسته ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کند چون مخاطب را درگیر 
دیالوگ های دشوار و سنگین نمی کند و در عین حال آثارشان همیشه 

از جذابیت برخوردار است.
امین زندگانی در پایان صحبت هایش در پاســخ به اینکه معرفی 
شخصیت های دینی و تاریخی در مدیوم ســینما باید از چه طریقی 
صورت بگیرد تا در عین حفظ جذابیــت، از تحریف تاریخ نیز پرهیز 
شــود، اظهار کرد: به اعتقاد مــن اولین دلیل جذابیــت در کارهای 
تاریخی به ویژه آثار دینی و ملی این اســت که باید هزینه درســتی 
برآورد شود و تهیه کننده با دســت پُر وارد ماجرا شود و همچینین 
نظارت مالی درستی انجام بگیرد تا تصاویر، دکور و ابزار مربوط به کار 
را درست و خوب به تصویر بکشیم. همین طور که گفتم ابزار تاریخی 
واقعا گران اســت و برای طبیعی بودن کار بایــد حتما از اصل آن ها 
استفاده شود و باید هزینه کنیم. دومین مسئله در این زمینه این است 
که ما چطور به تاریخ نگاه کنیم. متاسفانه گاهی هویت اثر گم می شود 
و مشکالتی پدید می آید. متاسفانه در ســاخت آثار دینی و تاریخی 
وحدت نظر دقیقی وجود ندارد و هرکسی نظر خودش را می دهد، از 
طرفی دیگر نیز تعصبات جامعه هم مزید بر علت می شود که همین 

موضوع آثار را تحت تاثیر قرار می دهد.

مسلم«،  »طفالن  مجموعه های  بازیگر  عبدلی  شهرام 
»مختارنامه«:

چگونه امام رضا)ع( را دوست داریم اما کاری برایشان 
نکرده ایم

شهرام عبدلی با تاکید بر اینکه باید شخصیت های بزرگی مثل امام 
رضا)ع( برای سایر ادیان شناسانده شود، گفت: همه ما امام رضا)ع( را 
دوست داریم و ایشان را برای خودمان سنبل و نماد می دانیم اما در 

حوزه سینما و تلویزیون برایشان چه کار کرده ایم؟
بازیگر مجموعه های »طفالن مســلم«، »مختارنامه«، »تبریز در 
مه«، »معمای شاه« و ... در پاسخ به اینکه چقدر الزم است در فضای 
سینما و تلویزیون درباره شــخصیت هایی مثل امام رضا)ع( و خواهر 

گرامی شان حضرت معصومه)س( تولید اثر داشته باشیم، خاطرنشان 
کرد: ما با موضوع امام رضا)ع( خیلی کم کار کرده ایم. در تلویزیون که 
فقط »والیت عشق« را داشــتیم. ما به عنوان مسلمان که این قدر به 
امام رضا)ع( و همین طور خواهر بزرگوارشان ارادت داریم، اما آیا در 
این حوزه برایشان کاری انجام داده ایم؟ ما می توانیم از شخصیت امام 
رضا)ع( آثاری بسازیم که ایشان را بیشتر به ادیان دیگر معرفی کنیم. 
امیدوارم واقعا در حوزه سینما و تلویزیون بیشتر به ائمه معصومین)ع( 

و من الجمله امام رضا)ع( توجه شود.
این هنرمند بیان کرد: متاسفانه تماشاگر امروز ما از قصه های مربوط 
به زندگی ائمه)ع( خیلی خبر ندارد و تعــداد مخاطبان امروزی که 
اطالعات کامل از زندگی این شخصیت ها داشته باشند، اندک است. 
درواقع مخاطب اول باید این احساس را داشــته باشد که یک فیلم 
داستانی جذاب می بیند و در آخر متوجه شود فالن فیلم درباره یکی از 
شخصیت های دینی و فالن بزرگ بوده است. این ارتباط برقرار کردن 
خیلی مهم است و اینکه پیام اصلی ما در پایان به مخاطب به نحوی 
القا شود که داستان برایش جذابیت داشته باشد، نیز تاثیرگذار است، 
درواقع برخورد اولیه باید با خود قصه صورت بگیرد و به قول معروف 

تماشاگر را پای منبر نشاند و سپس هدف را منتقل کرد.
عبدلی تاکید کرد: مسئله اصلی در این گونه قصه ها همین جذابیت 
است که تماشــاچی در گام نخست احســاس کند کاری که تماشا 
می کند به دور از شعارزدگی است. ما تریبون های مختلفی برای این 
کار داریم که همه در جایگاه خودشان قابل تقدیر هستند اما سینما به 
سبب جذابیتی که دارد، برای مخاطب عام معقول تر است، به همین 
خاطر جذابیت حرف اول را می زند به شرطی که تاریخ مان را تحریف 
نکنیم. ما یک سری داستان ها و اتفاقات درتاریخ کشورمان داریم که 
هیچ کس نمی تواند کاری با آن ها بکند؛ چون معتبر هستند و ثبت 
شده اند ولی یک سری داســتان های دیگری هم داریم که معموال از 
طریق ما هنرمندان اضافه می شود که جذابیت های خودشان را دارند 
و به نوعی نمک و فلفل کار محسوب می شــوند اما اصل تاریخ نباید 

تحریف شود.
این بازیگر ســینما و تلویزیون که به گفته خودش اکنون مشغول 
بازی در سریال »ســر دلبران« محمدحسین لطیفی است، در پایان 
درباره چرایــی اقبال کم ســینمای تاریخی و دینی مان در ســطح 
بین الملل توضیح داد: این اتفاق دالیل مختلفی دارد که یکی از آن ها 
این است که دنیای شیعه نســبت به مذاهب دیگر کوچک تر است و 
ادیان دیگر تعدادشان زیاد است. اما به عنوان مثال آدمی مثل زنده یاد 
مصطفی عقاد که فیلم حضرت محمد)ص( را ساخت، واقعا کارگردانی 
بود که مورد قبول همگان بود و این کار را به نحوی ساخت که همه 
دوست داشتند. این کار هوش و ذکاوت زیادی می خواهد تا تماشاچی 
احســاس کند در کاری که نگاه می کند، چیزی علیه او نیست و به 
کسی هم توهین نمی کند. ما در مجموعه امام علی)ع( نیز این مشکل 

را داشتیم که در نهایت بخش هایی از کار حذف شد.
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در استانها                                             

انیمیشــن »غفلت« با موضوع اجتماعی سیاسی در واحد 
هنرهای تصویری حوزه هنری لرستان تولید شد.

به گزارش ســوره ســینما به نقل از روابط عمومی حوزه 
هنری لرستان، این انیمیشن که ۶ دقیقه تایم دارد با تکنیک 
سه بعدی ساخته شــده و ســعی دارد تا موضوعی سیاسی 

اجتماعی را با زبانی کودکانه بیان کند.
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری لرستان ضمن 
تمجید از انیمیشــن سازان جوان لرســتانی گفت: انیمیشن 
»غفلت« نمونه ای خوش ســاخت از تکنیک سه بعدی است 
که در آن عالوه بر بهره گیری از طراحی های زیبا و چشــم 
نواز کارکترها، حرکت ها بســیار نرم و روان به نظر می رسند 
بطوریکه به راحتی می توان به لحاظ فنی آن را با انیمیشــن 

های روز دنیا مقایسه کرد.
شــاهوردی در ادامه با اشــاره به محتوای این انیمیشــن 
افزود: مفهوم انیمیشــن غفلت بر مبنای ایــده ای خالقانه 
شکل گرفته که موضوعی سیاســی اجتماعی را در چند الیه 
معنایی بیان می کند بطوریکــه بیننده می تواند از الیه های 
بیرونی کــه زبانی کودکانــه دارد عبور کــرده و با الیه های 

معنایی عمیق تر آن ارتباط برقرار کند.
این انیمیشن در ابتدا نقاشــی زیبایی را از چشم انداز یک 
منظره بر روی صفحه ای به تصویر می کشــد که با تماشای 
مداد رنگی های مختلف ایستاده در کنار آن در می یابیم که 
کار مشترک تمامی رنگها اســت. اما ناگهان مداد تراش پیر 
از راه می رســد و با تحریک مدادهای مختلف به اینکه سهم 
رنگ آنها در تصویر کافی نبوده اســت آنها را به جان هم می 
اندازد. مدادهای رنگی به صفحه نقاشی هجوم می برند و هر 
کدام ســعی می کنند رنگ بیشــتری از خود بر روی صفحه 
بجا بگذارند و با تراشیده شــدن هر بار کوچک وکوچکتر می 
شوند در پایان تصویری مغشــوش و بهم ریخته از نقاشی در 
کنار مداد رنگی های تمام شده و نیمه تمام بر جای می ماند.

داستان این انیمیشن روایت کشــورهای کوچکتری است 
که سالهاســت اســتکبار جهانی آنها را به بهانه های مختلف 
به جان هم می اندازد و در نهایت از مناظر زیبای ســرزمین 
شان جز ویرانه ای بر جای نمی ماند. این انیمیشن تصویری 
اندوهناک از وضعیت سرزمین های اسالمی است از سودان 
و لیبی تا عراق و شام که غفلت مردم و حاکمان شان بهمراه 
دسیسه های اســتکبار تصویری مغشــوش و بهم ریخته از 
سرزمینشــان در مقابل دیدگان جهانیان بر جای گذاشــته 

است.
انیمیشــن »غفلت« به کارگردانی ســارا علیزاده دومین 
انیمیشنی است که در ســال 9۶ در واحد هنرهای تصویری 

حوزه هنری لرستان تولید شده است.

تولید انیمیشن »غفلت« در هنرهای تصویری حوزه هنری لرستان
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                              گفتگو

فیلم کوتاه »بازهم سکوت« 
تولید حوزه هرنی خراسان رضوی به بخش 

مسابقه دوازدهمین
 جشنواره فیلم کوتاه رضوی راه یافت

برداشت کوتاه - خانه فیلم سازان خراسان شاملی
اکران و تحلیل فیلم »هول«

با حضور کارگردان فیلم :حمید صادق پور 
سه شنبه 17 مرداد 96 ساعت 18 /سالن سوره حوزه هرنی 

خراسان شاملی

برداشت کوتاه - خانه فیلم سازان خراسان شاملی
اکران و تحلیل فیلم »بز خر «

با حضور کارگردان فیلم :حمید صادق پور 
سه شنبه 17 مرداد 96 ساعت 18 /سالن سوره حوزه هرنی 

خراسان شاملی
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در استان ها                                            

چهار فیلم از مجموعه فیلم های جشنواره رویش توسط جلسه پخش فیلم حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد پخش و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به گزارش سوره سینما به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد مدیر واحد هنرهای تصویری این مرکز گفت: در این جلسه، چهار فیلم »هفت 

سنگ« ساخته فاطمه دستمرد، »علمک« ساخته حسین دارابی، »اشک مادر« ساخته موسی خانزاده و »اولین شب« زمستان ساخته آرش رفیعی پخش شد.
اسحاق آقایی اضافه کرد: جلسات پخش فیلم و نقد و بررسی سینمای ایران با حضور عالقه مندان به فیلم از اهم برنامه های این واحد در سال جاری است.

 جلسات پخش فیلم حوزه هنری هر هفته برگزار می شود.

پخش چهار فیلم از مجموعه فیلم های جشنواره ی رویش در دومین جلسه ی پخش فیلم در یاسوج

فیلم کوتاه زیارت در اولین برنامه »چهارشنبه فیلم« حوزه هرنی 
کهگیلویه و بویراحمد

 فیلم کوتاه زیارت در اولین برنامه »چهارشنبه فیلم« حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با حضور عالقه مندان به فیلم کوتاه اکران شد.
به گزارش سوره سینما به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد مدیر واحد هنرهای تصویری این مرکز گفت: به همت واحد فیلم 
حوزه هنری استان فیلم  زیارت ساخته محمود غفاری و نوشته محمود غفاری و شبنم حســینی  با حضور عالقه مندان اکران و مورد نقد و بررسی 

قرار گرفت.
اسحاق آقایی افزود: در این فیلم مهران رجبی، سکینه جاللی، نورمحمد پرهیزگار، محمد براتی، علی حیدری، یوسف حشمت نقش آفریدند.

وی در پایان گفت:  این فیلم از آثار منتخب جشنواره فیلم کوتاه رویش است و اثری معناگرا است که به زندگی مرد میانسالی می پردازد که از مردم 
برای بردن آنها به زیارت پول دریافت می کند. البته در این راه سوء استفاده های مالی نیز از مردم می کند. در یکی از روستاها پیرزنی هست که باوجود 

عالقه شدید به زیارت رفتن پول کافی را برای این سفر ندارد.
برنامه »چهار شنبه فیلم« همراه با جلسه ی نقد و بررسی و پرورش ایده قرار است هر هفته روزهای چهارشنبه توسط واحد هنرهای تصویری حوزه 

هنری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شود.
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                             دراستان ها

 مدیر واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: سومین نشست فیلم این مرکز با حضور عالقه مندان به فیلم وسینما برگزار شد.
به گزارش سوره سینما به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد؛ اسحاق آقایی اظهار داشت: برنامه نقد و بررسی آثارسینمای ایران از جمله 
برنامه هایی است که در سال جاری توسط این واحد پیش بینی شده است و قرار است در این نشســت ها فیلم سازان و عالقه مندان به نقد و بررسی سینمای 

ایران بپردازند.
 وی افزود: تا کنون سه نشست در این حوزه برگزار شده است که در این نشست ها برخی از آثار فاخر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

 آقایی در ادامه گفت: در سومین نشست فیلم این مرکز چهار فیلِم »با جماعت« از هادی نادری، »پنج دقیقه تا پایان« از علی رضا سلمان پور ، »دور یا نزدیک« 
از محمد حمزه ای و »مدرسه و چند روایت معتبر از کالس سوم ب« از محمد صادقی اکران و مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.

گفتنی است این نشست ها به صورت هفتگی و با حضور فیلم سازان و هنرجویان فیلم استان برگزار می شود.

نشست »سینامی ایران در بوته نقد منتقدان« 
 در حوزه هرنی کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد
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