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سخن نخست

اربعین و فرهنگ سازی صلح واقعی در جهان
دوست همسفری هنگام راهپیمایی اربعین امسال از من پرسید:

چرا کسی این ملت عراق را هدایت فکری نمی کند تابعد از تحمل چند جنگ خارجی 
و داخلی مخارجی را که در اربعین متحمل می شــوند صرف تربیت، بهداشت و آبادانی 

کشورشان کنند؟
پرسیدم به نظرت خرج خرید یک موشک جنگی چقدر است؟

مخارج ده ها هزار کشته و نگهداری هزاران هزار مجروح یک جنگ و تیمار خانواده های 
آنان چقدر می شود؟

منظورم را متوجه نشد، ادامه دادم و گفتم: سال ها خشونت در این کشور مابین قبیله با 
قبیله، خانواده با خانواده و برادر با برادر رخ داده. حال از اقصی نقاط این کشور و از تمام این 
قبایل همگی همراه با فرزندانشان می آیند تا حداقل 20 روز در مسیری 500 کیلومتری 
کفش های کســی را واکس بزنند که نمی شناســند، به کســی التماس کنند تا قدم بر 
چشمشان گذاشته و به خانه شان رفته و برسفره طعامشان بنشیند که هرگز او را ندیده اند.

این فرزندان در کنار پدرانشان هرسال در اربعین 20 روز عمل می کنند به درس دوست 
داشتن و محبت به دیگرانی که نمی شناسند هرکس که باشد از شیعه و سنی تا مسیحی 
و حتی یهود، هرکس که در این راه مهمان حسین اســت جالب درسی که هرسال باید 
شاگردانش اعم از کوچک و بزرگ، زن و مرد، باسواد و بیسواد دوباره این ترم را تکرار کنند 

و قبولی آن تنها یکساله است و باز تکرار در سال بعد.
این درس محبت را هرگز دانشگاه و مدرسه دیگری در جهان می تواند عمال به کسی یاد 
دهد؟ اربعین در واقع، واکسینه سازی فرهنگ ملتی است برای مقابله با ویروس داعشی 
شدن فرزندانشان. داعشی که شناخته و نشناخته، بدون سوال، سر می برد. دوباره می پرسم 
کدام راهپیمایی بیست و چند میلیونی را در جهان می شناسید که این گونه صلح را به همه 

ما و از جمله کودکان عراقی بیاموزد.
به ما ایرانیان بیاموزد که از فرط مهمان نوازی میزبان عراقی کینه جنگ هشت ساله را 

شسته و کنار بگذاریم.
بله عزیزان ما در راهپیمایی اربعین می آموزیم با دوست داشتن انسان ها از فرهنگ یزید 

و شمر انتقامی بس قطعی و نهایی بگیریم.
این انتقامی است کامل که دیگر ما دو ملت با کینه به همدیگر ننگریم تا غربیان سوداگر 

نتوانند موشک هایشان را به ما بفروشند.
اگر امروز برای فرهنگ پیشگیری و محبت به دیگران چنین خرج ناچیزی نکنیم حتما و 
ناچارا فردا برای مریضی جنگ، باید میلیاردها خرج بیهوده بپردازیم . نمی دانم در دل این 

دوست چه گذشت، سری تکان داد و سپس در مسیر به حرکتمان ادامه دادیم .
دوستان این پیشگیری از جنگ و این راهپیمایی واقعی صلح بر همه ملت های جهان و 

نه فقط مسلمان تهنیت و مبارک.
حبیب احمدزاده
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                              رویدادها

احســان کاوه مدیر مرکز مطالعــات و تولیدات 
تلویزیونی و انیمیشــن حوزه هنری  به مناســبت 
فرارسیدن روز جهانی انیمیشن پیام تبریکی منتشر 

کرد.
به گزارش ســوره ســینما متن این پیام به شرح 

زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سپاس خدای را که تخیل بخشید تا آدمی هر آن 
دست به دست آفرینش بزند چون خالق که بی نقص 

خلق می کند تا بشر بیاموزد و بیافریند. 
هنــر- صنعت انیمیشــن همچــون دوبال عمل 
می کند، بال هایی که اقتصــاد و فرهنگ ایرانی را به 
دوش خود دارد. امید است این هنر- صنعت بیش از 
گذشته بومی شود و با اتکا به فرهنگ، سنت و آئین 

خودمان به ســمت جهانی شــدن و صنعتی شدن 
گام بردارد و ایــن موضع در پرتو نــگاه هنرمندانه، 

هنرمندان این عرصه رخ می دهد.
ما در مرکــز تلویزیون و انیمیشــن حوزه هنری 
برآنیم تا در پرتــو این نگاه هنرمندانــه از تولیدات 
ایرانی و اسالمی حمایت کنیم و مشارکت و همکاری 
با هنرمندان که ســرمایه های ارزشــمند این هنر- 
صنعت هســتند گام نخســت را برداریــم و با همه 
دستگاه های پیشرو از طریق صنعت جامع انیمیشن 

به مطالبه تغییر و تحول انیمیشن پاسخ دهیم. 
اینجانــب ضمن تبریــک روز جهانی انیمیشــن 
همگان را بــه ایفای نقش موثرتــر در ارتباط با هنر 
انیمیشــن که هنر ارزشــمند و خاطره ســاز برای 

نسل های مختلف است دعوت می کنم.

 تبریک  مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری به مناسبت روز جهانی انیمیشن

 »A157« بهترین مستند 
جشنواره »مذاهب امروز« 

ایتالیا شد برگزاری کارگاه 

فیلم نامه نویسی 

و ایده پردازی 

کودک و نوجوان 

در حوزه هنری 

فیلم »A157« محصول ســازمان ســینمایی حوزه هنری 
بهترین مستند جشــنواره بین المللی »مذاهب امروز« کشور 

ایتالیا شد.
به گزارش سوره سینما، فیلم مستند »A157« به کارگردانی 
بهروز نورانی پور و از تولیدات »مرکز مســتند سوره« وابسته 
به سازمان ســینمایی حوزه هنری که در بیستمین جشنواره 
بین المللی فیلم »مذاهب امروز« کشور ایتالیا شرکت کرده بود 

به عنوان بهترین مستند این جشنواره شناخته شد.
بهروز نورانی پور کارگردان مســتند »A157« که به دلیل 
فیلمبرداری پروژه جدید خود در مراسم اختتامیه شرکت نکرده 

بود برای حاضرین در مراسم پیام ویدئویی ارسال کرد.
این فیلم مستند که روایتی است از سرگذشت تلخ سه دختر 
کرد سوری که مورد تجاوز داعش قرار گرفته اند و در شرایطی 
تکان دهنده زندگی می کننــد در روزهای 2۹ و ۳0 مهرماه در 

این جشنواره به نمایش درآمد.
مستند »A157« تاکنون جوایز بسیاری را در داخل کشور 
از جمله جشــنواره فیلم فجر، مقاومت، سینما حقیقت و … 
کســب نموده و پیش از این جایزه اصلی جشنواره  بین المللی 
فیلم »Zeichen der Nach« آلمان ، جایزه فیلم منتخب 
از نگاه تماشاگران جشنواره »Chambéry« فرانسه، جایزه 
بهترین مستند جشنواره »واچ داکز« لهســتان و جایزه ویژه 
هیات داوران جشنواره فیلم »سینیه دو نویی« فرانسه را نیز از 

آن خود کرده است.
بیستمین جشنواره بین المللی »مذاهب امروز« از 22 الی ۳0 

مهرماه در شهر تِِرنتو کشور ایتالیا برگزار شد.

کارگاه فیلم نامه نویســی و ایده پردازی کودک و نوجوان از سوی حوزه هنری کودک 
و نوجوان برگزار می شود.

به گزارش ســوره ســینما، حوزه هنــری کودک و نوجــوان با اهداف شناســایی و 
پرورش اســتعدادهای جوان و متعهــد در زمینه فیلم نامه نویســی با موضوع کودک و 
نوجوان، تولید طرح و ایده، تولید فیلم و انتشــار مجموعــه فیلم نامه، فراخوان کارگاه 
فیلم نامه نویســی و ایده پردازی کودک و نوجوان را منتشــر و ثبت نام اولیه، بررسی و 

مصاحبه برای این کارگاه را از مهر15 الی 15آبانماه برگزار کرد. 
حوزه هنری کودک و نوجــوان از فیلم نامه های برگزیــده تولیدی در کارگاه پس از 
تایید نهایی انتشــار مجموعــه فیلم نامه در قالــب کتاب، تقبل بخشــی از هزینه های 
تولید فیلم، معرفی به موسسه سوره ســینمایی مهر برای بررسی تولید برای آثار بلند 
ســینمایی و کمک به اکــران در برنامه های نمایش فیلم و ارســال به جشــنواره های 
داخلی و خارجی حمایت می کند. همچنین بــه هنرمندانی که دوره کارگاه را به اتمام 

برسانند، گواهی شرکت اعطا خواهد شد.
گفتنی اســت، این کارگاه در 1۳ جلسه و از آذرماه شروع و اسفندماه 1۳۹6به پایان 

می رسد. 
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روایت پیاده روی اربعین در »به اضافه مستند«
 مشتی اسماعیل کربالیی می شود

یازدهمین قســمت از فصل دوم برنامــه »به اضافه 
مستند«، با پخش و بررسی مستند »راه دل« ساخته 
مهدی زمان پور کیاســری محصول سازمان سینمایی 

حوزه هنری بر روی آنتن شبکه مستند رفت.
به گزارش ســوره ســینما، در این قســمت و پس 
از پخــش مســتند، وحید چــاووش، مستندســاز با 
ســابقه کشــور که مســتندهای زیادی را با موضوع 
پیاده روی اربعین ســاخته اســت، مهمان برنامه بود 
و با موضوع ساخت مســتند از پیاده روی زائران امام 
حسین)علیه الســالم( در ایام اربعین، ســخن گفت. 
هم چنین، محمد تقی فهیم و آرش خوشــخو به نقد و 

بررسی فرمی این اثر مستند پرداختند.
مستند »راه دل« روایت سفر پیاده روی کربال مشتی 
اسماعیل است. در این مســتند عالوه بر نمایش حال 
و هوای معنوی پیاده روی زائــران اباعبداهلل از نجف تا 
کربال در ایام اربعین حسینی، ســفر مشتی اسماعیل 
به همراه دوست همیشــگی اش نصیر به سوی کربال و 

زیارت امام حسین )علیه السالم( در اربعین حسینی به 
تصویر کشیده می شود.

مشتی اســماعیل پیرمرد زحمت کش و روشن دل 
کیاســری اســت که علی رغم این نابینایی که شاید 
محدودیت به حســاب بیایــد، نه تنها کارهــا و امور 
شــخصی خود را انجام می دهد بلکه  از عهده کارهایی 
برمی آید که حتی افراد ســالم هــم از انجام آن عاجز 
هســتند. او از درخت باال می رود و گــردو می چیند، 
تمام مراحل آماده سازی زمینش برای کاشت برنج را 
خودش انجام می دهد، راه آبی را که دارد هرز می رود 

را فقط با حس شنوایی و المســه می بندد و شاید اگر 
ندانیم که او نابیناست اصال این موضوع را باور نکنیم.

او اکنون بر سر دوراهی عمل چشــم و بینا شدن، و 
رفتن به سفر پیاده روی اربعین که با زمان عمل چشم 
مقارن شده، گرفتار شــده است. او برخالف همسرش 
که اصرار دارد چشمش را عمل کند، با دوست و همراه 
همیشگی اش نصیر، پای در ســفر پیاده روی اربعین 
می گذارد. مشــتی اسماعیل در این ســفر رفته رفته 
چشم دل باز می کند و نصیر پای در راه دل می گذارد 
تا این ســفرروحانی، تاثیری هر چند کوچک بر آینده 
هر دو آنها بگذارد. این مســتند به کارگردانی مهدی 
زمان پور کیاسری و تهیه کنندگی مرکز مستند سوره 

سازمان سینمایی حوزه هنری تولید شده است.
برنامه »به اضافه مستند« با اجرای علی صدری نیا، 
تهیه کنندگی سید محمدحسین میری و کارگردانی 
محمدرضا رضاییان سه شــنبه 16 آبان ماه ســاعت 

20:۳0 از شبکه مستند سیما پخش شد. 

حضور سازمان سینمایی حوزه هنری با 4 اثر
همزمان با روز جهانی انیمیشن اعالم شد: در جشنواره فیلم های ایرانی لندن

ساخت انیمشین سینمایی »لوپتو« 
توسط سازمان سینمایی حوزه هنری 

ســازمان ســینمایی حوزه هنری با 4 فیلم 
»زیــر ســقف دودی«، »کمدی انســانی«، 
یتالیــا« در  یتالیــا ا »فصــل نرگــس« و »ا
هشــتمین جشــنواره فیلم های ایرانی لندن 

حضور داشت.
به گزارش سوره سینما، فیلم های سینمایی 
»زیر ســقف دودی« بــه کارگردانــی پوران 
درخشنده، »کمدی انســانی« به کارگردانی 
محمــد هادی کریمــی، »فصــل نرگس« به 
کارگردانی نگار آذربایجانی و »ایتالیا ایتالیا« 
به کارگردانی کاوه صباغ سرشــت که پخش 
بین الملــل آن را ســازمان ســینمایی حوزه 
هنری برعهده دارد در هشــتمین جشــنواره  

فیلم های ایرانی لندن به  نمایش در آمد.
جشــنواره فیلم هــای ایرانــی لنــدن تنها 
جشــنواره در بریتانیاســت که به ســینمای 
مســتقل ایران می پردازد و هــدف آن فراهم 
نمودن سکویی برای نمایش فرهنگ و هویت 

ایرانــی از طریق آثار ســینمایی اســت. این 
جشــنواره توســط ســازمان غیرسیاســی و 
سینمایی محور UKIFF برگزار می شود و از 
حامیان اصلی آن می توان IMVBox، تنها 
وب ســایت قانونی نمایش آنالیــن فیلم های 
ایرانی در خارج از کشــور، موسســه ســینه 
لومیــر، دانشــگاه کینگز، گرینــوود تیئ تر و 
RBKC، شــهرداری منطقه کنســینگتون 

را نام برد.
این جشــنواره هر ســاله با مدیریت پژمان 
دانایی برگزار می شــود و فیلم هــای راه یافته 
به آن در پنج بخش فیلم های داســتانی بلند، 
کوتاه، انیمیشن، مســتند و فیلمنامه کوتاه با 

یکدیگر رقابت می کنند.
لنــدن  نــی  ا یر ا فیلم هــای  ه  ر ا جشــنو
جشــنواره ای رقابتــی و مســتقل اســت و 
هشــتمین دوره ی این جشــنواره از تاریخ 5 

الی 14 آبان ماه برگزار  شد.

روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری از ساخت یک 
فیلم سینمایی انیمیشن با نام »لوپتو« خبر داد.

به گزارش سوره سینما، مرکز تلویزیون و انیمیشن سوره 
وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری در راستای سیاست 
مرکز زدایی و در جهت توجه به جوانان مستعد انیمیشن در 
شهرستانها با موسسه فرهنگی هنری فراسوی ابعاد در کرمان 
به مشارکت پرداخته است تا فیلم سینمایی انیمیشن »لوپتو« 

را تولید نماید.
این فیلم که از مرداد ۹5 پروســه تولید آن آغاز شده است 
به ماجراهای یک آسایشگاه میپردازد که با آموختن ساخت 
اســباب بازی بیمارانــش را درمان میکند. این آسایشــگاه 
در کشمکشــی تعطیل میشود و فرشــته ای که به آدمهای 
ناامید، امید می بخشد، تصمیم میگیرد که به صاحب افسرده 

آسایشگاه کمک کند. 
کارگردانی این فیلــم ۹0 دقیقه ای را کــه برای مخاطب 
کودک و نوجوان تولید می شود عباس عسکری برعهده دارد و 
تهیه کنندگی آن را محمدحسین صادقی و فرهاد امین زاده 
انجام می دهد. پیش بینی شــده »لوپتو« در پاییز ۹7 برای 

اکران آماده شود.
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فیلمبرداری فیلم کوتاه »چای جوشیده« به پایان رسید

با پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه داستانی »چای 
جوشــیده« به کارگردانی محمد علیزاده فرد و 
تهیه کنندگی حسین دارابی، مراحل فنی آن در 

حال پیگیری است.
به گزارش ســوره ســینما، به تازگی سیاوش 
کردجــان تدوین این فیلم را به پایان رســانده و 
هم اکنون مراحل صداگذاری آن توســط رامین 

ابوالصدق درحال انجام است.
علیرضا برازنده، مدیریت فیلمبرداری این فیلم 
را برعهده داشته و علیرضا استادی، ساغر عزیزی، 
مریم خدارحمی، سامان غنائمی، آرش ماهان و 

کیمیا مالیی بازیگران این اثر هستند.
در خالصه داستان »چای جوشیده« آمده است: 
اعضای خانواده آقامحمــود در تدارک برگزاری 
جشن تولد سمانه، دختر کوچک خانواده هستند 
که حضور یک بسته چای شــرایط را تغییر می 

دهد... .
علیزاده پیش از این فیلــم های کوتاهی چون 

»حقیقــت مجــازی«، »تراس«، »ســحری« و 
»همسایه« را کارگردانی کرده بود.

این فیلم محصول جدید گروه »کات« می باشد. 
»کات« 2 سال پیش توسط باشــگاه فیلم سوره 
برای حمایت از فیلمسازان جوان در عرصه تولید 
فیلم های کوتاه و نیمه بلند و با مدیریت حسین 

دارابی تشکیل شد.
عوامل فیلم داستانی »چای جوشیده« عبارتند 
از؛ کارگردان: محمد علیزاده، تهیه کننده: حسین 
دارابی، نویسنده: صادق باقری، مدیر فیلمبرداری: 
علیرضا برازنده، تدوین: سیاوش کردجان، مدیر 
صدابرداری: رضــا تهرانی، صداگــذاری: رامین 
ابوالصدق، طراح صحنه و لباس: امیرحسین حداد، 
طراح چهره و گریم: حســین یزدی، موســیقی: 
امید روشن بین، دســتیار اول و برنامه ریز: حامد 
پوراســفندیانی، مجری طــرح و مدیــر تولید: 
محمدجواد موحد، مدیر تدارکات: علی سنگینی، 

عکاس: مصطفی جعفری، محصول »کات«.

                              رویدادها

نخستین کارگاه آموزشی باشگاه فیلم سوره 
برگزار می شود

با حمایت از هنرجویان برتر؛

باشگاه فیلم ســوره حوزه هنری نخســتین کارگاه 
آموزشــی فیلمســازی را با عنوان »ثانیه های طالیی 
در فیلم کوتاه« زیر نظر ســیدمحمدرضا خردمندان 

برگزار می کند.
به گزارش ســوره سینما، باشــگاه فیلم سوره حوزه 
هنری در راســتای ماموریت خود، نخســتین کارگاه 
آموزشــی فیلمســازی را با عنوان »ثانیه های طالیی 
در فیلم کوتاه« و با محوریــت مقدمات ایده پردازی، 

فیلمنامــه نویســی و کارگردانــی زیر نظر 
ســیدمحمدرضا خردمنــدان، نویســنده و 

کارگردان سینمای ایران برگزار می کند.
این دوره آذر لغایــت بهمن ماه 1۳۹6 طی 
10 جلســه بصــورت هفتگی و بــا ظرفیت 
محدود همراه بــا اعطای مــدرک معتبر در 

باشگاه فیلم سوره برگزار خواهد شد.
متقاضیان شــرکت در این دوره، می توانند 

فرم اطالعات فردی را از آدرس
 http://yeo.ir/Pfl

 تکمیل نموده و نمونه هایی از آثارشــان به 
آی دی تلگرام زیر ارسال نمایند.   

@ sourehfilm_edu
 آخرین مهلت ارسال رزومه 24 آبان ماه می 
باشد. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید 

بروشور کارگاه را از لینک
 http://yeo.ir/iHf 

دانلود کنید و یا با شــماره تلفــن 2166726846 
تماس حاصل فرمایید.

هنرجویانــی که موفق به گذرانــدن دوره مقدماتی 
شوند، با شرکت در دوره پیشــرفته و درصورت تأیید 
مدرس، می توانند از حمایت باشگاه فیلم سوره برای 

ساخت فیلم کوتاه بهره مند شوند.

رزومه مدرس:
ســیدمحمدرضا خردمندان )متولد 1۳62، شیراز( 
کارگــردان و فیلم نامه نویس، فارغ التحصیل رشــته 
کارگردانی از دانشگاه صداوســیما است. خردمندان 
نخستین فیلم بلند ســینمایی خود را در سال 1۳۹5 
با عنوان »بیســت و یک روز بعد« کارگردانی کرد که 
به بخش مسابقه سودای سیمرغ سی و پنجمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر راه یافت و نامزد بهترین فیلم از 
نگاه تماشــاگران شــد. این فیلم همچنین با کسب 7 
جایزه پرافتخارترین فیلم جشنواره بین المللی کودک 

و نوجوان اصفهان شد.
وی همچنین به دلیــل توجه به مســائل کودکان 
در آثار کوتاه و بلندش، برنده جایزه معتبر یونیســف 
در سال 1۳۹6 شــد. جایزه »یِن ِست« کشور چین با 
عنوان »عشقی بزرگ برای جهانیان« و دیپلم افتخار 
بهترین فیلم از دومین جشنواره فیلم سالمت، جوایز 
دیگری بود که محمدرضا خردمندان برای اولین فیلم 

سینمایی اش دریافت کرد.
خردمندان پیش از این با آثــار صدثانیه ای فراوانی 
که تولید کرده بود شــناخته می شــد. آثار کوتاه وی 
بیش از چهل جایزه داخلی و خارجی برای او به ارمغان 

آورده است.
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 »پری دریایی«تنها نماینده ایران در جشنواره دهلی نو

مشکالت مالی زمان برگزاری جشنواره »مسیر عشق« را به تعویق انداخت

فیلم ســینمایی »پری دریایی« از محصوالت مشترک ســازمان سینمایی حوزه 
هنری تنها نماینده ایران در مسابقه نهمین فستیوال بین الملل فیلم محیط زیست 

و حیات وحش دهلی نو شد.
به گزارش ســوره ســینما، فیلــم ســینمایی »پــری دریایی« بــه کارگردانی 
امیرمســعود آقابابائیان و تهیه کنندگی محمدرضا عرب به بخش مســابقه نهمین 
 CMS( فســتیوال بین الملــل فیلم محیط زیســت و حیــات وحش دهلــی نو
 VATAVARAN: International Film Festival and Forum
on Environment & Wildlife (  راه یافت و نیز کاندیدای دریافت جایزه 

بهترین فیلم  شده است و از 11 تا 15 آبان ماه در این فستیوال به نمایش درآمد.
فســتیوال بین الملل فیلم محیط زیست واتاواران به واســطه حضور کارشناسان 
و ســازمان های مرتبط با محیط زیســت مهمترین رویداد فرهنگی در آسیا است و 
سازمان محیط زیســت و تغییرات اقلیمی هندوستان، ســازمان جهانی یونسکو، و 
انجمن ملی جغرافــی )National Geographic society( از مهمترین 

حامیان مادی و معنوی این جشنواره هستند.
موضوع اصلی نهمین فســتیوال بین المللی فیلم محیط زیســت و حیات وحش 
دهلی نو گفتگو برای آب است، در بخش فیلم های بلند، فیلم سینمایی پری دریایی 
در کنار دو فیلم دیگر از ایاالت متحده و کانادا نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم است. 
فیلم سینمایی پری دریایی تاکنون شــش حضور بین المللی داشته است و توانسته 

جایزه بهترین فیلم را در جشنواره بین المللی محیط زیست کلکته بدست آورد.
بازیگران فیلم ســینمایی پری دریایی امیــر آقایی، پانته آ مهدی نیا، شــاهرخ 
فروتنیان ، ســیروس کهوری نژاد و اصغــر همت بوده اند.این فیلــم از محصوالت 

مشترک سازمان سینمایی حوزه هنری است.

شــماری از افتخارات فیلم تاکنــون عبارتند از: جایزه بهترین فیلم از فســتیوال 
بین المللی فیلم محیط زیســت و حیات وحش کلکته، هندوستان دسامبر 2016،  
نمایش در بخش مسابقه فستیوال فیلم ســینما ورده مکزیکوسیتی مکزیک فوریه 
2017،کاندیدای جایزه بهترین فیلم در فســتیوال بین المللی فیلم محیط زیست 
دهلی نو هند وســتان نوامبر 2017، نمایش در بخش اصلی مسابقه فستیوال فیلم 
مدیترانه ای کن فرانســه نوامبر 2017، نمایش در بخش مسابقه فیلم های مستقل 
سالتو اوروگوئه اکتبر 2017، نمایش در بخش مســابقه یازدهمین دوره فیلم سفر 

روری آب بنگلور هندوستان

زمان برگزاری جشــنواره بین المللی فیلم و عکس 
»مسیر عشق« به علت مشکالت مالی برای مدت زمان 

کوتاهی به تعویق افتاد.
به گزارش ســوره ســینما، روابط عمومی جشنواره 
»مسیر عشق« طی اطالعیه ای با اعالم این خبر افزود: 
این رویداد فرهنگی که قرار بود با موضوع پیاده روی 
ارادتمندان به اهل بیت )ع( در اجتماع بزرگ اربعین 
حسینی در عراق و ایام شهادت حضرت علی بن موسی 
الرضا )ع( در ایران، اول تــا پنجم آبان ماه همزمان در 
مشهد و کربال برگزار شود به دلیل برخی نارسائی های 

مالی به تعویق افتاد.
در اطالعیه ستاد برگزاری این جشنواره آمده است: 
»مسیر عشــق« که از همان ابتدا با استعانت از بارگاه 
حضرت باریتعالی و تکیه بر الطاف و نگاه ویژه حضرت 
اباعبداهلل الحســین )ع( به تمامی خادمان ائمه اطهار 

فعالیت خــود را آغاز کــرد، طی چند ماه گذشــته با 
رعایت همه اســتانداردهای حرفه ای توانست میزبان 
حدود ۳500 اثر در قالب فیلــم، فیلمنامه و عکس از 
ایران و 82 کشور جهان باشــد که هم اکنون با اتمام 
مرحله انتخــاب در مجموع شــاهد راهیابی 228 اثر 
از 186 هنرمنــد داخلی و خارجی بــه بخش رقابتی 

جشنواره است. 
بنابراین گزارش و بر اســاس اطالعیه یاد شده، اگر 
چه جشــنواره طبق برنامه ریزی های هدفمند خود 
تاکنون با حمایت برخی دســتگاه های فرهنگی پیش 
رفته است، لیکن برخی بوروکراسی های اداری و عدم 
تأمین نقدینگی کافی تا زمان برگزاری جشنواره، مانع 
از برپایی کاماًل حرفه ای و در شأن جایگاه مقدس ساالر 
شهیدان امام عاشــورا آفرین حضرت امام حسین )ع( 
است؛ که با توجه به ضرورت سفر جمعی از هنرمندان 

اعم از برگزیدگان، نامزدها، داوران ، نمایندگان رسانه 
ها، مدیران فرهنگی، عوامل اجرایی و . . . برای شرکت 
در مراسم آغازین و پایانی جشنواره در دو شهر مشهد 
مقدس و کربالی معلّی، این جشــنواره بر خالف میل 
باطنی و با وجود همه تالشهای صورت گرفته، تا اطالع 
ثانوی که طی روزهای آتی زمان دقیق آن اعالم خواهد 

شد مجبور به تعویق زمان برگزاری است.
در این اطالعیه خاطرنشان شده است: انتظار می رود 
دستگاه های حمایت کننده جشنواره در دو کشور ایران و 
عراق که همواره در تأمین امکانات سخت افزاری با دست 
اندرکاران اجرایی این رویداد مهم فرهنگی همراه بوده 
اند با رفع موانع اداری انشاء اهلل زمینه برگزاری جشنواره 
مسیر عشق را با در نظر گرفتن کیفیتی آبرومند، شایسته 
جایگاه موضوع ارزشــمند و انتظــارات مخاطبین بین 

المللی آن و در خور جامعه هنری کشور فراهم نمایند.

رویدادها                                     
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مناطق محروم به سالن سینما نیاز دارند

                              رویدادها

مدیر عامل موسسه بهمن  سبز با بیان اینکه برخی 
ذائقه مردم را نسبت به ســینمای دفاع مقدس تغییر 
داده اند، گفت: مناطق محروم برای دیدن ســینمای 

دفاع مقدس به سالن سینما نیاز دارند.
به گزارش سوره سینما، محمود کاظمی مدیر عامل 
موسسه بهمن ســبز حوزه هنری، با بیان اینکه دفاع 
مقدس سراسر رشــادت های جوانان سرزمین ایران 
بود، اظهار داشت: چقدر به رشادت ها و جانبازی های 
جوانان ســرزمین مان در طول دفاع مقدس پرداخته 
شــده اســت؟ این موضوع مورد تاکید مکــرر رهبر 

انقالب بوده است.
وی گفت: ســرداران، بســیجیان و بزرگانی بخاطر 
جمهوری اسالمی ایران، مکتب و والیت فقیه به دفاع 
از این مرز و بوم پرداختند. ما امروز باید به این پرسش 
پاسخ دهیم که چقدر توانســته ایم به این موضوعات 

بپردازیم؟
مدیر عامل موسســه بهمن سبز حوزه هنری خاطر 

نشــان کرد: دهه 60 و 70 آثار ســینمایی زیادی 
درباره دفاع مقدس داشــتیم و مورد استقبال قرار 
می گرفت اما بــه یک باره مطرح کردنــد که ذائقه 
مردم عوض شده!، چرا؟ مگر همین مردم و همین 
ســینماها نبودند که آثار دفاع مقــدس را نمایش 
می دادنــد؟ چطور یک باره همه چیــز تغییر کرد؟ 
برخی ذائقه مردم نســبت به سینمای دفاع مقدس 

را تغییر داده اند.
کاظمی با اشــاره به سیاســت حــوزه هنری در 
حمایت از آثار ســینمای دفاع مقدس تصریح کرد: 
ما در موسسه بهمن سبز وظیفه خود می دانیم از تمام 
فیلم های ارزشــی حوزه دفاع مقدس در بخش اکران 
حمایت کنیم. سینماهای حوزه هنری همیشه از آثار 
دفاع مقدس حمایت کرده و نمونه آن در سال جاری 

فیلم ویالیی ها بود.
وی توجه بــه کیفیت آثار ســینمای دفاع مقدس 
را یکی از مولفه های فروش در ســالن های سینمای 
دانست و بیان کرد: آثار ســینمای دفاع مقدس باید 
با کیفیت بــاال و روایت جذاب مخاطب را به ســالن 
بکشــاند. اینکه هدف مــا از تولید فیلــم چه چیزی 
است، بسیار مهم اســت. هدف از نوشــتن، تولید و 
گروه نمایش بایــد همگی تولید یــک فیلم خوب و 

آرمانی باشد.
مدیر عامل موسســه بهمن سبز حوزه هنری اظهار 
داشــت: فرزندان مــا دوران دفاع مقــدس را لمس 
نکرده اند و برای درک ایــن دوران هیچ چیزی جای 
تصویــر و ســینما را نمی گیرد، پس نــوع هدف در 

پرداختن برای ما مهم است.
کاظمی با تاکید بر افزایش ظرفیت سینمای سراسر 
کشــور گفت: پناســیل های زیادی در سراسر کشور 
وجود دارد. ما باید به سینماسازی بپردازیم. متاسفانه 
هنوز در برخی از مراکز اســتان ها سالن سینما وجود 
ندارد. باید به دنبال ایجاد ســالن ســینما به معنای 

واقعی باشیم.
وی افزود: حوزه هنری طی سال گذشته 14 سالن 
سینما را بازســازی و وارد چرخه نمایش کرده است. 
هفته آینده ســینماهای اصفهان و بروجرد نیز مورد 
بهره برداری و بازســازی قرار خواهند گرفت. امروز 
شــهرهای محروم ما نیازمند سالن ســینما هستند، 
بچه های نوجوان نیازمنــد خوراک فرهنگی از جنس 
دفاع مقدس و قرآن هستند. متاسفانه زیرساخت های 
سینمایی ما ضعیف است و تمام امکانات را در تهران 
متمرکز کرده ایم که سیاســت درســتی نیست، در 
صورتی که مراکز اســتانی ما مانند یاسوج و سیستان 

و بلوچستان هنوز سالن سینما ندارند.
مدیر عامل موسسه بهمن ســبز حوزه هنری ادامه 
داد: اگر فیلــم خوبی در حوزه دفاع مقدس ســاخته 
نمی شــود به دلیل ضعف در فیلمنامه اســت. ما به 
مرکزی پیرامون متون دفــاع مقدس نیازمندیم. فکر 
جمعی و گروهی می تواند در این زمینه راه گشا باشد. 
زندگی جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس سراســر 
روایت های جذابی است تا به آثار ســینمایی تبدیل 

شود.

معاون نظارت و ارزشیابی ارشاد و
 دبیر فجر به دیدار رئیس سازمان سینمایی 
حوزه هنری رفت

نشست مشترک ابراهیم داروغه زاده و
 محمد حمزه زاده

مدیر عامل موسسه بهمن  سبز مطرح کرد:

ابراهیم داروغــه زاده معاون نظارت و ارزشــیابی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرسی و ششمین 
جشــنواره فیلم فجر در نشست مشــترکی با محمد 
حمزه زاده رئیس سازمان ســینمایی حوزه هنری و 
جمعی از مدیران سینمایی حوزه به گفتگو نشست.

به گزارش ســوره ســینما، روابط عمومی سازمان 
ســینمایی حوزه هنری با اعالم این خبر، افزود: در 
این نشســت در خصوص موضوعات مهم ســینمای 
ایران از جملــه: »ســازوکارها و مالحظات دراکران 

فیلم های خارجی«، »درجه بندی سنی مخاطبان«، 
»جشــنواره فیلــم فجــر«، »چشــم انداز تولیدات 
سینمایی کشور و حوزه«، »نتایج پروژه ی ریتینگ« 
و نیز »چالش های محتوایی ســینمای ایران« بحث 

و تبادل نظر شد.
بر پایــه این خبــر؛ در این نشســت تاکید شــد 
مسئوالن ســازمان ســینمایی حوزه هنری و ارشاد 
جهت هماهنگی و همفکری بیشــتر، نشســت های 
منظم بین دستگاهی در راستای اهداف، سیاست ها 

و چشم اندازها داشته باشند. در این جلسه همچنین، 
بحث ضــرورت همــکاری حوزه و ارشــاد در جهت 
شناسایی مســایل سینمای کشــور و اتخاذ رویکرد 
راهبردی فعاالنه در جهت رفع مســائل ســینمای 

کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برپایه این خبر، در این نشســت محمدرضا شفاه، 
یزدان عشیری، محســن یزدی و سیدعلی آل احمد 
از مدیران سازمان سینمایی حوزه هنری نیز حضور 

داشتند.
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رویدادها                                     

فیلــم ســینمایی »ماجــرای نیمــروز« 
ساخته محمدحسین مهدویان در هفتمین 
جشــنواره بین المللی »جنایت و مکافات« 

ترکیه به روی پرده رفت.
به گزارش سوره ســینما، فیلم سینمایی 
»ماجرای نیمروز« به پخش کنندگی بنیاد 
ســینمایی فارابــی، در نخســتین نمایش 
خارجی، در هفتمین جشــنواره بین المللی 
فیلم »جنایت و مکافــات« ترکیه در بخش 

»مقیاس عدالت« به نمایش در  آمد.
این رویداد ســینمایی به همت دانشکده 
حقوق دانشــگاه اســتانبول، بــا همکاری 
ســینماگران و ســازمان های دولتــی و 

غیردولتی راه اندازی شده است.
جشــنواره بین المللــی فیلــم »جنایت و 
مکافات« از 12 تا 18 آبان ســال جاری در 

شهر استانبول برگزار  شد.

نخستین نمایش بین المللی »ماجرای نیمروز« در ترکیه

پردیس »آزادی« پاتوق سینمادوستان است
رضا سعیدی پور عنوان کرد:

فیلم ســینمایی »ســیانور« ســاخته بهروز 
شعیبی به تهیه کنندگی سید محمود رضوی در 
هشتمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم های 

تاریخی و نظامی ورشو به نمایش درمی آید. 
به گزارش ســوره ســینما، هشــتمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم های تاریخی و نظامی 
ورشــو از اول تا پنجم آبان در لهســتان برگزار 

می شود. 
»سیانور« پاییز سال گذشــته اکران عمومی 
شد و توانســت با استقبال بســیار خوبی روبرو 

شود.
در خالصه داســتان این فیلم که یک عاشقانه 
سیاسی اســت آمده: پایان یک سکوت طوالنی!  
امیر و هما پــس از مدتی یکدیگــر را می یابند 
در حالیکه یک انتخاب بیشــتر ندارند؛ سیانور 

یا زندگی! و آن ها زندگی را انتخاب می کنند.
در »سیانور« مهدی هاشــمی، هانیه توسلی، 
حامد کمیلی، پدرام شــریفی، بابک حمیدیان، 
بهنــوش طباطبایــی، رضــا موالیــی، فرزین 
صابونی، فریدون محرابی، ســارا توکلی، وحید 
حبیبیان، وحیــد رونقی، آتیال پســیانی بازی 

می کنند.
لمللــی این فیلم بر عهــده بنیاد  پخش بین ا

سینمایی فارابی است.

حضور »سیانور« در 
جشنواره فیلم های 

تاریخی و نظامی ورشو 

مدیــر پردیــس ســینمایی »آزادی« 
معتقد اســت ســینماهای تحت پوشش 
حوزه هنری سهم چشــمگیری در اکران 

فیلم های کشور دارند.
رضا سعیدی پور مدیر پردیس سینمایی 
»آزادی« در رابطه با ســهم مخاطبان از 
ســینماهای حوزه هنری به سوره سینما 
گفت: آمار موسســه »ســینما شــهر« 
گویاست که ســینماهای تحت پوشش 
حوزه هنری سهم چشمگیری را در اکران 
فیلم های کشــور دارند و این اســتقبال 
عالوه بــر تهران در شهرســتان هم رو به 

افزایش است.
وی با اشــاره به رضایت نســبی مردم 
از حضور در ســینماها، افزود: باید قبول 
کنیم همه سینماهای ما مدرن و بی عیب 
نیست اما تا جایی که در توان مجموعه ها 
بوده همــه تالش کردند که ســالن های 
امروز سینماهای کشور تعمیر، بازسازی و 
در بهترین شرایط نگه داری شود ولی این 

تمام داشته های ما نیست.
سعیدی پور بیان کرد: اگر بتوانیم توان 
مان را باال ببریم از همین میزان که مردم 
به سینمای شهرستان مراجعه می کنند 
می توانیم سهم بیشــتری داشته باشیم. 

خوشبختانه حوزه هنری در این مسیر گام های بلندی برداشته و 
ما امروز شاهد بهسازی و افتتاح سینما در شهرستان ها هستیم 
که همین ســهم مخاطب را در بهره مندی از سالن های سینمای 

کشور افزایش می دهد.
وی همچنین دربــاره جایگاهی که امروز پردیس ســینمایی 
»آزادی« پیدا کرده است، گفت: هر کس که فیلم می سازد روی 
پردیس ها حســاب ویژه باز می کند ولی در کل کشور پردیس 
»آزادی« وضعیت متفاوتی نسبت به سایر پردیس ها دارد. ممکن 
است پردیس »کورش« با توجه به اینکه تعداد سالن ها و صندلی 
های بیشتری دارد فروش بیشتری داشــته باشد اما پُز صاحبان 
فیلم اکران شدن در »آزادی« است و این برای همه سینماگران 
مهم است چون مردم و سینمادوستان در پردیس »آزادی« فیلم 
دیدن را دوست دارند و به پاتوق فرهنگی ثابت تبدیل شده است.
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مراســم رونمایــی از مســتند »راه دل« و بدرقــه 
مسافران پیاده روی اربعین حســینی عصر سه شنبه ۹ 

آبان ماه در تاالر سوره حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش سوره ســینما، در این مراســم جمعی از 
راهپیمایان اربعین، اهالی رســانه، شعرای جوان شعر 

آئینی و کارگردان اثر حضور داشتند. 
در ابتدای مراســم نماهنگی با مضمــون راهپیمایی 
اربعین با صــدای رضا صادقی برای حضار پخش شــد 
و در ادامه مجری برنامه ســیدمحمد حسینی با اشاره 
به اینکه مراســم رونمایی از فیلــم »راه دل« و بدرقه 
مســافرین کربال با ســایر مراســم های حوزه هنری 
متفاوت اســت گفت: این یک مراســم معمولی نیست 
،بلکه محفلی خودمانی مانند هیئت است. ما امروز دور 
هم جمع شــده ایم تا شعر آئینی بشــنویم و فیلم »راه 

دل« را ببینیم و زائران سیدالشهدا)ع( را بدرقه کنیم. 
جمع مان صمیمانه است و آرزوی همه مان حضور در 

راهپیمایی با شکوه اربعین است.  
در ادامه مراســم میالد عرفان پورشــاعر جوان شعر 
آئینی برای میهمانان مراســم به شعر خوانی پرداخت 
که با استقبال حضار روبرو شــد. عرفان پور در ابتدای 
صحبت های خود از ارادتش به خاندان اهل بیت گفته 
و اشــاره کرد که راهپیمایی اربعین سعادتی است که 
نصیب هرکسی نمی شود و فقط اهل دل می توانند در 

این آئین شرکت داشته باشند. 
بخش بعدی مراسم به پخش نماهنگی از شعرخوانی 
حمید رضــا برقعی دربــاره واقعه عاشــورا اختصاص 
داشــت. این نماهنگ به صورت انیمیشــن تولید شده 
بود. پس از اتمام پخش انیمیشــن حمیــد رضا برقعی 

شاعر جوان شــعر آئینی به شــعرخوانی برای مهمانان 
پرداخت.

در ادامه مجــری برنامه به معرفــی فیلم »راه دل« 
پرداخته و گفت: مســتند »راه دل« مســتندی شبیه 
به سایر آثاری که دیده اید نیســت. این مستند بسیار 
دلی و لطیف اســت و در آن از پیچیدگــی های فرمی 
خبری نیست و ساختار ساده و در عین حال دلنشینی 
دارد. این مســتند روایت ســفر فردی به نام »مشتی 
اسماعیل« به کربالست. »مشتی اسماعیل« نابیناست 
و بدور از شعار می گویم که او روشندل است و ضمیری 

بسیار روشن دارد که نیازی به چشم سر ندارد. 
حســینی راهپیمایی اربعین را به معرکه ای عجیب 
توصیف کرد و گفت: احتماال همه تــان به راهپیمایی 
اربعین رفته اید و می دانید چه حــال و هوای عرفانی 

با پای دل رفتن

                              گزارش

گزارش مراسم رونمایی از مستند »راه دل« در حوزه هنری
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گزارش                                            

نابی دارد. برای همه کســانی که تابحال این تجربه را 
نداشــته اند دعا می کنم بتوانند به راهپیمایی اربعین 
رفته و با چشــم خود حال وهوایی را که در این مسیر 

جاریست ببینند. 
در ادامه برنامه مهدی زمان پور کارگردان مســتند 
»راه دل« روی ســن رفته و گفت: خیلی خوشــحالم 
در جمع شــما عزیزان هســتم. امیدوارم مستند »راه 
دل« که بســیار دلی ساخته شــده به دل شما عزیزان 
بنشــیند و مخاطبان بســیاری را جذب کنــد. از همه 
عزیزانی کــه من را در مســیر تولید ایــن فیلم کمک 
کردند سپاسگذارم و امیدوارم همه تان فیلم را دوست 

داشته باشید.
پس از صحبــت های کوتاه زمان پــور مجری برنامه 
پشــت تریبون قرار گرفت و گفت: ما امشــب میهمان 

عزیز دیگری هم داشتیم که بخاطر کسالت نتوانستند 
در جمع ما حاضر شوند. آقای احمدرضا درویش عزیز 
قرار بود امروز در جمع ما باشند و ســخنرانی کنند اما 
این امر میسر نشد. ایشان کارگردان فیلم »رستاخیز« 
هستند و من امیدوارم زودتر مشکالت مربوط به اکران 
این فیلم حل شــود و مردم بتوانند ایــن فیلم زیبا را 
ببینند. امیــدوارم برخوردی که با این این فیلم شــد 
کارگردانان ما را نســبت به تولید چنین آثار با ارزشی 

دلسرد نکند. 
بخش بعــدی برنامه به تجلیــل از عوامل و بازیگران 
فیلم راه دل اختصاص داشــت. »مشــتی اسماعیل« 
پیرمــرد نابینایی کــه در این فیلم ایفــای نقش کرده 
نیز برای دقایقی کوتاه پشــت تریبــون قرار گرفت و با 
اشاره بر زحماتی که گروه تولید برای ساخت این فیلم 

متحمل شدند گفت: ما برای ساخت این فیلم زحمات 
بسیاری کشــیده ایم و امیدوارم فیلم را دوست داشته 

باشد و عاقبت همه تان به خیر باشد.
مستند »راه دل« از محصوالت »مرکز مستند سوره« 
حوزه هنری است. این فیلم آخرین اثر مهدی زمان پور 
کیاســری، برنده ســیمرغ بلورین بهترین کارگردانی 
جشــنواره فیلم فجر بــوده که روایتی جذاب از ســفر 
اربعین »مشــتی اســماعیل« پیرمرد نابینای شمالی 
اســت که پیش از این او را در مســتند موفق »مشتی 
اســماعیل« دیده بودیم. زمانپور در این مستند عالوه 
بر به تصویر کشــیدن حال و هوای پیــاده روی نجف 
تا کربالی اربعیــن حســینی، از ظرافت های روحی و 
معنوی مشتی اسماعیل و شــوخ طبعی های همیشگی 

او می گوید.



تازه ترین محصول سازمان سینمایی حوزه هنری ز  ا رونمایی  انگیزه  به 

« راه دل» آغازی برای مستندهای معناگرا

                              یادداشت

به تازگی سازمان ســینمایی حوزه هنری مستندی 
را با محوریت اربعین حســینی و حماســه پیاده روی 
اربعیــن تولید کرده که قرار اســت طــی هفته جاری 

رونمایی شود.
این مســتند با عنوان »راه دل« به کارگردانی مهدی 
زمان پور کیاسری ساخته شــده که با مستند »مشتی 
اسماعیل« چهره ایی شناخته شــده است. نفس ورود 
حوزه هنری به این موضوع و تمرکز بر حماســه و واقعه 
بزرگ پیاده روی اربعین ارزشــمند و قابل تقدیر است.  
این گونه اتفاقــات و حرکت های مبتنی بر جوشــش 
های دینــی و مذهبی در فضای مقهور جریانات شــبه 
روشــنفکری ســینمای ایران علی الخصوص در عرصه 
ســینمای مســتند فارغ از ارزش های جوهری و ذاتی 
آثار، به حســب اینکه رویش یک جریان جســورانه و 
الگوبخش در فضای مســتند ارائه می دهد یک غنیمت 

و فرصت است.
این مســتند با رویکــرد دینی بواقع، ادامه مســتند 
مشتی اســماعیل اســت که در در عرصه مستند دینی 
اثــری شــاخص و مثال زدنی اســت. در فضای شــبه 
روشــنفکری و تلخ اندیشــانه ســینمای ایران و فیلم 
های مســتند این اثر بسان نوری درخشــیده تا جایی 

که نشــان داد همه تمرکز و تــوان مدیران و 
سیاستگذاران سینمایی کشــور نباید به آثار 
بلند و داســتانی صرف متمرکز شــود و توجه 
و بهادادن بــه فیلم های مســتند هم می تواند 
نتایج و برکات قابل توجهی را برای ســینمای 

ایران به ارمغان بیاورد. 
مستند »مشــتی اســماعیل« و »راه دل« 
و آثــاری از این دســت گویای ایــن حقیقت 
غیرقابل انکار اســت که مستندسازان مستعد 
و خالق کشور در صورت فراهم بودن یکسری 
امکانات ابتدایی و حداقلی قــادر به آفرینش 
آثــاری هســتند که عــالوه بر آشــتی دادن 
مخاطب داخلی با این ژانــر تصویری می تواند 

نام ایران را در گوشه گوشه دنیا مطرح کند .
در ایــن رابطه و در تولیــد مســتند »راه دل« نباید 
هوشمندی و جسارت مرکز مســتند سوره را در کشف 
استعداد، انتخاب درست و برجسته ساختن موضوعات 
و مفاهیمی را که با اتمســفر و روح فعلی ســینمای ما 
همگن نیســت نادیده گرفت. به طور قطــع، موفقیت 
این اثر و انتشار و دسترسی مردم و سینماگران به آن، 
فضای تشویقی را فراهم می آورد تا سایر مستندسازان 

و فعاالن سینما هم جدی تر وارد این عرصه شوند.
و اینکــه متاســفانه، موضوع اربعین بــه رغم بازتاب 
های گسترده و شــکوه و جاللی که بویژه در سال های 
اخیر برگزار می شود تاکنون کمتر مورد توجه و تمرکز 
رســانه های غربی قرار گرفته و حتی، از ســوی رسانه 
های داخلی صرفــا از منظر ژورنالیســم و ابعاد خبری 
و گزارش های مصرفی توجه شــده و کمتر شاهد خلق 
مســتندهایی ماندگار و تحلیلی و جذاب بوده ایم. اگر 
چه سهم بخش تولیدات ســینمایی هم در زمینه صفر 
است و به استثنایی یکی دو تا کاری که در نقطه صفر و 
پیش تولید قرار دارند نمونه اثاری در این رابطه نداریم.
بنابر آمارهای رسمی ساالنه بیش از20میلیون زائر از 
کشورهای مختلف جهان از جمله: عراق، ایران، نیجریه، 
بحرین، پاکســتان، لبنان، ســوریه، ترکیه، افغانستان، 
هنــد، مصر، یمن، عربســتان، کویت و ...  در حماســه 
راهپیمایی اربعین شرکت می کنند. اگرچه راهپیمایی 
اربعین پدیده تازه ایی نیســت ولی تجلی آن با کیفیت، 

شکوه و اقتدار امروزین  بی سابقه بوده است.
در حالی که همواره شاهدیم رسانه های غربی نسبت 
به کوچک ترین اتفاقات و حــوادث و حتی، گعده ها و 
جمعیت های کوچک در اقصی نقــاط جهان به اطالع 

رسانی، پراپاگاندا، تحلیل و تفســیرهای مغرضانه می 
پردازند و بــا رویکرد دیگر، حوادث بوقوع پیوســته در 
کشورهای اســالمی و جهان اســالم را با وقیح ترین و 
مبالغه آمیزترین شــکل مانور خبــری می دهند. جای 
شــگفتی دارد که چرا این رســانه هــای رنگارنگ با 
پشــتوانه های عظیم و ســرمایه گذاری بی حد و حصر 
پیرامون راهپیمایی اربعین رندانه و مزورانه سیاســت 
بایکوت را در پیش مــی گیرند؟ و به اســتثنای برخی 
رســانه های معدود از بازتاب این اجتماع عظیم انسانی 
و این همه شکوه، عظمت، اقتدار و جلوه های معنوی و 

انقالبی در این رسانه ها خبری نیست؟
شکل انقالبی و حماســی پیاده روی اربعین در تاریخ 
معاصر زمانی شکل گرفته که میلیون های مومن شیعی 
احســاس خطر کردند که کابوس ســیاه داعش و گروه 
های ســلفی و افراطی متحجر با حمایــت امپراطوری 
رسانه ای غرب و سرمایه گذاری سعودی و صهیونیستی  
همچون بهمنــی ویرانگر در حال تخریب مقدســات و 
عتبات عالیات بوده اســت. و این خطر وجود داشته تا 
این گروه مزدور پا را از گلیمش فراتر نهند و به ساحت 

مقدس مضجع نورانی امام حسین)ع( تعرض نمایند.
ناگهان خیزش بزرگ انســانی و اعتقــادی موج وار 

گســترش پیدا کرده و به تاســی از ولی امر مســلمین 
جهان و مراجع عظام در قم، نجف، کربال و مشــهد قیام 
کردند و به راهیپمایی اربعین شــکل حماسی، انقالبی 
و اعتراضی بخشــیدند تا جایی که داعش و گروه های 
وابسته آن از این قیام خودجوش و یکپارچه توده های 
عاشق و شــیفتگان اهل بیت،  هراســان و وحشت زده 
شــدند. بواقع، حماســه اربعین، نقطه آغاز توقف روند 
توسعه طلبانه داعش بود و از آن تاریخ شمارش معکوس 

شکست این گروه مزدور شروع شده است.
در حالی کــه از طریق رســانه هــای مختلف غرب 
روزانه ده ها تیتر و خبر با محوریت رویدادهای منطقه 
خاورمیانه و با تمرکز بر فعالیت ها، اقدامات، فتوحات و 
جنایات داعش و گروه های تکفیری منعکس میگردید 
اما خبــری از بزرگی حماســه شــگفتی کــه در چند 
کیلومتری آن در حال وقوع بود نیود. حماســه ای که 
چند کیلومتر آن طرف تر از جنایات داعش نضج و نمو 
گرفت و بالنده شــد. از پیاده روی میلیون ها انســان 
عاشق و شــیدا و با خلوص در زیباترین، انسانی ترین، 
اخالقی ترین و معنوی ترین شکل سلوکی عاشقانه در 

این رسانه ها خبری نبود.
واقعا، کدام شاخصه و ویژگی کاروان ها و هیات های 
مذهبی بیســت میلیونی شیعیان، غرب و نظام سلطه را 
هراسان کرده است؟ چرا رســانه های غربی که همصدا 
و متاســی از ســناریویی مشترک در چند ســاله اخیر 
همواره، در صدد تخریب و تخطئه چهره اسالم و پیامبر 
اسالم بوده اند و هستند چشمشان را بر این بزرگ ترین 
اجتماع تاریخ بشــر می بندند و حاضر نیستند واقعیت 
و حقیقت این تجلیــگاه اقتدار و انســانیت را ببینند؟ 
همانها که حتی، از زیارت خانه خدا و بازتاب اخبار آن 

واهمه ندارند و می کوشند تا این آئین عبادی را متنزع 
از کیفیت حقیقی و شــاخصه های سیاسی و دینی آن 
معرفی نمایند چــرا از پیاده روی ســاده و صمیمی و 
مخلصانه میلیون ها انســان در صحــرای کربال هراس 

دارند؟
متاســفانه، به نظر می رسد ســازمان دهی درست و 
هدفمندی هم برای پاسخ گویی به این سیاست بایکوت 
از ســوی مراکز فرهنگی و هنری و بویژه از سوی مراکز 
سینمایی و مستندسازی در جهان اسالم و در کشور ما 
صورت نگرفته است. گروه وحشی داعش با استفاده از 
جدیدترین و مدرن ترین تکنولوژی ها از جنایات خرد 
و کالنش مستندســازی و تصویرسازی می کند ولی در 
مقابل، حماسیه بزرگ اربعین مغفول می ماند. فارغ از 
گزارش ها و اخبار پراکنده و روزمره متاســفانه، کمتر 

شاهد خلق مستندهای ماندگار و اثرگذار بوده ایم. 
 هالیوود برای غرق شــدن یک کشتی و یا دزدی یک 
نفتکش از ســوی دزدان دریایی ســومالی دهها فیلم 
سینمایی می سازد ولی متاســفانه به این حرکت ریشه 
دار و عمیق دینی و سیاسی و انقالبی  که بهترین مولفه 
های دراماتیکی آثار جذاب سینمایی و فیلم های کوتاه 

و مستند را دارد بی توجهی می شود؟ 
حماســه اربعین در تاریــخ معاصر زمانی 
عینیت می یابد که عراق در قلب بحران های 
خاورمیانه دست و پا می زند  و تروریستهای 
تکفیری داعش تــا قلب بغــداد را بی ثبات 
و ناامــن کرده انــد؛ و نزدیک بــود که تک 
تیراندازهــای آن هــا حتی کبوتــران حرم 
امام علی)ع( و مزار امام حســین )ع( را هم 
شــکار کنند، در حالی که دولتمردان عراقی 
وحشــت زده و منفعل شــده بودند و جهان 
به جنایت داعش ســر تســلیم فــرود آورد 
و به جــز نمایش هــای حقیرانــه جنگنده 
های ائتالف غربی ســرزمین عراق تا شــام 
زیر چکمه های خون آشــامان داعش  قرار 
گرفته بود. میلیونها انســان از نقــاط مختلف جهان با 
پای پیاده مســیر تاریخ را تا کربال پیمودند و حماســه 

اربعین ساختند.
شــکی نیســت فارغ از اینکه این ظرفیت متعلق به 
جهان اسالم و جهان شیعه است نقطه ثقل و محور وقوع 
آن به تفکر انقالب اســالمی و افق نگاه رهبری انقالب 
بر می گردد. ایــن ظرفیت برای ایران و جهان شــیعه 
به مراتب از قدرت هســته ای غنی تر و قوی تر است و 
همچنانکه در موضوع هســته ای جهان غرب کوشید تا 
امیتاز آن را از  ایران ســلب نماید و سخت ترین تحریم 
ها و هزینه هــا را به انقالب اســالمی تحمیل نماید در 
موضوع راهپمیایی اربعین هم احساس می شود تحریم 

رسانه ای را برای نادیده گرفتن در پیش گرفته است.
امپراطوری رسانه ای غرب بی گمان، بر اساس سناریو 
و استراتژی هدفمند و طراحی شده ای عمل می کند . 
برخورد دوگانه رسانه های غربی در خصوص دو حادثه 
تروریســتی در پاریس و لبنان یادمــان نرفته. ترددید 
نداشــته باشــیم که در مواجهه با راهپیمایــی اربعین 

همین سیاست مزورانه طراحی و دیکته شده است.
از ایــن رو، این نگاه غرب بار مســئولیت و رســالت 
هنرمندان و رســانه های جهان اســالم را حساس تر و 

خطیرتر می سازد.
جای خرســندی اســت که مرکز مســتند سوره که 
خوشــبختانه کارنامــه ای غنــی در زمینــه تولیدات 
اســتراتژیک حوزه مســتند دارد پــای در این وادی 
گذاشــته و اولین مســتند جدی را با موضــوع اربعین 
ارائه داد است. باشد تا »راه دل« حرکتی تازه به سمت 

مستندهای معناگرا در سینمای ایران باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو

فاطمه سادات بکائی
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گفتگو                                             

مهدی زمانپور کیاسری، کارگردان مستند »راه دل« 
با بیان اینکه مستندسازان حوزه اربعین حسینی باید به 
فکر سوژه های ناب، تاثیرگذار و درست و حسابی باشند، 
تاکید کرد: در حوزه اربعین حسینی، ماه محرم و هرآنچه 
که به سیدالشهدا)ع( وصل می شود هرچه فیلم و مستند 
بسازیم بازهم کم اســت؛ چراکه به نظرم در این عرصه 

خوب کار نشده است.
این مستندســاز درباره لزوم اهمیت تهیــه و تولید 
فیلم هایی با موضوع اربعین حسینی و اینکه آیا تاکنون 
آن طور که باید و شاید به این حوزه پرداخت شده است، 
توضیحاتی ارائه داد و گفت: اتفاقــی که طی این چند 
سال اخیر درباره پیاده روی اربعین در حوزه فیلم سازی 
رخ داده، این است که فیلم سازان ما درباره خود موضوع 
پیاده روی آثار زیادی تولید و پخش کرده اند و به نظرم 
بیشتر آثار جنبه گزارش داشته نه مستند؛ متاسفانه به 
نوعی انگار تقریبا در این حــوزه کار چندانی نکرده ایم 
و آثاری هم که ارائــه دادیم به خاطر گزارشــی بودن 
صرف، ارزش چندانی ندارد. مــا اگر می خواهیم درباره 
اربعین تولید اثر کنیم، باید تخصصی تر به موضوع نگاه 
کنیم تا کارمان تاثیرگذار باشــد و مهم تر از همه اینکه 
تاثیرگذاری اش موقتی و گذرا نباشد که صرف اطالع و 
خبررســانی انجام بگیرد، بلکه باید در درون انسان ها 

تاثیری بلند مدت داشته باشد.
وی در ادامه عنوان کرد: فیلم مستند یعنی هنر مستند 
و مسلما هنر بدون خالقیت ممکن نیست. اگر در مسیر 
اربعین در حوزه فیلم سازی به همان مسائلی که همیشه 
می بینیم بپردازیم و تکرار مکررات کنیم، نمی توانیم فکر 
جدیدی داشته باشیم و ذهنمان از کلیشه پر می شود و 
در نهایت مخاطبان مان را هم از دست می دهیم. درواقع 
بخشــی از مخاطبان مربوط به این حوزه ثابت هستند 
و گونه دیگــری از مخاطبان با طــرز فکرهای متفاوت 
نیز باید جذب کار شــوند که متاســفانه در تلویزیون 
این گونه از مخاطبان را دارد از دســت می دهد و اکثرا  
به ســمت ماهواره رفته اند. به گفته حضرت آقا ما فقط 
نباید برای مخاطبان عالقه مند این گونــه آثار را خلق 
کنیم، بلکه اتفاقا باید بــرای افراد مخالف و آن هایی که 
چنین مسیرهایی را قبول ندارند هم تولید اثر کنیم. در 
حوزه مستندسازی باید به گونه ای تولید اثر کرد که اول 

مخاطب جذب شود و سپس حرفمان را بزنیم.
او همچنین تاکید کرد: به اعتقاد من کاری که در آن 
خالقیت و نوآوری و اتفاق خاص بیفتد و نوع دیگری به 
اربعین حســینی نگاه کند، قطعا مخاطبانش را جذب 
خواهد کرد. در این زمینه هرچه حرف هایمان را هنری تر 
بزنیم و خالقانه با اتفاقات پیرامون برخورد کنیم موفق تر 
خواهیم بود. در کل به نظرم در رابطه با مســائل دینی 
آنچه در برنامه سازی مهم است، غیر مستقیم گویی است؛ 
چراکه اگر مستقیم به مباحث این چنینی پرداخت شود 
و  احساســاتی برخورد کنیم، تاثیرمان در همان لحظه 
است و احساســات لحظه ای ماندگار نیســتند. آنچه 

ماندگار است که به طور دائم در ذهن مخاطب می ماند 
نه اینکه تاثیر لحظه ای داشته باشد.

سازنده مســتند »راه دل« در ادامه در پاسخ به اینکه 
در حوزه مستندســازی بهتر اســت از چه زاویه دیدی 
به جریان اربعین حســینی به عنوان یک حماسه نگاه 
کرد، خاطرنشــان کرد: زوایای دید در این زمینه بسیار 
گسترده و متفاوت است اما آنچه که همیشه برای خودم 
در پیاده روی اربعین جالب بوده و حس خوبی داشتم، 
بزرگی و عظمت امام حسین)ع( بوده که همیشه در این 
جریان به این بزرگی پی می  بــرم و می گویم خدا امام 
حسین )ع( را چقدر عزیز کرده اســت و چرا؟ بنابراین 
عزت امام حسین همیشه بعد از گذشت این همه سال 
همیشه برایم ارزشمند بوده و هست، اینکه چطور ممکن 
است بعد از این همه مدت این راه، بسته که نشده بلکه 
ارادت ها هم به ایشان بیشتر شده است. به نظرم اگر از 
ابعادی درست به این مباحث پرداخته شود تاثیرگذار 
خواهد بود. درواقع باید این گونه آثار را به گونه ای خلق 
کنیم که اگر فردی هم این راه را قبول ندارد تحت تاثیر 
قرار بگیرد و حس خوبی داشته باشد و دلش بخواهد این 
مسیر را تجربه کند. همچنین در این حوزه باید به نحوی 
کار ساخت که مخاطبان خارجی هم اول جذب اثر شوند 

و سپس کنکاش کنند.

کیاسری در بخشی دیگر از این گفت و گو درباره اینکه 
اثرات این حرکت مردمی چطور باید در مســتند حفظ 
شود تا بعد از اتمام ماجرای اربعین همچنان در سبک 
زندگی مردم جاری و ســاری بماند، اظهار کرد: اتفاقا 
خودم شخصا خیلی دوست دارم در آینده اثری بسازم 
که همین طور باشد اما بسیار دشوار است. توضیح کلی  
که در این زمینه دارم این است که آنچه همیشه مدنظرم 
بوده این بوده که به عنوان مثال اگر من نوعی به زیارت 
می روم پس باید تاثیری در من داشــته باشد تا سری 
بعد دیگر یک شخص عادی نباشم. امام حسین)ع( سر 
به دار داد تا تن به ذلت ندهد؛ بنابراین ما باید ایشان را 
الگو و سرمشــق زندگیمان قرار بدهیم. سبک زندگی 
ایرانی اسالمی آن چیزی اســت که همیشه ما در فیلم 
و سریال هایمان به دنبالش بودیم و دائم در این زمینه 
فیلم ســاختیم اما هیچ کس خوب متوجه نشــد یعنی 
چه! در همین مسیر پیاده روی اربعین حسینی، چقدر 
آدم ها با اخالق و با معرفت و امام حسینی شده اند و چرا 

زندگی برخی افراد به واسطه همین پیاده روی دگرگون 
شده است سبک زندگي درست به خودش گرفته است. 
مهربانی، دســت و دلبازی و مهمان نــوازی یک عراقی 
برای خدمت رسانی به زائر امام حسین )ع( واقعا جای 
تحسین دارد که چطور شــد این اتفاق افتاد. این مهم 
است که بستر زندگی شان چطور شد که این قدر تغییر 
کرد، درواقع تمام این ارزش ها از امام حســین گرفته 
شــده و در زندگی ها به کار برده شــده است. به عنوان 
مثال، من نوعی اگر این مســیر رفتم و برگشــتم دیگر 
نباید به همنوعم بی تفاوت باشــم و مطمئنا زمانی که 
به بی تفاوتی برســم یعنی هیچ تاثیری از این عظمت 

بزرگ نگرفته ام.
این فیلم ساز همچنین به فیلم سازان و مستندسازانی 
که تازه وارد این عرصه شــده اند توصیه کرد: همیشه 
توصیه ام به دوســتان این بوده که به فکر مستندهایی 
باشند که تاثیرگذار باشد. خیلی از دوستان در این میان 
از تلخی ها سوال می کنند که چطور پرداخت شود و به 
نظرم انعکاس تلخی ها هیچ اشکالی ندارد اما حواسمان 
باشد سیاه نمایی نکنیم، چون مرزش بسیار باریک است، 
ضمن اینکه برخی تلخی هــا را خودمان هم می توانیم 
درمان کنیم و راه امیدی برایشــان تعریف کنیم. این 
موضوع خیلی مهم است که دوستان در مستندسازی 
به فکر سوژه های ناب و درست و حسابی باشند و اینکه 
در کارمان خالق باشــیم و هرچیزی می بینیم انعکاس 
ندهیم و کمی روی اتفاقات کار کنیم و آگاهانه به سراغ 

سوژه ها برویم.
کیاسری در پایان درباره همکاری اش با حوزه هنری 
در ساخت مستند »راه دل« با موضوع اربعین حسینی 
گفت: همیشه نگاه خوبی به حوزه هنری داشتم و دارم؛ 
این در حالی اســت که برخی فکر می کنند حوزه فکر 
سودش است؛ درست است اما ســود معنوي نه مادي. 
نمی دانند کــه چقدر هزینه می کند تــا کارهای خوب 
تولید کند. در گذشــته بارها دیده ام که حوزه همیشه 
برای داشــته های نظام و حفظ ارزش ها و احیای سبک 
زندگی ایرانی اسالمی کار و هزینه کرده است.  لذا کار با 

حوزه هنري، سعادتي برایم بود.

درباره اربعین و سید الشهدا)ع( هرچه فیلم بسازیم کم است
کارگردان مستند »راه دل« در گفت و گو با پایگاه خبری حوزه هنری:
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رزاق کریمی : مستندهای اربعین حسینی 
نگاه گزارشی نداشته باشند/ نگاه سفارشی 

به تولید آثار مخرب است
مرتضی رزاق کریمی، مستندســاز پیش کســوت، با 
اعتقاد بر اینکه برای ســاخت آثاری موفق و ماندگار با 
موضوع اربعین حسینی باید دل به این راه و فلسفه این 
واقعه سپرد، خاطرنشان کرد: در مستندسازی باید ابتدا 
به فلســفه اربعین حســینی توجه کرد و کار تحقیق و 

پژوهش در این عرصه را از واجبات دانست.
قائم مقام مرکز گسترش سینمای مستند درباره اینکه 
تهیه و تولید آثار مســتند با موضوع اربعین حسینی را 
چقدر الزم می دانید، توضیح داد: اگر در این راه ما ابتدا 
به فلسفه اربعین حسینی توجه کنیم قطعا پی می بریم 
به اینکه نباید به این ماجرای بــزرگ و جهانی فقط در 
حد یک مراسم و آیین خاص پرداخت و نگاه کرد، بلکه 
باید به نحوی به آن نگاه کرد که همیشــه در زندگی ما 
جاری باشد. در عرصه مستندسازی با موضوع اربعین، 
فیلم های زیادی تهیه شده اســت ولی در اکثر آثار به 

عمق موضوع پرداخته نشده و در سطح باقی مانده است؛ 
چراکه اغلب در این گونه آثار نگاه سطحی و گزارشی از 
یک آیین و مراسمی که هرســال تکرار می شود، شده؛ 
البته در این میان آثــار موفقی هم داشــتیم که واقعا 

کارهای خوبی شده اند اما تعدادشان اندک است.
وی در ادامه همین بحث یادآور شــد: شاید تاکنون 
خودم شــخصا صدها فیلم با موضوع اربعین حسینی 
تماشا کرده باشم اما به نظرم 10 درصد از آن ها واقعا به 
معنای یک کار خالق و جدی بوده است. همان طور که 
تاکید کردم اکثر آثار در این زمینه حالت گزارشی از یک 
سفر همراه با کلیشه تهیه شده و صرفا هدفشان ثبت یک 
مراسم آیینی بوده است. از میان آثاری با همین مضمون 
تعداد محدودی از کارها به محتوا و مفهوم اصلی اربعین 
حسینی توجه داشتند که تعدادشان واقعا کم است. به 
نظرم پرداخت به این حوزه جای کار زیاد و کامال جدی 
دارد اما نه اینکه همراه با شتاب و عجله و نگاه سطحی 
باشد، حتی ممکن است تولید فیلم هایی در این زمینه 
الزم باشد که بدون انجام ســفر تهیه شود که این کار، 
انجام تحقیق و پژوهش های جدی را می طلبد ؛ ضمن 
اینکه باید به فلسفه و تاریخچه اصلی واقعه اربعین نگاه 
خالقانه و هنرمندانه ای شــود تا آثار ماندگاری در این 
زمینه به تولید برسد. در مجموع به نظرم کسی که واقعا 
دل به این راه بسپارد می تواند آثار ماندگاری را هم خلق 
کند، یعنی در واقع در ساخت این گونه آثار نمی توان تنها 
به تخصص و داشتن حرفه بسنده کرد، بلکه به عالقه و 

اعتقاد شخصی سازندگان هم بستگی دارد.
رزاق کریمــی ســپس دربــاره اینکــه در حــوزه 
مستندســازی از چه زاویه دیدی باید به این حماســه 
نگاه کرد، تاکید کرد: در این زمینه، زاویه دید می تواند 

متفاوت باشــد و نمی توان بــا زاویه دید مشــخص و 
دســتوری در این راه قدم برداشت؛ چراکه قطعا نگاه ها 
متفاوت است. من فکر می کنم افرادی که در این زمینه 
فعالیت می کنند در ابتدا با مطالعه و پژوهش کافی وارد 
عمل شوند موفق می شــوند. به عنوان مثال، می توان 
در این زمینه از بُعد تاریخی، معرفتــی و دیگر زوایا به 
موضوع پرداخت ولی بازهم بستگی به شخصیت خالق 
اثر دارد؛ چون مســلما زوایای دید می توانند گوناگون 
باشند و نمی شود در این رابطه نگاه دستورالعملی داشت 
بلکه باید اجازه داد زاویه دید بــا خالقیت اتفاق بیفتد. 
قطعا زاویه دید یک فیلم ســاز در ارائه آثاری با موضوع 
اربعین حسینی می تواند تاثیرگذار باشد و خروجی های 

گوناگونی داشته باشد.
او همچنیــن بــه فیلم ســازان جوان تــر در حوزه 
مستندسازی اربعین حسینی پیشنهاد داد: فیلم سازان 
جوان و کم تجربه، شتاب زده وارد عمل نشوند و در ایام 
نزدیک به این مناسبت به فکر برنامه ریزی سال آینده 
باشند و با عجله و شتاب به این موضوع نپردازند. به نظرم 
در این رابطه سفری که بیشــتر جنبه تجربه شخصی 
داشته باشــد خیلی تاثیرگذار خواهد بود. فیلم سازان 
عزیز باید از امســال به فکر اربعین سال آینده باشند و 
برنامه ریزی شده پیش بروند تا از هرگونه شتاب و عجله 
دور شده و با تامل و تحقیق بیشتری در این عرصه قدم 

بردارند و به موضوع بپردازند.
این مستندساز در پایان در پاسخ به اینکه اثرات این 
حرکت مردمی چطور باید در آثار حفظ شــود تا بعد از 
اتمام ماجرا، در سبک زندگی مردم جاری و ساری بماند، 
خاطرنشان کرد: مستندســازی دو بخش دارد، بخش 
تولید و بخــش توزیع و نمایش که هریــک برای خود 

اربعین حسینی از نگاه هنرمندان

                              گزارش



15سوره سینما       ماهنامه داخلی سازمان سینمایی حوزه هنری         آبان  1396

مراحلی دارد. در بخش تولید، مــن فکر می کنم لزوما 
تولید انبوه شاید تاثیرگذار نباشد و ممکن است آثار را از 
کیفیت دور کند و به کلیشه برساند، در نتیجه خیلی هم 
تاثیرگذار نخواد بود. به نظرم در این زمینه کمی باید با 
احتیاط  تر عمل کرد؛ چراکه لزوما هر نهاد و فیلم سازی 
نباید دست به تولید آثاری با مضمون اربعین بزنند و باید 
بیشتر مالک را بر کیفیت قرار بدهند تا ارزش و حرمت 
این مفهموم متعالی نیز حفظ شــود. در بخش توزیع و 
نمایش آثاری با همین موضــوع هم به اعتقاد من نباید 
فقط محدود به ایام خاص مثل محرم و صفر شود، یعنی 
درواقع رسانه ملی و سایر فضاها باید در طول سال، ماه ها 
و هفته ها به نمایش آثــاری با همین موضوع بپردازند و 

با یک نگاه مخاطب شناسی صحیح به آثار نگاه کنند.

 بیاتی: ساخت مستند با موضوع »اربعین 
حسینی« از نیازهای جامعه است

محمد بیاتی، مستندســاز، در عین حالی که ساخت 
فیلم های مســتندی با موضوع »اربعین حسینی« را از 
ضروریات و نیازهای جامعه دانســت، گفت: در ساخت 
مســتنداتی با این موضوع همیشــه به دنبال نمایش 
عظیمی از اربعین و یک ســری موضوعات کلیشــه ای 
پیرامون آن بودیم و متاســفانه هیــچ گاه عمیقا به این 

حوزه پرداخت نشده است.
این مستندساز در پاسخ به اینکه فکر می کنید تهیه 
و تولیــد آثاری با موضــوع اربعین حســینی در حوزه 
مستندسازی چقدر الزم است، خاطرنشان کرد: طبیعتا 
ساخت آثاری با موضوع امام حســین)ع( از ضروریات 
جامعه ماست، منتها مشــکلی که ما داریم البته به نظر 
شخصی بنده این گونه است که آن طور که باید و شاید 
مستندی درباره اربعین تولید نشده است. متاسفانه گویا 
ما همیشه به دنبال نمایش عظیمی از اربعین حسینی 
و موضوعات پیرامــون آن که بعضا به کلیشــه تبدیل 
شده اند، بودیم و گویا فیلم سازان ما خیلی خودشان را 
به زحمت نمی اندازند و بیشتر به سراغ جزئیات مراسم 
می روند. اکثر کارهای این چنینی طی این ســال ها به 
شکل پالن های گزارشی گرفته شده است و اصال شبیه 
به مستند نیســتند که البته اتفاقات خوبی هم افتاده 
است اما باید جزئیات را بیشتر دخیل کرد. من خودم تا 
به حال در پیاده روی اربعین شرکت نکرده ام اما می دانم 
که در مسیر پیاده روی موکب هایی هستند که بعضا با 
وجودی که وضع مالی مناســبی ندارنــد از زائران امام 
حسین پذیرایی و نهایت خدمت رســانی می کنند. به 
نظرم هریک از همین سوژه ها به تنهایی موضوعی برای 

مستند هستند و می شود روی آن ها کار کرد.
او ادامه داد: مستندســازان باید برای مستندسازی 
در این حوزه به ســمت این گونه جریانات بروند. الزمه 
نمایش های مربوط به اربعین، پرداخت به نگاه جزئی و 
دوری از نگاه سطحی به ماجراست. یک مستندساز باید 
آثارش به قدری با خالقیت همراه باشد که تاثیرات الزم 
را روی مخاطبش بگذارد نه اینکه صرفا برای ســاخت 
مستندش گزارشی ارائه بدهد. متاســفانه بعضا به هر 
دلیلی ســاخت این گونه آثار سفارشی تولید می شوند 
که این اتفاق جالبی نیســت و کار باید دلی و همراه با 
اعتقادات خالص باشــد و در عین حال از نگاه سیاسی 
دور باشد. در مجموع واقعه عاشورا و اربعین یک سری 
الیه های زیرین و اساســی دارند که تا به حال در حوزه 
مستندسازی خیلی به آن ها پرداخته نشده است و اتفاقا 
فیلم سازان می توانند از باورها و اعتقادات ناب مردم در 
حوزه کاری شان استفاده کنند و در پی آن آثار ماندگاری 

به ثمر برسانند.
این مستندســاز در بخشــی دیگر از ایــن گفت و گو 
در پاسخ به اینکه در حوزه مستندســازی از چه زاویه 
دیدی باید به این حماســه نگاه کرد، خاطرنشان کرد: 
اربعین حســینی درواقع یک حرکت مردمی همراه با 
باورهای گوناگون است، یعنی هرکس با باور بر چیزی 
با مردم همراه می شود و در پیاده روی بزرگ این واقعه 
شــرکت می کند، در این میان هم افراد زیادی هستند 
که می گویند با وجود ســن باال و شــرایط دشواری که 
داشتند اما در این ســفر ذره ای اذیت نشدند، پس آن 
ها این راه را باور دارنــد، بنابراین من فکر می کنم اگر از 
همین زاویه دید اعتقادی به ماجرا نگاه شود خیلی موثر 
خواهد بود و اگر اعتقاد به این موضوع در میان مردم را 
کنکاش کنند، البته نه اعتقادات شعاری، خیلی می تواند 

تاثیرگذار باشد.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه اثرات این 
حرکات مردمی چطور باید در فیلم های مستند حفظ 
شــود تا بعد از اتمام ماجرا، همچنان در زندگی مردم 
جاری و ســاری بماند، اظهار کرد: طبیعتا فیلم سازان 
می توانند در این زمینه نقش مهمی داشــته باشــند، 
اربعین حســینی یک اتفاقی اســت که در گوشه یک 
نیم کره خاکی می افتد و آنچه وظیفه یک فیلم ساز است 
این است که از زاویه دید مختلفی به این موضوع بپردازد 
و به نوعی انبوه سازی کند؛ چراکه قرار است این گونه آثار 
صادر شود. در مجموع اگر ما به کرات مستندهای خوبی 
در این زمینه داشته باشیم ملکه ذهنمان می شود و به هر 
صورت تاثیر خودشان را می گذارند. اساسا فیلم سازان 
خوش فکر و جوان مــا می توانند در ایــن زمینه ها آثار 
خوبی تولید کنند به شــرطی که دلی به دنبال این کار 
باشند و خیلی بحث بودجه را مطرح نکنند البته بودجه 
هم مهم اســت اما مهم تر از آن اراده و عرق فیلم ســاز 

نسبت به موضوع اربعین حسینی است.
بیاتی در پایان به فیلم سازان جوان و کم تجربه توصیه 
کرد: مسلما تنها با یک دوربین نمی شود کار کرد و فقط 
به این فکر کنیم که چون دوربین داریم پس می توانیم 
کار کنیم، بلکه باید با تحقیــق و پژوهش زیاد وارد این 
عرصه شویم و راجع به موضوع اربعین خوب جست وجو 
کنیم نه اینکه فقط تصاویری را تهیه کنیم. اگر پشــت 

چنین کارهایی تحقیق و پژوهش محکم باشــد قطعا 
آثار خوبی تولید می شــود، به ویژه از سوی جوان ترها 
که با انرژی بیشــتری و فکرهای بازتری می توانند وارد 

عمل شوند.
مجتهدی : مستندسازی با موضوع »اربعین 

حسینی« واجب است

حمید مجتهدی، مستندســاز پیش کسوت، ساخت 
مستند با موضوع »اربعین حسینی« را واجب دانست و 
گفت: باید تالشمان را به کار ببندیم تا آثاری نفیس و در 

خور شأن ایشان ارائه دهیم.
این کارگــردان و تصویربردار پیش کســوت درباره 
اینکه تهیه و تولید فیلم های مستند با موضوع »اربعین 
حسینی« را چقدر الزم می داند، خاطرنشان کرد: شخصا 
کار کردن در این عرصه را واجب می دانم و معتقدم برای 
قدم گذاشتن در این راه باید از قبل پیش نویسی انجام 
داد و تالش کرد و در عین حال حتما در کارمان از تصاویر 
هوایی خوب ثبت کنیم. من خودم قرار بود اربعین سال 
گذشته مستندی با همین موضوع آماده کنم که سعادت 
نشد و برای امســال هم برنامه ریزی هایی انجام خواهد 
شد که اگر قسمت شود حتما کار می کنیم و اگر نه، سال 

آینده قطعا کار خواهم کرد.
وی در پاسخ به اینکه بهتر است از چه زاویه دیدی به 
این حماسه نگاه کرد، بیان کرد: من امام حسین)ع( را به 
عنوان یک قهرمان مذهبی می بینم، قهرمانی که ایستاد 
و دفاع کرد، زبانم در برابر ایشان قاصر است و نمی دانم 
چه بگویم؛ اما به نظرم برای قدم گذاشــتن در این راه و 
ساخت مستندی فاخر با موضوع اربعین، باید به مواردی 
چون زیارت امام حسین)ع( توسط زائرین، بزرگداشت 
ایشان، چهلمین روز شهادت خودش و یارانش، مقدمات 
پذیرایی از زائرین و ... اشــاره کرد. حســین)ع( پســر 
علی)ع( و فاطمه)س( است و نوه پیامبر )ص( است؛ پس 

برای کار کردن برای ایشان باید از جان مایه گذاشت.
او ســپس در زمینه اینکه تجلی وحدت در همایش 
دینی آیینی اربعین حســینی چگونه باید حفظ شود، 
توضیح داد: به نظرم این بخش بایــد از ورود خالصانه 
زائرین به کربال  آغاز شــود تا اینکــه وارد بخش های 
پیاده روی زائرین شود و مسیر راه نشــان داده شود تا 
اینکه به روز اربعین برسیم. برای حسین)ع( هرچه کار 

کنیم کم است.
سازنده مستند »ایران« همچنین در پاسخ به پرسشی 
دیگر مبنی بر اینکه اثرات این حرکت مردمی را چگونه 
باید حفظ کرد تا بعد از اتمام آن در سبک زندگی مردم 
جاری و ساری باشــد، خاطرنشــان کرد: بازهم تاکید 

گزارش                                            
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می کنم که حسین )ع( نوه پیامبر)ص( و پسر علی)ع( 
و فاطمه)س( اســت؛ پس اگر این موضوع را در خاطر 
داشته باشــیم قطعا می توانیم اثرات معنوی اربعین را 
حفظ کنیم. من خودم به عنوان مستندســاز همیشه 
دوست داشتم از محل واقعه عاشورا و آنجا که سر مبارک 
حسین)ع( را بریدند کاری بسازم و از همان محل کارم 

را شروع کنم تا اینکه به اربعین برسم.
حمید مجتهدی تصویربردار و کارگردان با سابقه در 
حوزه مستندسازی است. نخستین فیلم او »مومیایی« 
است که در سال 1۳45 کارگردانی کرد. مجتهدی در 
فیلم های »محمد رسول اهلل« و »عمر مختار« با مصطفی 
عقاد همکاری کرده اســت. او عنوان سومین فیلم بردار 
هوایی در دنیا را دارد. فیلم مستند »دماوند« نیز از دیگر 

ساخته های اوست.
 

اسالم زاده: مستندسازان با نگاهی عمیق تر 
به اربعین حسینی بپردازند

محسن اسالم زاده، مستندساز، گفت: مستندساز باید 
کمی عمیق تر به این ماجرای اربعین حسینی نگاه کند 
و نگاه سطحی به زائرین کربال نداشــته باشد تا بتواند 
ازمیان آنها داســتان های متفاوت با شــخصیت های 

متفاوت پیدا کند.
این مستندســاز درباره لزوم تهیه و تولید فیلم های 
مستند با موضوع اربعین حسینی، تصریح کرد: موضوع 
اربعین، موضوعی است که چندین سال است مورد توجه 
جدی قرار گرفته است و هرســال در چنین مناسبتی 
می شــنویم که به عنوان مثال 500 گروه رســانه ای 
برای ثبت وقایــع اربعین به کربال می رونــد؛ از گرفتن 
عکس تا تهیــه گزارش و تولید مســتندهایی با همین 
مضمون که هرسال هم اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
اتفاقات مربوط به کربال و امام حسین)ع( همان طور که 
اشاره کردم همچون آتشی خاموش نشدنی است که تا 
همیشه برایمان می ماند و این ماجرا رسالت فیلم سازان 
و مستندسازان و گروه های خبری را دشوارتر می کند تا 
بتوانند تنور این ماجرا را همواره داغ نگه دارند و اتفاقاتی 

که پیرامون کربال رخ می دهد را روایت کنند.
وی همچنین یادآور شــد: اما متاسفانه ما شاهد این 
هستیم که فیلم های خیلی کمی در این زمینه ساخته 
می شود و دوستان فیلم ساز، روایت های ناب کمی را پیدا 
می کنند که شاید به این خاطر باشد که تصور می کنند 
به قدری به این ماجرا پرداخته می شود که واقعا حرف 
جدید زدن در این حوزه را ســخت می کند اما به نظرم 

می طلبد که همواره در این زمینه کار کنیم، البته باید 
با پیدا کردن داستان های متفاوت و زیرپوستی، نگاهی 

متفاوت به ماجرا داشته باشیم.
او ســپس خاطرنشــان کرد: به طور مثال خیلی از 
دوستان وقتی می خواهند اثری با موضوع اربعین تولید 
کنند، فقط صفر تا صد پیاده روی را مدنظر قرار می دهند 
که البته بعضی از آن ها واقعا کارهای خوبی می شــود. 
اما ما نیــاز داریم که با تحقیق و پژوهش بیشــتری در 
این عرصه قدم برداریم و شــاید باید بخشی از فیلم به 
پیاده روی اختصاص پیدا کند و در بخش اصلی مستند، 
قبل یا بعد از پیاده روی شــخصیت ها نشان داده شود 
و فیلم ســاز با نزدیک شدن به شــخصیت روایت تاثیر 
اربعین و پیاده روی در شخصیت را به تصویر بکشد. به 
نظرم یک هنرمند و مستندســاز باید کمی عمیق تر به 
این ماجرا نگاه کند و بیشــتر به کاراکترها نزدیک شود 
و نگاه سطحی به زائرین کربال نداشــته باشد تا بتواند 
ازمیان آن ها داســتان های متفاوت با شــخصیت های 

متفاوت پیدا کند.
این مستندساز همچنین درباره اینکه چگونه می توان 
اثرات این حرکت مردمــی را به نحوی حفظ کرد تا بعد 
از اتمام آن در سبک زندگی مردم جاری و ساری بماند، 
تاکید کــرد: در اینجا هم نباید نگاه ســطحی به واقعه 
داشته باشــیم و روایت صحیح داشــته باشیم تا با یک 
جنبش رســانه ای خوب بتوانیم در طی سال مردم را از 
آثار خوب این واقعه بهره مند کنیم. متاسفانه تا به حال 
در این زمینه به خوبی عمل نشده است. البته ما چند کار 
خوب در این زمینه داریم اما مدام تکرار می شوند؛ این 
در حالی اســت که ما نیاز به نگاه های نو و خاص درباره 

اربعین داریم نه اینکه بخواهیم هرسال به تکرار برسیم.
اســالم زاده در پایان گفت و گویش به فیلم ســازان 
عالقه مند به این حوزه پیشنهاد کرد: بهتر است در بخش 
تهیه مستند، برنامه ریزی دوستان بر مبنای پیاده روی 
اربعین باشد اما آن را جزئی از کارشان ببینند و به قبل 
از اربعین هم بپردازند و در عین حال نگاه جهانی داشته 
باشند؛ چون امام حسین)ع( متعلق به کل بشریت است. 
امیدوارم فیلم سازان در این عرصه داستان های جذابی 

پیدا کنند.

تاجیک: مستندســازان ابعــاد مختلف 
راهپیمایی اربعین را به تصویر بکشند

امیر تاجیک، مدیر سابق شبکه مستند و مستندساز، 
گفت: پیاده روی اربعین را می توان در قالب مســتند به 
تصویر کشید؛ اما آنچه مهم تر است، اتفاقاتی است که در 

حاشــیه این حرکت مردمی عظیم رخ می دهد که باید 
مورد توجه قرار بگیرد.

این مستندســاز در پاســخ به اینکه تهیــه و تولید 
فیلم های مستند با موضوع »اربعین حسینی« را چقدر 
الزم می داند، اظهار کرد: اصــوال یکی از وظایف به ذات 
سینمای مستند آگاهی بخشــی است؛ یعنی وقتی که 
هدف در جامعه تاثیرگذاری اســت، سینمای مستند 
می تواند در ایــن زمینه با اطالع رســانی دقیق خیلی 
کمک کننده باشــد. طی سال های گذشــته آنچه در 
حوزه مستندسازی از اربعین داشتیم خیلی در جامعه 
تاثیرگذار بود. نکته ای  که در رابطه با این موضوع مهم 
است این است که یک اصلی به نام خود پیاده روی اربعین 
وجود دارد و در کنار آن هزاران داســتان تکرارنشدنی 
دیده می شود که تمام شدنی نیست. مثل مستند وحید 
چاووش که روایت گر داستان پیرزنی بود که برای زائرین 
امام حســین)ع( خدمت رســانی می کرد. به نظرم این 
فیلم واقعا خوب و تاثیرگذار بود. از دیدگاه من به خود 
پیاده روی اربعین و ابعاد معنــوی اش می توان در قالب 
مستند، پرداخته شود اما در کنارش آنچه مهم تر است، 
بحث اتفاقاتی اســت که در حاشیه این حرکت مردمی 
عظیم رخ می دهد و به نظرم خیلی می تواند تاثیرگذار 

باشد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شنیده ام دفاتر یک 
سری از آیات عظام خودشان مســتقیما اقدام به تولید 
فیلم های مستند با موضوعات مختلف اربعین می کنند و 
این اتفاق خیلی مبارکی است، یعنی به نوعی از پتانسیل 
موجود استفاده می شــود. نکته اساســی که در اینجا 
نباید فراموش شود این اســت که اصوال مستندسازان، 
قشر هنرمند و روشنفکر جامعه هســتند و طبعا زاویه 
دیدشان از افرادی که در ژانرهای خبری و داستانی کار 
می کنند، خیلی متفاوت تر اســت، به دلیل اینکه نگاه 
هنری دارند، بنابراین برای پرداخت به این موضوع باید 
به زبان هنرمندانه ای ابعاد این راهپیمایی و داستان های 
زائرین کربال و افــرادی که خدمت رســانی می کنند، 

انعکاس داده شود.
تاجیک ســپس بیان کرد: نکته  دیگــر در این زمینه 
این است که با گسترش رسانه های اجتماعی، خیلی از 
موانعی که شاید 10 - 15 سال گذشته برای کار کردن 
در این عرصه ها داشتیم، رفع شده است. همان طور که 
رهبر معظم انقالبمان فرمودند، باید در فضای مجازی 
فعال باشیم و برایش وقت بگذاریم و از لحاظ فرهنگی 
کار کنیم، اکنون با توجه به اینکه ابزار تولید هم راحت 
شده است، من فکر می کنم اگر تجربیات و داستان های 
مختلف زائرین با همین تلفن های همراه شان به شکل 
آموتوری گرفته شــود و تجریبات آن ها ثبت شود و به 
اشتراک گذاشته شــود هم تاثیرگذار است، به هر حال 
هر فردی در ســفر به کربال در ایام اربعین یک ســری 
تجریبات منحصر به فرد کســب می کنــد که خوب با 

دیگران به اشتراک بگذارد.
او همچنیــن درباره عملکــرد تلویزیــون در بخش 
پرداخت به اربعین حســینی، گفت: تلویزیون طی این 
سال ها به لحاظ خبری واقعا با انعکاس تصاویر زنده از 
این ماجرا توانسته خیلی خوب اطالع رسانی کند اما در 
بخش مســتند با اینکه ما خودمان در شبکه مستند در 

                              گزارش
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دوسال دو کار خوب از این ماجرا ارائه کردیم، به نظرم 
خیلی جای کار دارد و باید در حوزه سینمای مستند و 

داستانی بیشتر کار کنیم.
تاجیک در پایان در پاسخ به اینکه چگونه باید اثرات 
این حرکت مردمی در فیلم های مستند به گونه ای حفظ 
شــود تا بعد از اتمام آن در سبک زندگی مردم جاری و 
ساری بماند، توضیح داد: تفاوتی که سینمای مستند با 
ژانر برنامه سازی خبری دارد به نوع نگاه به یک موضوع 
مربوط می شود، اگر انتخاب صحیح در موضوع و داستان 
داشته باشــیم حتما یک فیلم مستند تاثیرگذاری اش 
را خواهد داشــت و این موضوع اول بســتگی به همان 
موضوع و دوم به میزان آگاهی فیلم ســاز از این جریان 

دارد که تا چه حدی اطالعات دارد.

چاووش: مسئوالن فرهنگی نگاه سطحی به 
اربعین حسینی نداشته باشن

وحید چاووش، مستندســاز، درباره لــزوم پرداخت 
به تولید فیلم های مســتند با موضوع اربعین حسینی 
خاطرنشــان کرد: نگاه متولیان فرهنگــی به اربعین 
حسینی سطحی و ظاهری شده است و گویا فکری برای 

تاثیر و جذابیت آثار ندارند.
این مستندســاز در همین زمینه توضیح داد: درباره 
اهمیت ماجرای اربعین حسینی و پرداخت به آثاری با 
همین موضوع یک مثال روشن می زنم و آن این است 
که از 12 ماه سال دو ماهش محرم و صفر است که در این 
دو ماه، مردم شادی آشــکار نمی کنند، مراسم عروسی 

برگزار نمی کنند و عزادار هســتند و ما در هر کوچه ای 
که پا بگذاریــم حداقل یک پرچم عــزا می بینیم. پس 
این نشان دهنده این اســت که وقتی دو ماه از 12 ماه 
سال مردم به سیدالشــهدا)ع( معطوف است به نظرم 
به عنوان یک عنصر فرهنگی، متولیــان فرهنگی باید 
به این دو ماه فکر کنند. به عنوان مثــال ما 15 روز در 
سال ایام نوروز را داریم که به همین مناسبت متولیان 
مملکت ما برنامه سازی می کنند؛ در مقابل دو ماه هم در 
سال محرم و صفر را داریم که باید پیش از فرارسیدنش 
درباره اش فکر کرد و تولیــد و برنامه ریزی انجام داد. به 
همین خاطر، شخصا معتقدم باید در تلویزیون نهادی 
تعریف شــود و برنامه ریزی کند. محرم و صفر که فقط 
سینه زنی و عزاداری و نشان دادن مجالس عزا نیست، 
بلکه آداب و رسوم مختلف، سبک عزاداری ها و اجرای 
عزاداری ها در استان های مختلف و همچنین مواردی 
دیگر از این دست همه و همه قابلیت مستندسازی دارند 
اما متاســفانه وقتی همتی برای این کار وجود نداشته 

باشد اتفاقی نمی افتد.
وی درباره زاویه دید درست درباره پرداخت به آثاری 
با موضوع اربعین و محرم و صفر در مستندسازی بیان 
کرد: گاهی اتفاقات خیلی ساده ولی زیبا در این زمینه 
قابلیت های خوبی برای مستندسازی و فیلم سازی پیدا 
می کنند اما به طور مثال، بــرای پرداخت به اربعین ما 
آنقدر پیاده روی را نشــان می دهیم و هرســال همان 
آثار سال قبل را تکرار می کنیم تا مخاطب دلزده شود. 
متاسفانه متولیان امور فرهنگی ما کار را خراب می کنند. 
اربعین که فقط پیاده روی اش نیست. نگاه ها به این ماجرا 
آنقدر سطحی و ظاهری شده که گویا فقط می  خواهند 
با ارائه آثاری مناســبت را بگذرانند و فکری برای تاثیر 
بعدش و جذابیتش نمی شود. به همین خاطر است که 
اساسا فیلم های مستند عمق ندارند و افت پیدا می کنند؛ 
ضمن اینکه برخی آثــاری که از واقعــه اربعین تولید 
می شوند اصال مستند نیستند بلکه گزارش هستند. در 
بخش برنامه سازی ها هم به نظرم یک سری برنامه های 
روتین و تکراری هرسال برای مخاطبان پخش می شود 
که مخاطب لذتی از آن ها نمی برد؛ این در حالی است 
که اصل ماجرا و موضوع کامال زیبا و عمیق است اما نگاه 
متولیان ما به آن روزمره است؛ به دلیل اینکه از قبل برای 

کار فرهنگی برنامه ریزی و هزینه نمی کنند.
او در عین حال تاکید کرد: در ایــن زمینه باید برای 
مسئولین امر فرهنگ سازی شود نه برای مردم تا متوجه 
شوند وقت فکر کردن درباره امام حسین)ع( و ماه محرم 
و صفر یک ماه مانده به مناســبت نیست، بلکه باید در 
طول سال عده ای بنشینند و تمام هم و غم شان محرم 
و صفر باشد تا برای ۹0 روز مردم، فیلم مستند، سریال 
و برنامه های ترکیبی و زنده خوبی تهیه کنند و نگاهی 
نو داشته باشند؛ نه اینکه هرسال همان برنامه ها را تکرار 
کنند. وقتی افرادی باشند که هم و غم و دغدغه محرم 
و صفر را داشته باشند مسلما به دنبال نگاه های جدید و 

زبانی نو از این رویداد و وقایع هستند.
سازنده فیلم مستند »مامان نزیهه« که اثرش درباره 
اربعین حسینی بود، همچنین در پاسخ به اینکه بازهم 
برنامه ای برای ســاخت آثاری با موضوع اربعین دارد، 
گفت: یک کار دیگر در همین زمینه با عنوان »ســیاه« 
سال گذشــته تولید کردیم که مربوط به برادر مامان 
نزیهه است، برادری که ســرباز عراقی بود و روبه روی 
ما می جنگید اما حاال پشــیمان اســت و برای زائرین 
امام حســین)ع( در ایام اربعین خدمت رسانی می کند 
اما متاسفانه تا امروز هیچ نهادی هزینه خریداری این 
فیلم مستند را نداشته است و یک سال از تولید این اثر 

می گذرد و هنوز اتفاقی نیفتاده است.
چاووش در پایان صحبت هایش درباره اینکه چگونه 
اثرات این حرکت مردمی در مستندسازی حفظ شود 
تا بعد از اتمــام آن، همچنان در ســبک زندگی مردم 
جاری و ساری بماند، اظهار کرد: این مسئله به زندگی 
و حال درونی هر فرد بســتگی دارد. این گونه آثار فقط 
جنبه تذکر دارند؛ ضمن اینکه فراموش نشــود. به طور 
مثال، اولین مخاطب فیلم های من نوعی، خودم هستم 
و اول باید به خودم تذکر بدهم و سپس مردم را موعظه 
کنم؛ حاال اینکه چقدر تاثیرگذار خواهد بود به شرایطی 
بستگی دارد که افراد در زندگی شان دارند، یعنی درواقع 
به موعظه کننده و موعظه شونده هم بستگی دارد. در 
مجموع خیلی نمی شــود توقع داشــت تا کار مستند، 
کارستان بکند، چون برای آدمی که خودش را به خواب 

زده باشد نمی شود کاری کرد.

گزارش                                            



آیین کلنگ زنی دومین پردیس سینمایی حوزه هنری 
در اصفهان برگزار شد

آیین کلنگ زنی پردیس سینمایی »ساحل« با حضور 
اعضای شورای اسالمی شــهر اصفهان، مدیران حوزه 
هنری و مسئوالن موسســه بهمن سبز در محل سینما 

»ساحل« اصفهان برگزار شد.
به گزارش ســوره سینما، سینما »ســاحل« یکی از 
قدیمی ترین سینماهای اصفهان با قدمت 50 سال ظهر 
امروز با حضور مســئوالن بنیاد سینمایی فارابی، حوزه 
هنری و موسسه بهمن ســبز، اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان و اصحاب رســانه جای خود را به پردیس 

سینمایی »ساحل« داد.
سخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهان در آیین 
کلنگ زنــی دومین پردیس ســینمایی اصفهان اظهار 
داشت: افتخاری است که نمایندگان شورای پنجم شهر 
که در مجموعه حوزه هنری و موسسه سینمایی بهمن 
شرق با نگاه یک شریک غیرتجاری و رویکرد فرهنگی 
و هنری فضاهای فرهنگی و هنری شهر را برای ارتقا و 

نوسازی و بهسازی شهر فعالیت کنیم.

مهدی مقدری افــزود: تمام تالش ما این اســت که 
بودجه ســال آینده را طــوری تنظیم کنیــم که تمام 
نگاه های مشــارکتی که با ســایر نهادهــا و ذی نفعان 
فرهنگ و هنر اصفهان را که الزم است شهرداری ورود 
کند، در غالب قوانیــن و مقررات فارغ از ســلیقه های 

شهرداران و نهادها ببنیم.
وی با بیان اینکه به دنبال مدیریت یکپارچه فرهنگی 
و هنری در شــهر هستیم، گفت: بر اســاس گزارش ها 
بعد از ایام تعطیالت نوروز در کنــار جریان زاینده رود، 
جریان فرهنگی و هنری در این پردیس ســینمایی راه 
می افتد که امیدواریم این موضوع سرآغاز مشارکت های 
شهرداری اصفهان با متولیان سینمایی و حوزه هنری 
برای احیای پروژه سینما ایران، اندیشه و همایون شود.

رئیس حوزه هنری استان اصفهان نیز در این آیین با 
بیان اینکه دومین پردیس سینمایی اصفهان همراه با 5 
سالن سینمایی، کافه سینما و نخستین موزه سینمایی 
در اصفهان در مکان ســینما ســاحل احداث می شود، 
گفت: امیدوار هستیم همانطور که در پردیس سینمایی 
خانواده را قول دادیم و در هفته هنر انقالب سال گذشته 

به بهره برداری رساندیم، این پروژه نیز در فروردین ماه و 
همزمان با هفته هنر انقالب به بهره برداری می رسانیم.

مهــدی احمدی فر گفت: پــروژه دومیــن پردیس 
ســینمایی اصفهان نیازمند همت مسئوالن شهرداری 
و شورای شهر دارد و امید داریم که در زمینه فرهنگ و 

هنر ارتقا صورت گیرد.
فریده روشــن، رئیس کمیســیون فرهنگی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان نیز در این آیین با بیان اینکه 
اصفهان نیازمند پردیس های ســینمایی متناســب با 
جمعیت و نیاز مردم کالن شــهر اصفهان است، گفت: 
امیدوار هستیم که در آینده نیز با پیگیری مصوبات قبل 
در حوزه فرهنگ و هنر شاهد ارتقای بسترهای فرهنگی 

کالن شهر اصفهان باشیم.
شایان ذکر است که پردیس سینمایی »ساحل« دومین 
پردیس سینمایی اصفهان است که بعد از پردیس سینمای 
»چهارباغ« با ظرفیت 4 سالن و کافه سینما فروردین سال 
آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد. قرار است این سینما 
به شکل پردیس سینمایی 5 سالنه بازسازی شده و موزه 

سینمایی نیز در این مکان ایجاد شود.

کلنگ دومین پردیس سینمایی حوزه هنری در اصفهان  زده شد

                              گزارش
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مدیرعامل موسسه بهمن سبز گفت: بازسازی سینما 
»اندیشه« اصفهان پروژه بعدی این موسسه در راستای 
بازسازی سینماهای حوزه هنری به شکل پردیس های 

سینمایی است.
به گزارش سوره ســینما، محمود کاظمی در مراسم 
کلنگ زنی پروژه پردیس سینمایی »ساحل« اصفهان 
در جمع خبرنگاران گفت: کلنگ زنی پردیس سینمایی 
»ساحل« مطابق وعده های موسسه بهمن سبز، امروز 
با مشارکت و همیاری مسئوالن شورای شهر و شهردار 

اصفهان رقم خورد.
وی با بیان اینکه پردیس ســینمایی »ســاحل« به 
احتمال قوی پیش از نوروز ۹7 افتتاح می شــود، افزود: 
این مجموعه سینمایی با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد 
تومان به عنــوان دومین پردیس ســینمایی اصفهان 

ساخته می شود.
مدیرعامل موسسه بهمن ســبز حوزه هنری با اشاره 

به اینکه سینما ساحل قدمت 50 ساله دارد، تاکید کرد: 
ساخت سینماهای تک سالنه در تمام دنیا منسوخ شده  
است و بر این اساس سینماهای حوزه هنری نیز به شکل 

چندسالنه و پردیس سینمایی ساخته می شود.
کاظمی اضافه کرد: مدت زمان در نظر گرفته شــده 
برای بهره برداری از پروژه پردیس سینمایی ساحل 5 ماه 
است و امیدواریم با همکاری حوزه هنری، موسسه بهمن 
سبز، موسسه سیمای شهر و شهرداری اصفهان اواخر 
سال ۹6 و یا نیمه اول فروردین ماه ۹7 به بهره برداری 

می رسد.
وی تاکید کرد: بازسازی سینما اندیشه پروژه بعدی 
این موسســه در راستای بازسازی ســینماهای حوزه 
هنری به شکل پردیس های ســینمایی و سینماهای 

چندسالنه است.
مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری در پاسخ 
به سوالی درباره وضعیت حقوقی سینما »ایران« تصریح 

کرد: واگذاری این سینما به حوزه هنری همچنان در 
حال گذراندن مراحل اداری اســت و پس از واگذاری، 

برنامه بازسازی این سینما  نیز دنبال خواهد شد.

رئیس حــوزه هنــری اظهار کــرد: ایــن مرکز در 
سیاســت های خود، اصلی تغییرناپذیــر دارد، آن  هم 
حمایت از هنر ارزشی است، در همین راستا رویکرد این 
سازمان در اکران همانند گذشته است و تغییری در آن 

ایجاد نخواهد شد.
به گزارش سوره سینما، محسن مومنی شریف، رئیس 
حوزه هنری با بیان این که سیاســت های حوزه بر پایه 
حمایت از هنر انقالبی شکل گرفته، اظهار کرد: هدف 
از تشــکیل حوزه هنری از ابتدا راه انــدازی یک مرکز 
فرهنگی صرف نبــود، چون چنیــن نهادهایی از قبل 
نیز وجود داشــتند، اما جایی که در آن از هنر ارزشی و 

انقالبی حمایت شود یک نیاز ضروری بود.
وی افزود: حوزه هنری جدا از کارکردهای ارزشــی 

خود در عالم هنر در امــر تربیت هنرمنــدان متعهد 
نیز نقشی چشــمگیر طی 4 دهه گذشته داشته است. 
این رویکرد تا به امروز نیز ادامه داشته است. گواه این 
ادعا را هم در تربیت نیروهایی کــه از ابتدا تا به امروز 
در حوزه هنری فعالیت داشــته اند به خوبی می توان، 

مشاهده کرد.
این مدیر سینمایی در پاســخ به این سوال که طی 
ماه های اخیر فعالیت حوزه هنری در عرصه تجســمی 
طی چند ماه گذشته رشد چشــمگیری داشته است، 
گفت: هنرهــای تجســمی دنیایی گســترده ای که 
بخش های مختلف دارد و هر یــک نیز می تواند محلی 
برای پرداختن به ارزش های واالی دینی و انقالبی باشد، 
برای همین با آغاز مدیریت مسعود شجاعی طباطبایی 

نگاه به این حوزه نیز بسیار جدی تر شده است.
وی تاکید کــرد: البته تالش ما این اســت که صرف 
برگزاری نمایشگاه های نقاشی، پوستر، خوشنویسی، 
عکــس و... وظایف مــا را در این حوزه شــکل ندهد، 
بلکه می خواســتیم با حمایت از هنرهــای مربوطه به 
استعدادهای جواب فرصت شکوفایی دهیم. در ضمن 
دقت داشتیم تا کارمان به واســطه باال رفتن کمیت، 
دســتخوش افت کیفی نشــود. برای همین با انتخاب 
هیئت داوران آگاه و اســتاد تالش کردیم تا به بهترین 

دست آورد در حوزه هنرهای تجسمی دست یابیم.
مومنی شریف در بخش دیگری از سخنان خود به هنر 
پر مخاطب سینما اشاره کرد و یادآور شد: هنر هفتم به 

واقع پرمخاطب ترین هنر در همه دنیا است که بسیاری 
از موضوعات به واسطه این هنر اشاعه داده می شود، اما 
ما نتوانســته ایم آنچنان که باید از این هنر برای تبلیغ 
مفاهیم مورد نظر در جهان بهــره ببریم، چون در این 
زمینه پخش خوب نداشــته ایم، ولیکن باید این ضعف 
را برطرف کنیم تا آثار خوب و ارزشــی سینما ایران در 

معرض دید تمام جهانیان قرار گیرد.
مومنی شریف در پاسخ به این سوال که سیاست های 
حوزه هنری پیرامون اکران فیلم همانند گذشته است 
و تغییــر نخواهد کرد؟ گفت: ما سیاســت و روش غیر 
منطقی پیش نگرفته ایم که بخواهیم هم اکنون آن را 
تغییر دهیم. حوزه هنری به عنوان یک سازمان ارزشی 
و انقالبی موظف و مکلف است تا از هنر ارزشی حمایت 
کند، برای همین طبیعی اســت که اقــدام به پخش 
فیلم هایی نکند که در آن ارزش های مورد نظر زیر سوال 
رفته است. با این توضیح ما همچنان به رویکرد خود در 

بحث اکران پایبند هستیم.
رئیس حوزه هنری در پاسخ به سوالی پایانی مبنی بر 
اینکه آیا رویکرد حوزه هنری در بحث اکران ربطی به 
دسته بندی های سیاسی ندارد؟ تصریح کرد: اکنون بعد 
از گذشت چند سال بر همگان مشخص شده که رویکرد 
مورد نظر حوزه هنری هیچ ربطی به گرایشات سیاسی 
ندارد، بلکه میزان و معیار ارزش های اســالم و انقالب 
اســت که ما را مجاب می کند فیلمی را در سینماهای 

حوزه اکران کنیم.

محمود کاظمی:

بازسازی سینما »اندیشه« اصفهان در دستور کار حوزه هنری است

مومنی شریف:

سیاست حوزه هنری در اکران، تغییر نخواهد کرد

گزارش                                            
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 از جذب مخاطب تازه تا برندسازی در بخش سینماداری

کار شما با توجه به گستردگي سینماهاي حوزه 
هنري در سراسر کشور چگونه تعریف مي شود؟ 
آیا بازه زماني مشخصي را براي این کار در نظر 

مي گیرید؟
اســماعیل هویدا: با توجه به این که، بخشي از کار ها بر 
عهده خود مدیران سینما اســت که با ما همکاري دارند، 
حضور بنــده و همکارانمان نیز به طور محســوس و غیر 
محسوس در استان ها روند بازرسي را تکمیل مي کند، اما 
این بازرسي ها به صورت رندم است و بازه ي زماني خاصت 
ومشــخصي براي آن در نظر گرفته نمي شود،همیشــه 
ولیکن در ســاعات و روز هاي مختلــف هفته صورت مي 

گیرد.
آیا در طي بازرسي ها با معایب و یا نقاط ضعف روبرو 

مي شوید؟
در طي بازرســي هایي که صورت مي گیرد اگر ضعفي 
وجود داشته باشد، به مدیران سینما به صورت فردي و یا 

جمعي در طي جلساتي اطالع داده مي شود.
در روند بازرسي ها چه چیز هایي مدنظر و بازرسي 

شماست؟
صفر تا صد را رصد مي کنیم، از نحوه بلیت فروشي گرفته 
و حتي قبل تر از آن نحوه نصب پالکارد ســر در ســینما، 
عکس ها، سانس بندي ها، و اطالعات روي شیشه گیشه 
بلیت فروشي همه و همه را بررسي مي کنیم. ما برندي را 
مي خواهیم حفظ کنیم و از همکاران مي خواهیم که آن 

را رعایت کنند.
یعنی از راه یکسان ســازی این مجموعه بزرگ به دنبال 

ایجاد یک برند معتبر در زمینه سینماداری هستید.
ما نحوه تعامل نیروهاي خود بــا مخاطبان مانند بلیت 
فروش، کنترل کننده بلیت، ابطال کننده بلیت و پاســخ 
دهنده تلفن هــا و حتي جزئي ترین مــوارد مانند نظافت 
سالن ها، نظافت ســرویس هاي بهداشــتي، موتورخانه 
سینما و نحوه پوشش همکاران در سینما را به عنوان یک 

محیط فرهنگي مورد بازرسي قرار مي دهیم.
منظور شما این است که تمام سینماهاي حوزه 
متحدالشکل  و ساختار  پوشش  لحاظ  از  هنري 

هستند؟
همه به یک شکل نیستند به طور مثال یونیفرم پرسنل 
در شــهرهاي جنوبي پیراهن و شــلوار و در شمال کشور 
کت و شلوار است، اما لباسي که پرسنل دریک سینما مي 
پوشند شبیه به هم اســت،این موضوع بستگي به شرایط 

آب و هوایي استان دارد.
موسسه بهمن سبز منشــور اخالقي براي پرسنل خود 
دارد که در تمام ســینماها نصب شده است و همکاران ما 
موظف به رعایت آن هستند. برخي موارد کلیات محسوب 

مي شود؛مانند به وقت بودن فروش بلیط ها و نمایش فیلم، 
تبلیغات قبل از اکران فیلم ها، ...که همه مورد برسي قرار 
مي گیرند و اگر در جایي کم و کسري وجود داشته باشد،به 

آن ها متذکر مي شویم.
با توجه به این که شما سابقه مدیریت سینما را 
دارید،از نظر شما نقاط قوت و ضعف سینماهاي حوزه 

هنري چیست؟
تمام ســینماهاي حوزه هنري به صورت یــک پارچه و 
متحدالشکل اداره مي شوند. موسسه بهمن سبز، با حضور 
مدیرعامل آن، مدیر فني و پشتیباني، مدیر مالي، مدیر اکران، 
مدیر اداري و دیگر همکاران و ما به عنوان بازوهاي اجرایي 
همه تابع شرایط هستیم، نقطه قوت تابعیت در این سیستم 
است. اگر ضعف و کاستي وجود داشته باشد به قدمت بناهای 

سالن هاي سینما باز مي گردد. 
برخي از سالن هاي ســینمایي ما قدمت  ۳0تا 40 ساله 
دارند ،که با گزارش مدیران این سالن ها و یا سرکشي هاي 
مدیر عامل و دیگر همکاران متوجه مشــکالت آن ها شده 
و در دست تعمیر و بازســازي قرار مي گیرند.خداروشکر 
سینماهاي ما نسبت به سال ۹2 تغییرات خوبي را داشته 
اند،بســیاري از این ســینماها به بهترین سیســتم هاي 

نمایشي تجهیز و نوسازي شده اند.
هدف ما به عنوان تیم بازرسي اعتالي سینماهاي حوزه 

هنري و در نهایت تمامي سینماهاي کشور است.
اســتراتژي مدنظر ما رسیدگي به ســینماها از طریق 

ارتباط با مدیریت سینما و مسئول استان ها است.
ایجاد انگیزه میان همکاران، حفظ قانون مشتري مداري 
و چیدمان خاص نیروها براساس بازدهي بیشتر از جمله 
موارد مورد توجه مااست، که ســعي در حفظ و بَست آن 

داریم.
نباید فراموش کنیم که همه این ها میســر نمي شــد 
مگر به سبب کار با عشــق، با عشق در کارمان است که ما 
توانسته ایم در سرتاسر کشور از شرقي ترین استان ها تا 
ایالم و کردستان در غرب کشور این شرایط را ایجاد کنیم 
و ما سعي داریم این را به نسل هاي بعدي این راه منتقل 
ســازیم،آن هایي که قصد دارند صنعت سینماي ایران را 

سرپا نگه دارند.
چه راهکارهایی نه صرفًا تئوري وجود دارد که 
مي توان مخاطبان سینماهاي حوزه هنري را افزایش 

داد؟
این موضوع بــه نحوه نظارتي مــا و آموزش هاي ضمن 
خدمت که2 بار در سال براي همکارانمان برگزار مي شود، 
برمي گردد. شعار ما مشــتري مداري است، که در منشور 
اخالقي موسسه نیز لحاظ شده اســت.از سال 1۳۹2که 
اداره سینماهای حوزه هنری به موسسه بهمن سبز داده 

شده است، این سیر صعودي دائماً در حال افزایش و رشد 
است، آمار مخاطبان و مبالغ فروش ما حاکي از آن است.

در واقع ما توانسته این سینماهایمان را به درجه سود دهي 
برســانیم که نه تنها مخاطبانمان راحفظ کرده ایم بلکه 

مخاطبان جدیدي را نیز جذب کرده ایم.
ما به ازاي هر فیلمي که اکران مي کنیم طیف جدیدي 
از مخاطبان را جذب مي کنیم که در این راستا به مدیران 
سینماهایمان آموزش داده شــده است، براي نمونه فیلم 
»قهرمانان کوچک« قشر دانش آموز، »ماجراي نیمروز« 
طیف خاص سیاسي و »ایســتاده در غبار« طیف مذهبي 

جامعه را به خود جذب کرده است.
این هنر است که ما به جز مخاطبان همیشگي مخاطب 

جدید را نیز جذب کنیم.
آیا باز سازي هاي صورت گرفته در طي چند سال 
اخیر در جذب مخاطبان جدید مؤثر واقع شده است؟

مطمئناً که تأثیرگذار بوده است، نمونه بارز آن بازسازي 
سینماي بهمن تهران و چهارباغ اصفهان، ساخت سینماي 
آزادي آبادان و آزادي بیجار است که افزایش چشمگیري 
در جذب مخاطب داشته است.ما رشــد فزاینده اي را با 
بازسازي ســینماي بهمن تهران پشــت سرگذاشتیم به 
گونه اي که در همین شش ماه ابتداي سال جاري به رشد 

۳00درصدي فروش در این سینما رسیده ایم.
تجهیز ســینما به سیســتم هاي صدا و تصویر کیفیت 
باال،صندلي هاي مناســب، مدیریت خوب سینما و بحث 
نظارتي مدیریت خود سینما و تیم بازرسي ما باعث افزایش 
بهروري شده اســت به طوري که سینماي بهمن تهران و 
ســینماي چهارباغ اصفهان در طي شش ماه گذشته یک 
میلیاردي شده اند در حالي که هنوز بسیاري از سینماها 

به این آمار دست نیافته اند.
بخش دیگري از این افزایش مخاطب در گروي این بوده 
است که، سینماهاي ما مجهز به پخش دیجیتال شده اند 
به طوري که در خیلي از سینماهاي ما در یک سالن 2 تا 
4 فیلم به طور همزمان اکران مي شــود، این باعث شده 
است که در بسیاري از شهرستان ها و استان هایي که فقط 
داراي یک سالن سینما هستند مردم بتوانند فیلم ها را به 

روز تماشا کنند.
ما ارتباط خود را نه فقط به واســطه اکــران فیلم هاي 
پرفروش بلکه به واسطه اکران به موقع فیلم  ها با مخاطبان 
حفظ کرده ایم و این باعث شــده اســت که مخاطبان ما 
همیشــه برنامه تفریحي خود را به طــور ماهیانه و حتي 
هفتگي در سینماهاي ما سپري کنند. ما به واسطه اکران 
به موقع فیلم ها توانســته ایم براي فیلم هاي متوســط 

مخاطب بیشتري جذب کنیم.

 اسماعیل هویدا مدیر بازرسی موسسه بهمن سبز از موفقیت این موسسه در جذب 
مخاطبانی تازه برای سینماهای حوزه هنری خبر داد.

اسماعیل هوایدا مدیر بازرسي سینماهاي تحت پوشش حوزه هنري در این گفت و گو 
درباره ویژگی های کارش، امتیازهای سینماهای بهمن سبز و جریانی صحبت کرده که در این 

مجموعه وجود دارد و هدف آن رسیدن به یک برند معتبر در سینماداری است.
سمیرا قریب

گفتگو با مدیر بازرسی موسسه بهمن سبز

                              گفتگو



21سوره سینما       خبرنامه داخلی سازمان سینمایی حوزه هنری         آبان   1396

گام نخســت تحقیق و پژوهش در هر زمینه، فراهم بودن اطالعات کافی و مورد 
نیاز است. به دیگر سخن پژوهشــگر نیازمند مجموعه ای از اطالعات صحیح، مفید 
و جامع اســت که به صورت طبقه بندی شــده در جایی مانند وب سایت به عنوان 
پایگاه اطالعاتی جمع آوری شده باشــد. اما در این میان، فقدان یا عدم دسترسی 
به داده های مورد نیاز همواره یکی از موانع مهم پیش  روی محققان و پژوهشگران 
در رشــته های گوناگون فرهنگــیـ  هنری بوده و هســت. در بســیاری از موارد 
پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در رشته های مختلف از جمله رشته های مرتبط 
با علوم فرهنگی، اجتماعی، هنری و ... عموما با مشکل فقدان داده ها و عدم وجود 
اطالعات و آمار مناسب، ارزشمند و قابل اســتناد روبه رو هستند، گاهی نیز امکان 

دسترسی سریع و آسان به چنین اطالعات و داده هایی برای آنها فراهم نیست. 
البته در این میان، مراکز دانشگاهی و پژوهشــی طبعا نقش چشمگیر و بسزایی 
در شکل گرفتن اینگونه پایگاه های اطالعاتی و مجموعه داده ها دارند اما بهتر است 
ابتدا به این نکته بپردازیم که این مجموعه اطالعات گردآوری شده که از آن سخن 

رفت به چه معناست؟ 
شــاید بهترین عنوانی که بتوان برای چنین مجموعه ای بــه کار برد، همان عنوان 
معروف »بانک جامع اطالعات« باشــد. بانک جامع اطالعــات در واقع مجموعه ای 
ســازمان یافته از اطالعات و داده های مرتبط با هم است. چنین بانک های اطالعاتی 
که طبعا به صورت اینترنتی قابل دسترس هستند، امکان جست وجو و مطالعه حجم 
وسیعی از مطالب و داده ها را در اختیار محقق قرار می دهد. اطالعات منظم و طبقه بندی 
شده این  گونه ســامانه های اینترنتی به پژوهشــگر کمک می کند تا بر اساس طیف 
گسترده ای از داده های مستند و جامع موضوع مورد نظر خود را بررسی، تحلیل و در 

صورت لزوم به رشته تحریر درآورد. 
نکته شــایان توجه در این بین، تفاوت برخی موضوعات و رشته ها در این زمینه 
اســت که از قضا بانــک اطالعاتی جامع و کاملــی دارند. یکی از ایــن موضوعات 

سینماست.  
به سال 127۹ خورشیدی، مظفرالدین شاه قاجار، نخستین دستگاه سینماتوگراف 
را به ایران آورد و همین اتفاق، سر آغازی شد برای سینمای ایران. نخستین فیلم غیر 
صامت فارسی نیز »دختر لر« بود که اردشیر ایرانی آن را به سال 1۳12 خورشیدی 
تولید کرد. این دو نمونه خود شاهدی بر اهمیت بانک جامع اطالعات سینمای ایران 
بودند. هنری که بیش از صد ســال از عمر آن می گذرد و حجم عظیمی از اتفاقات، 
نام ها، تاریخ  و ... را در بطن خود جای داده اســت طبعا نیازمند چنین منبعی برای 
اطالعات بوده و هست. سینمای ایران که امروز بیش از هر زمان کیفیتی جهانی پیدا 

کرده و حضور چشمگیری در عرصه بین المللی دارد، قاعدتا ماحصل تالش و فعالیت 
چهره های گوناگون است؛ کسانی که نه فقط در بخش های هنری که در حوزه های 

مختلف فنی حضور داشته اند. 
این بانک اطالعاتی بزرگ، آرشیوی غنی از تاریخچه سینمای ایران از آغازین گام ها 
تا به امروز است، مضافا اینکه در معرفی فیلم های سینمایی به نام بردن از نویسنده، 
کاگردان و بازیگران اکتفا نکرده و مشخصاتی کامل و جامع عوامل فیلم، مشخصات 
فنی، خالصه فیلم، بیوگرافی و سوابق هنری سینماگران ایرانی را در خود گنجانده 
اســت. به عالوه اطالعات مربوط به جشنواره های مهم ســینمایی کشور همچون 
جشنواره بین المللی فیلم فجر، جشــنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، جشن 
خانه سینما، جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، جشنواره بین المللی فیلم رشد، و  

جوایز و افتخارات سینمای ایران را نیز شامل می شود. 
روشن است که با در اختیار بودن چنین گنجینه غنی و ساختارمند، کار برای هر 
محقق و پژوهشگری در زمینه هنر هفتم ساده می شود. اگر پژوهشگری و یا حتی 
روزنامه نگاری برای تهیه یک مقاله و گزارش نیاز به داده خاصی در این زمینه داشته 
باشد، به ســادگی و با ســرچی کوتاه قادر خواهد بود ریزترین و گاهی نایاب ترین 

اطالعات در زمینه یک فیلم سینمایی یا یک سینماگر را پیدا کند.
البته اهمیت این بانک جامع اطالعاتی تنها در این مورد خالصه نمی شــود؛ این 
دیتابیس نه فقط برای ســینمای ایران که برای ســینمای هر کشور، حکم میراث 
فرهنگی را دارد چرا که با جای دادن تک تک آثار ســینمایی و چهره های موثر در 
تهیه و تولید آنها، معرف شخصیت سینمایی یک کشور خواهد بود. جمال امید که به 
عنوان نخستین تاریخ نگار سینمای ایران آثار متعددی در این زمینه به رشته تحریر 
درآورده است خود سهم عمده ای در پاسداشت این میراث هنری داشته و دارد اما 
امروز با توجه بــه اهمیت تکنولوژی و در واقع مجازی و اینترنتی شــدن اطالعات، 
چنین بانک اطالعاتی نقش شایانی در معرفی و نگهداری اطالعات سینمایی کشور 

ما ایفا می کند.
به هر روی جهان امروز ما، عصر اطالعات و ارتباطات است، عصری که به موازات 
انفجار داده ها و اطالعات، ذخیره و و امکان بازیابی این داده ها ضرورتی انکارناپذیر 
اســت. نکته ای که به صورتی مثبت و قابــل توجه در زمینه هنر هفتم در کشــور 
ما وجود دارد و امید است تا در ســایر رشــته ها به ویژه های حوزه های فرهنگی، 
اجتماعی و دیگر هنرها نیز به همین نحو توســعه و ارتقا یابــد، چرا که مهم ترین 
سرمایه در قرن بیست ویکم ســرمایه فکری و قدرت اطالعات است و دسترسی به 

مجموعه ای طبقه بندی شده از آن، نیاز حیاتی امروز.

یرانی ا میراث هنرهفتم  مثابه  به  اطالعات سینمایی؛  بانک جامع 
سبا  فرجاد

یادداشت                                      
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                              گفتگو

مدیر مرکز »تلویزیون و انیمیشن سوره« در گفتگو با »سوره سینما« عنوان کرد:

وظیفه اصلی ما مشارکت است نه تولید
احســان کاوه مدیر مرکز 
تلویزیون و انیمیشــن سوره 
حــوزه هنری از تــازه ترین 
فعالیت هایی که در این مرکز 

انجام شده خبر داد.
مدیر مرکــز »تلویزیون و 
انیمیشن ســوره« زیر نظر 
ســازمان ســینمایی حوزه 
هنری دربــاره رویکردها و 
فعالیت هایی کــه به تازگی 
ثمر رسیده اســت به سوره 
ســینما گفت: رویکردی که 
ما به مقوله انیمیشــن داریم 
تبدیــل آن به یــک هنر-

صنعت جدی اســت که هم 
اشتغال و سرمایه ایجاد کند 
و هم تولیداتی داشته باشیم 

که متناســب با منزلت مخاطب باشــد. در این راستا 
فعالیت هایی آغاز کردیم که متمرکز به تهران نیست 
و از اهالی این رشته در سراســر ایران استفاده کردیم 
چون معتقدیم صنعت انیمیشن باید بتواند بدون اتکا 
به جغرافیای خاص و از طریق زیرســاخت شبکه ای 

ارتباط را برقرار کند.
وی افزود: بر این اســاس ما به رصــد فعاالن حوزه 
انیمیشــن در ســطح کشــور پرداختیم و گروه های 
مختلفی را در کرمانشــاه، لرستان، مشــهد، یزد، قم 
شناسایی کردیم. ســعی داریم پروژه هایی را متناسب 
با ســرفصل های راهبردی که مد نظرمان است پیش 
ببریم و این گروه ها را به هم متصل کنیم تا بتوانند با 
هم کار کنند. در این راستا با یک مرکز در یزد همکاری 
نزدیکی را آغاز کردیم و قرار شد در برخی پروژه های 
شان مشــارکت کنیم و تولید انیمیشــن را به صورت 

صنعتی پیش ببریم. 
احســان کاوه ادامه داد: عالوه بر یــزد با گروه های 
مختلف انیماتور در شهر قم نیز آشنا شده و قرار است 
برای تولید سریالی با محوریت نهاد خانواده همکاری 
تازه ای آغــاز کنیم. این پــروژه در مرحله مقدماتی و 
آماده سازی طرح اولیه است. همچنین بنا داریم یک 

فیلم سینمایی  با هنرمندان کرمانی کلید بزنیم.
وی بیان کرد: در مشــهد هم در تولید یک انیمیشن 
کوتاه به کارگردانی ســید مجتبی موسوی مشارکت 
داشتیم که با تکنیک استاپ موشن و کیفیتی باال کار 
شده است. این پروژه که »آقای گوزن« نام دارد تقریبا 
به پایان رسیده است. تولید این انیمیشن از مهرماه ۹4 
آغاز شد و داستان آن در زمانی نامعلوم، در ایستگاه و 
قطار مترویی که به لحاظ محیطــی به جوامع مدرن 
اروپایی نزدیک اما رو به ویرانی است، روایت می شود. 
مردمان این جامعه حیوان چهرند؛ انســانیت و اخالق 
را از یاد برده و از هیچ گناهی پرهیز ندارند. این اثر که 

برای مخاطب بزرگسال تولید شده است.
مدیر مرکز »تلویزیون و انیمیشــن سوره« با اشاره 
به اینکه به دنبال شناســایی اســتعداد در شهرستان 
های دیگر هســتیم، گفت: ما در این مرکز ســرفصل 
های جدی دربــاره صنعتی کردن هنر انیمیشــن در 
دســتور کار داریم و مباحثی چــون ، برقراری ارتباط 
بین ســرمایه گذار و تولید کننده ، ایجاد شرایط سود 
ده برای تولید کننده و هم سرمایه گذار، استعدادیابی 
بر مبنای اصول علمی، تولید زیرســاختی و سیستمی 
صنعت انیمیشن و ورود و بومی سازی دانش انیمیشن 

در اولویت های ما هستند.
کاوه توضیح داد: آنچه مسلم است اینکه تهران دیگر 
پتانسیل جذب نیرو ندارد و فرهنگ تمرکزگرایی باید 
از بین برود. امــروز با وجود فضای مجــازی و ارتباط 
شبکه ای مهم نیســت کجا زندگی می کنید. من در 
بخش تلویزیونی مشــغول تولید پروژه ای هستم که 
کارگردانش کانادا هست و یکی از عوامل در شهرستان 

و مرتبا باهم جلسه برگزار می کنیم.
وی اظهار کــرد: امروز ضرورت ایجاد کســب و کار 
جدید بیش از هر زمان دیگری احســاس می شــود و 
جوانان در این مسیر با هوش و اســتعدادی که دارند 
سعی کردند از دنیا عقب نمانند به همین جهت است 
که در صنعت انیمیشــن ایران از نظر تکنیکی حرفی 
برای گفتن داریم. تنها مشکل ما مقوله کنترل نظم و 

هماهنگی در کار تیمی است. 
وی ادامه داد: ضمن اینکه در صنعت انیمیشن نباید 
کارها در گروه های کوچک و با مقاصد جشــنواره ای 
تولید شــود بلکه ســعی کنیم مخاطب را راضی نگه 
داریم. رســیدن به این مهم، تنها وقتی میســر است 
که تولیدکنندگان به درآمدزایی فکــر کنند. صنعت 
انیمیشن یعنی فعالیتی که در عین هنری بودن باعث 
کسب درآمد شود. اگر صنعت ما به پشتگرمی حمایت 
دولتی باشد هیچوقت شکل نمی گیرد چون صاحبان 

اثر دیگــر نگران بازگشــت 
هزینه نیستند.

احسان کاوه تاکید کرد: در 
مرکز تلویزیون و انیمیشــن 
ســوره مــی خواهیــم نگاه 
حمایتی را تغییــر دهیم. به 
این معنی کــه اوال تولیداتی 
مد نظرمان باشــد که مردم 
از آن بهره ببرنــد نه کارهای 
صرفا جشــنواره ای. چرا که 
هنر برای هنــر زمانی مفید 
خواهد بود که انیمیشــن از 
نیاز اصلی خود اشــباع شده 
باشــد. دوما به جای حمایت 
بالعــوض، تســهیالت وام و 
مشارکت داشته باشیم. تولید 
کننــده باید برای بازگشــت 
سرمایه اهمیت قائل شــود تا بتواند تولید را برحسب 

نیاز مخاطب انجام دهد.
وی گفــت: محصوالتی که حمایــت بالعوض دارند 
غالبا پخش نمی شــوند و این اصال برای شان مهم هم 
نیست چون سودشان را اول برده اند. این ضعف بزرگ 
تولیدات حمایت شده اســت در صورتی که تمام دنیا 
سودشــان از توزیع به دســت می آید و یک اثر زمانی 
گارانتی پیــدا می کند که مخاطب طالب آن باشــد و 
بابت دریافت آن هزینه دهد. هر زمان در این بخش به 
شرایط مطلوب رسیدیم می توانیم به سوی حمایت از 

کارهای هنری قدم برداریم.
کاوه همچنین با اشــاره به اینکه آموزش آکادمیک 
از مشکالت بزرگ انیمیشن در ایران است، گفت: تنها 
رشته دانشــگاهی ما در این حوزه کارگردانی است و 
هرساله بســیاری از جوانان وارد این رشته می شوند و 
در نتیجه هدف شان به کارگردان انیمیشن شدن است 
در صورتی که این هنر از بخش های بســیار متنوعی 
تشکیل شــده که هیچکدام شــان به جز کارگردانی 
آموزش داده نمی شــود. مهمترین مساله زیرساختی 
فراهم کردن فضایی است که هر یک از این بخش ها به 

صورت تخصصی و مجزا تدریس شود.
مدیر مرکز »تلویزیون و انیمیشن سوره« در پایان عنوان 
کرد: ما در این مرکز وظیفه مان تولید نیست چون از پشتوانه 
های خوبی برخورداریم و دغدغه بازگشت سرمایه نداریم پس 
باید از این فرصت استفاده کرده و به فکر تجهیز زیرساخت 
ها باشیم. در این صورت است که می توانیم با شرکت های 
خصوصی مشارکت کرده و از آنها بخواهیم در راه تولید گام 
بردارند. این تعامل به نفع همه است و شرکت ها و کارکنانش 
عالوه بر اینکه جسارت تولید پیدا می کنند، قادر به تامین 
نیازهای مالی خود شــده و از آن طرف به ســودآوری می 
اندیشند. این شکل فعالیت باعث می شود چرخه سالم تری 

پیش روی صنعت انیمیشن داشته باشیم.
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گفتگو                                               

گفتگو با حیدر مرادی مدیرسینما بهمن سنندج

ایده هایی نو برای سینماداری
حیدر مرادی که سه سال است مدیریت سینما 
بهمن سنندج از سینماهای زنجیره ای حوزه هنری 
را برعهده دارد، درباره برنامه های خود برای جذب 

مخاطب به سینما سخن گفت.
شهر زیبای سنندج 420 هزار نفر جمعیت دارد که در 
سال 95 بیش از 250 هزار نفر آنها به سینما رفته اند. در 
سنندج دو سینما فعال است. پردیس بهمن و سینما 
شیدا. سینما بهمن در دهه 50 شمسی ساخته شده. در 
سال 91 پردیس سینمایی بهمن )متعلق به حوزه هنری( 
با سه سالن )569، 130 و 60 صندلی( به جای سینمای 

قبلی راه اندازی شد.
سینما شیدا که در دهه 70 آغاز به کار کرده تنها 
سینمای بخش خصوصی این شهر است. در پردیس 
بهمن که راه می روید متوجه حال و هوای خاص آن 
می شوید. دیوارهای سینما از آثار هنری پر است. 
تابلوهای نقاشی و خطاطی و عکس ها و بیوگرافی 
بازیگران سرشناس سینما، تعریف مفاهیم کلیدی مثل 

میزانسن و حتی دیالوگ های ماندگار فیلم ها.
حیدر مرادی سه سال است مدیریت پردیس بهمن را 
برعهده دارد. او در این مدت با راه اندازی سینما تک، 
سینمای کودک، اکران های مردمی و برگزاری جلسات 
دوبله همزمان به این سینما، جانی تازه داده است. آمار 
حضور مردم سنندج در سینما و همچنین رونقی که 
این روزها این صنعت در این شهر دارد، عاملی شد تا 

گفتگویی با این مدیر داشته باشیم.
در آغاز بحث می خواهم از مردم این شهر بگویید. 
250 هزار نفری که برای فیلم دیدن به سینما آمده اند. 
به نظر می رسد سینما رفتن یکی از سرگرمی های اصلی 

مردم این منطقه است.
مردم ســنندج در کنار این که فیلم بین هســتند، 
ســینما را خیلی جدی دنبــال می کنند و برایشــان 
ســینما، در کنار موســیقی و آواز جزو عالیق اصلی 
اســت. آنها ســلیقه و ذائقه خاصی دارند و به راحتی 
فیلمی را انتخاب نمی کنند. در بســیاری از شــهرها، 
فیلم های کمدی پرفروش هســتند امــا در پردیس 
بهمن، »فروشنده« ۳0 هزار بیننده، »ابد و یک روز« 
2۹ هزار بیننده داشــت. همین موضوع نشان دهنده 
گرایش و سلیقه مردم اســت. بعضی افراد و خانواده ها 
برای دیدن یک فیلــم، چند بار به ســینما می آیند و 
اگر بعضی اقشــار نمی توانند به سینما بیایند به خاطر 

مشکل اقتصادی است.
پردیس بهمن، تنها سینمای شهر نیست. شما یک 
رقیب هم دارید اما پردیس بهمن با سه سالن، انتخاب 

اول مردم است.
یکی از دالیــل حضور مردم در این ســینما محیط 
امن و خانوادگی آن است. من روی این موضوع خیلی 
حساسم که فضای سینما، مناســب برای خانواده ها 
باشــد. رقیب اصلی ما طبیعت ســنندج است. مردم 
خیلی عالقه مند هستند اوقات فراغتشان را در طبیعت 

زیبای شهر بگذرانند.
از شهرهای اطراف هم به سینمای شما می آیند؟

آخر هفته ها از شــهر قروه، همدان، سقز و شهرهای 
نزدیک تماشاگر داریم. به ویژه برای اکران فیلم کودک 

مسافران بیشتری داریم.
اجرای طرح سینما کودک، سینما تک، دوبله همزمان 
در دوران مدیریت شما اجرا شده. ایده اجرای این 

طرح ها از کجا آمد؟
من با مردم ارتباط نزدیکی دارم. همیشــه در اتاقم 
نیستم. به احترام مخاطب گاهی در گیشه می نشینم 
و بلیت می فروشــم، گاهــی تلفن جــواب می دهم و 
حرف های مخاطبان را می شــنوم. اگر عاشــق کاری 
نباشــید، نمی توانید در آن به موفقیت برسید. کاری 
مثل ســینماداری آنقدر زمان بر و گاهی دشوار است 
که فقط با عشق می توان آن را ادامه داد. به مرور زمان 
متوجه شدم در هر حرفه ای می شود به مردم خدمت 
کرد، اگر این دغدغه وجود داشته باشد. در ارتباطی که 
با مردم داشتم آنها می گفتند چرا فیلم خارجی اکران 
نمی کنید؟ برای اکران فیلم خارجی به هر حال ضوابط 

و قوانینی وجود دارد. 
اولویت اول من، فیلم ایرانی اســت. اگر قرار باشــد 
برای دیدن بین فیلــم ایرانی و خارجی قدرت انتخاب 
داشته باشم، فیلم ایرانی خوب را ترجیح می دهم. اما 
سالیق متفاوت است. از سویی این باور را دارم، نمایش 
فیلم خارجی و رونق دادن به ســالن های ســینما در 
نهایت به دیده شدن تولیدات سینمای ایران هم منجر 
می شود. من نســخه خانگی فیلم »ابد و یک روز« را 
به بســیاری از افرادی که می گویند فیلم ایرانی نمی 
بینند هدیه دادم، که متوجه باشند سینمای ایران چه 
آثار درخشــانی دارد. به یک نکته هم توجه کنیم، در 
ســینمای ایران بعضی ژانرها وجود ندارد. مثال فیلم 
وحشــت یا علمی، تخیلی جذاب نداریم و نمی توانیم 
مخاطب را از دیدن نمونه های خارجی این آثار محروم 

کنیم.
طرح سینما تک از روز اول موفق بود؟

بله سینما تک از دو ســال پیش اجرا شد و از همان 
آغاز با اســتقبال مواجه شــد و هنوز هم این اشتیاق 
در مردم وجود دارد. برای نمایش های ســینما تک و 
سینمای کودک، تیزر و موزیک ویدئو ساختیم و اطالع 

رسانی کردیم.
نمایش ســانس ویژه کودکان هم قطعا مشــکالتی 
داشــته. اوال تولید در این زمینه محدود اســت. ثانیا 
اکران عمومی این فیلم ها در شــرایط و زمان مناسب 

اتفاق نمی افتد.
طرح سینمای کودک از سه ســال قبل شر.ع شده، 
برای این طــرح یک هــدف مهم داشــتم، این طرح 
ســرمایه گذاری فرهنگی روی بچه های زیر 10 سال 
است. کودکی که عادت به فیلم دیدن در سینما دارد، 
عادت می کند یک ســاعت و نیم سکوت کند و فیلم را 
دنبال کند. دانش بصری پیدا می کند. تخیلش تقویت 
می شود و از سویی دیگر سینما رفتن همراه خانواده، 
دیالــوگ بین فرزنــدان و والدین را بیشــتر می کند. 
بچه ها چه فیلم را بپسندند، چه دوست نداشته باشند، 
درباره آن با پدر و مادر حرف می زنند و ارتباط بین آنها 
شــکل می گیرد. اگر در بعضی از شهرها، هر سال یک 
جشنواره کودک برگزار می شود، در سنندج هر هفته 

یک جشنواره کودک داریم. شــور و شوق و استقبال 
کــودکان و خانواده ها در این ســینما و زمان نمایش 
فیلم کودک دیدنی اســت. یکی از برنامه های جانبی 
که انجــام دادیم و برای مخاطبان جــذاب بود، دوبله 
همزمان فیلم های کودک بود. دوبلورها از تهران آمدند 
و یک روز در حضور تماشاگران کودک سکانس هایی 
از یک فیلم را دوبله کردند. این برنامه هم برای بچه ها، 

جالب بود.
بچه ها ترجیح می دهند بیشتر فیلم کودک ایرانی 

ببینند یا خارجی؟
خارجی. فیلم ایرانی برای کودکان کم است. بیشتر 
تولیدات ســینمای ایران درباره کودکان هســتند و 
مخاطب بزرگســال دارنــد. اما در ســینمای جهان ، 

فیلم های برای کودکان بیشتر است.
یکی از انتقادهایی که کارگردان ها و پخش کننده ها 
دارند، این است که واقعا نمی شود اکران شهرستان را 
مدیریت کرد و سینمادارها تعیین می کنند چه فیلمی، 

چگونه اکران شود؟
هیچ مدیری دوســت ندارد ســینمایش ضرر بدهد 
یا مخاطب آن ناراضی باشــد. اگر فیلمی خوب باشد، 
قدرت جذب مخاطب را داشــته باشــد و مردم از آن 
اســتقبال کنند حتما دیده می شــود. من سینمادار 
قادر نیســتم، مردم را فریب بدهم، ممکن اســت در 
کوتاه مدت بشــود ســلیقه مردم را تحــت تاثیر قرار 
داد اما برای همیشه نمی شــود این کار را ادامه داد و 
مردم، اعتمادشان را به آن ســینما از دست می دهند 
و این یعنی شکست یک ســینما. واقعا برای من فرقی 
نمی کند فیلمی که ما سپرده می شــود، توسط کدام 
دفتر تهیه شــده یا متعلق به بخش خصوصی اســت 

یا دولتی.
یعنی سلیقه سینمایی خودتان را اعمال نمی کنید؟ 

کال چه نوع فیلمی را دوست دارید؟
ســینمای اجتماعی. فیلمی مثل »ابد و یک روز«. 
اما هرگز ســلیقه خودم را در انتخاب و چینش فیلم ها 

اعمال نمی کنم.
بزرگترین چالش و دغدغه شما در پردیس بهمن 

چیست؟
دغدغه ام این اســت که ســینما را به روز نگه دارم. 
مهرماه امسال، پنج سال از افتتاح این سینما گذشت، 
تالش همه همکاران من این بوده که ســینما از نظر 
فیزیکی، مثــل روز اول باشــد. برایم مهم اســت که 
وضعیت سینما و سیستم صوت و تصویر را ارتقا بدهیم 

و همیشه به روز باشیم.
منبع: خبرآنالین
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گفتگو با مدیر توسعه و عمران سینماهای موسسه بهمن سبز

نمی گذاریم سرمایه هدر برود
مدیر توسعه، عمران و بازسازی سینماهای موسسه 
بهمن سبز معتقد است در این موسسه با صرفه جویی در 
هزینه و زمان بازسازی ها با سرعت در حال انجام است.
بازسازی  و  عمران  توسعه،  مدیر  رنجبر  حسن 
سینماهای حوزه هنری، بیش از 20 سال در بخش های 
مدیر  زمانی  که  او  کرده.  فعالیت  سینما  مختلف 
سینما بوده معتقد است کار در بخش فنی، به اندازه 
سینماداری جذاب است. در این گفت و گو، او از 
وضعیت بازسازی در سینماهای بهمن سبز و امتیازهای 

سینماهای حوزه هنری صحبت کرده است.
سمیرا قریب

مسیر بازسازي و ساخت و ساز در سینماهاي بهمن 
سبز چطور اتفاق مي افتد؟

حسن رنجبر : در خصوص این سوال باید عرض کرد، 
ابتدا ســینماها را به ترتیب اولویت بندي مي کنیم. ما 
به نوعي براي بهسازي، دو نوع ســاخت و ساز داریم: 
ســاخت و ســاز کلي به صورت پردیس کــه به دلیل 
بودجه و هزینه  سنگیني که مي خواهد، هنوز به طور 
کامل میّسر نیســت. ولي بحث تحقیقاتي آن در حال 

انجام است.
مانند سالن سینمایي مراغه و چند سالن سینمایي 
دیگر که انشاءهلل پس از بررســي هاي کامل و کسب 
موافقــت از  حوزه هنــري و تأمین بودجــه الزم این 
پروژه صورت مي گیــرد. در خصوص بازســازي نوع 
دوم که بهسازي اســت، باید گفت که ابتدا سالن ها را 
براســاس اولویت هاي از پیش تعیین شده مانند آمار 
فروش، میــزان مخاطبان، پرتردد بودن تماشــاگر و 
موقعیت جغرافیایي که در سطح شهر دارد، دسته بندي 
مي کنیم. ما ســینماها را در اولویت یک، دو و سه قرار 
مي دهیم و براســاس این اولویت ها سینماها انتخاب 
مي شوند، به ویژه ســینماهایي که در شهرستان هاي 

محروم هستند براي ما در اولویت اول قرار دارند.
شکل کار به چه نحوی است؟ از چه نقطه ای آغاز 

می کنید؟
به این ترتیب زماني که ســینماها براي بازســازي 
انتخاب مي شــوند، ابتدا نقشــه و ســی دی آن تهیه 
مي شــود و ســپس با برآورد بودجه اقدامات الزم در 
یک مقطع زماني مشــخص، صورت مي گیرد. آخرین 
بازسازي، سالن ســینما بهمن تهران بوده است که در 
سال گذشته ظرف مدت 54 روز سالن یک این سینما، 
سالن انتظار و سرویس بهداشــتي آن را از صفر تا صد 

تجهیز و بازسازي کرده ایم .
از میزان مخاطبان پس از بازسازی راضی هستید؟

خوشبختانه پس از بازسازي انجام شده این سینما با 
استقبال بسیار مواجه شد و آمار نشان داد که مردم این 
سینما را دوست دارند، در حالي که در کنار این سینما 
چند سالن ســینمایي دیگر نیز قرار دارد. خوشبختانه 
مســیرها و اولویت ها، نشــان مي دهد کــه انتخاب و 

تحقیقات صورت گرفته براي بازســازي ســالن هاي 
ســینما با حمایت مدیر عامل مؤسســه بهمن سبز و 
حوزه هنري بســیار موفق بوده اســت و توانسته ایم با 
کمترین هزینه بهترین کیفیت را در ســینماهایمان 

داشته باشیم .
مسئولیت انتخاب سینماها برای بازسازي با شما است 

یا به صورت گروهي انجام مي شود؟
ما ابتدا موارد در نظر گرفته شده را در قالب پیشنهاد 
هایي براي مدیر عامل مطرح مي کنیم، سپس مشاوره 
هاي الزم صــورت مي گیرد و در پایان براســاس این 
مشــاوره ها تصمیمات نهایي گرفته مي شــود. پس 
از این بحث و مشــاوره هاي صورت گرفته اســت که 
سینماها اولویت بندي مي شود. به عبارتي این مشاوره 
ها از جانب ما صورت مــي گیرد و حتي در بخش هاي 
خصوصي هم بعضی براي مشــاوره ساخت و ساز به ما 

مراجعه مي کنند.
تجهیزات سالن هاي سینما از داخل کشور تأمین 
مي شود یا از خارج؟در صورت تهّیه ازخارج از کدام 

کشورهاست؟
تجهیزات معموال خارجي هستند ولي از داخل تهیه 
مي شود، چرا که براي وارد کردن این تجهیزات نیاز به 
حساب هاي بانکي است. به دلیل این که خودمان قادر 
به انجام این کار نیستیم، شــرکت هایي در تهران این 
تجهیزات را وارد مي کنند و ما تجهیزات مورد نیازمان 
را از این شــرکت ها تهیه مي کنیم. تجهیزات معموالً 
اروپایي هستند و از کشــورهاي اروپایي چون بلژیک، 
ایتالیا،آلمان و چند کشور دیگر وارد مي شوند.تنها یک 
شرکت خاص نیســت که همه این تجهیزات را با هم 
وارد کند، براي مثال تجهیزات صوتي از بلژیک و ژاپن 

و سیستم صدا از آلمان و ایتالیا وارد مي شود.
بهترین ســینما هاي حوزه هنري از نظر شما کدام 

است؟

بســتگي دارد از چه لحاظ مد نظر باشــد از لحاظ 
فیزیکي یا از لحاظ تماشاگر. سینماهاي حوزه هنري 
سینماهاي خوبي هســتند، ولي بعضی از آنها قدمت  
پنجاه ساله دارند طبیعتاً برخي از آن ها قدیمي شده و 
نیاز به بازسازي و و ارتقای سیستم هاي امروزي دارند. 
این سینماها پس از بازســازي با استقبال گسترده اي 
روبرو شــدند. ســینماهاي هویزه و آفریقاي مشهد، 
ســپاهان و فلســطین و چهار باغ اصفهان، فلسطین 
همــدان، بهمن و اســتقالل تهران جزو ســینماهاي 
شــاخص ما هســتند و در دیگــر شهرســتان ها نیز 
ســینماهایي داریم که بــه لحاظ فیزیکــي و جذب 

مخاطب خوب هستند.
کارهاي روتین شما به چه نحو است؟ بیشتر در زمینه 

بازسازي است یا تجهیز سالن ها؟
ما در هر دو بخش بازســازي و تجهیــزات فعالیت 
داریم. بخش بازســازي، مراحل خاص خودش را طي 
مي کند، در بخش  تجهیزات نیز با شرکت هایي طرف 
قراداد هستیم که پس از بررسي کیفیت این تجهیزات، 
پیشنهاد خرید و تهّیه آن داده و سپس نصب مي شود.

با چه مجموعه هایي در ارتباط هستید به عبارتي این 
ارتباط با شرکت هاي متعددي است یا محدود؟

ما در زمینه تجهیزات سینمایي تعدد شرکت نداریم 
چرا که تجهیزات ســینمایي بســیار گران است.براي 
مثال، وقتي بخواهیم یک ویدیو پروژکتور تهّیه کنیم 
بایــد مبلغي بــاالي 50 میلیون تومــان هزینه کنیم 
و شــرکت هاي کوچک این توانایــي را ندارند که این 
تجهیزات گران را تهّیــه و نگهداري کنند. بنابراین در 
این زمینه دو تا سه شرکت بیشتر نیستند که فعالیت 
دارند. اگر شــرکت هاي دیگري نیز در این زمینه وارد 
شوند، قطعاً آنها را شناسایي و سعي مي کنیم با در نظر 
گرفتن نفع مجموعه چه از لحــاظ مالي و چه از لحاظ 
کیفي با این شــرکت ها وارد معامله شویم. فعال چند 

                              گفتگو



شرکت بیشتر نیســتند که به صورت حرفه اي در زمینه تجهیزات 
سینمایي فعالیت دارند.

امتیاز مجموعه بهمن سبز در بخش بازسازي به چه مواردي مربوط 
است؟

مؤسســه بهمن سبز باالي 60 ســالن ســینما در سراسر کشور 
دارد که مي تواند یکي از مجموعه هاي قدرتمند ســینمایي باشد. 
تجربه چندین و چند ســاِل در امر ســینماداری، ما را با سینما از 
لحاظ فیزیکال، نرم افزاري و سخت افزاري کاماًل آشنا کرده است.  
مؤسسه بهمن سبز با تجهیز ســینماهاي فرسوده و ساخت سینما 
در شهرستان هایي فاقد ســالن هاي سینمایي هســتند، توانسته 
اســت حرف اول را بزند. همانطور که مي دانید خیلي از شهرستان 
هاي بزرگ ما سینما ندارند، اما مؤسســه بهمن سبز به عنوان یک 
متولي فرهنگي، سینما داري مي کند. حتي اگر از لحاظ مالي گاهی 
ماجرا، به ضررش باشد ولي سعي کرده است سینماها را حفظ کند. 
به هر حال در شهرســتان ها، به ویژه شهرستان هاي محروم بهمن 
ســبز با قدرت عمل مي کند. این مجموعه به پشتوانه حوزه هنري 
و به پشتوانه تجربه خود توانسته اســت به سینماهاي حوزه هنري 
خدمت کند.ما همــکاران قدیمي را در این مجموعــه داریم که با 
سینما از لحاظ ســخت افزاري و فیزیکال بسیارخوب آشنا هستند. 
مؤسسه بهمن سبز با این امتیازات توانسته است، خدمات بسیاري 

در شهرستان ها ارائه دهد.
سهم تجربه 29 ساله شما در این موفقیت چقدر است؟

خوشــحالم که همه تالش و تجربه من در ایــن مجموعه هزینه 
می شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

شما سابقه مدیریت سینما هم دارید، سینماداري برایتان جذاب 
تر است یا بخش فني؟

فعالّیت در این دو بخــش تقریباً بهم نزدیک هســتند. مدیریت 
سینما بایستي اطالعاتي از تجهیزات فني را بداند تا بتواند به عنوان 
مدیر یک ســینما فعالیت کند. زماني که به عنوان مدیر ســینما و 
مدیریت مجموعه اي از ســینماها مشــغول به کار بوده ام، طبیعتاً 
با این اطالعات آشنایي داشــتم. از نظر من فعالیت در هر دو بخش  
جذاب است، در سینما به خاطر ارتباط و کسب اطالعات و تجربیات  
از مخاطب، جذابیت هاي خاص خود را دارد و در بخش بازسازي و 
فني نیز، وقتي شما فعالیتي را همراه با مجموعه اي با حداقل قیمت 
و در کمترین زمان انجــام مي دهید، احســاس مي کنید به منافع 
موسسه لطمه اي وارد نشده و پول زیادي خارج نشده است، براي ما 

به عنوان یک خدمتگزار این موسسه لذت بسیاري دارد.
مدیر سینما چقدر مي تواند در نگهداري و سالم بودن سینما موثر 

باشد؟
نقش عمده و بســزایي که مدیریت در نگهداري سالن سینما مي 
تواند داشته باشــد، نقش 100درصدي است. یک مدیر مي تواند با 
مدیریت خوب خودش ســینمایي را که با زحمت و هزینه بســیار 
زیاد ساخته مي شــود خوب نگهداري کند. یک مدیر اگه بالفاصله 
تشخیص دهد که مشکالت ســینما از کجا هستند و اطالع دهد ما 
به سرعت وارد عمل مي شویم و مشــکل را رفع مي کنیم. این نقش 
را مدیریت ســینما ایفا مي کند در واقع او به ما اطالع مي دهد پس 
مي توان گفت نقش بســیار بســیار موثري در این جریان دارد. این 
مدیر است که سینما را نگهداري مي کند. یک مدیر خوب سینمایي 
با قدمت 50 ساله را مي تواند به قدري زیبا و تمییز نگه دارد که وقتي 
وارد سینما مي شوید احساس نمي کنید این سینما نیم قرن قدمت 
دارد. ممکن است تجهیزات آن فرسوده باشد، اما نگهداري به قدري 
خوب است که وقتي مخاطب وارد سینما مي شود احساس آرامش 
و لذت مي کند.در مقابل ممکن اســت، یک مدیر بي انگیزه باشد و 
ســینماي نوســاز را به گونه اي نگهداري کند که بعد یکي دو سال 

گویی چند سال است که از ساخت آن مي گذرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

هر فیلمسازی باید بتواند فیلم بسازد

ضرورت ویــژه ای احســاس می شــود تا 
صاحبان اندیشه و هنرمندان کشور ما، جلوتر 
از رســانه ها و ســینماگران دیگر کشورها به 
نمایــش مظلومیت مردم کشــورهایی نظیر 

سوریه، یمن و میانمار بپردازند.
سینما در هر گوشه ای از جهان از رساترین 
رســانه های امروز دنیا شناخته می شود و این 
هنر طرفداران بی شماری در عرصه بین المللی 
دارد. بدون تردید امروزه یکــی از مؤثرترین 
شیوه ها در معرفی اســالم حقیقی نسبت به 
اســالم تحریف شــده مدنظر گروهک های 
تکفیــری و تروریســتی، اســتفاده از زبان 

مشترک سینما است.
اگــر بخواهیم کشــورها و ملت های جهان 
از ماهیــت حقیقی اقدامات اسالم هراســانه 
گروه هایی مانند داعش مطلع شــوند باید به 
سمت سینما و فعالیت در این عرصه بیشتر از 

حوزه های دیگر گام برداریم. 
بنابر اهمیت موضوع مقاومت، حق کشــور 
و جامعه اســت که با اندکی سیاست گذاری 
هدفمند، بخشــی از تولیدات سینمایی خود 
را به ســمت تقویــت ســینمای مقاومت که 
همان استمرار ســینمای دفاع مقدس است 
ســوق دهیم و از یاد نبریم کــه عصر ما عصر 
رســانه های تصویری و رقابت بر ســر انتشار 
سریع اطالعات و تحوالت روز است. هرکس 
که در ایــن کارزار ســریع تر، دقیق تر و البته 
جامع تر دست به نمایش اتفاقات جاری بزند، 
با استقبال بیشــتری از سوی مخاطبان رو به 

رو خواهد شد.
در تاریخ معاصر کشورهای بسیاری مفهوم 
مقاومت را به طــور جدی دنبــال کرده اند؛ 
ازجمله این کشــورها می توان به فلســطین، 
لبنان، افغانستان، عراق، برخی از کشورهای 
امریکای التین و قاره آفریقا اشــاره کرد که 
مقاومت در این ســرزمین ها مســیر پرفراز 
و نشــیبی را بــرای تعالی دموکراســی و نیز 
ظلم ســتیزی طی کرده اســت و روند مقابله 

خیر با شر همچنان ادامه خواهد داشت.
انقالب اســالمی با وجود آن کــه انقالبی 
گفتمان ساز در حوزه فرهنگ بوده است و مدل 
جدیدی از الگوی تمدنی و پیشرفت مبتنی بر 
معنویت و انسانیت و عدالت را در جهان نابرابر 
و مملو از ظلــم، زیاده خواهی و اســتکبار بنا 
نهاد ولی متأسفانه این ویژگی هویتی انقالب 
کمتر از سوی هنرمندان و سینماگران مورد 
توجه قرار گرفته است. اگرچه فضاسازی های 
گســترده و مسموم خبری و تشــویش افکار 
عمومــی جهانی در ترســیم مخدوش چهره 
انقالب اسالمی بی اثر نبوده است با این حال 
نگاه فرهنگی و اجتماعی آن بر سپهر سیاسی 

جهان امروز، تأثیر خود را گذاشته است. 

جنبش نوینــی که امــروزه در جای جای 
منطقــه روییــده  و حرکت های چالشــی و 
اعتراضی ملت ها در برابر قدرت های جهانی، 
نظام سلطه و دیکتاتوری های منطقه و جهان 
گویای ایــن تأثیرگــذاری و الهام پذیری از 
انقالبی اســت که به اذعان همگان ادبیات و 
قاموس جدیدی را در عرصه سیاست رقم زد 
و تاریخ تازه ای را شــکل داد. با آنچه گذشت، 
به رغم برخــورداری کشــور از ظرفیت های 
عظیم فرهنگی و هنری، غنا و قدرت سینما با 
توجه به مشترکات فرهنگی، تاریخی، آیینی 
و آرمانی درصد کوچکــی از این حجم عظیم 
حتی در نزدیک ترین کشــورهای همجوار و 

همسایه هم به درستی عرضه نشده است. 
بی تردیــد، یکی از بزرگ تریــن چالش ها و 
خألها در این حوزه فقدان دیپلماسی فرهنگی 

و نگاه استراتژیک است.
نکته دیگر اینکه، ســینما بــه دلیل ماهیت 
تأثیرگذار و جریان ساز خود، ابزار مهمی برای 
انتقال پیام انقالب اســالمی و مظلومیت ملت 
ما در دوران دفاع مقدس اســت و الزم است با 
برنامه ریزی و بهره گیری از این ابزار نسبت به 
شناســایی این مقطع از تاریخ معاصر و پیام و 
محتوای انقالب و اساساً فرهنگ مقاومت تالش 
کرد. نمایــش فیلم های ژانــر مقاومت دارای 
کارکرد دوگانه است؛ نخســت ایجاد ظرفیت 
برای شناخت بهتر سینمای ایران و پس از آن 

روشنگری در زمینه دفاع مقدس و مقاومت.
و حــرف آخــر اینکــه، روایــت و نمایش 
همه جانبه رشــادت های اخیر جبهه مقاومت 
اسالمی به دست مستندسازان آگاه به مسائل 
روز، تنها به مدد حمایت های مادی و معنوی 
مسئوالن فرهنگی کشور امر امکان پذیر است. 
رسانه های غربی با اینکه از آفت های گروه های 
تروریستی در امان نیستند اما با بزرگنمایی و 
تحریف بسیاری از اخبار و گزارش های منطقه 
و در اصل حمایت های رسانه ای از گروه های 
تروریستی همسو، قصد تشدید اوضاع و برهم 
زدن معادالت سیاســی در منطقــه را دارند 
بنابراین اگر ما نتوانیم بــا تولیدات تصویری 
از درگیری هــای موجود در حوزه ســینما و 
تلویزیون، بر جامعه خــود تأثیر بگذاریم، این 
دشمنان ما هســتند که با حیله و ترفند نظر 
مردم جهان را به سوی دیدگاه ها و نیات شوم 

خود جلب می کنند.
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اکران فیلم خارجی؛ ایجاد فضای رقابتی 
بدون تردید اکران فیلم های خــوب خارجی اعم از 
کمدی های ســالم و خوب و آثاری در ســایر ژانرها با 
ایجاد فضای رقابتی فیلمســازان را به سمت باال بردن 

کیفیت اثرشان سوق خواهد داد.
سینمای ایران در سال های اخیر اسیر ژانر عجیبی 
به نام کمدی شده اســت که البته شباهت چندانی به 
کمدی نداشــته و معموال آثاری مبتذل و سطح پایین 
هستند که به واســطه رد کردن برخی خط قرمزها و 
شوخی های رکیک و جنســی به فروش قابل مالحظه 
ای دست پیدا می کنند. این کمدی های سخیف اغلب 
بخاطر البی های پشــت پرده در بهترین زمان ممکنه 
اکران شــده و از انواع ابزار تبلیغ نیز بهره مند هستند. 
تب فیلم های کمدی تا جایی باال رفته که چندی پیش 
خبری در شــبکه های مجازی منتشــر شد که در آن 
به دســتمزدهای گاه تا یک میلیاردی بازیگران طنز 
اشاره شده بود. یعنی تولید این نوع آثار تا حدی برای 
ســینمای ایران و تهیه کنندگان مهم و جدی و البته 
سودآور شده است که حاضرند بودجه تولید یک فیلم را 
به بازیگر شاخص در حیطه کمدی بدهند تا او را مجاب 
به بازی در فیلم شــان کرده و فروش اثرشان را تا حد 

باالیی تضمین کنند.
 اگر نگاهی به لیســت فروش فیلم ها در سال های 
اخیــر بیندازید خواهیــد دید که فیلــم های کمدی 
همواره در صدر این لیست قرار دارند. البته هیچکس 
مخالفتی با ســاخت و اکران فیلم کمدی ندارد و این 
موضوع نیز کامال قابل درک اســت کــه مخاطب به 
واسطه نیاز به خندیدن و شاد بودن به این نوع فیلم ها 
اقبال نشان می دهد اما آنچه نگران کننده بنظر میرسد 
سواستفاده برخی از تهیه کنندگان و سینماگران از این 
نیاز مخاطب است. تولید کمدی های بی محتوا و سطح 
پایین که صرفا به شوخی های غیر متعارف و بی ادبانه 
برای خنده گرفتن از مخاطب بســنده می کنند قطعا 
زیبنده سینمای ایران نیستند. متاسفانه در سال های 

اخیر شاهد این هستیم که سینما به جوالنگاه عده ای 
کمدی ساز تبدیل شده اســت که چون فیلم هایشان 
به فروش باالیی دســت پیدا می کند کلی حامی مالی 
پیدا کرده اند و از آنجایی که به اقبال مخاطب از فیلم 
هایشان اطمینان دارند دیگر به هیچ وجه به فکر تولید 
اثری قابل دفاع از بُعد هنری یا فنی نیســتند. درواقع 
هجوم بی  رویه برای ســاخت فیلم کمدی باعث شده 
اســت میزان کیفیت آثار تولید شده با نزول شدیدی 
روبه  رو شود و نویسندگان فیلمنامه  های کمدی از دم  
دستی ترین و مبتذل ترین ایده ها برای خلق موقعیت 
طنز استفاده کنند. تاجایی در برخی از کمدی ها بجز 
توجه به مسایل جنسی و شوخی های زننده شاهد رواج 
کمدی اسلپ استیک هستیم که در این دوره و زمانه  

تنها برای خنده گرفتن از کودکان به کار میاید.
ژانرهای دیگر ســینما البته همچنان وجود داشته و 
کارگردان های بسیاری به ســاخت فیلم در این گونه 
های سینمایی مشغولند و گهگاهی نیز این فیلم ها می 
توانند به موفقیت در گیشه دست پیدا کنند. برای مثال 
امسال فیلم های »رگ خواب« و »ماجرای نیمروز« و 
سال گذشته فیلم های »فروشنده«، »ابد و یک روز« و 
»بادیگارد« که در گونه درام های اجتماعی تولید شده 
بود به فروش های قابل مالحظه ای دست پیدا کردند. 
اما تعداد این فیلم ها به حدی کم اســت که رقابت در 
فروش و تسخیر گیشه را باید تنها در میان فیلم های 

کمدی جستجو کرد. 
متاسفانه تا وقتی ســینمای ایران محدود به اکران 
فیلم های داخلی باشد و از اکران آثار خوب و با کیفیت 
خارجی محروم باشــیم به قول معــروف همین آش 
است و همین کاســه. تا زمانی که کارگردان ها و تهیه 
کنندگان خیال شان راحت باشــد که با به استفاده از 
یک یا چند بازیگر کمدین و یک فیلمنامه درجه چند 
می توانند نبض مخاطب و گیشه را در دست گرفته و 
پول پارو کنند سینمای ایران در همین گرداب خواهد 

ماند. وقتی انحصار اجازه انتخاب را از تماشگران گرفته 
و امکان رقابتی شدن فضا را از سینما سلب کرده باشد 
نمی توان توقع داشت مخاطبان به تماشای آثار سطح 
پایین نروند و فیلمسازان نیز به خود تکانی داده و سطح 

کیفی آثارشان را باال ببرند. 
بدون تردید اکران فیلم هــای خوب خارجی اعم از 
کمدی های سالم و خوب و آثاری در ســایر ژانرها با 
ایجاد فضای رقابتی فیلمســازان را به سمت باال بردن 
کیفیت اثرشان سوق خواهد داد چراکه گوی و میدان 
دیگر تماما در اختیار ایشان نبوده و باید برای ماندگار 
شــدن و جلب مخاطب به فکر ارتقای ســطح کیفی 
آثارشان باشند. به نظر نگارنده تا وقتی سینمای ایران 
صرفا در اختیار ســینماگران وطنی باشــد، انگیزه و 
تالشی نیز برای ارتقای سطح کیفی آثار بخصوص در 
میان آثار کمدی مشاهده نخواهد شــد. تهیه کننده 
و کارگردانی که می دانند با در دســت داشــتن یک 
فیلمنامه هزل و غیر اســتاندارد و چند شــوخی غیر 
اخالقی می توانند گیشه را تصاحب کنند و رقیبی این 
میان به منافع شان آسیب نخواهد زد تا وقتی مخاطب 
از آثارشان استقبال کند به این روند ادامه خواهد داد. 
اما اکران فیلم خارجی و ارائه حق انتخاب به تماشاگر 
می تواند موقعیت ایــن ســینماگران راحت طلب و 
ســودجو را به خطر انداخته و منافع شان را به شکل 

جدی تهدید کند. 
امید است اکران فیلم های خوب خارجی که مدتی 
است زمزمه های آن شینده می شود به زودی محقق 
شده و عالقمندان به سینما بتوانند شاهد اکران فیلم 
های خارجی با کیفیت که با شئونات اخالقی و دینی 
جامعه مان نیز هماهنگی داشــته باشد قدرت انتخاب 
یافته و فیلم های روز دنیا را هم زمان با اکران جهانی 
در سینماها و پردیس های سینمایی کشورمان تماشا 

کنند.  

                              دیدگاه

الناز نعمتی
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تقدیر مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از اکران فیلم »قهرمانان کوچک«

بررسی دالیل استقبال مخاطب کودک و نوجوان از 
فیلم »قهرمانان کوچک«

علیرضا تابش معتقد اســت: تمهید و ایجاد بستر 
مناســب برای اکران فیلم های کودک و نوجوان در 
فصل تابستان و پاییز و بازگشت فیلم های کودک به 
سبد اکران، اتفاقی قابل تقدیر و مسرت بخش است. 
به گزارش سوره ســینما، علیرضا تابش مدیرعامل 
بنیاد سینمایی فارابی نوشت: »با آغاز سال تحصیلی 
و همزمانی اکران فیلم تحســین برانگیز »قهرمانان 
کوچک«، آخرین ساخته ی کارگردان محجوب، قانع 
و متین سینمای کشــورمان، آقای حسین قناعت، 
امیدواریم تا بیش از پیش،  شاهد استقبال خانواده ها، 

از این اثر ارزنده، مفرح و امیدبخش باشیم.
بنیاد سینمایی فارابی مفتخر است تا در رویکردها 
و مأموریت های جدیدش، نســل جدیــدی از آثار 
ســینمایی را به مخاطبان ســینمای ایــران ارائه و 
حمایت نماید که قطعاً تولیــد فیلم هایی با مضامین 
مورد عالقه کودکان و نوجوانــان را در اولویت خود 

لحاظ کرده است.
کارگردان »قهرمانان کوچک«، ضمن اشــراف به 
ذائقه مخاطب، در نهایت هنرمندی و باریک اندیشی، 
توانسته، مرز میان دنیای فانتزی و واقعیت را ترسیم 
کند. بازی های تأثیرگذار و درخشان کودکان دختر 
و پســر این فیلم، تحسین و شــگفتی مخاطبان هم 
نسل خود را برمی انگیزد. ضمن ابراز صمیمانه ترین 
درودها بــه تک تک عوامــل تولید و تهیــه این اثر، 
امیدوار خواهیم بود تا شاهد نمایش آثار بیشتری از 

این دست باشیم.
تمهید و ایجاد بستر مناسب برای اکران فیلم های 
کودک و نوجوان در فصل تابستان و پاییز و بازگشت 
فیلم های کودک به سبد اکران، اتفاقی قابل تقدیر و 

مسرت بخش است.«
منبع: روزنامه جوان

روایت قصه و شخصیت پردازی فیلم »قهرمانان کوچک« به نحوی است که 
کودکان و نوجوانان می توانند با کاراکترهای آن احساس همذات پنداری کرده 
و آنها را دوست داشته باشند و با اشتیاق ماجراجویی هایشان را دنبال کنند. 

سال ها از دهه شصت و دوران پرشکوه سینمای کودک و نوجوان می گذرد 
و این گونه ی ســینمایی در ســال های اخیر با بی توجهی عجیبی از سوی 
سینماگران، تهیه کنندگان و مســئوالن سینمایی روبروست. در شرایطی که 
ساالنه بیش از صد فیلم سینمایی در کشــور تولید می شود و آمار تولید فیلم 
به نسبت سایر کشورهای حتی صاحب صنعت سینما رقم باالیی دارد، تولید 
تنها چند فیلم برای رده سنی کودک ونوجوان آنهم با شرایط سخت و حمایت 
کم باعت تاسف است.  در تمام دنیا و کشورهای صاحب صنعت سینما همواره 
پرداختن به گونه کودکان و نوجوانان و تولید فیلم و انیمیشــن برای این رده 
سنی بسیار مهم بوده است . کارشناسان و هنرمندان بسیاری در مورد ساخت 
فیلم برای کودکان مشــورت و همفکری می کنند چراکــه تولید فیلم هایی 
برای رده سنی کودکان و وجوانان به سایر کشــورها امری بسیار مهم و حتی 
استراتژیک تلقی می شود .ذهن کودکان آمادگی پذیرش هر گونه ایده ، فکر 
، تخیل و فرهنگی را دارد و کشــورهای صاحب ســینما از این موضوع جهت 
نهادینه کردن فرهنگ کشورشــان و نفوذ به ذهن و روح کــودکان بهره می 
برند. در کشور ما اما سینما کودک در حال باختن قافیه به آثار خارجی است 
و کارگردانان رغبتی به تولید اثر در این زمینه نشــان نمی دهند. برخی عدم 
استقبال مردمی به آثار کودک و نوجوان ایرانی  را عامل این موضوع می دانند 
اما تجربه نشان داده اســت هرگاه فیلمی خوب و جذاب در این ژانر سینمایی 

تولید شده اتفاقا با اقبال بسیار خوبی از طرف مخاطبان روبرو شده است. 

 قهرمانانی که به خودباوری 
رسیدند

دیدگاه                                               

الناز نعمتی

سال گذشته اولین فیلم انیمیشــن رئال ســینمای ایران با عنوان »مبارک« تولید و 
اکران شد که با اقبال خوب مخاطبان روبرو شد و امسال نیز فیلم های »بیست و یک روز 
بعد« و اخیرا فیلم »قهرمانان کوچک« در ســینما اکران و با استقبال خوب تماشاگران 
مواجه شده اند. »قهرمانان کوچک« داستان چهار کودک و نوجوان هفت تا یازده ساله 
ی تکواندوکاررا روایت می کند که پدران شان ، کارگران یک کارخانه تولید لوازم التحریر 
در شرِف تعطیلی هســتند، این کودکان برای جلوگیری از بی کاری پدران شان و گیر 
انداختن قاچاقچیان ایــن کاال، که در واقع عاملین اصلی تعطیلی کارخانه هســتند، به 
تعقیب آنها می پردازند و ماجراهایی شــاد، اکشن و سرگرم کننده را رقم می زنند. فیلم 
با روایتی پرکشش و داســتانی بامزه کودکان و نوجوانان را با مفهوم حمایت از تولیدات 
آشنا کرده و به آنها گوشزد می کند در صورت عدم حمایت از تولیدات وطنی چه اتفاقاتی 
ممکن است برای آنها ،خانواده هایشان و حتی آینده شان رخ دهد. »قهرمانان کوچک« 
اما اسیر پیام اصلی اش نمی شود و ایجاد جاذبه روی پرده ســینما را الویت قرار داده و 

فیلمی خوش ریتم با ساختاری استاندارد تحویل مخاطب خود می دهد. 
روایت قصه و شــخصیت پردازی در فیلم به نحوی اســت که کودکان مــی توانند با 
کاراکترهای آن احساس همذات پنداری کرده و آنها را دوست داشته باشند و با اشتیاق 
ماجراجویی هایشــان را دنبال کنند. با وجود اینکه کودکان از آثار خوش ســاخت و پر 
زورق و برق خارجی استقبال می کنند اما باید همواره به یاد داشته باشیم که در نهایت 
شخصیت های ایرانی که به زبان مادری کودکان حرف میزنند و فرهنگ و گفتار و شکل 
زندگی شان شبیه به آنهاست طبعا با اقبال از طرف این قشر سنی نیز مواجه خواهند شد. 
بچه ها دوست دارند کاراکترهایی همسن و سال خودشــان را روی پرده سینما ببینید 
که دست به کارهای جالب ، متهورانه و جسورانه می زنند و حاال اگر این بچه ها هم وطن 
شان باشــند دیگر دنیای این کاراکترها را دور و خارج از دسترس نمی پندارند و به این 
باور خواهند رســید که آنها هم قادر به انجام کارهای بزرگ هســتند و قهرمان کوچک 
بودن برای شان تنها یک رویا نیست. بی شــک دلیل اقبال مخاطب کودک و نوجوان به 
فیلم »قهرمانان کوچک« در کنار جذابیت های فرمی و بصری فیلم و حضور یک قهرمان 
محبوب ورزشی در نقش خودش، همین القای جمله معروف »خواستن توانستن است« 

به کودکان است.  
در شرایطی که اغلب جوانان فیلمساز به سراغ موضوعات اجتماعی و تولید فیلم های 
آپارتمانی ارزان و ساده می روند اینکه حسین قناعت در سینمای رو به زوال کودک در 
سینمای ما و همه سنگ اندازی هایی که نسبت به این ژانر شــاهد آن هستیم، فیلمی 
سرحال و جذاب و مدرن بسازد و کودکان مان را در کنار سهیم کردن در تجربه ای شاد و 
امیدبخش و مفرح با مفاهیم ارزشمندی همچون خودباوری و حمایت از تولید ملی آشنا 

کند جای تقدیر و تحسین دارد. 



به استقبال خوب مردم از فیلم امیدوار بودم 
آقای قناعت انتظار چنین استقبال خوبی از 

فیلم تان را داشتید؟ 
راســتش انتظار اســتقبال از فیلم را داشتم 
چراکه پیش از اکران فیلم در جشنواره کودک و 
نوجوان اصفهان ،یکبار آن را همراه با مخاطبان 
در ســینما دیدم و و برایم جالب بود کودکان و 
حتی والدین شان مانند سال های قبل که وقتی 
فیلم ها را در سالن سینما می دیدیم دست می 
زدیم و هیجان زده می شــدیم، برخی از صحنه 
ها دست می زدند و مشــخص بود داستان فیلم  
برایشان بسیار جالب است. در جشنواره اصفهان 
هم برای فیلم مان چهار اکــران در نظر گرفته 
شده بود اما آنقدر اســتقبال زیاد بود که ما هر 
روز در این جشنواره چهار اکران داشتیم و بلیت 
های هر سئانس به ســرعت تمام میشد. تمامی 
این اتفاقات باعث شــدند بدانم که فیلم بخوبی 
با مخاطب ارتباط برقرار کرده اســت و به اکران 
عمومی و اقبال تماشاگران به آن امیدوار شدم اما 
انتظار اینهمه استقبال را نداشتم. فیلم ما در کنار 
فیلم های خوب بزرگساالن و فیلم های کمدی 
اکران شده اســت و فروش خوبی دارد که واقعا 

جای امیدواری است. 
سال گذشته فیلم »دزد و پری« را در گروه آزاد 

اکران کردیم اما در فصلی بد و ســئانس های به 
اصطالح مرده این فیلم اکران شد و اما با اینحال 
فیلم به فروش میلیاردی رسید و اگر سالن های 
بیشــتری در اختیار داشــتیم بی شک فروش 
بهتری داشــتیم. امیدواریم برای فیلم »دزد و 
پری2« که قرار است بعد از »قهرمانان کوچک« 
اکران شــود بتوانیم همین تعداد سالن که فیلم 
»قهرمانان کوچک« در اختیار دارد داشته باشم. 
خداراشکر »قهرمانان کوچک« در تعداد سالن 
های بیشــتری اکران شــده که برای یک فیلم 
کودک اتفاق ویژه ای اســت. فروش خوب فیلم 
این پیام را به ما میدهد که اگر فیلم ژانر کودک 
با وسواس و آینده نگری اکران شود می تواند به 
فروش خوبی دســت پیدا کند. بسیار از فروش 
باالی فیلم خوشــحالم و بیشــتر از آن از اینکه 
کودکان با فیلم ارتباط برقرار کرده اند احساس 
خرسندی می کنم. در این روزها کلی پیام های 
تبریک و دلگرم کننده از طرف مردم شــنیده و 
خوانده ام و خستگی کار از تنم بیرون رفته است. 

فکر می کنید دلیل اصلی اقبال مخاطب به فیلم 
»قهرمانان کوچک« چیست؟ آیا این موضوع به 
دلیل فضای شاد و پرجنب و جوش فیلم است یا 

گفتگو با حسین قناعت کارگردان فیلم »قهرمانان کوچک«

در شرایطی که سینماگران با ژانر کودک و نوجوان قهر کرده 
اند و امیدی به رونق این گونه فیلم ها در سینمای ایران ندارند فیلم 
»قهرمانانن کوچک« با فروش خوب و اقبال مخاطبان ثابت کرد که 
هنوز هم فیلم های جذاب و خوش ساخت در ژانر کودک و نوجوان 
می توانند مخاطب را به سالن سینما جذب کنند چراکه کودکان 
سرزمین مان نیاز به دیدن قصه هایی وطنی روی پرده سینما دارند. 
به بهانه فروش خوب این فیلم سراغ حسین قناعت رفته و با او درباره 
استقبال مخاطبان از فیلم کفتگو داشته ایم که در ادامه می خوانید. 
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قهرمان محور بودن فیلم باعث جذب کودکان شده 
است؟ 

بنظر من مهم ترین دلیل اقبال مخاطب به فیلم این 
است که ما همه تالش مان را کردیم که به کودکان و 
نوجوانان احترام بگذاریم. قصه مان ســرگرم کننده و 
سرراست اســت و ریتم فیلم تند و ساختار آن جذاب 
است. همچنین فیلم دارای ابعاد کمدی است که برای 
مخاطب کودک و بزرگسال گیراست. درواقع فیلم به 
نحوی ساخته شده اســت که برای هر مخاطبی از هر 
سن و سالی جذابیت داشــته باید. در یکی از اکران ها 
پیرمردی در سالن حضور داشت و همراه بچه ها با فیلم 
می خندید. ما سعی کردیم اِل مان های جذب مخاطب 
را در فیلم مان داشته باشــم اما در کنار اینها هیچ کار 
ســخیفی انجام ندهیم و به تماشاگرمان کامال احترام 
بگذاریم. ما نمی خواســتیم برای خنداندن مخاطب 
متوسل به شوخی های سطح پایین شویم و این یکی 
از دالیل موفقیت فیلم اســت. ضمن اینکه فیلم پیام 
بسیار بزرگی دارد که ســعی شده در خالل قصه ای با 
نشاط تعریف شود و این پیام »حمایت از تولید ملی و 
کارگران وطن« است. سفره این عزیزان باید باز بماند و 

این مستلزم حمایت از کاالی داخلی است. 

نقش تبلیغات را چقدر در فروش خوب فیلم موثر 
می دانید؟ 

طبعا تبلیغات نیز موثر بوده اســت . فضای مجازی 
بهترین فرصت را در اختیار ما قــرار می دهد تا از آن 
برای تبلیغ فیلم ها بهره ببریم. من االن سرکار هستم 

ولی هر چند ساعت یکبار از طریق گوشی ام سایت ها 
فروش بلیت فیلم را چک می کنم تا ببینم فروش فیلم 
در چه وضعیتی قرار دارد. من ســرکارم هستم اما به 
راحتی می توانم به اطالعات فروش فیلمم ظرف تنها 
چند ثانیه دست پیدا کنم. اطالعات در فضای مجازی 
با سرعتی عجیب در گردش است و شک نکنید یکی از 
موثر ترین و حامیان سینماست. ضمن اینکه تلویزیون 
هم مدتی است تیزر فیلم های سینمایی را پخش می 
کند که بسیار تاثیر گذار است. البته ما بخاطر کمبود 
بودجه نتوانســتیم بیلبورد داشته باشم و شهرداری از 
ما حمایــت نکرد. با اینحال فضای مجــازی، تبلیغات 
تلویزیونی و البته تبلیغات مردمی باعث شــد فیلم به 
فروش خوبی دســت پیدا کند و من و سرمایه گذاران 

فیلم از آن راضی هستیم. 

به تازگی و در اکران های عمومی فیلم را با تماشاگران 
دیده اید و با آنها گپ و گفتی داشته اید؟ واکنش ها 

چطور بود؟
هفته گذشته چند بار فیلم را با مردم دیدم و هربار جا 
برای نشستن پیدا نکردم. در سالن شهر فرنگ سینما 
آزادی من و همکاران ایستاده فیلم را دیدیم. من نیمی 
از پرده را نمی دیدم اما همان پیرمردی که در صحبت 
هایم به ایشان اشــاره کردم روبروم نشســته بودند و 
هنگام پخش فیلم می خندیدند و ما هم از دیدن خنده 

های ایشان و نشاط بچه ها خوشحال بودیم. 
اتفاقا با خانواده ای که به همراه دختر کوچک شان 
برای تماشای فیلم آمده بودند هنگام  خروج از سالن 

گفتگویی کوتاه داشــتم و از دختر خانم پرسیدم که 
فیلم را دوســت داشتند یا نه؟ و ایشــان جواب دادند 
خیلی فیلم را دوست داشتند و پدر و مادرشان گفتند 

ما بیشتر فیلم را دوست داشتیم )می خندد(

فکر می کنید فروش خوب فیلم »قهرمانان کوچک« 
و استقبال مخاطب از آن می تواند در کلیت سینمای 
کودک و نوجوان هم تاثیر گذار بوده و کارگردانان را به 

ساخت فیلم در این گونه سینمایی دلگرم کند؟ 
من فکر می کنم فروش ایــن فیلم اتفاق ویژه ای در 
سینمای کودک محسوب می شــود چراکه فیلم مان 
را بودجه ای معقول ســاختیم و پروداکشــن عجیب 
و غریبی نداشــتیم و با کمترین ســرمایه توانســتیم 
مخاطب را به سالن سینما آورده و راضی بدرقه کنیم. 
در چنین شرایطی وقتی تهیه کننده ببیند می تواند به 
بازگشت سرمایه و سود امید داشته باشد برای سرمایه 
گذاری در زمینه تولید فیلم کودک راغب می شود. قلبا 
امیدوارم این اتفاق بیفتد و ساخت فیلم های سرگرم 
کننده برای کــودکان روایج پیدا کند و شــاهد تولید 

فیلم های خوبی برای این قشر سنی باشیم.
شــخصا عالقمندم برای بچه ها فیلم های ســرگرم 
کننده و جذاب بسازم. من برای جشنواره های خارجی 
و هدف ام سرگرم کردن مخاطب در سالن سینماست 
که حتی در ســیمای بزرگسال کشــورمان هم رو به 
فراموشــی اســت. امیدوارم  تولید فیلم های سرگرم 
کننده برای بچه ها بیشتر شود و کارگردان ها و تهیه 

کننده ها  بچه ها را فراموش نکنند. 
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برای »قهرمانــان کوچک«/ یک اتفاق ویژه 
در سینمای کودک

به ســازندگان »قهرمانان کوچــک« باید 
تبریک گفت که بعد از سالها یک اتفاق ویژه را 
در ســینمای کودک رقم زده اند و با یک قصه 

سرراست و زیبا یک فیلم »پاک« ساخته اند.
بعد از سالها، بدون اغراق بعد از سالها، دست 
خانم و بچه ها رو گرفتیم و با »خیال راحت« 
سینما رفتیم و یک فیلم کودک خیلی جذاب، 
آموزنده و پر از پیامهای خوب و نکات تربیتی 

را دیدیم.
به ســازندگان »قهرمانان کوچــک« باید 
تبریک گفت که بعد از سالها، باز هم بی اغراق 
بعد از ســالها، یک اتفاق ویژه را در سینمای 
کودک رقم زده اند و با یک قصه سرراســت و 
زیبا، و بدون سوء اســتفاده از روابط عاشقانه، 
موسیقیهای تند، آرایشــهای غلیظ و... یک 

فیلم »پاک« ساخته اند.
فیلمی که خانواده و ارزش روابط خانوادگی 
در جامعه ایرانــی را نمایــش داده، اهمیت 
ورزش برای کــودک و نوجوان را تذکر داده و 
پیام اصلی اش،»خرید تولید ملی« را بخوبی 

منتقل کرده است.
فرزند شما بعد از دیدن فیلم، احتماال دیگر 
تمایلی به خرید کاالی خارجی نخواهد داشت 

و شــما در آینده با اســتفاده از خاطره فیلم، 
میتوانید او را از خرید کاالی خارجی منصرف 

کنید.
شــاید مهمترین نکته قــوت فیلم، همین 
آرامش خاطری باشد که شما در سالن سینما 
در کنار فرزندتــان خواهید داشــت. و البته 
لحظاتی که شــاهد خندیدن و ریسه رفتن او 
از شوخیهای فیلم هســتید. این طنز سالم و 
همچنین هیجان صحنــه های رزمی، بخوبی 
پیام اصلی فیلم را در ذهن مخاطب می نشاند.

از اینجا به بعد، کار من و شما شروع میشود. 
اگر برای ما تولید ملی و اقتصــاد مقاومتی و 
روی زمین ماندن حرفهای رهبرمان و... مهم 
است، باید فیلم را ببینیم و ترویج کنیم. وگرنه 
سینمایمان بیش از پیش در تسخیر فیلمهای  
دختر-پســری و عشــقهای مثلثی، و یا آثار 

دودزده و سیاه خواهد بود.
پی نوشت:

یک دیالوگ طالیی از فیلم :
بازاریاب محصول ایرانی به مغازه دار: ببین! 
توی ژاپن، مردم یــاد گرفته انــد که کاالی 
ژاپنی بخرند، بخاطر همینه که کشورشــون 

پیشرفته شده.
مغازه دار: خدا خیرت بــده. خودت میگی 

»مردمشون یاد گرفته اند.

حجت االسالم نصراهلل پژمان فر گفت: با اینکه قبال در اکران خصوصی، »قهرمانان 
کوچک« را دیده ام، اما حتمــا یک بار به همراه خانواده ام به ســینما می روم تا این 

فیلم را ببینم.
به گزارش سوره سینما، حجت االســالم نصراهلل پژمان فر نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اهمیت و تاثیرگذاری فیلم سینمایی 
»قهرمانان کوچک« گفت: سینما یکی از بزرگترین تریبون هایی است که می تواند 

حرف ها و پیام های مهم را با مردم در میان بگذارد.
وی که به عنوان »حامی معنوی« فیلم سینمایی »قهرمانان کوچک« معرفی  شده 
اســت، ادامه داد: فیلم »قهرمانان کوچک« یکی از گروههای فراموش شــده حوزه 
فرهنگ را مجددا به صحنه آورده و آن، کودکان و نوجوانان  هستند که شاید بیش 

از دیگر گروههای سنی، به تولیدات سینمایی احتیاج دارند.
نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: »قهرمانان 
کوچک« مهمترین اقدام فرهنگ ســاز در حوزه اقتصاد مقاومتی بوده و مسئله را با 
کودکان و نوجوانان طرح موضوع کرده که اتفاقا تاثیرگذاری آنها بسیار بیشتر است.

پژمان فر تاکید کرد: این فیلم قطعا تاثیرات عمیق فرهنگی بر کودکان گذاشته و 
این تاثیرپذیری با هیچ ابزاری قابل اندازه گیری نیست.

وی با اشاره به دیگر ویژگی های این اثر ســینمایی اظهار داشت: فیلم »قهرمانان 
کوچک« موفق شده در سینمایی که به مباحث اجتماعی از زوایه به شدت منفی و 

سیاه پرداخته می شود، این مسائل را در فضایی 
شاد و مفرح و به دور از لمپن بازی  و زیر سوال 
بردن ارزش ها مطرح کنــد و در واقع، بر روی 

مدارهای ارزشی حرکت کرده است.
نماینده مردم مشــهد در مجلس شــورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه به نظر من »قهرمانان 
کوچک« نمره بســیار خوبی می گیرد، گفت: 
این فیلــم می تواند بــرای دیگر کســانی که 
توانایی ورود بــه این عرصــه را دارند، ایجاد 

انگیزه کند.
پژمان فر با اشاره به توئیت هفته گذشته وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و تمجید وی از فیلم »قهرمانان کوچک« تاکید کرد: به نظر 
من، پدران و مادران ولو اینکه بچه کوچک هم نداشته باشند، باید بروند و این فیلم را 
ببینند و با دنیای کودکان و نوجوانان بیگانه نشوند؛ بچه ها واقعا دنیای عجیبی دارند.

نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: من با اینکه قبال و در اکران 
خصوصی، »قهرمانان کوچک« را دیده ام، اما در برنامه هایم گذاشته ام که حتما یک 

بار دیگر و این دفعه با خانواده بروم و این فیلم را تماشا کنم.
 منبع: خبرگزاری فارس

کودک در سینمای  ویژه  تفاق  ا یک 
حجةاالسالم علی شاملو

»قهرمانان کوچک» برای 

فیلم سینمایی »قهرمانان کوچک« را دوباره با خانواده در سینما خواهم دید
حجت االسالم پژمان فر:

                              دیدگاه
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سینمای نکبت یعنی سینمایی که از مردمش فاصله گرفته است
بررسی آتش به اختیاِر سینمایی در گفت وگو با سید محمد حسینی؛

»سینما« مثالی بود که رهبری در دیدار اخیر خود 
با دانشجویان، آن را یکی از حوزه های فرمان آتش به 
اختیار دانستند. فرمانی که بحث های زیادی را بین 
اهالی فرهنگ و رسانه برانگیخت. در گفت وگو با سید 
محمد حسینی ترجمه این فرمان در حوزه سینما 
را به بحث گذاشتیم. حسینی تجربه های گوناگوِن 
نویسندگی، داوری، مدیریت و نقد در سینما داشته 
است و اکنون ریاست دفتر تولید متن سازمان سینمایی 
سوره حوزه هنری و معاونت فرهنگی سازمان آموزش 

حوزه هنری را به عهده دارد.

 به نظر شما معنای کلی فرمان »آتش به اختیار« که 
رهبری فرمودند چیست؟ تفاسیر گوناگونی از این شد. 
مثاًل عده ای گفتند که در تقابل سیاسی با دولت مطرح 
شده، یا گفتند معنایش هرج و مرج است. خالصه 

مخالف خوانی های زیادی شد. نظر شما چیست؟
این بحث از آن دست مباحثی است که ما باید منتظر 
باشیم که در سخنرانی های بعدی حضرت آقا جزییات 
بیشــتری را درباره اش تبیین کننــد و از این موضوع 
بیشــتر خواهیم شــنید. مثل مباحثی چون شبیخون 
فرهنگی یا جنگ نرم و غیره؛ اما اجماالً چیزی که از این 
لفظ مستفاد می شود این است که اوالً وضعیت ما یک 
وضعیت جنگی است و در شــرایط متعادل و معمولی 
به ســر نمی بریم و در حال جنگ فرهنگی و رسانه ای 
هســتیم. ثانیاً نهادهایی که زیر نظر فرمانده ارشد باید 
فعالیت داشته باشند، متاســفانه درست عمل نکردند 
و حتی گاهی در مســیر خالف حرکــت کردند. ماجرا 
شــبیه حکمیت شــده و دائم عمروعاص ها انگشتر را 
از دســت نهادهای فرهنگــی درمی آورند. محصوالتی 
که دائماً تولید و بازتولید می شــود مــا را به این نتیجه 
می رســاند. لذا آقا این فرمان را به جوانانی صادر کردند 
که نوپا و بانشاط و توانمند هستند، اما وقتی وارد نهادها 
و ساختارهای فرهنگی می شوند، آرام آرام شبیه همان 
قبلی ها می شوند. بنابراین فرمان آتش به اختیار یک جور 
صیانت از انگیزه های خودجوش و پاک جوانان است و 
هم یک جور نهیب جدی بــرای نهادهای فرهنگی که 
بنشینند و بیندیشند که چه کردند، که فرمانده این قدر 
از آن ها ســلب امید کرده است و به جوانان می گوید در 

چارچوب این ها نمانید.
 

 به طور خاص در حوزه سینما، این فرمان چه ترجمانی 
می تواند داشته باشد؟ درباره شرایط فعلی سینما هم 

توضیحاتی بفرمایید.
سینمای ما امروز به اســم دغدغه اجتماعی، رفتاری 
اشــتباه از خودش نشــان می دهد. تعبیری که یکی از 
اهالی رســانه درباره آن به کار برد »ســینمای نکبت« 
است. سینمایی که از مردمش فاصله گرفته است. شهید 
آوینی می گوید: »مردم جهان فورد را می ستایند چون 
به شدت آمریکایی است و کوروساوا را می ستایند چون 
به شدت ژاپنی است.« فورد مثل بعضی روشنفکران ما 

ادای کسی را درنیاورده است. او به هویت خودش پایبند 
بوده و این بسیار محترم است. اتاق فکر سیاست گذاری 
ســینمای ما گویی در جشــنواره هایی مثل کن و ونیز 
و برلین و حتی اسکار تشکیل شــده است. سینمای ما 
»کنیزه« شده اســت. یعنی هم چشم به کن دارد و هم 
مثل یک کنیز اختیارش دست خودش نیست و به حرف 
دیگران گوش می دهد. ما یک جغرافیایی داریم که وسط 
بحران است. کانون جنگ های خونین و بی رحم بوده و 
هست که اخبار مهیبی از آن مخابره می شود. در چنین 
موقعیتی، مردم کشورهای اطراف ما به شدت از لحاظ 
معنایی و معرفتی دچار فقرنــد و مهم ترین ابزاری که 
می تواند هدایت گری فکری بکند سینماست. مثاًل همین 
همسایه جنوب شرقی ما، پاکستان با یک سوم مساحت 
ایران قریب به سه برابر جمعیت ما در این کشور زندگی 
می کند. خوراکی که ســینمای ما می تواند برای آن ها 
تامین کند فراموش شده است، در حالی که سینمای ما 
تالش می کند خود را به پرده کن با مخاطبانی محدود 
برســاند. حتی اگر تجلیل کنند از ما و سوت و کف هم 
بزنند، آن ها بازار ما نیستند. ســینمای ما در جشنواره 
فجرش تصویری که ارائه می دهد معوج است. مثاًل اگر 
شما عناصر خانواده را بررســی کنید، می تواند مبنایی 
برای قضاوت باشد. به صورت جزیی تر می توان به چهره 
»پدر« در سینمای ایران اشاره کرد. ریخت این پدران 
چه نسبتی با پدران ســرزمین ما و چه نسبتی با پدران 
شهدا )پدران تراز جامعه ایرانی( دارد. اصاًل منظورم این 
نیست که برویم فقط درباره پدران شهدا فیلم بسازیم؛ اما 
منظورم این هست که پدر معمولی و عرفی جامعه ما را 
که به شدت شریف و قابل احترام است، نشان بدهیم؛ اما 
پدر سینمای ما یک موجود عقب افتاده و واپس گراست 
که فقط مانع عشق جوانان اســت. یک سد بی منطق 
که فقط باید از او گذر کرد. ما عمــود خیمه خانواده را 
دائماً روی پرده سینما ترور می کنیم. تصویر زن هم به 
گونه ای است که رقت انگیز باشد. جوان هم در سینمای 
ما دائماً در حال خوش باشــی و الابالی گری است و باید 
رها بشود و همه چیز را بشکند و برود در یک سرزمین 
مالیخولیایی. اسمش را سینمای اجتماعی می گذارند. ما 
نیاز به قلب های سلیم داریم که آثاری نزدیک به فطرت 

و زندگی مردم تولید کنند.
 

تاثیر این نگاه بر اقتصاد سینمای ایران چیست؟
حتی اگر نگاه به افزایش ثروت و سرمایه در سینمای 
ایران باشــد، باید بازار بین المللی را جــدی بگیریم. به 
طور مثال رقبای ما در پاکســتان، بالیوود هند اســت 
که مخاطب خود و ذائقه متناســب با خــود را دارد و 
نمی توانیم در ایــن حوزه با او رقابت کنیم. ســینمای 
ترکیه اســت که خود را بر یک رفتار اغراق شده جنسی 
استوار کرده است و در سال های اخیر سرمایه عربستان و 
کشورهای عربی هم وارد شده اند و برندها و تکنیسین ها 
را استخدام می کنند؛ اما ما می توانیم بر اساس مشترکات 
و غنای فرهنگی خودمان تصویری ارائه دهیم که بسیار 

جذاب باشد. مثاًل ما با فیلمی مثل مختارنامه می توانیم 
زمینه ای را برای شکل گیری آدم های قدرتمند در برابر 

داعش فراهم کنیم.
 

نسبت جوانان پرشور عرصه فرهنگ با ساختارهای 
رسمی سینما چه باید باشد؟ ما تجربه های سلبی و 
تکفیری داشته ایم. ممکن است آتش به اختیار این طور 

تعبیر شود. نظر شما چیست؟
اگر به خود بیانات رهبری توجه کنیم مشکل ما حل 
می شــود. ایشــان می فرماید خودتان فکر کنید، پیدا 
کنید، تصمیــم بگیرید و حرکت کنیــد. عنصر فکر را 
بسیار باید جدی بگیریم. عرصه سینما عرصه برساخت 
ظریف اطالعات است. به قول سعدی که گفت: بوریا باف 
اگر چه بافنده است / نبرندش به کارگاه حریر در سینما 
نمی شود زمخت حرف زد. فرمان آقا بیشتر ناظر به فکر 
کردن و تالش کردن و تسلط به این مدیوم است. جنس 
این دعوت، بیشتر از اندیشه اســت، تا برخورد سلبی و 
تحریم. مثاًل یکــی از میدان هایی که به روی جوانان در 
حوزه سینما باز است، میدان تولید متن است. سینمای 
ایران در حوزه فیلمنامه ضعف دارد و اتفاقاً گارد سینما 
در مواجهه با فیلمنامه نویسان جوان بسته نیست چون 
فقر فیلمنامه جدی اســت و وقتی بــا فیلمنامه خوبی 
مواجه می شوند استقبال می کنند. نکته دیگر این است 
که رســالتی را باید مردم عادی هــم روی دوش خود 
ببیننــد و آن، حمایت از فرهنگ و هنر متعهد کشــور 
است. امروز آدم هایی که سالن ســینما را پر می کنند 
کمتر خانواده های مذهبی هستند. در حالی که حضور 
متدینین در سینماآرام آرام ســینما را متقاعد می کند 
که فیلم هایی درباره آدم های این جنســی هم ساخته 
شود. مثاًل همین فیلم ویالیی ها با این ساختار خوب و 
قابل قبول، مورد بی مهری خود مردم هم قرار می گیرد. 
چرا که در طول سال های گذشته عادت کرده اند که به 
ســینما نروند. این پیام به سینماگران داده می شود که 
سراغ موضوعات این چنینی نروند، چون نمی فروشد. ما 
یک عالم حرف و خاطره و داستان و تاریخ نگفته داریم 
که می توانــد مبنای تولید فیلمنامه و متن باشــد. این 
همت جوانانی را می طلبد کــه مخاطب فرمان آتش به 

. اختیارند
منبع:  روزنامه صبح نو

گفتگو                                               
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                            گفتگو

* در مقام معاون نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی کیفیت اخبار سینمایی را چطور می 

بینید؟
- ابراهیم داروغه  زاده : میزان پرداختن رســانه 
های سینمایی به حواشــی خیلی بیشتر از گذشته 
شــده و نســبت به گذشــته کمتر مقوله سینما و 
فیلم های در حال تولید و اکــران نقدهای جدی 
می شوند. افزایش رسانه های جدید و نوظهور که 
به کمک فضای مجازی رشــد پیدا کــرده اند نیز 
رویکرد سینما را به حاشــیه و سطحی نگری برده 
اند. از این جهت و با توجه به سرعت تولید محتوای 
سطحی، این اخبار زودتر در معرض دید مخاطب  
قرار می گیــرد و برای مخاطب عــام هم بعضی از 
این اخبار جذاب تر است و ناخودآگاه رسانه های 

جدی را به حاشیه رفته است.

* به عنوان دبیر جشنواره فیلم فجر که این روزها 
فقط درباره بودجه از شما سوال می شود به نظر می 
رسد حساسیت تان روی این موضوع بیشتر شده 

است؟
- پرداختن به حواشی از جشنواره فیلم فجر هم 
دور نیست گویا این اخبار برای رسانه ها نیز جذاب 
تر است. در صورتی که وقتی یک فستیوال مهم در 

دنیا برگزار می شود رسانه ها دغدغه شان پوشش 
دادن اخبار فیلم هایی اســت که قرار است در این 
رویداد رونمایی شوند و بعد هم بحث جوایز مورد 
توجه قرار می گیرد. انتظار من هم این اســت که 
جشنواره فجر هم نزد رســانه به این جایگاه برسد 
و حضور فیلم ها در این فستیوال باعث بهتر دیده 
شدن شان شود تا رونمایی رســانه ای فیلم های 

سینمایی به بهترین نحو انجام شود.
رسانه اســت که اسامی فیلمســازان و آثارشان 
را مهم مــی کند و بــه مخاطب می گویــد که از 
فردا منتظر چه فیلمی روی پرده ســینما باشند. 
وقتی مســعود کیمیایی »قیصر« می سازد رسانه 
ها بودند کــه او را به عنوان یک پدیده ســینمایی 
به مردم معرفی کردند و جریان فیلمســازی را به 

سمت تازه ای پیش بردند. 

* پیش تر اشاره کردید بی تردید 22 فیلم به 
جشنواره فجر راه پیدا می کنند. در اجرا چقدر می 

توان روی این عدد مانور داد؟
- تعامل مدیریت جشنواره با فیلمسازان و رسانه 
ها می تواند یک اتفاق خــوب را رقم بزند و بدون 
همراهــی این ۳ضلع نمــی توان بــه نتایج خوبی 
رسید. سال های گذشته هم از سمت سینماگران 

تغییر هرساله دبیر جشنواره فجر متاثر از تغییر دولت هاست
ابراهیم داروغه زاده در گفتگو با »سوره سینما« عنوان کرد:

  معاون نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد و دبیر 
سی  و  ششمین جشنواره فیلم فجر معتقد است اگر 
دبیران جشنواره هر سال تغییر می کنند به این خاطر 
است که این رویداد به نمایندگی سازمان سینمایی 
برگزار می شود و افراد سازمان با تغییر دولت ها عوض 

می شوند.
 ابراهیم داروغه  زاده که این روزها به عنوان معاون 
نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
دبیر سی  و  ششمین جشنواره فیلم فجر مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفته پیش از این در مقام رییس پخش 
شبکه چهار سیما، مدیر گروه اجتماعی شبکه اول سیما، 
مدیر عامل مؤسسه  رسانه های تصویری، مدیرعامل 
مؤسسه تصویر شهر و قائم مقام دبیر سی و دومین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینما و تلویزیون 

فعالیت داشته است. 
وی که دبیری جشنواره های فیلم شهر و سالمت را 
تجربه کرده با رویکرد برگزاری جشنواره های متعدد 
موافق است و درباره تغییر و جابه جایی هرساله دبیران 
جشنواره فیلم فجر نکاتی را مطرح کرد. داروغه زاده 
فیلم ها  توقیف  به  دادن  پایان  مساله  به  همچنین 
اشاره کرد. گفتگوی خبرنگار سوره سینما با ابراهیم 

داروغه  زاده را در ادامه  می خوانید:

محیا رضایی
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گفتگو                                               

هم رسانه ها این خواســته مطرح بود که باید تعداد 
فیلم ها منطقی باش.د امســال در بخش مدیریت به 
این خواسته پاســخ مثبت دادیم امیدواریم که خود 

رسانه ها و سینماگران کمک کنند.
رسانه ها استانداردهای حرفه ای یک جشنواره را 
متذکر می شــوند و جالب اینکه خودشان این قرار 
را رعایت نمی کنند و فشــار می آورند که این فیلم 
هم خوب است و بگذارید در جشنواره اکران داشته 
باشــد. ما باید چارچوب قانونمنــدی طراحی کنیم 
که دیگر شــاهد این همه تغییر نباشــیم. اگر قانون 
فوتبال می گوید فقط 11 بازیکن باید در زمین باشد 
پس تحت هیچ شــرایطی نباید تعدادشان 12 شود. 
شــما هم اگر می گویید فیلمی خوب اســت و حق 
حضور در جشنواره را دارد پس باید پیشنهاد دهید 

جای کدام اثر را بگیرد نه اینکه اضافه شود.
* طی این سالها به کرات این نکته مطرح شده که 
جشنواره باید دبیرخانه و یک دبیر ثابت داشته باشد تا 
هر سال شاهد آزمون و خطاهای تکراری نباشیم. شما 
یک چهره جدید در دبیری این رویداد هستید. درباره 
این نکته که هرسال هم طرح می شود چه نظری دارید؟

- جشــنواره فیلــم فجــر و دبیــر آن نماینــده 
سازمان ســینمایی کشور اســت. جایی که شورای 
سیاستگذاری دارد و از طرفی سازمان سینمایی یک 
نهاد دولتی تحت نظر وزارت فرهنگ اســت. طبیعتا  
با تغییر دولت ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم 
دســتخوش تغییرات می شــود حتی گاهی در یک 
دوره چهار ساله ممکن اســت 2 وزیر داشته باشیم. 
در صورتی که می دانیم فرهنگ یک مقوله ای است 
که در دراز مدت جــواب می دهد و نیــاز به برنامه 

طوالنی مدت دارد. 
همه اینها چالش است و به جشــنواره هم آسیب 
می زند اگر این زیرســاخت ها درست شود داشتن 
دبیرخانه دائمی و انتخاب دبیر ثابت برای جشنواره 
خیلی پیچیده نیســت. ایــن جشــنواره در بخش 
اجرایی افراد ثابت دارد ولی رویکردهــا دائم تغییر 

می کنند که آنهم به تغییر دولت ها برمی گردد.

* با توجه به سابقه مدیریتی شما در تلویزیون و 
سینما به نظرتان این دو نهاد سازمانی چگونه می توانند 

به یک تعامل منطقی و مثبت برسند؟
- تلویزیون و سینما دو جایگاه متفاوت دارند. اگر 
هر کدام اینهــا نقش خود را به درســتی انجام دهد 
تعامل درســتی ایجاد می شــود. تلویزیون هم در 
مقوله پخش هم تامین منابع، اســتقالل دارد و می 
تواند سفارشــات مد نظر  خود را تولید و پخش کند. 
در ســینما این امکان نیست  چون سالن های بخش 
خصوصی بیشــتر شــده و هم منابع تولیــد فیلم ها 
دست بخش خصوصی است و این نشان می دهد نوع 
مدیریت در ســینما با تلویزیون تفاوت های اساسی 
دارد. با این حال تجربه ثابت کرده هر چقدر بین این 
دو سازمان همراهی و همکاری بیشتر بوده هردو به 
منفعت رســیده اند. اگر فیلم های خوب سینمایی 

تولید شــود در نهایت به نفع 
تلویزیون اســت چون بخشی 
از برنامه های خوب تلویزیون 
همین فیلم های ســینمایی 
اســت که بارها هــم پخش 
شده و از طرفی سینما هم در 
حوزه اطالع رسانی و تبلیغات 
نیاز به تلویزیون دارد تا فیلم 

ها بیشتر دیده شوند.
قتصاد  در حــال حاضــر ا
ســینما ضعیــف اســت و 
تلویزیــون امــکان خیلــی 
خوبی برای کمک به ســینما 
دارد. البته در چند ماه اخیر 
تلویزیــون تمــام تیزرهای 
ســینمایی را به شکل رایگان 
پخش می کنــد و این اتفاق 

مثبتی  است.
به جز موارد نادر در نمایش چهره برخی بازیگران 
ســایر عملکرد تلویزیون در تعامل با ســینما مثبت 
بوده و خواهش ما از مدیران تلویزیونی این است که 
وقتی فیلمی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مورد تایید قرار گرفته و مجوز ساخت و نمایش دارد 
آنها هم با همین نگاه برخی آثار را از حد اقل امکانی 

که به فیلم ها می دهند محروم نکنند.

* بحث دیگری که در سینما مطرح است برگزاری 
جشنواره هایی است که تعدادشان هرسال بیشتر می 
شود. به عنوان کسی که سابقه دبیری جشنواره های 

سالمت و شهر را داشته نظرتان چیست؟
- هر سازمان و نهادی که چرخه اقتصادی سینما را 
به حرکت در می آورد و به اقتصاد سینما کمک می 
کند رضایت بخش اســت و نباید مانع فعالیت شان 
شــویم. ضمن اینکه این هزینه ها از بیرون به سینما 
اضافه می شود پس سینما باید از اینکه هر وزارتخانه 
ای می تواند به سینما کمک کند استقبال هم داشته 
باشد. این کمک چند مدل اســت یکی اینکه نهادها 
در تولید ســرمایه گــذاری کنند. دیگــر اینکه اگر 
سازمان و نهادی در راســتای ماموریت خودش نیاز 
به فرهنگسازی دارد و ســینما و تلویزیون می تواند 
به این جریان فرهنگی کمک کند اشکالی نمی بینم 
که جشــنواره ای برگزار کند و به فیلم هایی که در 
ماموریت های مربوط ساخته می شوند جایزه دهد.

مثال وزارت بهداشت و بحث سالمت به همه اقشار 
مربوط است پس هر چقدر که بتواند از طریق تولید 
فیلم به افزایش سالمت جامعه کمک و اطالع رسانی 

کند چند ده برابر هزینه درمان را کاهش می دهد.

* در دوره ای که ساالنه 2 میلیون نفر از مردم عادی 
به سینما می روند و نهایتا 500 نفر از اهالی سینما در 
این جشنواره ها حضور دارند. این فرهنگسازی کجا 

شکل می گیرد؟

- جشــنواره ها بخشــی از ماموریت شان نمایش 
است ولی این تمام هدف شان نیســت. با برگزاری 
این رویداد فضایی درست می شــود که فیلمسازان 
به تکاپو بی افتند و رســانه ها را تشــویق کنند که 
به موضوعات مربوط به اهداف جشــنواره بپردازند. 
مخاطب هــم در نهایت اخبار رســانه ها را رصد می 
کند و این گونه اســت که جشــنواره تاثیر گذار می 
شود. تعامل بین فیلمساز و ســازمانی که جشنواره 
برگزار می کند باعث می شــود در آثار بعدی نگاه و 

تفکری جدید به دنیای سینما اضافه شود.
سازمان هایی که ماموریت شان ارتباط با مردم به 
صورت عام است برای پیشبرد اهداف شان هر اندازه 
این جشــنواره ها را برگزار کنند کمــک به فرهنگ 

سازی کرده اند. 

* در مقام معاون نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی چه تضمینی وجود دارد که دیگر واژه 

توقیف از سینمای ایران حذف شود؟
- غالب فیلــم هایی که پروانه ســاخت گرفتند به 
پروانه نمایش هم رسیدند و معدود آثار نادری بوده 
که علی رغم پروانه نمایش امکان اکران پیدا نکردند. 
اینها خارج از وزارت فرهنگ و ارشــاد و ســازمان 
ســینمایی دچار مشکل بودند و ســازمان سینمایی 
در صدد رفع این مســاله اســت که بتواند از پروانه 
های نمایشــی که خودش صادر می کند دفاع کرده 
تا گروه های بیرون سینما را قانع کند و نگرانی شان 

برطرف شود.
 ترکیب شورای پروانه نمایش بخش قابل توجهی 
از نگرانی افراد دلســوز را درک کرده و ســعی دارد 
مســاله را با گفتگو بایــد حل کند اما همــه نهادها 
بداننــد آنچه که به عنــوان مجــوز از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی صادر می شــود به عنوان 
آخرین مجوز قابل احترام همه اقشــار جامعه تلقی 
شــود چون مجوز دولت جمهوری اســالمی ایران 

است.
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نخستین نشست »پدیدارشناسی سینمای ایران« 
با حضور محمدتقی فهیم منتقد سینما و مریم سادات 
نقیبی پژوهشگر هنر سه شنبه 9 آبان ماه به همت 
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی در حوزه هنری 

برگزار شد.
نشست  نخستین  سینما،  سوره  گزارش  به 
پدیدارشناسی سینمای ایران با موضوع سینمای دفاع 
مقدس با سخنرانی محمدتقی فهیم منتقد سینما و 
مستندساز و نویسنده و مریم سادات نقیبی پژوهشگر 
هنر، مترجم، متخصص در زمینه ژانرشناسی سینمای 

دفاع مقدس در حوزه هنری برگزار شد.
محمدتقی فهیم نخســتین ســخنران این نشست 
تخصصی بود. وی با اشاره به دالیل مختلفی عدم توفیق 
سینمای دفاع مقدس در ســال های اخیر، اظهار کرد: 
خیلی ها در این میدان هستند و بودند که می خواهند از 
امکانات بهره ببرند و باعث می شد فرصت ها در اختیار 
کســانی قرار بگیرد که حقشان نبوده اســت. بیش از 
سینماگران، مدیران از عنوان ســینمای دفاع مقدس 
اســتفاده کرده اند و مناصــب مختلــف را گرفته اند و 
بودجه هایی را در این قالب دریافت کرده اند و در خدمت 

فعالیت های حزبی و گروهی خود درآورده اند.
وی افزود: عنــوان ســینمای دفاع مقــدس به جز 
برهه هایی مورد استفاده های غیر سینمایی قرار گرفته 
است. ســینمای دفاع مقدس جدایی از سینمای ایران 
نیســت و اگر بخواهیم بررســی کنیم و مکث کنیم در 
ســینمای دفاع مقدس، به بیراهه رفته ایم. اگر مشکل 
ســینمای ایران حل نشود، مشکالت ســینمای دفاع 

مقدس هم حل نخواهد شد.
این منتقد سینما با تاکید بر اینکه امروز کل سینمای 
ایران، مسئله اســت، عنوان کرد: اگر سینمای ایران بر 
همین مدار ادامه راه بدهد، دیگر سینمای دفاع مقدس 
جایی در این جریان ندارد. ما شــاهد سینمایی تحت 
عنوان ســینمای اجتماعی )به ظاهر که من آن را شبه 
اجتماعی می نامم( و همچنین سینمای کمدی نازل و 
فرومایه و کامال رد شدنی هستیم. البته بحث من درباره 

استثناها نیست.
وقتی سینما این هست، دیگر نمی توان انتظار داشت 
که ســینمای دفاع مقدس، قابل استفاده شود. اگر قرار 
باشد به سینمای خوب جنگی و ارزشمند دفاع مقدس 
برسیم، به قد و قامت سینمای دفاع مقدس دهه 60 تا 
اوایل دهه 70 برســیم؛ نیازمند دگرگونی در سینمای 
ایران هســتیم. به طوری که به شــکل کامل تبدیل به 

سینمای جمهوری اسالمی ایران شود.
وی تصریح کرد: در ســینمایی که فاقــد گونه و ژانر 
اســت، نمی توان به دنبال ســینمای دفاع مقدس بود. 
سینما در ایران ژانر و گونه نیست. اما وقتی به سینمای 
ژانری و متنوع از گرایش ها و رویکردهای مختلف برسیم، 
فی نفسه ســینما، نیازمند دفاع مقدس خواهد بود. ما 
نه تریلرهای حادثه ای، نه جنایی، نه وحشــت و حتی 
ملودرام های صحیح نداریم و این سینما در کلیت خود 
فاقد ژانر و تنوع است. اگر برخی از فرصت ها یا فرصت 
طلبی ها نبود، همین تعداد فیلم سینمای دفاع مقدس 

را هم شاهد نبودیم.
فهیم همچنین گفت: در ســینمای امروز کشورمان، 
انسان برای نبود ســینمای دفاع مقدسی که می تواند 
تامین کننده درک و فهم همه آدم ها باشــد، تاســف 
می خورد. ما درباره گونه ای صحبت می کنیم که هنوز 
در جهان می درخشد. متاسفانه یک دهه است که تنها 
گونه متولد شده پس از انقالب اسالمی را کنار گذاشته 
ایم. در حالی که سینمای دفاع مقدس، گونه ای است که 
به عنوان ژانر جمهوری اسالمی ایران شناخته می شود 
و همه منتقدان قبول دارند ژانر دفاع مقدس متعلق به 

ایران و متولد بعد از انقالب اسالمی است.
این منتقد ســینما اظهار داشــت: در سینمای دفاع 
مقدس حدود 250 فیلم ساخته شده است. اما متاسفانه 
کمتر از 20 فیلم از این آثار قابل دفاع هستند. برخی از 
این فیلم ها در دوره خود قابل دفــاع بودند و به حضور 
مردم در جبهه ها کمک می کردند. طی این ســال ها 
تعداد کمی، در فهرست فیلم های ارزشمند دیده ایم. 
در این ارزش گذاری می توان بخش مخاطب پسندی و 

گیشه سینمای دفاع مقدس را هم ببینیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دفاع مقدس 
با جنگ تفاوت ماهوی داشــته است و سینمایی تحت 
عنوان سینمای جنگ اساسا در دفاع مقدس ما مفهومی 
به شــکل جهانی ندارد. به همین دلیل بخشی از فیلم 
هایمان مانند »یک خانواده محترم« به شــکل پلشتی 

باعث شدند جنگ زیر سوال برود.
فهیم با بیان اینکه اگر سینمای ایران را از فقر، الغری 
و این مسمویت نجات ندهیم، سینمای دفاع مقدس به 
تنهایی به جایی نخواهد رســید، افزود: شاید تعدادی 
فیلم تولید شــود و کســانی هنوز از این زمینه ها برای 
کسب بودجه استفاده کنند، اما انتظاری که از سینمای 

دفاع مقدس داریم محقق نخواهد شد.
این منتقد سینما خاطرنشــان کرد: بر این باورم که 
ســینمای دفاع مقدس ژانر اســت و البتــه همان ژانر 
سینمای جنگ است. اما به دلیل مولفه هایی که خاص 
جنگ تحمیلی ایران و عــراق اســت، از آن به عنوان 
سینمای دفاع مقدس یاد می کنیم. دفاع یکی از ویژگی 
های رویکرد ما در سینمای جنگ اســت. ژانر آنجایی 
تثبیت می شــود که از المان های دائمی در آن استفاده 
شود. نورپردازی ها، بازی ها، نماها و بسیاری ویژگی های 
دیگر در ژانر وحشــت با ژانر وســترن و ژانر جنگ و ... 
متفاوت است. بسیاری از مسائلی که خاص رزمندگان 
و جبهه های ما در دفاع مقدس بوده است، در سینمای 
دفاع مقدس دیده می شــود. ناجی رزمنــدگان ما در 
جبهه ها بحث معنویات اســت و در اینجاست که اتفاق 
مهم تشکیل دهنده هر اثری شکل می گیرد. بحث ایثار 
در کلیت سینمای دفاع مقدس اتفاق درخشان در تحول 
آدم ها و سینما است و این سینما تبدیل به ژانر می شود.

مریم سادات نقیبی، پژوهشگر هنر، مترجم، متخصص 
در زمینه ژانرشناســی ســینمای دفاع مقدس با ارائه 
توضیحاتی درباره پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع 
بررسی نظریه های ژانر با سینمای جنگ تحمیلی ایران، 
اظهار کرد: واژه ژانر برای من همیشه پدیده مبهمی بود، 

به ویژه قرار گرفتن آن در کنار برخی فیلم های ایرانی.

                              گزارش

فهیم: نیازمند دگرگونی در سینمای ایران هستیم
دو نشست از سلسله نشست های »پدیدارشناسی سینمای ایران« برگزار شد
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وی ادامه داد: ســینمای جنگ تحمیلــی ایران در 
مضمون، پیشینه ای تا پیش از زمان شروع دفاع مقدس 
ندارد. اما به نظر می رسد بعد از شروع جنگ تحمیلی، به 
بیان هنری خاص خود دست پیدا کرد. به همین دلیل 
این دغدغه باعث شــد ایده ژانر دفاع مقدس گرد این 

موضوع شکل بگیرد.
نقیبی همچنین گفت: پیشــینه پژوهش من مربوط 
به مطالعه برخی مقاالت و کتاب های ژورنالیستی می 
شــود که در همه آن ها، ســینمای دفاع مقدس را ژانر 
جنگ دانسته اند و تنها اظهار نظر مخالف که برای این 
گذاره دلیل می آورد، صحبت های آقای نفیسی است که 
می گویند برای اینکه ژانر تشکیل شود، فیلم ها باید فراتر 
از اشتراکات روایی و مضمونی به هم نزدیک باشند و یک 

ساختار بافتی را تشکیل بدهند.
وی با تاکیــد بر اینکه ســینمای دفــاع مقدس در 
ایران با مفهوم ژانر شــکل نگرفته اســت، عنوان کرد: 
نظریه پردازان ژانر بیشتر در ساختارگرایی کار کرده اند 
تا نسبتی از فرهنگ عامه را تفســیر کنند. معموال در 
نظریات ســاختارگرایی ژانر گرایش هــای فراتاریخی 
وجود دارد. همچنین نظریــه پردازان در دهه 60 و 70 
دو کارکرد آیینی و ایدئولوژیک برای ژانر قائل شــدند. 
اهمیت سیستم ژانری این است که تمام وجوه سیستم 
فیلم را توضیح بدهد نه اینکــه به برخی از ویژگی های 

فیلم ها رجوع کنیم.
این پژوهشگر هنر تصریح کرد: سینمای جنگ ایران 
مانند همه ســینماهای جنگ جهان دچار چندپارگی 
و پیونــد زدن و در هم رفتن همه این حوزه هاســت و 

زیرساخت های متعددی دارد.
وی اظهار داشت: برخی فیلم ها که تم دفاع مقدسی 
و یا گفتمان دفاع مقدسی دارند را در مطالعه ژانری قرار 
ندادیم؛ چرا که مناقشات رایج ژانری وجود دارد که باید 
از آن ها دوری می کردیم. تنهــا فیلم هایی که محتوای 
آرمانی دارند را برای تحلیل مناســب می دانســتیم. 
معتقدم ســینمای دفاع مقدس به سبب رویکر آیینی 
باعث شد ســینمای ایران، از ایدئولوژیک شدن صرف 

نجات پیدا کند.
نقیبی با اشاره به اینکه 50 فیلم را به عنوان آثار ژانر 
دفاع مقدس انتخاب کرده اســت، گفت: به دلیل اینکه 
سینمای ما استودیویی نیست، نمی توانیم توقع داشته 

باشیم تعداد باالیی فیلم دفاع مقدس داشته باشیم.

دومین نشست
حاجی مشهدی: سینمای کودک نیازمند حمایت 

مراکز دولتی است
دومیــن نشســت از سلســله نشســت های علمی 
پدیدارشناسی ســینمای ایران با حضور جالل فاطمی 
کارگردان و بازیگر ســینما و عزیزاهلل حاجی مشهدی 
منتقد سینما و کارشناس ســینمای کودک و نوجوان 

روز دوشنبه 15 آبان ماه، در حوزه هنری برگزار شد.
در ابتدای این برنامه، عزیزاهلل حاجی مشهدی با اشاره 
به اینکه در ســینمای ایران، از آغاز شکل گیری، بحث 
سینمای کودک در ذهنیت هر فیلم سازی وجود داشت، 
اظهار کرد: سینمای ایران از ابتدا منتظر شرایط مناسب 
بود تا به مقوله کودک و نوجوان بپردازد و این شــرایط، 

همان فیلم نامه مناسب کودک و نوجوان بوده است.
وی ادامه داد: متاســفانه به دلیل اینکه در سال های 

ابتدایی ورود ســینما به ایران، شاکله مستقل برای کار 
نداشــتیم، نگاهمان به آثار بیرون از مرزها بود. سینما 
مانند صنعت چاپ خیلی دیر به ایران رسید و به همین 
میزان، سینمای کودک و نوجوان نیز در ایران خیلی دیر 
آغاز به کار کرد. البته سینمای جهان نیز خیلی دیر به 

ژانر کودک و نوجوان رسید.
حاجی مشهدی با اشــاره به آثار فانتزی و تخیلی که 
برای کودکان و نوجوانان تولید شده است، عنوان کرد: 
نخستین گام های ســینمای کودک در جهان، پس از 
جنگ جهانی دوم در انگلســتان آغاز شد و فیلم سازی 
برای کودکان و نوجوانان با شــعار خــوش آب و رنگ 
اخالق مداری آغاز شــد. تهیه کنندگان و شرکت های 
سازنده فیلم های کودک، تالش می کردند تا آثارشان 
دارای محتوای اخالقی خاصی باشــد و بــه طور مثال 
مصرف مشروبات الکلی، خشونت، دروغ و ... در این آثار 
به نمایش در نمی آمد. اما اشکال عمده این آثار این بود 
که قهرمان شــان، آدم بزرگ ها بودند و به کودکان این 
احساس را می داد که نمی توانند روی پای خود بایستند.

این منتقد سینما با تاکید بر اینکه سینمای کودک، 
نوجوان و بزرگ ســال در تمام دنیا، قالب های متفاوتی 
هستند، عنوان کرد: در سینمای کودک، فیلم نامه باید 
متناسب با درک واژگانی و سن و سال مخاطب نوشته 
شود. نمی توانیم یک پیام واحد را برای مخاطبان متکثر 
به یک گونه ادا کنیم. برای کودک، نوجوان و بزرگ سال 

تفاوت گیرندگی در پیام وجود دارد.
وی همچنین گفت: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان نیز از اتفاقــات خوبی بود که در ایران به وقوع 
پیوست. این کانون از دهه 40 راه اندازی شد و مفاهیم 
اخالقی، انســانی، دینی و مذهبی را در آثار خود برای 
کودکان و نوجوانان خلق کرد و سینماگران بزرگی نیز 
با کانون همکاری کردند. کانون به مرکز انحصاری برای 
تولید فیلم در حوزه سینمای کودک تبدیل شد و تقسیم 
بندی های اخالقی و تربیتی هم داشتند و دو قالب فیلم 

»درباره کودکان« و »برای کودکان« تولید می کردند.
حاجی مشهدی افزود: کانون در دوره ای دچار رکود 
شد و بار دیگر با رونق سینما، این مرکز نیز در دهه 60، 
جانی دوباره گرفت. اما هرگز سال های درخشان دهه 

40 را تجربه نکرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر، بهترین جا برای تولید 
آثار سینمای کودک و نوجوان مراکز دولتی است؛ چرا که 
مراکز غیردولتی، به دلیل مطمئن نبودن از بازخورد مالی 
این گونه آثار، انگیزه ندارند. مراکــز دولتی از این گونه 
آثار باید حمایت کنند تا روی پای خود بایستند وگرنه 

همیشه این سینما رشد منفی خواهد داشت.
این منتقد سینما همچنین تصریح کرد: یکی از عرصه 
هایی که می توانســت به غنا بخشی فیلم کودک کمک 
کند، ادبیات به طور عام و ادبیات کودک به طور خاص 
بود. وقتی برای تولید فیلم کودک به سراغ کتاب کودک 
می رویم، در واقع کار خود را راحت کرده ایم و از نتیجه 

آن نیز می توانیم تا حدودی مطمئن باشیم.
نام  فاطمی: زیر پای سینمای کودک را به 

خصوصی سازی خالی نکنیم
جالل فاطمی نیــز در ادامه این برنامه بــا بیان اینکه 
سینمای کودک و نوجوان وابســته به مدیریت دولتی 
است، عنوان کرد: قطع کمک های دولت به هر دلیلی، 
می تواند برای ســینمای کودک و نوجــوان فاجعه بار 
باشــد. زیر پای ســینمای کودک و نوجــوان را به نام 
خصوصی ســازی نمی توان خالی کرد. ما کشوری غنی، 
مردمان باهوش و زحمتکشی داریم. هنرمندان کشورمان 
هم افرادی خالق و مستعد هستند. در واقع باید بگویم 
بودجه روشن نگه داشتن سینمای کودک زیاد نیست و 

باید از این ژانر حمایت بیشتری صورت گیرد.
وی همچنین گفت: وقتی از خصوصی سازی صحبت 
می کنیم، باید ببینیم مولفه ها را هم به سمت خصوصی 
ســازی برده ایم یا خیر. به طور مثال، باید توجه داشته 
باشیم که مجوز ســاخت آثار را هم به بخش خصوصی 
می دهیم یا تنها بخــش ســرمایه گذاری را خصوصی 
می کنیم. آیا آن طور که تولید کنندگان اثر می خواهند، 
می توانند بــرای فیلم خود تبلیغ کنند. آیا اسپانســر و 

سرمایه گذار در ساخت این آثار مشارکت دارند.
فاطمی با طرح این پرسش که اگر سینمای کودک و 
نوجوان در پی بحران رکود بودجه باشد آن وقت تکلیف 
این سینما چه می شود، عنوان کرد: در این صورت متوجه 
می شویم که معادله ها درست از آب درنیامده اند و این 
سینما وارد کما می شود. معتقدم باید به سمت برخی از 
الگوهای قدیمی بازگردیم و فکر کنیم که چگونه سینمای 

مهجور کودک و نوجوان را پر و بال بدهیم.
این کارگردان ســینما با تاکید بر اینکــه باید اجازه 
دهیم هر دو فاز خصوصی و دولتی در سینمای کودک 
و نوجوان وجود داشته باشــد، عنوان کرد: فاز دولتی و 
حمایتی مانند سابق سر جای خود باشد و برای کشف 
فضاهای نو نیز از فرمول های خصوصی سازی استفاده 
کنیم. اما این خصوصی سازی را باید با برنامه ای اصولی 

و تدریجی به پیش برد.
وی اظهار داشت: فیلم سازان مجرب، باید از تخیالت 
شــخصی خود پرهیز کنند و در رابطه با ایده هایشان، 
متوازعانه با دیگران مشورت کنند . پیش کسوتان عرصه 
سینمای کودک و نوجوان مستحق این هستند که بدون 
دغدغه کار کنند. پیش کسوتان تجربیات زیادی دارند و 

باید برایشان احترام قائل شد.



در کشور ما باوجود غیر قانونی بودن ، فحشا وجود 
دارد و این صنعت حتی برای کســب درآمد بیشتر و 
دوام وحیات راحــت تر اقدام به قاچــاق دختران به 
کشورهایی مانند امارات عربی و مالزی و ... می کند.

مستند »پول و پورن« درباره قاچاق دختران ایرانی 
اســت. کارگردان این اثر مهدی نقویان است و تهیه 
کنند کی آن را مرکز مستند سوره حوزه هنری انقالب 
اســالمی با همکاری سازمان جرایم ســایبری سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی بر عهده داشته  اند. درادامه 
نگاهی داشــته ایم به این مستند که هفته گذشته در 

سالن اندیشه حوزه هنری رونمایی شد. 
صنعت فحشــا یکی از صنایع پردرآمد در دنیاست 
که در برخی از کشورهای جهان درآمد آن در اقتصاد 
زیرزمینی محاسبه می شــود و در برخی از کشورها 
یک شغل قانونی محسوب می شــود و معامالتش در 
اقتصاد رسمی کشور ثبت می شــود. طبق آمارهای 
موجود در سال 2012 میالدی این صنعت درآمدی 
بالــغ بــر 186 میلیارد دالر آمریکا داشــته اســت. 
بیشترین درآمد این صنعت در کشور چین به دست 
آمده اســت و در کل این صنعــت را دومین صنعت 
پولساز دنیا قلمداد می کنند. در برخی از کشورهای 
دنیا روســپیگری قانونی اســت و از آنجایی که واژه 
آزادی با بی بند باری یکسان شــمرده می شود این 
صنعت به صورت شــفاف تری در حال کسب درآمد 
است. برخی کشورهای دنیا هم اصال از صنعت فحشا 
و جذب توریست به این واسطه درآمد دارند. در کشور 
ما و البته کشورهای مســلمان که مردم روسپیگری 
را حرام و خطایی غیر قابل بخشــایش می دانند این 
امر جرم شناخته می شــود اما متاسفانه در کشور ما 
هم باوجود غیر قانونی بودن ، فحشا وجود دارد و این 
صنعت حتی برای کسب درآمد بیشتر و دوام وحیات 
راحت تر اقدام به قاچاق دختران به کشورهایی مانند 

امارات عربی و مالزی و ... می کند. 
مستند »پول و پورن« به کارگردانی مهدی نقویان 
این موضوع را دســتمایه تولید فیلم قــرار داده و به 
افشــای رازهای مخوف شــبکه ای به نــام عنکبوت 

دو می پردازد. فیلــم با بخش های از مســتند »فقر 
و فحشــا« که در سال 82 توسط مســعود ده نمکی 
ســاخته شــد آغاز می شــود و با توضیحاتی درباره 
واکنش هایی که این مستند جنجالی به دنبال داشت 
ســراغ موضوع اصلی یعنی تجارت دختران و اغفال 
آنها برای روسپیگری در کشــوهای مجاور می رود.  
مستند »پول و پورن« پس از ترســیم نمایی کلی از 
باند های زیرزمینی اما پر کار فساد و فحشا )اسکورت 
ســرویس ها( و بیان نحوه فعالیت آنها، ماجرای یک 
پرونده امنیتی مرموز و مهم از نفــوذ آنها به ایران و 

قاچاق دختران ایرانی را روایت می  کند.
ماجرای فیلم از این قرار اســت که فــردی به نام 
الکس که ایرانی تبار اســت تصمیم به تشکیل باندی 
برای روسپیگری و فحشا با سواســتفاده از دختران 
ایرانی در شهر دبی به راه می ندازد. طولی نمی کشد 
که الکس بخاطــر ارتکاب به جرایــم مختلف از دبی 
دیپورت شده و برای ابقای صنعت تازه پروبال گرفته 
اش از دختری ایرانی به نام مانلی استفاده کرده و به 
اصطالح خودشان او را منیجر خود در شهر دبی می 
کند و از طریق این دختر که خود او نیز به روسپیگری 
مشغول اســت اقدام به فریب دختران جوان کرده و 
آنها را ابتدا بــه قصد تفریح و حضــور در پارتی های 
شــبانه و مجانی وارد شــهر دبی کرده و ســپس به 

روسپیگری وادار می کند. 
درواقع این شبکه مخوف در ابتدا با نشان دادن در 
باغ سبز به دختران ساده دل و والبته بلند پرواز و بی 
بند بار به آنهــا اینطور القا می کند که قرار اســت در 
شهرهای زیبایی مانند دبی و کواالالمپور  و ... زندگی 
مرفه و خوبی داشته باشند و غرق در شادی و تفریح 
شود و شب و روزشــان را در مراکز تفریحی و خرید 
بگذرانند به این شرط که در پارتی های شبانه شرکت 
کرده و به رقاصگی مشغول شــوند اما بعد از ورود به 
شهرهای مذکور ابتدا پاسپورت دختران توسط شبکه 
از آنها گرفته و سپس آنها را با تهدید های مختلف از 
جمله اطالع دادن به خانواده ها و آزار و اذیت و حتی 

تهدید به قتل ناچار به تن فروشی می کنند. 

نقویان در این فیلــم نیز همچون آثار گذشــته از 
تصاویر آرشیوی استفاده کرده است. البته در مستند 
های قبلی ایــن تصاویر معموال هــم کیفیت بهتری 
داشتند و هم از تدوین مناسب تری برخوردار بودند 
و از این جهت می توان مســتند اخیر این کارگردان 
جوان را در زمینه مســایل فنی گامی به عقب برای 
او به حســاب آورد. در مــورد کیفیــت پایین اغلب 
تصاویر باید به این موضوع نیز اشــاره کرد که نقویان 
و گروهش بــرای پیدا کــردن تصاویری کــه بتوان 
بدون برخوردن به مشــکل ممیــزی از آنها بهره برد 
با محدودیت فــراوان روبرو بوده اند امــا تدوین تند 
و شتابزده اثر توجیه پذیر نیســت. وقتی کارگردانی 
بتواند تدوینی شســته و رفته، زیبا و حرفه ای مانند 
آنچه پیش تر از او در فیلم »رمــز و راز ملکه« دیده 
ایم تحویل مخاطب دهد پس با کار حرفه ای تدوین 
آشناست و در این فیلم نیز می توانست کاری در حد 
همان استاندارد داشته باشد که اینطور نشده است.  
مشــکل دیگر فیلم صــدای راوی اســت که اصال 
گیرایی صدای ناصر طهماســب )روای آثار پیشــین 
کارگردان( را ندارد. مســتند های نقویان بســیار به 
گفتار روی متن وابسته هســتند و از این رو استفاده 
از صدای گیرا و دلنشــین طهماســب یکی از عوامل 
موفقیت آثار پیشــین این کراگردان بــود که  فیلم 

»پول و پورن« از آن بی بهره مانده است. 
با وجود برخی ایرادهای عمدتا فنی، مستند »پول 
و پورن« اثری هشدار دهنده و دیدنی از کار درآمده. 
فیلمی که همه دختران جــوان و بخصوص خانواده 
هایی که فرزند نوجــوان دارند بایــد ببینند تا با راه 
ها و شــیوه های کثیف باند هایــی نظیر عنکبوت دو 
برای اغفال و بــه دام انداختن دختران جوان آشــنا 
شــوند. دخترانی که بســیاری از آنها تنها جرم شان 
سودای زندگی رویایی و مرفه و فریب خوردن و بعد 
از آن محافظت از جان خود و خانواده شــان است و 
ناخواسته اســیر هیوالهایی شــده اند که از آنها در 
جهت منافع و کســب پول های کثیف بهره برداری 

می کنند. 

صـنـعـت سـیـاه 
نقویان آخرین مستند مهدی  به  نگاهی 

                             بازتاب

منبع: بهمن سبز

الناز نعمتی
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تجارت دختــران و زنــان ایرانی در شــبکه های 
غیراخالقی امارات حرف تازه ای نیست انگار کسی را 
هم نگران نمی  کند اصال مسئوالن عادت دارند در این 

مورد اظهار بی اطالعی کنند.
وقتی همه جامعه دچار فراموشــی می شــوند، در 
هتل های دبی چوب حــراج می خورند دخترکانی که 
منتظرند، تا نگاه مشــتاق یکی از آن مردان خنده رو 
و شــکم برآمده عرب مکثی بر چهره شــان کند و در 

ماجراجویی های جنسی  مردان هرزه کتک بخورند.
حاال اما در کنار فراموشی جامعه، مهدی نقویان با 
ساخت مســتند پول و پورن بعد از گذشت 15 سال 
پرده از اسرار یکی از شبکه های بزرگ قاچاق دختران 
و زنان برداشــت، دوباره فضا را برای گفتگو در باب 
فحشا باز کرد و همان چیزی را این بار تحت سفارش 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی ســاخت که مسعود 
ده نمکی ســال 81 تحت عنوان فقر و فحشــا آن را 

روایت کرده بود.
این مستند که برای نخســتین بار در کشور توسط 
کمیته رسانه ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان اکران شد، روایتگر شکل گیری تا دستگیری 
باند الکس توســط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی است که پروژه اغفال دختران ایرانی 

و تجارت آن ها به دبی را برعهده داشته است.
پول و پورن بــا صحنه های تــکان دهنده مخاطب 
را غرق می کند، دالیل گرفتار شــدن دختران ایرانی 
در باندهای تجارت دختران به کشــورهای عربی فقر 
مالی توام با فقر فرهنگی می داند و نشان می دهد که 
سرکرده های این باند بدون هیچ محدودیتی به ایران 
می آیند و درخزرشــهر، کیش و تهران که جوالن گاه 
مرفهین بی درد اســت، تزریق کننده اجیر می کنند. 
شکارچی سیســتم یا همان تزریق کننده کسی است 
که اینستاگرام دخترهایی را که ستاره دنیای مجازی 
با فالورزهای زیاد هستند، رصد می کند و با توجه به 
عکس هایی کــه از آرایش غلیظ و تیــپ نیمه برهنه 
خود از  مهمانی های مختلط به اشــتراک می گذرند، 

طعمه های خود را انتخاب می کنند.
این شکارچیان از طریق تبلیغات تقلبی برای دست 
یافتــن به شــغل های پردرآمد مثــل خدمتکاری یا 
رقاصگی، مدلینگ و منشــی شرکت های بازرگانی به 
دبی آن ها را جذب می کنند و خانواده ها هم نسبت به 
این اتفاق بی توجه هستند. این دالالن با آشنا کردن 
دختران با افراد فریــب خورده و پرتجمل و نشــان 
دادن شرایط زندگی شان آن ها را برای تن فروشی به 
چنگ می آوردند و به آن ها پوزیشن باالی اجتماعی 

القا می کنند.
عکاس مخصوص باند الکس بعدا از اقامت دختران 
فریب خــورده در هتــل از بدن برهنه شــان عکس 
می گیــرد با یک اســم جدیــد، عکس هایشــان در 
ســایت بارگذاری می کند و برای چند هزار مشتری 
می فرســتد، به آن هــا اطمینان می دهنــد که این 

عکس ها در ایران باز نمی شود.
دخترها گروه بندی می شــوند و حــق دارند فقط 

جمعه ها همراه با سرگروهشان از هتل بیرون بروند، 
آن ها حق همراه داشتن  موبایل، پاسپورت و پول خود 
را هم ندارند همچنین به آن ها مشــاوره های جنسی 
و آموزش شــیوه های رابطه داده می شود و وقتی در 
مسیر قرار می گیرند کســب در آمد و پورن برایشان 

عادت می شود.
آن هــا هــر روز چندین بــار خدمات اســکورت 
ارائــه می دهند، اســکورت واژه ای اســت خطاب به 
روســپی هایی کــه بــا مشــتریان ثروتمنــد وقت 
می گذرانند، این دختران بعد از دو یا سه بار اسکورت 
از نظر روحی به هم می ریزند. منیجرها یا ســرتیم ها 
قرص هــا و داروهای صنعتــی آرام بخــش به آن ها 
می دهند و دوباره برایشــان یــک زندگی لذت بخش 
الکچری تصویرسازی می کنند بعد از آن، دختران را 
به برندپوشــی عادت می دهند تا دوباره پول هایشان 
تمام و به کار در شــبکه معتاد شــوند، آن ها گاهی 
تهدید به مرگ یا دستگیری توسط پلیس می شوند.

اما خطرناکترین اتفاقی که در این مســتند نشان 
داده می شــود، تبدیل خود قربانیان بــه قاچاقچی 
است، این افراد به دلیل طرد شــدن از جامعه، ابتال 
به انواع بیماری های مقاربتی و رســیدن به ســر حد 
هرزگی زمینــه خوبی برای مجرم شــدن دارند. این 
دســته از زنان به دلیل تعامل اجتماعی وسیعی که 
دارند مردم شناسان زبردستی هســتند و می توانند 
زنان و دختران مســتعد را به راحتــی فریب داده و 
هر کدام را با دسیسه ای وارد زنجیره جهانی تجارت 

جنسی کنند.
بحران جنسی حاصل انباشته شدن آسیب های 

جنسی
ســید محمد ســجادزاده، جامعه شــناس و فعال 
فرهنگی تغییر نگرش افراد جامعه نســبت به مسئله 
جنســی را یکی از دالیل بروز این اتفاقات می داند و 
معتقد اســت این موضوع باعث می شود فرد از طبقه 
متوسط و با یک وضع مالی نه چندان ضعیف به طمع 

پول بیشتر به کار جنسی روی بیاورد.
وی بحــران جنســی را محصول انباشــته شــده 
آســیب های جنســی می داند و خاطرنشان می کند: 
سازمان های اجتماعی کشور هنجار درستی برای نیاز 
جنسی تعریف نکرده اند و اکنون جامعه با وضعیت به 
هم ریخته ای روبرو است در واقع در گذشته جامعه به 
وسیله عرف و شرع کنترل می شد و نیازهای جنسی 

روی هم تلنبار نمی شد.
سفارش ساخت مستند پول و پورن توسط 

نیروهای امنیتی
کارگردان مســتند پول و پورن می گوید: ســختی 
ساخت چنین مستندهایی این است که عریانی ها را 
نمایش می دهد و باید طوری ساخته شود که ممیزی 

نخورد و برای مخاطب عام نمایش داده شود.
نقویــان با اشــاره به تحقیق 2 ســاله خــود برای 
ســاخت این مســتند ادامه می دهد: چندسالی باب 
شــده نیروهــای امنیتی پرونــده تخلفاتــی که در 
حوزه اقتصادی، اجتماعی و اخالقــی اتفاق می افتد 

را در اختیــار فیلم ســازان و محققان مــورد اعتماد 
قرار می دهنــد در واقــع در مورد ایــن موضوع هم 
گزارش هایی از طرف خانواده هــا و بعضی از اعضای 
این باند به نیروهای امنیتی داده شــده بود که بعد از 
تحقیق متوجه شدند این افراد تحت نظر باندی کامال 
تشکیالتی و سازمان یافته دختران ایرانی را از کشور 

خارج می کنند.
پای مستندسازی اجتماعی در کشور می لنگد

وی خال زیــادی در حــوزه مستندســازی برای 
آســیب های اجتماعی می بیند و اظهــار می کند: در 
حوزه مســتند طبقه روشــنفکری نفوذ کرده اند که 
دغدغه مســائل اجتماعی را ندارند و مسائل عمومی 
جامعه را نمی ســازند در صورتیکه الزم است حضور 

افراد تحلیلگر در این حوزه بیشتر شود.
این کارگــردان در مورد ظهور انقالب جنســی در 
ایران هشــدار می دهد و می گوید: بــا نگاهی به آزاد 
بودن روابط جنسی در غرب می توان فهمید که تجربه 
آن ها در این زمینه نتوانسته جلوی تجاوزها، تخلفات 
و بیماری های جنسی را بگیرد پس ما نباید راه آن ها 

را ادامه دهیم.
در واقع این مســتند با وجود همه سانســور ها در 
فضای اجتماعی کشــور نشــان می دهد، بــا اینکه 
اســکورت ســرویس دومین تجــارت کثیــف دنیا 
اســت اما مســئوالن و متولیان اجتماعی کشور تنها 
پیگیری هــای امنیتــی را عالج درمان این آســیب  
اجتماعی می دانند و در مقابل شبکه عنکبوتی قاچاق 
دختران و زنان که روز به روز در حال گسترش است، 
سکوت را به اطالع رسانی دقیق ترجیح داده اند، مثال 
در تمام جوامع الاقل آمــار حدودی از این تعداد این 
افراد که اتفاقا قانونی هم از کشور خارج می شوند، در 
دسترس اســت اما اداره گذرنامه ایران آمار دقیقی 
از خروج ایــن دختران ارائه نمی کنــد، همچنین در 
حالیکه مامــوران امنیتی ایران تمامــی فعالیت های 
این شبکه ها را در کشــور زیر نظر دارند اما متاسفانه 
افرادی در سیستم هستند که تزریق کننده های این 
باندها را از خطرات دستگیری باخبر می کنند و روند 
شناســایی و دســتگیری به موقع این افراد را عقب 

می اندازند.
اما حاال و در حالیکه همه جامعه دچار فراموشــی 
شده اند دالالن هر روز حوالی سفارتخانه ها و ادارات 
کاریابی دختران و زنان کم اطــالع و نیازمند کار را 
اغفال می کنند، تزریــق کننده ها هر روز در صفحات 
مجازی می چرخند وطعمه های خود را شناســایی و 
ســپس با وعده ازدواج ، کار خوب، در آمد باال و حتی 
فرســتادن بلیط و ویزا برایشــان آن ها را به کشــور 
موردنظر هدایت می کنند. شــاید تلخ ترین سکانس 
این پرونده ادامه دار برای کســانی که قلبشان جهت 
کمک به این افراد می تپد اما به خاطر خودسانسوری 
جامعــه نمی توانند مهر ســکوت را بشــکنند دیدن 
آخرین لبخند تلــخ این دختران در حــال خروج از 

کشور است.
منبع: خبرگزاری فارس

فاجعه تجارت دختران به کشورهای عربی
در جلسه نقد و بررسی پول و پورن عنوان شد:

بازتاب                                            
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دختران ایرانی را چگونه در فضای اینستاگرام 
فریب می دهند؟!

اگر نویسنده گزارش مد نظر با یکی از قربانیان 
گرفتارشده در کارتل الکس که مجبور بودند در دوبی 
خدمات جنسی به اعراب حاشیه نشین دهند، رو در 
رو به گفتگو می نشست، بازهم همان مواضع قبلی را 

اتخاذ می کرد؟

روزی که قرار بود که مستند »پول و پورن« در حوزه 
هنری رونمایی شود یکی از روزنامه های اصالح طلب در 
واکنش به انتشار این مســتند متن تحلیلی را  با عنوان 

»خط قرمزهایی که سفید می شوند« منتشر کرد.
محتوای این مطلب اشاره به سه مستند فقر و فحشا 
)مسعود ده نمکی(، انقالب جنسی)حسین شمقدری( 
و مســتند پول و پورن )مهدی نقویان( داشت. در این 
مطلب بامتلک پرانی مرسوم به سبک همان روزنامه  به 
محتوا و اسامی سه فیلم مذکور اعتراض شده بود. حسن 
عباسی تحلیلگر مسائل فرهنگی - سیاسی در نشست 
این فیلم جمالت غیر متعارفی  را در مورد روزنامه مذکور 
بکار برد و گفت عامل فروپاشی جمهوری اسالمی زندگی 
بورژوایی است و  ارگان رســمی ترویج چنین زندگی 

نشریات .... و..... و....  هستند.   
البته در ایــن مجال،  نقد رســانه مذکــور هدف و 
منظور اصلی نیســت. در تحلیلی تازه تــر باید به یک 
نکته مهم تــر بپردازیــم و لحن ها، افراد و گرایشــات 
سیاسی را قضاوت نکنیم. متن و محتوای پول و پورن 
درباره چیســت؟  آیا مســتند مذکور به زعم روزنامه 
زنجیره ای، از خطوط قرمز مرســوم عبور کرده، و این 
مستند هدفش ترویج فحشاســت؟! آیا کارت بالنش 
پرداختن بــه موضوعــات ممنوعه، فقط در دســتان 
جریان رسانه ای خاص و جریان روشنفکری باید باشد؟ 
روزنامه مذکور جزء طرح پرســش و اشاره به موضوع 
خط قرمزها قصد و نیت دیگری ندارد و هدفش آگاهانه 
یا ناآگاهانه مشخص است. هنوز »پول و پورن« منتشر 
نشده ســعی می کند به مخاطبش قضاوت جهت داری 
بدهد. اما این مســتند حــاوی مســائل و موضوعاتی 
اســت که جناح بردار نیســت. وقتی مســئله فیلمی 
ملی و میهنی باشــد، قضاوت عجوالنه سیاسی و انگ 
جناحی زدن ، سبب ضایع شــدن اصل موضوع است. 
طبیعی است که مدعیان روشــنفکری و آزاد اندیشی 
در روزنامه  اصالح طلب مذکور چرا روش های گازانبری 
نوشــتاری را برگزیده اند؟ چرا برای دیده نشدن آثاری 
که توســط افراد غیر خوشــایند روزنامه زنجیره ای از 
روش دیوارکشی برای ندیدن و قضاوت نشدن استفاده 

می کنند؟
مستند »پول و پورن« مستقل از هر نگرش سیاسی 
باید قضاوت شــود، چون مســتند مذکور افشا کننده 
جنگی پنهان اســت. در هر جنگی دارایی ها و خانواده 
مدافعان از ســوی مهاجمان در معرض تهدید اســت. 
صورت مســئله پول و پورن در واقع افشا کننده جنگ 

بزرگی اســت که به صورت پنهانی و آرام، با استفاده از 
فضای مجازی، زنان و خانــواده افراد را فریب می دهند 
و از آنان بهره کشی جنســی می کنند. اگر کسی خطر 
این جنگ و دشمنی را از طریق اثرش اعالم کند از خط 

قرمزها فراتر رفته است؟
پول و پورن ادامه مســتند فقر و فحشــاء مســعود 
ده نمکی، روزنامه و فیلمســاز اســت. فیلمســازی که 
ساخت مســتند جنجالی اش و انتشار آن عمال به بحث 
روز بدل شد و سبب شد بســیاری از سیاستمداران به  
مصادیق طرح شده در این مســتند پاسخ دهند. »فقر 
و فحشاء« به شــکل بی پروایی به تن فروشی دختران 

ایرانی در دبی اشاره می کند. بیش از یک دهه از ساخت 
مستند ده نمکی می گذرد و مستند مهدی نقویان به تن 
فروشی سیستماتیک، کارتلی و سازماندهی شده پنهانی 
دختران ایرانی، در دوبی می پردازد و اگر اطالع رسانی 
درستی در جامعه نشود، یک دهه دیگر یعنی در بیست 
سالگی مستند فقر و فحشا شاید منتظر علنی شدن تن 

فروشی دختران ایرانی باشیم!
مســتند پول و پورن یک پرونده پیگیری شــده و به 
ســرانجام رســیده  را در مقابل مخاطبش باز می کند، 
درباره مردی ایرانی با نام مستعار الکس که مقیم مالزی 
است و تشــکیالت عظیم و گســترده ای را برای ارائه 
خدمات سازماندهی شده جنســی در دوبی را تاسیس 
کرده است و از طریق شبکه های مجازی، دختران ایرانی 
را برای سوء استفاده جنسی و بردگی جنسی به دوبی 
می برد. آیا ساخت چنین مســتندی برای ارائه هشدار 
و آگاهی از منظر روزنامه اصالح طلب خطاســت؟ آیا  
پرداختن به این رویداد خطاست؟ آیا آگاهی رسانی در 

مورد فساد سازمان دهی شده  در مورد بردگی جنسی 
زنان که در تمام کشورهای دنیا جرم محسوب می شود 

فراتر رفتن از خط قرمز است؟
روزنامه اصالح طلــب به بهانه های مختلف حســن 
عباســی را می نوازد و مطالب هجوی را به او نســبت 
می دهد تا رقیب سیاسی و گفتمان مقابلش را تخریب 
کند )اینجا( طبیعی اســت وقتی حسن عباسی متن و 
محتوای بر حق پول و پورن را بررسی و تحلیل می کند و 
با تخریب های رسانه ای مواجه می شود، درخواهد یافت 
که متن منتشره در روزنامه زنجیره ای در جهت تخطئه 
امنیت ملی و امنیت اجتماعی مردم به نگارش درآمده 
اســت و طبیعی که پاســخ  »های«، »هوی« است. در 
بسیاری از موارد روزنامه های اصالح طلب در حال هوهو 
کشیدن و تخریب چهره های منتسب به جریان انقالبی 
و اصولگرا هستند و مستندی که هنوز منتشر نشده را 
تخریب می کنند، بدون آنکه نسبت به محتوای مستند 

آگاهی داشته باشند.
اینجا بحث اصالح طلب واقعی و اصالح طلب جعلی 
مطرح می شود. برای اصالح طلب واقعی گفتمان هشدار 
دهنده حسن عباسی بر اساس مطالبه امنیت اجتماعی 
کامال بر حق است.  وقتی حســن عباسی در گفتمانی 
عدالت خواهانه در راستای مقاصد آگاهی رسان مستند 
پول و پورن لب به سخن می گشاید، باید در مقابل سبک 
آگاهی رسانی با اتکاء به منافع حزبی موضع گرفت؟ اگر 
نویسنده گزارش مد نظر با یکی از قربانیان گرفتارشده 
در کارتل الکس کــه مجبور بودنــد در دوبی خدمات 
جنسی به اعراب حاشیه نشین دهند،  رو در رو به گفتگو 
می نشست، بازهم همان مواضع قبلی را اتخاذ می کرد؟ 
آیا مطالبه امنیت اجتماعی در  قالب یک فیلم مســتند 

باید قربانی دعواهای سیاسی شود؟
البته بخشی از این تقصیر متوجه سازندگان و حامیان 
این مستند در حوزه هنری اســت. اگر با کمی درایت 
به سبک ســازمان اوج ، قبل از اکران عمومی،  نسخه 
DVD »پول و پورن« را برای اغلب رسانه های اصالح 
طلب می فرستادند، شــاید این گارد و هجمه رسانه ای 
تبدیل به فضای تعاملی می شد.  در صورتیکه مجریان 
طرح می نتوانســتند برای رســانه های اصالح طلب و 
اصولگرا نمایش جداگانه بگذارند و یا به تمامی رسانه ها 
نسخه فیلم را ارســال کنند تا فضای مطبوعاتی خوبی 
حول این اثر شــکل بگیرد و حتی مخالفان این اثر در 
روزنامه های جریان خاص سیاسی تصور نکنند جریان 
مقابلشــان فراتر از خط قرمزها رفته  است؛  این مستند 
حاوی یک گزارش مستند و امنیتی دردناک از باند شکار 
دختران جوانی اســت که آنان را برای کار در اسکورت 
کارتل هایی که خدمات جنســی می دهند، در فضای 
مجازی شــکار می کنند و دیدن آن بــرای خانواده ها 

ضروری است.

درباره مستند پول و پورن و حواشی؛

                             بازتاب



اکران و تحلیل فیلم سینامیی
 »نفس« به کارگردانی نرگس آبیار

 در پاتوق فیلم برداشت کوتاه 

فیلم کوتاه »گره« با حمایت واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد ساخته و تولید شد.
 مدیر واحد هنرهای تصویری این مرکز در این باره گفت: این مرکز در راستای سیاست های فرهنگی حوزه  

هنری و به منظور حمایت از آثار فاخر و ارزشی اقدام به تهیه این فیلم کوتاه کرده است.
اســحاق آقایی اضافه کرد: فیلم »گره« به کارگردانی ملیحه ســلمان پور نصر آبادی روایت داستان زن و مرد 
جوانی است که در زندگی شان دچار اختالفاتی شده اند که بچه کوچک آنها در تالش برای رفع اختالفات و 

مشکالت میان پدر و مادر است.
گفتنی اســت در ســال جاری چندین اثر هنری در حوزه فیلم توســط واحد هنرهای تصویری حوزه هنری 

کهگیلویه وبویراحمد ساخته و تولید شده است.

تولید فیلم کوتاه »گره« توسط حوزه هرنی کهگیلویه و بویراحمد

موفقیت هرنمندان اراکی در جشنواره فیلم و عکس »بیطار« 
مســئول خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی از موفقیت هنرمندان عکاس در نخستین جشنواره فیلم و 

عکس »بیطار« خبر داد.
حمیدرضا مجیدی اظهار داشــت در آیین اختتامیه این جشنواره که در مرکز همایش های بین المللی صدا و 
ســیما برگزار شــد، محمد ابراهیمی، جابر غالمی و امیر قادری از هنرمندان فعال خانه عکاسان حوزه هنری 

استان مرکزی موفق به کسب رتبه های برتر این جشنواره در بخشهای تک عکس و مجموعه عکس شدند.

استان ها                                            
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مراسم رونمایی از نماهنگ همسنگری با حضور فرماندهان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس 
در سالن اجتماعات کنگره سرداران و شهدا استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

 نماهنگ همسنگری تولید مشترک واحد موسیقی این مرکز و گروه تلویزیونی سپاه فتح استان 
است.

ســید جواد هادی اصل کارگردان این اثر دفاع مقدسی است و مسعود موسوی کار تنظیم آنرا بر 
عهده داشته است.

شاعر اشعار این نماهنگ که حسین مدرس خواننده آن است، رسول سنایی  از شاعران شناخته 
شده استان کهگیلویه و بویراحمد است.

اجرای این نماهنگ باســید جالل داورپناه بود و سید یاسر عباسی و امین دانشگر نیز در این اثر 
هنری نقش بازی می کردند. پخش این نماهنگ مورد استقبال بسیار خوب حاضران قرار گرفت.

رومنایی از مناهنگ »همسنگری« در یاسوج
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                   استان ها

فیلم کوتاه »و...«  از تولیدات 
حوزه هرنی استان اردبیل به 

کارگردانی مریم فرهاد، به 
جشنواره بین املللی ویزیونآریا 

ایتالیا راه یافت.

آثار »رضا غالمی مطلق«
 در برنامه برداشت کوتاه با همکاری معاونت 
هرنی فرهنگ وارشاد اسالمی خراسان شاملی 
مرور شد
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استان ها                                            

نشست هم اندیشی معاونین و مسوولین 
واحدهای هرنی با حضور استانهای آذربایجان 

رشقی، آذربایجان غربی و اردبیل

راه یابی دو اثر از حوزه هرنی چهارمحال و بختیاری در بخش مسابقه 
چهل و هفتمین جشنواره بین املللی فیلم رشد

معــاون فرهنگی هنری حوزه هنری چهارمحال وبختیاری گفت: فیلم کوتاه داســتانی»تا فــردا...« به کارگردانی علی توکلی 
زانیانی در بخش مســابقه فیلم های ایرانی و فیلم کوتاه مســتند بلیط به کارگردانی مریم آل مومن دهکردی در بخش معلمان 

به مسابقه چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد راه یافتند. 
به گفته وی فیلم »تا فردا ...« راه یافته به جشــنواره رشــد  با موضوع مدافعان حرم به مدت زمان چهار دقیقه است که عشق به 
اهل بیت)ع( را در نگاه مردمان ایران زمین و ســربازان مدافعان حرم به نمایش گذاشــته است و سعی در برقراری نوعی ارتباط 

میان آن ها دارد. 
وی اظهار داشــت: فیلم مستند »بلیط« به کارگردانی مریم آل مؤمن دیگر اثر راه یافته به جشنواره رشد نیز درباره میوه بلوط 

و تأثیراتی است که این میوه در زندگی روستاییان مناطق زاگرس نشین دارد.  
اسماعیلی گفت:»بلیط« تالش زنان روستایی و عشایری استان را در آبادانی و گذراندن زندگی به تصویر کشیده است و نوعی 

راوی سبک زندگی آن ها است. 
به گفته وی تاکنون آثار تولیدی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در جشنواره های مختلف ملی و بین المللی زیادی شرکت 

داشته اند و جوایز و عناوین برگزیده برخی از این جشنواره ها را نیز از آن خود کرده اند.  
معاون فرهنگی هنری حوزه هنری چهارمحال وبختیاری افزود : فیلمسازی در استان چهارمحال و بختیاری از جایگاه ویژه ای 

برخوردار است و جوانان فیلم ساز با استعدادی در این زمینه در استان فعالیت می کنند. 

 سه فیلم مستند از تولیدات حوزه هنری استان اصفهان به بخش مسابقه جشنواره بین المللی مسیر عشق 
راه یافت یافت.

، اسامی و مشخصات این سه فیلم بدین شرح است: 
فیلم »اشک های آسمانی«. کارگردان: سید مصطفی شــیرزادی. تهیه کننده: فرزان معظم  . مدیر تولید: 

سعید قندی. صدابردار:مهدی آردانه. عکاس :روح اله توکلی.
 فیلم »تبرک«. کارگردان: سید مصطفی شیرزادی. تهیه کننده: فرزان معظم . مدیر تولید: حسین عباسی. 

عکاس : صادق نادری. تصویربردار :سید مصطفی شیرزادی. صدابردار : مهدی آردانه
فیلم »دستان کوچک من«. کارگردان: سید مصطفی شیرزادی

تهیه کننده: فرزان معظم . مدیر تولید : علیرضا حسین زاده. تصویر بردار :سید مصطفی شیرزادی - صادق 
نادری. صدابردار : مهدی آردانه. عکاس : روح اله توکلی

راهیابی سه فیلم از حوزه هرنی اصفهان به بخش مسابقه جشنواره بین املللی مسیر عشق
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تصویربرداری فیلم کوتاه »یک گام، یک آن، یک پرش« محصول حوزه هنری یزد به کارگردانی فاطمه آیینی 
با موضوع مقاومت و پایداری در یزد آغاز شد.

 رئیس حوزه هنری یزد از آغــاز تولید فیلم کوتاه »یک گام، یک آن، یک پرش« به نویســندگی و کارگردانی 
فاطمه آیینی در یزد خبر داد.

محمدصادق کوچک زاده افزود: این فیلم به تهیه کنندگی حوزه هنری یزد با موضوع مقاومت، ایثار و پایداری 
مدافعان حرم تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه تصویربرداری این فیلم دو روز به طول می انجامد، اظهار داشت: در این اثر علی دهقان پور 
و پرنیان پروانه ـ کودک خردســال یزدی  ـ جلو دوربین احســان دادرس می روند و صدابرداری آن هم بر عهده 

جمال دهقان است.
این مقام مســئول ادامه داد: دیگر عوامل فیلم را دســتیار کارگردان و برنامه ریز: مریم صائمی، مجری طرح: 
حسام سالکی، مدیر تولید: علیرضا غفاریان، منشی صحنه: نجمه غالمی، طراح صحنه و لباس: حبیبه گلمکانی 

و دستیاران تصویربردار: حسین زارع و مرتضی انیسی تشکیل می دهند.

سرپرست حوزه هنری استان کرمانشاه به همراه گروهی از کارشناسان حوزه هنری از سینما پیروزی این استان 
بازدید کرد و در جریان این بازدید، خواستار حیات دوباره این سینمای متروک شهر شد.

 بازدید امین مرادی، سرپرست حوزه هنری استان کرمانشاه از سینما پیروزی، به منظور بررسی ظرفیت های 
این سینما و اتخاذ تصمیمات شورایی مبنی بر اقدام برای بازسازی این مکان فرهنگی انجام پذیرفت.

امین مرادی در این بازدید گفت: سینما یکی از شاخص های توسعه فرهنگی برای هر جامعه است. با توجه به 
کمبود سرانه سینما برای مردم شریف و والیت مدار کرمانشاه، حوزه هنری تمام ظرفیت خود را در جهت ایجاد 

سینمایی با کلیه امکانات و رعایت استانداردهای روز دنیا استفاده خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: این مهم با حضور آقای بازوند استاندار کرمانشاه و همچنین مساعدت مدیران ارشد استان، 

شهرداری و اعضای محترم شورای اسالمی شهر کرمانشاه، در آینده ای نزدیک محقق می شود.
مرادی در ادامه از احتمال ریزش ساختمان سینما خبر داد و اظهار داشت: در صورت عدم رسیدگی و اقدام به 
موقع امکان ریزش ساختمان سینما پیروزی وجود دارد که خسارات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

این مدیر فرهنگی اظهار امیدواری کرد: با توجه به آشتی مخاطبان با سینما، وجود فیلم های خوب و تأثیرگذار 
و همچنین توجه مسئولین به امور فرهنگی شاهد بازگشایی سینما پیروز با شرایط عالی باشیم.

سینما پیروزی با قدمتی بالغ بر 50 سال، چند سالی است که تعطیل است و به بغض نهفته ای برای اهل فرهنگ 
بدل گشته است.

تولید فیلم »یک گام، یک آن، یک پرش« در یزد کلید خورد

سینام پیروزی کرمانشاه حیات دوباره می گیرد

                             استان ها
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مجموعه مستند »نقش واال« با عنوان »هادی مهر« با همکاری حوزه هنری استان کرمان و شبکه جهانی جام 
جم در کرمان ساخته می شود.

تصویربرداری مجموعه مســتند »نقش واال« با عنوان »هادی مهر« به کارگردانی سیدجعفر جعفری اولیا و با 
همکاری حوزه هنری استان کرمان و شبکه جهانی جام جم در کرمان آغاز شــد. این قسمت از این مجموعه با 
عنوان »هادی مهر« مربوط به صفحه ای با موضوع امام هادی )ع( در پایگاه اینترنتی حوزه هنری استان کرمان 
)www.artkariman.ir( بوده که همچنین با تولید سروده ای توسط شاعر کرمانی مجتبی احمدی و با 

آهنگ سازی منصور حسینی ساخته خواهد شد.
مجری طرح و کارگردانی این مجموعه را ســید جعفر جعفری اولیا برعهده دارد و حجت االسالم و المسلمین 
علیرضا انجم شــعاع معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان کرمان، کارشناس مذهبی آن در این 
قسمت است. روژیا یغمایی به عنوان نویسنده، محقق و مدیر تولید، سودابه صفری به عنوان طراح صحنه و دستیار 
کارگردان، علی جعفری به عنوان تصویربردار، محمد امین کمالی به عنوان صدابردار و علی اولیا به عنوان تدوینگر 

از دیگر عوامل این مستند هستند.
مستند »نقش واال« مجموعه ای است با هدف معرفی اهل بیت )ع( بر اساس پرداختن به ویژگی های خاص و 

شاخص آن بزرگواران که برای مخاطبان آمریکایی و اروپایی شبکه جهانی جام جم در حال تولید است.

فیلم کوتاه داستانی »هیوالی قرن« به نویســندگی و کارگردانی »مجید برهانی« در واحد هنرهای تصویری 
حوزه هنری استان کرمان تولید شد. 

فیلم کوتاه داستانی »هیوالی قرن« با موضوع آسیب های اجتماعی به نویسندگی و کارگردانی »مجید برهانی« 
در حوزه هنری استان کرمان تولید شد.

بر اساس این گزارش؛ داستان فیلم درباره مجازات فردی است که در فضای مجازی مرتکب جرم هایی می شود 
و ...

مجید برهانی نویســنده و کارگردان_ایمان جعفری_تصویربردار، زینب صادقیان_عکاس_دستیار و برنامه 
ریز، علی شاه حیدری_صدابردار، عباس حسین زاده_تدوین و حسام حسینی_طراح صحنه فیلم کوتاه داستانی 

»هیوالی قرن« را برعهده دارند.
گفتنی است؛ این فیلم به تهیه کنندگی محمدحسین ملکی و در حوزه هنری استان کرمان تهیه شده است.

حوزه هنری استان آذربایجان شرقی با همکاری انجمن سینماگران استان، سلسله برنامه های ماهانه نمایش، 
نقد و بررسی فیلم های کوتاه با عنوان »سینما گپ« را برگزار می کند.

سرپرست حوزه هنری استان آذربایجان شــرقی با اعالم این خبر گفت: اولین نشست سینما گپ فیلم کوتاه 
»من، ترانه، جالل« ساخته رضا جوانشیر را مورد نقد و بررسی قرار داد.

جواد کریم نژاد ادامه داد: اولین نشست سینماگپ روز یک شنبه ۳0 مهرماه سال جاری راس ساعت 17 در محل 
سالن جلسات حوزه هنری استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه حضور برای تمام اعضای انجمن ســینماگران و عالقه مندان آزاد است، افزود: این نشست با 
حضور کارگردان و تمامی عوامل فیلم برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این نشست ها با هدف شناســایی و گردآوری فیلم های تولیدی کوتاه، ایجاد فضای تعامل و 
گفت وگو میان جوانان فعال در حوزه سینمای کوتاه، ایجاد فضایی برای حضور بزرگان سینما و جوان ترها در کنار 

یکدیگر و هم افزایی برای رسیدن به شرایط سینمایی بهتر دنبال می شود. 

همکاری حوزه هرنی کرمان با شبکه جهانی جام جم در ساخت مستند »نقش واال«

تولید فیلم داستانی »هیوالی قرن« در حوزه هرنی استان کرمان

حوزه هرنی آذربایجان رشقی سلسله نشست های » سینامگپ« برگزار می کند

استان ها                                            
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گزارش تصویری نشست هم اندیشی و هم افزایی مجموعه های فرهنگی و هرنی انقالب در حوزه هرنی
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