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استان ها

سخننخست
درسی که می توان از سینمای غرب آموخت
سینمای غرب در هفته ها و ماه های اخیر شاهد یک جریانی عجیب و قابل تامل بود .جریانی که پیش از شکل
گیری و وقوع آن کمتر کسی در ایران می پذیرفت که در سینمای آمریکا و هالیوود تا این حد نسبت به موضوع
آزارهای جنسی زنان واکنش نشان دهند .این واکنش ها به رفتارهای غیراخالقی نسبت به زنان آن هم از سوی
هنرمندان و سینماگران بسیار پسندیده است.
در سوی دیگر ،در حالی که وقتی از سینمای ایران بویژه سینمای بعد از انقالب صحبت می شود از آن به عنوان
پرچمدار اخالق ،انسانیت و سینمای شاعرانه ،عرفانی و معناگرا توصیف می شودکمتر شاهد این گونه واکنش
های انقالبی هستیم.
حال با توجه به پیامدها و دستاوردهای سونامی رسوایی افراد فاسد و آزارگر در سینمای غرب و واکنش گسترده
همه طیف های هنری و اجتماعی نسبت به این گونه رفتارهای شنیع چه تحلیل و قضاوتی می توان داشت؟
جالب اینجاست که محتوا و فضای بسیاری از آثار سینمایی غرب مملو از جلوه ها و نشانه های اخالق گرایانه در
جهت حفظ و تقویت بنیان های خانواده و روابط خانوادگی است .این درون مایه در اغلب فیلم ها و سریال های
تلویزیونی آن ها موج می زند و در مقابل سینمای مدعی و شعارده ما در سقوطی آزاد مسیری تنزلی وحشتناکی
را طی می کند و در بسیاری از این فیلم ها که این اواخر ساخته می شوند و کامال در سیطره کمدی های سخیف
و مبتذل قرار دارند نشانه گذاری های جنسی و جلف در آن ها بیداد می کند.
شکی نیست که سینمای غرب در حوزه امنیت ملی و اقتدار ملی اش سر سوزنی عقب نشینی نمی کند و اجازه
این کار را ندارد .اقتدار و منافع ملی ،خط قرمزهای سینمای غرب است .و در سال های اخیر ،گنجاندن رگه های
از اسالم زدایی و اسالم هراسی و ایران هراسی هم به صورت آشکار و پنهان در ساختارهای محتوایی و هنری فیلم
هایشان تنیده شده است .اما نمی توان از اقدام جسورانه هالیوود و سینماگران غربی نسبت به پدیده زن آزاری و
فساد در پشت پرده سینما غافل بود و آن را نادیده گرفت و ستایشش نکرد.
روزگاری شادروان فرج اهلل سلحشور با شناخت از الیه هایی از روابط نامطلوب و غلط رایج در پروسه های تولید
فیلم ها انتقاد کردند که صدای خیلی ها درآمده بود.
اینکه سینمای ایران پاک و نجیب است شکی نیست اما این به آن معنا نیست که ده ها اتفاقا ناگوار و رفتارهای
هنجارشکنانه و توهین آمیز نسبت به زنان سینما را نادیده بگیریم و بخواهیم با هیاهو و پراپاگاندا بر زخم های
سینما و بیماری هایش سرپوش بگذاریم.
موج محکوم کردن ســوءرفتارهای«هاروی واینســتاین» در طول دوران فعالیتش به عنــوان تهیهکننده و
بنیانگذاردو کمپانی«میرامکس» و «واینستاین» ،این روزها سوژه اصلی هالیوود است و تقریبا همه بازیگران و
سینماگران هالیوودی به این موضوع واکنش نشان دادهاند می تواند درسی عینی به ما بدهد«.مریل استرسیپ»،
«آنجلینا جولی»« ،کیت بالنچت»« ،جنیفر الرنس»« ،جورج کلونی»« ،جســیکا چستین»« ،کیت وینزلت»،
«لئوناردو دیکاپریو»« ،چارلیز ترون»« ،الیزا شلسینگر»« ،بندیکت کامبربچ» از جمله چهرههایی هستند که
تاکنون به جریان رسوایی اخیر سینمای هالیوود واکنش نشان دادهاند .حتی ،آکادمی علوم و هنرهای سینمایی
اسکار نیز در یک نشست فوقالعاده اعالم کرد که «هاروی واینستاین» را به سبب سوءرفتار اخراج کرده و آکادمی
بفتا نیز اخیرا تصمیم بر اخراج این تهیهکننده هالیوودی گرفت .انجمن تهیهکنندگان آمریکا نیز چنین تصمیمی
دارد .شبکه «بیبیســی»هم اعالم کرده همکاری خود را با این تهیهکننده در سریال جدید «بینوایان» قطع
کرده است.
این در حالی اســت که فیلمهایی که بــا تهیهکنندگی «هاروی واینســتاین» در طــول دوران فعالیت او به
عنوان تهیهکننده ساخته شــدند ،در مجموع  ۳۴۱بار نامزد جایزه اســکار و  ۸۱بار نیز برنده اسکار بودهاند .او
برای تهیهکنندگی فیلم «شکسپیر عاشق» در سال  ۱۹۹۸موفق به کســب جایزه اسکار شد و همچنین برای
تهیهکنندگی تعداد زیادی از نمایشها هفت بار برنده جایزه «تونی» شده است.
ایا سردمداران سینمای غرب نمی توانستند با توجه به پشتوانه های مالی و اعتباری و پیشینه معتبر«هاروی
واینستاین» همه این گونه نسبت ها را شایعه سازی و دروغ اعالم نماید و الپوشانی کند؟

رویدادها
تقدیر رهبرمعظم انقالب از کارگردان فیلم سینمایی «ویالییها»
چندی پیش ،رهبر معظم انقالب پس از دیدن
«ویالییها» ،از کارگردان این فیلم ســینمایی
قدردانی کردند.
به گزارش سوره ســینما،به نقل از هفته نامه
خط حــزباهلل ،فیلم ســینمایی «ویالییها»
روایتی تازه از همسران فرماندهان دفاع مقدس
اســت که در شــهرکی ،اطراف جبهه ،حوادث
گوناگونی را تجربــه و روزهــای پراضطرابی را
ســپری می کنند و هر از گاهی با وقایع جنگ از
جمله شهادت همسرانشان مواجه هستند.
این فیلم اولین تجربهی کارگردانی اســت که
حاال مورد تقدیر رهبر انقالب قرار گرفته است.

سینماسازی در
سیاهکل وبروجرد
«ساحل» و «قدس»
آماده میشوند
موسسه بهمن ســبز حوزه هنری ســازمان تبلیغات اســامی در سیاهکل و
بروجرد سالن سینما میسازد.
به گزارش ســوره ســینما ،محمود کاظمی مدیر عامل موسســه بهمن سبز
درباره بازسازی ســینما «ســاحل» اصفهان گفت :تخریب داخلی این سینما
تمام شده و مشــغول مراحل مقاوم سازی هستیم .ســینما «ساحل» که با پنج
ســالن و با امکانات ویژه را هاندازی خواهد شد ،روبروی سی و سه پل قرار دارد
و نمایی که ما برای این ســینما طراحی کردیم گوشه چشمی به جغرافیا و آثار
تاریخی این شهر و هویت اصیل آن دارد .معماری این سینما کامال بومی است
و امیدوارم شــهرداری و ســازمان میراث فرهنگی اصفهان با طرحی که برای
نمای «ساحل» داد هایم موافقت کنند.
به گفته وی ،سینما «ساحل» نوروز  ۹۷افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد :ســینما «فلســطین» بروجرد هم تخریب داخلی شــده و این
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روزها مشــغول احداث زیرســاختهای این بنا چون بخشهای تاسیســاتی،
ایمنی ،بهداشتی و  ...که باید در یک ســینمای مدرن و مجهز ،به شکلی علمی
طراحی و اجرا شوند ،هستیم .این ســینما  ۸۰۰صندلی ظرفیت دارد و پس از
بازسازی یک ســالن مدرن به جای این ســینما در اواخر بهمن ماه راه اندازی
میشود.
کاظمی در بخش دیگری از سخنانش از ســاخت یک سینما در سیاهکل خبر
داد :در یک مجتمع تجاری و فرهنگی ،ســالنی  ۱۲۰نفــره وجود دارد که در
مرحله اسکلت متوقف شده و قرار است این سینما با بودجه استانی و مشارکت
بهمن ســبز کامل ،به روز و مجهز شود و به بهر هبرداری برسد.
مدیر عامل موسســه بهمن ســبز گفت :بازسازی ســینما «قدس» تبریز هم
انجام شده ،اما مشغول رفع ایرادهایی در کار هستیم .با رفع نواقص این سینما
تا یک ماه آینده با  ۲سالن به بهر هبرداری میرسد.

رویدادها
«بیست و یک روز بعد»

به شبکه نمایش خانگی سوره آمد
فیلم ســینمایی «بیســت و یک روز بعد» به
کارگردانی ســیدمحمدرضا خردمندان محصول
سازمان ســینمایی حوزه هنری به شبکه نمایش
خانگی سوره آمد.
به گزارش ســوره ســینما ،فیلم تحسین شده
مردم و منتقدان در جشنواره فجر ،توسط موسسه
هنرهای تصویری سوره در شبکه نمایش خانگی
توزیع شد.
در این فیلم ســاره بیــات ،حمیدرضا آذرنگ،
امیرحسین صدیق ،جالل فاطمی ،رضا استادی،
سینا رازانی به همراه دو بازیگر نوجوان سینمای
ایران مهــدی قربانی و حســین شــریفی نقش
آفرینی میکنند.
در خالصه داســتان ایــن فیلم آمده اســت:

«مرتضی» نوجوانی پرشــور و ماجراجو است که
آرزوی فیلمســاز شــدن دارد .او به دنبال تحقق
آرزویش ،دست به نگه داشــتن قطار می زند! اما
بیماری ناگهانی مادرش ،سرنوشــت آرزویش را
تغییر می دهد.
نامزدی بهتریــن فیلم از نگاه تماشــاگران در
ســی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر و برگزیده
 ۵پروانه زرین از سی امین جشــنواره فیلم های
کودکان و نوجوانــان اصفهان ،از جمله افتخارات
این فیلم است.
«بیســت و یک روز بعــد» بــه تهیهکنندگی
محمدرضا شفاه تولید شده در باشگاه فیلم سوره،
تازهترین محصول سازمان سینمایی حوزه هنری
است.

تسلیت حوزه هنری انقالب اسالمی
به ملت ایران به مناسبت
حادثه زلزله غرب کشور

«ماجرای نیمروز» در جشنواره «گوآ» هند
فیلم ســینمایی «ماجــرای نیمــروز» به
کارگردانــی محمدحســین مهدویــان در
جشــنواره بینالمللی «گوآ» هند به نمایش
در آمد.
به گزارش سوره ســینما ،فیلم ســینمایی
«ماجــرای نیمروز» بــه کارگردانــی محمد
حسین مهدویان و تهیهکنندگی سید محمود
رضوی در بخش ســینمای جهان در چهل و
هشتمین جشنواره بینالمللی «گوآ» هند به
روی پرده رفت.
این فیلــم که برنــده جوایز اصلی ســی و
پنجمیــن جشــنواره فیلم فجر اســت ،پیش
از این بــه پخــش کنندگی بنیاد ســینمایی

فارابی در جشنواره بینالمللی فیلم جنایت و
مکافات (ترکیه) حضور داشته و برای نمایش
در یکی از رویدادهای پانزد هگانهای که طبق
تقویم فیاپــف از رده رقابتی بینالمللی (الف)
برخوردار هستند ،پذیرفته شد.
گفتنــی اســت در ایــن جشــنواره که از
 ۲۹آبان تــا  ۷آذر ســال جاری در کشــور
هندوســتان برگــزارشــد ،فیلمهایی چون
«آن سوی ابرها» ســاخته مجید مجیدی (در
مقام فیلــم افتتاحیه)« ،بــدون تاریخ ،بدون
امضا» ســاخته وحیــد جلیلونــد و «نفس»
ساخته نرگس آبیار نیز ســینمای نوین ایران
را نمایندگی کردند.

در پی حادثه تلخ و مصیبتبار زمینلرزه در غرب کشور که
باعث جانباختن جمعی از هممیهنان عزیز و زخمی شــدن
جمعی بیشتر انجامیده و خسارات بسیاری پدید آورد؛ حوزه
هنری انقالب اسالمی طی پیامی این حادثه را به مردم ایران
تسلیت گفت.
به گزارش ســوره سینما ،متن پیام تســلیت حوزه هنری
انقالب اسالمی در پی شــحادثه تلخ زمینلرزه غرب کشور
چنین است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
با نهایت تأســف و تأثر ،حادثه غمبار زمینلزره در برخی
اســتانهای غرب کشــور که منجر به جانباختن جمعی از
هموطنان عزیز و مجروحیت تعداد بسیاری از آنها به همراه
خسارات فراوانی شده است را تسلیت عرض میکنیم.
حوزه هنــری انقالب اســامی ضمــن ابــراز همدردی
با هممیهنــان داغدار ،ایــن حادثه تلخ و غمبــار را از جانب
خود و اهالی فرهنگ هنر به ملت بــزرگ ایران بهخصوص و
خانوادههای داغدار این حادثه تســلیت گفته و ملتمسانه از
خداوند منان برای بازماندگان ایشان طلب صبر جزیل دارد.
این نهاد انقالبی از همه هنرمندانی کــه با هنر خود توان
یاریرسانی و تلطیف روح آســیبدیدگان این ضایعه تلخ را
دارند ،اقدام بهموقع و موثر را خواستار است».
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رویدادها
حضور فیلم سینمایی «فصل نرگس»  در جشنواره فیلم ایرانی تفلیس
فیلم ســینمایی «فصل نرگس» به کارگردانی
نــگار آذربایجانــی در جشــنواره فیلــم ایرانی
«تفلیس» کشور گرجستان به نمایش در آمد.
به گزارش سوره سینما ،فیلم سینمایی «فصل
نرگس» کــه پخــش بینالملل آن را ســازمان
ســینمایی حوزه هنری برعهــده دارد؛ روز اول

جشــنواره پس از برگزاری مراســم افتتاحیه ،با
دو زیرنویس انگلیس و گرجی در ســالن نمایش
دانشگاه جاواخیشویلی شــهر تفلیس به نمایش
درآمد.
ســایر فیلمهای ایرانی حاضر در این جشنواره
که در روزهای برگزاری جشــنواره نمایش داده

شدند ،فیلمهای «تمشــک ،رگ خواب و سارا و
آیدا» هستند.
این جشنواره توسط سفارت جمهوری اسالمی
ایران در تفلیــس ،با همکاری دانشــگاه تئاتر و
سینمای گرجستان و دانشگاه جاوخیشلی از  ۴تا
۷دسامبر ( 13الی  16آذرماه) برگزار شد.

تولیت مسجد مقدس جمکران در دیدار با معاونان فرهنگی مراکز استانی حوزه هنری بیان کرد:

حوزه هنری در جمهوری اسالمی پرچمدار هنر است

معاونــان فرهنگی مراکز اســتانی حــوزه هنری
چهارشــنبه  ۸آذرماه با حضور در مسجد جمکران با
حجتاالسالم والمســلمین رحیمیان ،تولیت مسجد
جمکران ،دیدار کردند.
به گزارش سوره سینما ،حجت االسالم والمسلمین
رحیمیان در این دیدار ضمن تبریک نهم ربیع االول،
با اشــاره به اینکه جامعه ما برای حوزه هنری انقالب
اسالمی ارزش خاصی قائل است ،اظهار کرد :در طول
سا لها فعالیت حوزه هنری شــاهد روند مثبت و رو
به رشد این نهاد فرهنگی و هنری بودیم و امیدواریم
این رشد تا رسیدن به اهداف عالی ادامه داشته باشد.
به اندازهای که در مجموعه این حوزه ایمان و معرفت
به مفاهیم و مبانی اســام ناب وجود داشته باشد به
همان اندازه در فعالیتهای بیرونی مفاهیم اسالمی
تراوش پیدا میکند.
تولیت مســجد مقدس جمکران بــا تاکید بر اینکه
باید در حوزه هنر ،ایمانمان را به اسالم ناب مستحکم
کنیم ،بیان کرد :مشــکلی که برخی مراکز فرهنگی و
رســانهای دارند ،وجود نیروهایی اســت که ایمان و
باورشان به اســام ناب قوی و محکم نیست و چنین
نیروهایــی بازدهی خوبی ندارند و چه بســا بازدهی
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منفی داشته باشند.
حجت االسالم والمسلمین رحیمیان با بیان اینکه
اگر از صدر تا ذیل تشکیالت هنری و رسانهای ایمان
محکم داشته باشــند ،میتوانند تراوشات اسالمی را
به جامعه ارائه دهنــد ،تصریح کرد :ما در طول تاریخ
انقالب با ریزشها و رویشهــا مواجه بودیم و بر این
اســاس باید برای رفع خطر ریزش به دنبال تقویت
ایمانمان باشیم.
وی با اشــاره به واقعه بلعم باعورا در قرآن کریم و
عاقبت وی ،اظهار کرد :بر اســاس ایــن آیه هنگامی
که انســان به دنیا گرایش زیاد پیدا کند و حب دنیا
وجودش را لبریز کند و در زندگی متذکر خدا نشود،
شــیطان هم با او هممسیر میشــود و در نهایت به
عاقبت شیطانی گرفتار میشــود .اگر پول و مادیات
شاخص زندگی انسان شــود ،از همین نقطه سقوط
خواهد کرد و میتوان گفت رمز موفقیت اولیای الهی
و پیامبران کــه هادیان جامعه بودند این اســت که
دنبال اجر ،پاداش و مادیات نیســتند و خود هدایت
یافته هستند.
حجت االسالم والمسلمین رحیمیان با بیان اینکه
در طول تاریخ ،هیچگاه مثل امروز حق و باطل باهم
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مواجهه نداشــتهاند ،خاطرنشــان کرد :جبهه باطل
تمام امکانات و قوای خود را به کار گرفته تا بر جبهه
حق پیروز شود و در چنین روزگاری در دل جمهوری
اسالمی ،حوزه هنری پرچمدار هنر است ،ابزاری که
باالترین نقش را هدایت انسانها و تربیت نسل جوان
دارد و دشــمن هم از همین ابزار حد اعالی استفاده
را میبرد و بدانید که رســالت ســنگینی را بر دوش
گرفتید و در این مســیر باید با ایمان محکم عاشقانه
به فعالیت بپردازید.
وی افزود :امام خمینی(ره) برای مــا الگو بودند و
ایشان شــهدا را نماد کامل هنر و هنرمندی معرفی
کردند .اگر مقــداری دریچه قلب و ذهن انســان به
روی مســائل اسالم ناب باز شــود درمییابد که چرا
ایشان چنین تعریفی داشــتهاند .اگر بتوانیم چنین
زیباییهایی را در قالب هنر بــه جامعه منتقل کنیم
میتوانیم جامعه را در مســیر الهی رشــد و پرورش
دهیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه دشمنان کار ویژ های
برای ضربه زدن بــه مهدویت در عرصــه هنر انجام
میدهند ،بر رشد و حرکت در مسیر معرفی فرهنگ
مهدویت با ابزار هنر تاکید کرد.

رویدادها
دو جایزه جشنواره مدیترانهای کن برای« پری دریایی»
در بخــش جوایــز ویــژه جشــنواره
مدیترانهای کــن ،فیلمها و ســینماگران
ایران در شش شاخه موفق به کسب جایزه
شدند.
به گزارش سوره سینما ،فیلم سینمایی
«پری دریایی» به تهیهکنندگی محمدرضا
عــرب از محصوالت مشــترک ســازمان
سینمایی حوزه هنری؛ جایزه ویژه بهترین
فیلم ایــن رویداد ســینمایی را از آن خود
کرد.
در ضمــن جایــزه بهتریــن فیلمنامــه
جشــنواره نیز ،به امیرمســعود آقابابائیان
نویسنده و کارگردان این فیلم تعلق گرفت.
برپایه ایــن خبر؛ فیلم ســینمایی «پری
دریایی» پیش از این شش حضور بینالمللی
داشته است وتوانســته جایزه برای بهترین
فیلم( موضوع) را در جشــنواره بینالمللی
محیط زیست کلکته بدست آورد.
بازیگران فیلم سینمایی «پری دریایی»
امیــر آقایی ،پانتــهآ مهد ینیا ،شــاهرخ
فروتنیان ،ســیروس کهورینــژاد و اصغر
همت میباشــند .این فیلم باموضوع حفظ
محیط زیست خلیج فارس و تکریم شهدای

غواص در لوکیشــن خلیج فارس ساخته
شده است و تاکنون توانسته جایزه بهترین
فیلم (موضــوع) از فســتیوال بینالمللی
فیلم محیط زیست وحیات وحش کلکته،
هندوســتان دســامبر  ،۲۰۱۶نمایش در
بخش مسابقه فســتیوال فیلم سینماورده
مکزیکوســیتی مکزیــک فوریــه ،۲۰۱۷
کاندیدای جایزه بهترین فیلم در فستیوال
بینالمللــی فیلم محیط زیســت دهلی نو
هند وستان نوامبر  ،۲۰۱۷کاندیدای جایزه
بهترین فیلم دربخش مســابقه فیلمهای
خاورمیانه فستیوال فیلم مدیترانهای کن
فرانســه نوامبــر  ،۲۰۱۷کاندیدای جایزه
بهتریــن موســیقی متن فیلــم در بخش
مســابقه فســتیوال فیلم مدیترانهای کن
فرانســه نوامبــر  ،۲۰۱۷نمایش در بخش
مسابقه فیلمهای مســتقل سالتو اوروگوئه
اکتبر  ۲۰۱۷و نمایش در بخش مســابقه
یازدهمین دوره فیلم سفر رور ی آب بنگلور
هندوستان در کارنامه خود ثبت کند.
جشنواره فیلم مدیترانهای کن از تاریخ
 ۲۵تا  ۳۰نوامبر ( ۴تا  ۹آذر) در فرانســه
برگزار شد.

راه دل مشتی اسماعیل به سینما حقیقت رسید

«مهدی زمانپور کیاســری» با آخرین اثر مستندش
«راه دل» که به پیادهروی اربعین «مشــتی اسماعیل»
کاراکتر فیلم سابقش میپردازد ،در بخش مسابقه ملی
یازدهمین دوره جشــنواره بینالمللی ســینماحقیقت
حضور دارد.
به گزارش سوره سینما ،در خالصه موضوع این فیلم

 30دقیقهای که محصول مرکز مستند سوره است ،آمده:
«مشتی اسماعیل پیرمرد کشاورز نابینا بر سر دوراهی
عمل چشم و بینا شدن و رفتن به سفر پیادهروی اربعین
که با زمان عمل چشم مقارن شــده ،قرار گرفته است.
او برخالف همســرش که اصرار دارد چشمش را عمل
کند ،با دوست و همراه همیشگیاش نصیر ،پای در سفر

پیادهروی اربعین میگذارد .مشــتی اسماعیل در
این سفر رفتهرفته چشم دل باز میکند و نصیر پای
در راه دل میگذارد تا این سفر روحانی ،تاثیری بر
آینده هر دو آنها بگذارد»...
عوامــل تولیــد مســتند «راه دل» عبارتند از:
پژوهشــگر و کارگردان :مهدی زمانپور کیاسری؛
فیلمبردار :سیدحســن سیدیپریشان؛ صدابردار:
ســیدمحمدصادق قاهــری؛ صداگذار :حســن
مهدوی؛ تدوینگر :حسین نیکزاد؛ مدیر تولید :اسد
االسدی؛ دســتیار کارگردان و عکاس :اکبر روح؛
تهیهکنندگان :سمیه زراعتکار و مهدی زمانپور
کیاسری؛ تهیه شده در :مرکز مستند سوره
مهدی زمانپور کیاســری متولد سال  1353در
کیاسر و دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی
از دانشــکده صداوســیما اســت .وی با مستند
تحسینشدهی «مشــتی اسماعیل» ضمن حضور
در بخش رسمی دهها جشنواره ملی و بینالمللی،
موفق به دریافت سیمرغ بلورین کارگردانی فجر،
جایــزه بهترین فیلم جشــنواره ویزیــون دورئل
سوییس و جشــنواره بینالمللی ســینماحقیقت
شده است.
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رویدادها

«زیر سقف دودی»
و «دوئل»
بهترین آثار جشنواره
فیلمهای ایرانی لندن
فیلم سینمایی «زیر ســقف دودی» ساخته پوران
درخشــنده و فیلم کوتاه «دوئل» ساخته محمدرضا
خردمندان جایزه بهترین فیلم بلند و کوتاه جشنواره
فیلمهای ایرانی لندن را دریافت کردند.
به گزارش دنیای ســینما ،فیلم ســینمایی «زیر

سقف دودی» ســاخته پوران درخشنده که موفق به
دریافت جایزه بهترین فیلم بلند هشتمین جشنواره
فیلمهای ایرانی لندن شــد ،پخــش بینالملل آن را
سازمان سینمایی حوزه هنری برعهده دارد.
همچنیــن فیلــم «دوئــل» ســاخته محمدرضا

خردمندان برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره
فیلمهای ایرانی لندن ،محصول باشــگاه فیلم سوره
وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری است.
هشتمین دوره جشــنواره فیلمهای ایرانی لندن از
تاریخ  5الی  14آبان ماه برگزار شد.

یتیم خانه ایران   ،نمایش فیلم ضدانگلیسی در کشور انگلیس

فیلم ســینمایی «یتیم خانه ایران» بــه کارگردانی
ابوالقاســم طالبی به همت ایرانیان مقیم لندن و بخش
بین الملل جشنواره مردمی فیلم عمار در امپریال کالج
لندن به نمایش درآمد.
به گزارش سوره سینما ،فیلم سینمایی «یتیم خانه
ایران» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی به همت ایرانیان
مقیم لندن در امپریال کالج این شهر به نمایش در آمد.
احمد نجاران مســئول ایــن برنامــه و عضو انجمن
ایرانیان امپریال کالج لندن گفت :در یک ســال و نیم
اخیر ،فیلمهای ســینمایی مختلفی همچون «آرگو»
و « »300در امپریــال کالج لندن اکران شــده بود که
تصویری خشن ،جنگ طلب و مرتجع از جامعه ایران را
برای جهانیان به نمایش میگذاشت و جای اکران فیلم
فاخر ایرانی که دارای عقبه تاریخی باشــد و تصویری
درست و روشن از کشور نشان دهد خالی بود.
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عضو انجمن ایرانیان امپریــال کالج لندن بیان کرد:
نخستین هدف از اکران این فیلم سینمایی ارایه این اثر
برای ایرانیان مقیم خارج از کشور بود ،زیرا همانگونه که
در فیلم بیان می شود «یتیم خانه ایران» بازگوکننده
واقعه ای است که حتی یک صفحه از آن در کتاب های
تاریخی نیامده است.
این فعال فرهنگی افزود :انتخاب تاریخ هفتم نوامبر
برای اکران فیلــم «یتیم خانــه ایران» هــم به علت
سخنرانی ترامپ و استفاده او از واژه جعلی برای خلیج
فارس و همینطور تروریست خطاب کردن ملت ایران
بود که در آن زمان انگلســتان تالش کرد نقش پلیس
خوب را بازی کند و با انتشار اسنادی بر لزوم به کار بردن
واژه خلیج فارس تاکید کرد.
وی با اشــاره بــه همــکاری امپریال کالــج لندن و
«دپارتمان مهندسی شــیمی» برای نمایش این فیلم
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خاطرنشان کرد :در پوستر تبلیغاتی اکران این برنامه نیز
از عبارتی از فیلم درباره استعمارگری انگلیس با عنوان
«روباه پیر استعمار چه زمانی از کشتن راضی میشود؟
یک سال ،دو سال ،صد سال ،دویست سال .چه زمانی؟»
استفاده کرده بودیم.
نجاران در پایــان گفت :اکران این فیلم ســینمایی
نه تنها نخســتین نمایش «یتیم خانه ایران» در شهر
لندن بود ،بلکه اولین گردهمایی برگزار شــده توسط
انجمن ایرانیان کالج ســلطنتی لندن است که با توجه
به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در لزوم آتش
به اختیار بودن جوانان در انجام فعالیت های فرهنگی
برنامه ریزی و انجام شــد و در حال حاضر ،برنامهریزی
کردیم تا هم اکران بزرگتــری برای این فیلم و با تنوع
بیشتری از مردم کشور انگلســتان داشته باشیم و هم
فیلم را به دانشجویان خارجی مقیم این کشور برسانیم.

رویدادها
فیلم کوتاه «گزارشگر» محصول سازمان سینمایی
حوزه هنری در اختتامیه جشنواره جهانی فیلمهای
ورزشی میالن درخشید.
به گزارش سوره ســینما ،فیلم کوتاه «گزارشگر»
ساخته محمدرضا خردمندان محصول «باشگاه فیلم
سوره» وابســته به سازمان ســینمایی حوزه هنری
مدال بلورین و لوح تقدیر بخش فیلمهای کوتاه سی
و پنجمین جشنواره جهانی فیلمهای ورزشی میالن
 ۲۰۱۷را کسب کرد.
در مراســم پایانی این رویداد که دوشنبه شب ۲۹
آبان در میالن ایتالیا برگزار شد چهره های مطرحی
همچون وزیر فرهنگ و گردشــگری ایتالیا ،شهردار
میالن ،پاول ندود ،ماسیمو موراتی و مدیران باشگاه
های آث میالن و اینترمیالن حضور داشتند .از ایران
نیز ســیدمجتبی علوی ،دبیر جشــنواره فیلمهای
ورزشی ایران ،سیدامیر حسینی ،نماینده فدراسیون
جهانی  Fictsدر ایران و احسان شیعه ،مدیر شبکه
ورزش صداوسیما در مراسم پایانی جوایز برگزیدگان
را دریافت کردند.
سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلمهای ورزشی
میالن از  ۲۴تا  ۲۹آبان ماه برگزار شد.

درخشش
«گزارشگر»
در جشنواره
فیلمهای ورزشی میالن

رئیس حوزه هنری کرمانشاه:

در مناطق زلزلهزده عشق موج میزند

امین مرادی ،رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی کرمانشــاه ،با حضور در مناطق
زلزلهزده سرپل ذهاب و ثالث باباجانی ،کمکها و محمولههای حمایتی کارکنان و
هنرمندان استانهای حوزه هنری سراسر کشــور را به ارگانها و نهادهای ذیربط
تحویل داد.
امین مرادی در حاشــیه این سفر ،از اســتقبال بینظیر مردم در امر کمکرسانی
به مردم آسیبدیده ابراز خرســندی کرد و با بیان اینکه در مناطق زلزلهزده عشق
موج میزند ،گفت :واقعا مردم ایران اســامی مخصوصا هنرمنــدان بهعنوان افراد
تاثیرگذار در کمک و حمایت و ابراز همدردی سنگ تمام گذاشتند و با ارسال بیش
از 15محموله کاالهای ضروری و مواد مصرفی از مراکز اســتانی کشور حمایت خود
را اعالم کردند.
مرادی در ادامه تصریح کرد :حوزه هنری انقالب اسالمی به عنوان یک نهاد انقالبی

وظیفه خود میداند در شــرایط حســاس هم حضور فیزیکی داشــته و با
اجرای برنامههای مدون فرهنگی در راستای بهبود شرایط روحی و روانی
آسیبدیدگان این حادثه مخصوصا کودکان و نوجوانان وارد عمل شود.
وی اقدام هنرمندان در سفر به کرمانشاه و مناطق آسیبدیده را ستودنی
خواند و اظهار داشــت :حضور چهرههای فرهنگی و هنــری که پایگاهی
اجتماعی در بین مردم دارند میتواند کمک شــایانی به ترمیم ضربههای
روحی و روانی افراد منطقه کند.
این مقام فرهنگی اظهار امیدواری کرد حوزه هنری انقالب اســامی با
برنامهریزیهای کارشناسی در آینده نزدیک با کمک دفتر مرکزی و حوزه
هنری کودک و نوجوان فعالیت فرهنگی خود را در این مناطق آغاز کند.
ماهنامه داخلیسازمان سینمایی حوزه هنری آذر 1396
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گزارش  نشست های «پدیدارشناسی سینمای ایران»
نشست «پدیدارشناسی سینمای ایران» با حضور دکتر اسماعیل
بنیاردالن ،دکتر اصغر فهیمیفر و دکتر ســیدمهدی ناظمی در
پژوهشکده فرهنگ و هنر حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش سوره سینما ،اسماعیل بنیاردالن عضو هیئت علمی
دانشگاه هنر تهران که سخنران اول این نشست بود ضمن تأکید بر
اهمیت ساختار و فکر در هنر ،اذعان داشت که تاریخ ایران ،تاریخ
هنری است موفق که هم معرفت می دهد ،هم اخالقی می کند و
هم با عموم ارتباط برقرار می کند.
وی اضافه کرد :این هنر ،در رشته های مختلفی متولد شد و رشد
ال به جزئیات توجه کرد .هنر باید بتواند
کرد و در مســیر خود کام ً
معانی متعالی را محسوس و ملموس کند و هنر ایرانی به خوبی از
عهده این امر برآمده است .اما سینمای دینی در ایران ،هنوز موفق
نشده است به این مهم دست یابد و این به خاطر این است که سیر
کلی هنر در ایران معاصر ،از تاریخ جدا شده است و تبدیل به تقلید
صرف از غرب و عکسالعملی هیجانی و عاطفی در برابر این تمدن
شده است .راه رسیدن به ســینمای دینی این است که ما دوباره
در تاریخ هنر خود قرار بگیریم و بتوانیم ابتدا فکر کنیم و ســپس
از دل فکر خود ساختاری متناســب با آن تولید کنیم .اما تاکنون
نتوانستهایم حتی یک فیلم دینی کامل تولید کنیم و تنها برخی از
سکانسهای فیلمهایی مانند «دیدهبان» را می توان دینی خواند.
اصغر فهیمیفر ،عضــو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس،
ســخنران دوم این برنامه بود کــه ضمن بیان شــمه ای از تاریخ
ســینمای دینی در جهان ،بیان داشــت :هم دین یک سازه غیر
یکپارچه اســت و هم ســینما .بنابراین ســینمای دینی معانی
مختلفی دارد که آن معانــی لزوماً برای ما مطلوب نیســت .ما به
دنبال سینمای دینی متناسب با فرهنگ خود هستیم و این سینما
باید بتواند دین را در هر ســه بخش فقه ،اخالق و کالم لحاظ کند
و حداقل دارای کارکرد اخالقی باشــد .یک ســینمای دینی باید
ال باید بتواند بگوید
بتواند به پرسشهای مختلفی پاسخ بگوید .مث ً
که چگونه میخواهد تجربه ای از ادراک شــر به تماشــاگر بدهد،
بدون آنکه شر را تبلیغ کرده باشد .یا اینکه چگونه میخواهد امری
رضایتبخش و جذاب باشد بدون آنکه دچار ابتذال شود .فهیمیفر
تأکید کرد تاکنون هیچیک از فیلمهای ساخته شده در کشور دینی
نیستند .سینمای دینی با صرف تروکاژ یا قاببندیهای ایتالیایی
نمیتواند تولید شود.
ســید مهدی ناظمی ،کارشناس ثابت این نشســتها هم بیان
کرد :اغلب آنچه سینمای دینی خوانده میشود در واقع سینمای
مسیحی اســت که آمیخته است با موسیقی و ســمبلهای عالم
مسیحی.
وی تأکید کرد :حتی مفاهیمی مانند رنج و عشق ،بیشتر مفاهیم
مسیحی اســت تا مفاهیم عمومی دینی .جلســه بعدی پنجمین
نشست از سلسله نشســتهای «پدیدارشناسی سینمای ایران»
با موضوع «جشنواره در ســینمای ایران» با حضور خسرو دهقان،
مدرس و منتقد ســینما ،فرزاد مؤتمن ،فیلمساز و مدرس سینما
و دکتر ســید مهدی ناظمی کارشــناس ثابت این نشستها ،در
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی حوزه هنری برگزار شد.
خسرو دهقان در این جلسه با اشاره به این که امروز جشنوارهها
با حضوری انبوه و بیسابقه بخشی ضروری از سینما و یا میتوان
گفت مهمان ناخوانده ما شدهاند ،بیان داشــت که مسأله غامض
10

هنری یــا صنعتی بودن ســینما مقدمه بحث از
جشنواره است .از نظر من ،سینما بیشتر صنعت
است تا هنر و این جشنوارهها هر چقدر هم زیبا و
قابل تحسین باشند ،کمکی به صنعت سینمای
کشور نکردهاند.
او اذعان کرد :من ســینمای آقای فرهادی را
نمیفهمم .ادعای فروش افســانهای  ۱۵میلیارد
تومان هم برای فیلم «فروشنده» قابل فهم نیست
برای من .درباره جوایز جشنوارهها هم باید دقت
داشــت که هر چند جایزه اول با استانداردهای
اسکار هماهنگی داشــت ،اما بخشی هم بخاطر
مراودات بین اسکار و کن ،و شکل عکسالعملی و
سیاستهای متقابل آن دو است.
فرزاد مؤتمن هم در بخشی از نشست بیان کرد:
صرف نظر از این که جشنوارهها با چه انگیزههایی
شروع شدهاند ،همواره عملکردی متکثر و متضاد
ال بسیاری از جوایز و برخوردهای
داشتهاند و مث ً
جشنواره کن از همان ابتدا عجیب بود ،اما امروز
دامنه این اتفاقات عجیب ،بســیار گسترده شده
است .برخی از جشــنوارهها مانند برلین بسیار
سیاسی هستند و برخی مانند کن ،نگاه اگزوتیک
برایشان مهم است.
مؤتمن اضافه کــرد که جشــنوارهها موضوع
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محوری برای سینما نیستند و نباید آنها را بیش
از حد جدی گرفت .در یک سینمای طبیعی که
گردش مالی درستی داشته باشد ،جشنواره نباید
اینقدر بزرگ شود که در کشــور ما بزرگ است.
هیچوقــت در روزنامههای مشــهور دنیا ،برنده
شدن در یک جشنواره بزرگ سینمای تیتر یک
نمیشود .این برجســتگی جشنوارهها در کشور
ما ،هر چند در گذشــته فوایدی هم برای چهره
ما در جهان داشت ،ولی نشانگر غیرطبیعی بودن
سینمای ماست.
ســید مهدی ناظمــی ،کارشــناس ثابت این
نشســتها نیز بــا توضیــح تاریخ شــکلگیری
جشنوارهها و به ویژه جشــنوارههای سینمایی،
بیان داشت که امروز در دنیا ســینمای ایران را
و کارگردانان مهــم را از طریق جشــنوارههای
سینمایی میشناسند .این هم تصویری محدود
از ایران ایجاد کرده اســت و هم ایــن که صرفاً
بخشهایی از سینمای ایران را نشان داده است و
ال بازیگران سینمای ایران اغلب دیده نشدهاند.
مث ً
او تأکید کرد نقش سیاسی داشتن جشنواره لزوماً
به معنای توطئه یا پروژهای بودن نیست ،بلکه به
این معناست که جنس تلقی ما ،سیاسی باشد.

گزارش
گفتوگوهای سخت «سختانه»  با چهرههای سیاسی اجتماعی در تلویزیون
«سختانه» یک واژه اصیل ایرانی اســت که در فرهنگ لغت دهخدا
به معنای گفتگوی ســخت و رودررو اســت .مجری در ایــن برنامه
نماینده افکار عمومی بوده و ســختانه به دنبال برنده یا بازنده شدن
نیست .
به گزارش سوره ســینما ،اولین قسمت از برنامه «ســختانه» پنج
شــنبه نهم آذر ســاعت  19با اجرای میالد دخانچی از شــبکه سوم
سیما پخش شد.
«ســختانه» یک برنامــه گفتوگو محور اســت که در آن شــاهد
گفتگوهای صریح و چالشــی با چهره های مطرح فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی کشور از اندیشه های مختلف؛ پیرامون مناقشات
افکارعمومی جامعه ایرانی خواهد بود.
فکری و مســائل روز
ِ
تا کنون شش قســمت از برنامه ســختانه تولید شــده و تحقیق و
طراحی برای تولید  20قســمت دیگر این گفتگو هــا در حال انجام
اســت .میالد دخانچی در این گفتگوها تاکنون با چهره هایی همچون
حسین اهلل کرم ،ابراهیم فیاض ،حســین دهباشی ،شهریار زرشناس
و سروش دباغ به گفتگوی ســخت ،صریح و چالشی پیرامون افکار و
اندیشه ها جامعه پرداخته است.
«سختانه» یک واژه اصیل ایرانی اســت که در فرهنگ لغت دهخدا

به معنای گفتگوی سخت و رودررو است.
مجری در ایــن برنامــه نماینــده افکار
عمومی بوده و ســختانه بــه دنبال برنده
یا بازنده شدن نیست.

برنامه «ســختانه» با اجرا و سردبیری
میــاد دخانچی پنج شــنبهها از شــبکه
سوم سیما به روی آنتن میرود.

مدیر بازاریابی و پخش حوزه هنری:

اکثر سینماهای کشور ایمن نیستند

فرجی مدیر پخــش و بازاریابی حوزه هنری گفت:
اهمیت ایمنســازی برکســی پوشــیده نیست اما
متاســفانه به دلیل بافت فرســوده اکثر سینماهای
کشور ایمن نیستند.
به گزارش ســوره ســینما ،غالمرضا فرجی مدیر
بازاریابی و پخش حوزه هنری درباره پلمپ ســینما
شــاهد گفت :پیگیر رفع پلمپ ســینما شاهد که در
منطقه  8تهران واقع شده است هســتیم .نامههای
مربوطه بــه دفتر حقوقی شــهرداری ارایه شــده و
همچنان در انتظار پاســخ دفتر حقوقی شــهرداری

هســتیم .فرجی در ادامه به جلســاتی جهت ایمن
ســازی با رئیس سازمان ســینمایی اشــاره کرد و
گفت :انجمن ســینماداران رایزنیهایــی با رئیس
ســازمان ســینمایی داشــته تا برای تجهیز و ایمن
سازی ســینماها که بار مالی خواهد داشت اقداماتی
صورت گیرد.
وی دربــاره ایمن ســازی ســینما توضیــح داد:
متاســفانه به دلیل بافت فرســوده اکثر سینماهای
سراسر کشور در مقابل آتش ســوزی ایمن نیستند
و نتوانســتند مجوزهای الزم در ایــن خصوص را از

اداره آتش نشانی دریافت کنند .اهمیت ایمنسازی
برکسی پوشیده نیست اما متاســفانه به دلیل بافت
فرسوده این مشکل در اکثر قریب به اتفاق سینماها
وجود دارد.
بنابراین گزارش ،ســینما شــاهد مکان ناایمن در
شرق تهران از سوی شهرداری تشخیص داده شده و
مدتی است پلمپ شده است.
سینما «شاهد» در سال  1353در محله نظام آباد
تهران و با سه سالن شیدا ،شقایق و شاهد و  482نفر
ظرفیت در مساحتی بالغ بر  700متر تاسیس شد.
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اولین نشست «سینماتک تهران» در حوزه هنری برگزار شد
اولین نشســت «ســینماتک تهران» با هدف نقد و
برسی فیلمهای روز جهان ،یکشنبه  19آذرماه در سالن
سوره حوزه هنری با حضور برنا دانش کارشناس مسايل
آمریکا برگزار شد.
به گزارش سوره سینما ،در این مراسم میهمانانی از
اهالی رسانه ،دانشجویان رشته ســینما و عالقمندان
به سینمای مستند حضور داشــتند .در ابتدای مراسم
دانش برنا روی ســن رفته و با اشــاره به اینکه شبکه
نتفیلیکس یکی از شبکه های معروف دنیاست و مستند
هایی با کیفیت تولید می کند درباره شــخصیت راجر
استون اظهار داشــت «:در آمریکا به راجر استون می
گویند سیاستمدار حقه باز .البته اغلب سیاستمداران
آمریکایی کمابیش همین خصلت را دارند اما اســتون
بسیار دغل باز است .راجر اســتون متولد سال 1952
میالدی اســت و خودش تعریف می کند وقتی کندی
کاندید ریاست جمهوری بوده اولین حقه سیاسی اش
را زده است .یعنی در حالی که تنها هشت سال داشته
در مدرسه به دانش آموزان و هم کالسی هایش گفته
بود اگر رقیب کندی یعنی نیکسون رئیس جمهور شود
تصمیم دارد تعطیلی روز شنبه مدارس را حذف کند و
به این ترتیب دانش آموزان را علیه این کاندیدا شورانده
و حتی به این ترتیب نظر والدین آنها را نیز عوض کرده
اســت .او خود معترف اســت این اولین دروغ سیاسی
است که عنوان کرده» .
دانش در ادامه افزود «:اســتون البتــه بعدها و در
ســنین جوانی مشاور نیکســون شــده و به او درباره
مسایل سیاسی بســیار کمک می کند .معموال رئیس
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جمهورهای آمریکا مشاوران بســیاری دارند در حال
حاضر همه وزیران ترامپ به نوعی مشاوران او محسوب
می شوند .در کشورهای اروپایی به این افراد وزیر گفته
میشــود اما در آمریکا وزرا همگی مشــاوران ریاست
جمهوری هســتند و ترامپ هم پانزده مشاور دارد که
علنی هستند و البته مشــاورانی نیز دارد که چندان به
چشم نمی آیند و پشت پرده کار می کنند .راجر استون
نیز یکی از همین افراد اســت که به صورت رســمی
مشاور ترامپ محسوب نمی شــود  .او در سال 2015
مشاور ترامپ بود اما پس از مدتی از ستاد انتخاباتی او
بیرون آمد .عده ای عنوان کردند که او اخراج شده اما
خودش مدعی بود استعفا داده است .ترامپ در همان
سال در برنامه اینترنتی الکس جونز شرکت کرده و از
راجر استون دفاع کرد و او را دوست خود خطاب کرد .به
احتمال بسیار زیاد این دو موضوع مهم در مستندی که
خواهیم دید مطرح خواهند شد».
دانش با اشــاره به حقه های سیاســی اســتون در
کمپین های مختلفی که حضور داشته گفت «:استون
دروغگوی ماهری اســت و از شــایعات به نفع خود و
جریان سیاســی مطلوبش بهره برداری می کند .برای
مثال ترامپ عنوان کرده است که باراک اوباما در آمریکا
بدنیا نیامده و مسلمان است و با این حرف و این شایعه
که هرگز برایش مدرکی ارائه نکرده توجهات بسیاری
را به خود جلب کرده است .این شایعه درواقع ساخته و
پرداخته ذهن استون است .او مهارت عجیبی در شایعه
پراکنی و فریب افکار عمومی دارد و این موضوع را بارها
و بارها به اثبات رسانده است».
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پس از پایان ســخنرانی دانش مستند «راجر استون
منو بگیر» به کارگردانی مورگان پهــم  ،دیلن بانک و
دنیل دیمارو برای حضار به نمایش درآمد و با استقبال
بسیارخوب دوستداران سینمای مستند مواجه شد .این
مســتند نود دقیقه ای مروری است بر زندگی سیاسی
استون سیاستمدار و مشــاور سیاسی بدنام آمریکایی.
مستند «راجر استون منو بگیر» محصول سال 2017
شبکه معروف نتفیلیکس است.
پس از اتمام پخش فیلم دانش بار دیگر روی ســن
حاضر شده و گفت «:راجر اســتون پیش از انتخابات
ریاست جمهوری تاکید کرده بود داشتن ظاهر خوب
برای یک کاندیدا مهم اســت و ترامــپ ظاهری خوب
و آراســته دارد و به همین خاطر احتمــال موفقیت او
باالست .در این مســتند که با هم دیدیم استون خیلی
از خود تعریف کــرد .او خود را از افــراد موثر کمپین
انتخاباتی ترامپ معرفی کرد در حالی که این موضوع
صحت ندارد .او تنها یک دوست و یک مشاور بود و بعد از
مدتی از این سمت نیز کنار گذاشته شد».
دانش در پایان سخنرانی اش درباره فیلم و شخصیت
راجر استون عنوان کرد «:راجر استون همانطور که در
فیلم دیدیم مدعی بود که ترامپ شــخصیت بهتری به
نســبت هیالری کیلینتون داشــت و به همین خاطر
توانســت بازی انتخابات را از رقیب اصلی اش ببرد .او
همچنان طرفدار جریان فکری ترامپ اســت .استون
معتقد است بدنام بودن بهتر از بی نام بودن است و این
موضوع در سیاســت های رفتاری و کرداری اش کامال
مشخص است».

گزارش
گزارشی از مستندهای حوزه هنری در جشنواره حقیقت

روایت فرار سرباز «ادوارد» از کمپ اشرف تا زندگی و مرگ محمدرضا شاه
مرکز مستند ســوره حوزه هنری همچون سالهای
گذشته در جشنواره ســینما حقیقت حضور دارد و ۴
مستند آن توانسته است به بخش مسابقه راه پیدا کند
که با دیگر آثار به رقابت خواهند پرداخت.
یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی سینما حقیقت
با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات
حضرت علی(ع) اســت ،طی روزهای  19تا  26آذرماه
 1396برگزار خواهد شد .این جشنواره به نوعی ویترین
سینمای مستند در کشور است که امسال همچون سال
گذشته در دو بخش ملی و آوینی برگزار خواهد شد.
مرکز مستند ســوره حوزه هنری همچون سالهای
گذشــته در این جشــنواره حضور دارد و  4مستند آن
توانسته است به بخش مسابقه راه پیدا کند که با دیگر
آثار به رقابت خواهند پرداخت .مستندهای «راه دل»،
«ادوارد»« ،ارثیه پدری» و «ابوایست»  4فیلمی هستند
که با همکاری این مرکز تولید شده و در جشنواره حضور
خواهد داشت.
مستند «ادوارد» ،روایتی از یکی از سربازان مسیحی
جنگ است که سرنوشــت متفاوتی برای او رقم خورده
است؛ از زندگی در زندان ابوغریب تا حضور در اردوگاه
اشرف و کنار آمدن با باورهای اعتقادی سازمان منافقین.
او اکنون در آلمان زندگی میکند و داستان زندگی خود
را در برابر دوربین محمدباقر شاهین روایت میکند .این
مستند بلند در هر دو بخش ملی و آوینی حضور دارد.
محسن یزدی دربارهی تولید این مستند گفت :ادوراد
ســوژهی بســیار خوبی دارد و به نظرم پرداخت خوبی
روی آن صورت گرفته است .کارگردان جوان این فیلم،
سختکوشی زیادی روی این کار انجام داد و برای این
فیلم زحمت زیادی کشید و البته هوش بسیار خوبی هم
در کار مســتند دارد .به نظرم در میان مستندهایی که
تاکنون دربارهی گروه منافقین درست شده است ،این
مستند بهترین کار باشد.
مســتند «ارثیه پدری» ،جدیدتریــن فیلم مهدی
نقویان ،مستندســاز جوان کشور اســت .این مستند،
روایتی از محمدرضا پهلوی در گذر زمان اســت که در
 15ســکانس روایت میشود .روایت داســتان از زمان
تاجگذاری محمدرضا شروع شــده و تا هنگام مرگ او
در کشــور مصر ادامه پیدا میکند .سیر روایت داستان
در این فیلم ،بهصورت خطی است و همپا با گذر زمان،
کل وقایع شرح داده میشود .از جمله اتفاقات مهمی که
در فیلم و در این  15سکانس روایت میشود میتوان به
چگونگی به قدرت رسیدن او ،محبوبیت محمدرضا شاه
پس از فتح آذربایجان ،خــروج انگلیس از قراردادهای
نفتی و ملی شــدن صنعت نفت ،ازدواج او بــا فرح و ...
اشاره نمود.
مهدی نقویان تکنیک جدیدی را برای ایجاد جذابیت
در ساخت این مستند اســتفاده کرده است .در ابتدای
هر سکانس از فیلم ،دقایقی از یکی از فیلمهای قدیمی
که موضوعی مرتبط با آن حادثه دارد ،انتخاب شــده و

پخش میشود .اولین نمایش و رونمایی این مستند 120
دقیقهای در جشنواره ســینما حقیقت خواهد بود .این
مستند در بخش شهید آوینی حضور خواهد داشت و به
رقابت با دیگر آثار میپردازد.
محســن یزدی ،تهیهکنندهی این مستند دربارهی
این فیلم گفت :مستند ارثیه پدری جز معدود کارهای
تاریخی بلند است که دربارهی محمدرضا شاه ساخته
شده است .این مستند با کمک آرشیوهای دیده نشده و
یا کمتر دیده نشده روایتی جذاب از زندگی محمدرضا
شــاه را ارائه میدهد .به نظرم ساخت چنین کاری قبال
نمونه نداشته است .اگرچه زمان مستند بلند است ،اما
جز کارهای خوب آرشیوی تاریخی است که امیدوارم
مورد استقبال قرار بگیرد .البته ما انتظار داشتیم که در
بخش ملی جشــنواره حقیقت هم حضور داشته باشد
اما به نظر میرسد که سلیقه و نظر داوران چیز دیگری
بوده است.
مســتند بعدی ،مستند «راهدل» ســاختهی مهدی
زمانپور کیاسری است .ســوژهی این مستند ،مشتی
اسماعیل است که قبال نیز در مستند «مشتی اسماعیل»
در برابــر دوربین مهــدی زمانپور رفته بود .مشــتی
اسماعیل پیرمرد زحمتکش و روشندل کیاسری است
که علیرغم این نابینایی که شاید محدودیت به حساب
بیاید ،نهتنها کارها و امور شخصی خود را انجام میدهد
بلکه از عهده کارهایی برمیآید که حتی افراد سالم هم
از انجام آن عاجز هستند.
او اکنون ،بر سر دوراهی عمل چشم و بینا شدن و رفتن
به ســفر پیاده روی اربعین که با زمان عمل چشــمش
مقارن شده ،گرفتار شده است .او به حرف دلش گوش
میکند و زیارت اباعبداهلل الحسین (علیهالسالم) را در
پیش میگیرد .مستند «راه دل» روایت حضور مشتی
اسماعیل در راهپیمایی بزرگ اربعین است .در این راه،

نصیر ،یار همیشــگی مشتی اســماعیل ،او را همراهی
میکند و در موقعیتهای مختلــف ،عکسالعملها و
واکنشهای مشتی اســماعیل ثبت و ضبط شده است.
این مستند در بخش کوتاه ملی جشنواره حضور دارد.
یزدی در مورد ایــن فیلم بیان داشــت :کار کردن
با مهدی زمانپور کیاســری برای مــا لذتبخش بود.
سوژهی مستند مشتی اسماعیل است که قبال هم یک
کاری راجع به او ساخته است .به نظرم مستند «راه دل»
جز بهترین مســتندها با موضوع اربعین است .البته در
این باب ،کسانی مثل آقای چاووش علمدار هستند .اگر
چه مســتند با موضوع اربعین به تعداد فراوان داریم اما
مستند خوب در این موضوع ،خیلی کم است و به نظرم
راه دل یکی از بهترین کارها است.
مستند «ا ُبوایســت» پرترهای از مجید انتظامی است
که به زندگی هنری و شخصی او میپردازد و زندگینامه
مجید انتظامی را روایت میکند« .ا ُبوایســت» به معنی
نوازنده ساز «ا ُبوا» ،از سازهای تخصصی مجید انتظامی
است .این مستند  24مرداد ماه و در مراسم بزرگداشت
اســتاد مجید انتظامی در حوزه هنری رونمایی شــد و
پــس از آن نیز در برنامــه به اضافه مســتند نیز پخش
شد .این مســتند بلند  100دقیقهای به کارگردانی امیر
صادقمحمدی تولید شده است و در بخش ملی یازدهمین
جشنواره سینما حقیقت حضور خواهد داشت.
مدیر مرکز مستند سوره دربارهی این مستند گفت:
مستند ابوایست جزو کارهای پر زحمت است که امیر
صادق محمدی انجام داده است .این مستند ،اولین کار
آقای صادق محمدی به عنوان کارگردان اســت .او این
کار را خیلی دقیق و درست انجام داد .با اشخاص زیادی
تماس گرفت .نتیجهی این زحمات او هم این بود که کار
را خیلیها پسندیدند و خود اســتاد انتظامی هم آن را
دوست داشتند.
تسنیم
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گزارش

اضافه شدن بیش از  3400صندلی به ظرفیت سینماهای
حوزه هنری در هشت ماه اخیر
محمد حمزه زاده رئیس ســازمان سینمایی حوزه
هنری در نشستی عنوان کرد :موسسه بهمن سبز ۱۴
سالن و  ۹ســینما با ظرفیت بیش از  ۴۰۰۰صندلی را
در سال 95بازسازی کرده و قرار است در سال  96هم
همین تعداد صندلی به ظرفیت ســینماهای کشــور
بیفزاید.
به گزارش سوره ســینما ،در تازه ترین آماری که از
سوی محمود کاظمی مدیرعامل موسسه بهمن سبز از
مجموعههای اقماری حوزه هنری اعالم شده در هشت
ماهه سالجاری حوزه هنری بیش از  3400صندلی به
تعداد صندلیهای ســینماهای کشــور اضافه کرده و
قطعا ،این رقم تا پایان سال از مرز  4000عبور میکند.
محدودیت سالنهای ســینمایی معضلی اساسی و
آشکار در سینمای ایران است .در شــرایط فعلی تنها
حوزه هنری با همکاری برخی از دستگاههای اجرایی
در استانهای مختلف پیگیر جدی این موضوع است.
مضافا ،اینکه در چند کالنشــهر هم شاهدیم برخی از
ســرمایه گذاران در بخش «مال ســازی» و «ساخت
مجتمعهای تجاری چند منظوره» بعضا ،ســالنهایی
را برای بهره برداری سینمایی پیش بینی میکنند.
رشد و تقویت سینما ،ضرورت توسعه زیرساختهای
سینمایی کشــور از اهمیت باالیی برخوردار است ،به
گونهای که کارشناسان و متخصصان ،نامناسب بودن
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فضای فیزیکی سینما یکی ازعلتهای مهم رویگردانی
مردم از سینما دانستهاند.
تردیدی نیست که سینما به مثابه یکی از مهمترین و
تاثیرگذارترین رسانه و ابزار فرهنگ ساز در جهان امروز
مطرح است و قدرتها و کشورهای مختلف برای تامین
منافع و اهــداف فرهنگی و اجتماعی از آن اســتفاده
میکنند .در این میان ،غرب توانســته با هوشمندی و
اقتدار بیش ترین بهره برداری و حتی ،سوء استفاده را از
آن بنماید .در این راستا ،سیاست جهانی سازی فرهنگی
که به معنای واقعی کلمه باعــث امحای فرهنگهای
ملی و هویتهای بومی میشود محوری ترین راهبرد
سینمای غرب است.
در این زمینه ،به موازات گسترش و فراگیری بیحد
و حصر ســینمای غرب انتظار میرفت سینمای ایران
که با ارتــزاق از منبع غنی انقالب اســامی و گفتمان
آن دچار تحــول و جهشهای اساســی در رویکردها
و ســاختارهای محتوایی و حتی ،تکنیک و فن آوری
شده بتواند همپای عرصههای علمی ،سیاسی ،نظامی
و بین الملل در ســینمای منطقه و جهان هم ،جایگاه
پرنفوذ و اثرگذاری داشــته باشــد .اگرچــه نمیتوان
درخشش سینمای بعد از انقالب اسالمی را در فضای
فســتیوالهای بین المللی نادیده گرفت ولی باور این
است که هنوز این سینما در قامت سینمای جریان ساز
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ظاهر نشده و به نظر میرسد به استثنای موارد «شاذ»
در داخل کشور هم هنوز قدرت تاثرگذاری و اقتدارش
را در تبیین مفاهیم و ضرورتهای فرهنگی و اجتماعی
به دست نیاورده است.
نکته قابل تامل اینجاست که برغم رهنمودهای موکد
رهبری انقالب در خصوص اهمیت ســینما همچنان،
این حوزه مهم پویا و شکوفا نشده است و هنوز نتوانسته
است جای خود را در سبد استفاده خانوارها باز نماید.
نگاهی به ســخنان مهم رهبری در این زمینه نشان
میدهد که مانند بســیاری از بخشها در حوزه سینما
هم مطالبات ایشان بر زمین مانده است .رهبری سینما
را کلید پیشــرفت کشــور معرفی میکنند .ایشان در
دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در تاریخ
 19آذر  92از ســینما به عنوان رســانهای که در بعد
رسانهای یکه ناز است نام میبرند :االن هیچچیزی مثل
سینما نیست از لحاظ اثرگذاری؛ «سینما خیلی عنصر
جذابی است ،رسانهی فوقالعادهای است ،یعنی واقعا
االن هیچچیزی مثل سینما نیست از لحاظ اثرگذاری».
موضوعی که رهبر انقالب مطرح میکنند نه صرفاً یک
اظهارنظر معمولی،بلکه یک نقشــه راه اســت .پیامی
روشن برای تمام کســانی که کار رسانه ای میکنند و
میخواهند در دنیای ارتباطات سهمی برای تفکرشان
باشد .یا میفرمایند« :من میگویم االن کلید دست شما

گزارش

[سینماگران] ست .من شأن سینما را این میدانم .من
میگویم امروز کلید پیشــرفت این کشــور ،به میزان
زیادی دست شماست.
اهمیت رشــد و تقویت ســینما ،ضرورت توســعه
زیرساختهای سینمایی کشور و نقش و جایگاه ممتاز
ســینماگران در این سخنان پیداســت .متاسفانه ،نه
تنها نسبت به جمعیت و مقایسه با ســایر کشورها ما
در زمینه سینما رشــد طبیعی و معمولی را نداشتهایم
حتی ،دچار رکــود و عقب افتادگی هم شــدهایم .در
این زمینه ،هرچند دالیلی چــون :افت کیفی فیلمها و
جداافتادگی با نیازهای جامعــه ،افزایش قیمت بلیت،
دسترســی به انواع فیلمهای قاچاق و ...مطرح اســت
ولی به اذعان کارشناسان و متخصصان نامناسب بودن
فضای فیزیکی سینما یکی ازعلتهای مهم رویگردانی
مردم از سینماهاســت .موضوعی که نه دســتگاههای
دولتی و نه بخشهای خصوصــی در این زمینه خوب
عمل نکردند و به جز اقداماتی که حوزه هنری انقالب
اسالمی در این زمینه ارائه داده سایر نهادها و مراکز به
اقتضای رسالت و ماموریت شان ظاهر نشده اند.
دریکی دو ســال اخیر ،همــواره ،در گوشــه و کنار
از جریان بازســازی ،نوسازی و ســاخت پردیسهای
سینمایی توسط موسسه بهمن ســبز که از موسسات
و مراکز وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری است

میشنویم و کاش ،دســتگاههایی که در چارچوب
وظایف شان توجه به توسعه زیرساختهای فرهنگی
و ســینما به عنوان یک راهبرد اجرایــی گنجانده
شــده پا به پای مســئوالن حوزه هنری وارد عمل
میشدهاند.
با نگاهی به تعداد ســالنهای ســینما در کشور
و مقایسه آن با وســعت و جمعیت موجود ،فقط 5
درصد شــهرهای کشور ســینما دارند و  95درصد
شهرهای ایران فاقد سینما هستند .بجز این واقعیت
تاســف بار فرهنگی ،بایــد به عــدم تجهیز و وضع
نامناســب مجموعههای نمایشــی و فیلمهایی که
جذابیتها و مولفههــای الزم را برای فروش ندارند
هم به عنوان مشــکالت و معضــات اصلی اکران
سینمای ایران اضافه کرد .ایران به لحاظ مساحت،
هجدهمین کشور جهان و دومین کشور خاورمیانه
محســوب میشــود و از نظر تعداد نفرات هم ،بالغ
بر  80میلیون نفــر جمعیت دارد ،امــا طبق بانک
اطالعات سالنهای ســینمای فعال کشور مندرج
در وبســایت رســمی انجمن ســینماداران ایران،
فقط  273سالن سینما در ایران وجود دارد .این در
حالی اســت که اگر برخی فرهنگسراهای کشور را
هم  -به دلیل اینکه یکی دو ســئانس یا بیشتر در
روز یا هفته فیلمهای روز را نمایش میدهند ،جزو
سالنهای نمایشی به حســاب آوریم ،حدود 330
ســالن ســینما در ایران وجود دارد که در مقایسه
با فراوانی جمعیت و پهناوری وســعت کشور ،عدد
بسیار کم و ناچیزی اســت .این در حالی است که
طبق استانداردهای جهانی ایران به بیش از 9600
سالن سینما نیاز دارد .آمار دیگر نشان میدهد از 31
استان موجود کشور و  402شهرستان و  1167شهر
ایران (براساس آخرین تقسیمات کشوری در خرداد
 1391مندرج در درگاه ملــی آمار ایران) ،فقط 72
شهر سالن سینما دارند یعنی با یک بررسی ساده از
جمعیت  80میلیونی کشور به این نتیجه میرسیم
که تقریبا  35میلیون نفر به سینما دسترسی دارند
و  45میلیون نفر اساساً ،دسترسی به سینما در شهر
خود ندارند که عدد قابل تاملی است.
حال این آمار را مقایسه کنیم با کشوری همچون
آمریکا .این کشور تا ســال 2012بیش از 39660
پرده سینمای سرپوشــیده و روباز داشته و سالیانه
دهها ســینما به ایــن مجموعه افزوده میشــود و
این رقم به بیش از 40هزار ســالن رسیده است .با
توجه به جمعیــت  319میلیونی آمریــکا ،به ازای
هر هشت هزار تن ،یک ســالن سینما در این کشور
وجود دارد که اگر قرار باشد سینماهای ایران با این
کشورمقایسه شــود ،باید با جمعیت  80میلیونی
کشــورمان ،بیش از بیش از ده هزار ســالن سینما
داشته باشیم .یا در کشور همسایه -ترکیه -تعداد
سالنهای سینمایش با  8.6درصد افزایش در سال
 2015نسبت به سال  2014به  2هزار و  356مورد
رسیده است .این در حالی اســت که این کشور به
لحاظ وضعیــت تولید فیلم در رتبــه پایین تری از

ایران قرار دارد.
هند که نزدیکترین رقیب آمریکا است،بیش از
 15هزار سالن ســینما دارد و از این لحاظ در رتبه
دوم ایستاده است .فرانسه ،آلمان ،اسپانیا ،مکزیک
و انگلســتان باالتر از چین و ژاپن دارای بیشترین
سالنهای سینما هستند و کشــور ما در رتبههای
پایین این جدول قرار گرفته درحالی که کشورهای
بهمراتب کوچکتری چون تایلند ،تایوان ،مالزی و
بلژیک باالتر از ایران قرار گرفتهاند.
کارشناســان معتقدند ابعاد تأثیرگذاری سینما و
دیگر تولیدات تصویری به لحاظ فرهنگی و اجتماعی
و نقش آنها در ترویج افکار ،رفتار ،ارزشها و باورها
در بیــن مخاطبان را میتــوان به نوعی بــا تعداد
مخاطبان آن (چه مســتقیم و چه غیرمســتقیم)
ارزیابی کرد.
یکی از شاخصههای مهم رشد و توسعه فرهنگ و
هنر در هر کشوری ،وضعیت سینما آن است  .سینما
در جوامع شهرنشــین بدل به یکــی از مختصات و
مولفههای مهم آن شده است.
اغلب کشورها جنبش و انقالب ســینمایی را در
پیش گرفته اند .کشور ترکیه به بیش از  20کشور
جهان فیلمهای ســینمایی خود را میفروشــد که
درآمدی بالغ بر  100میلیون دالر برای کشورش به
ارمغان آورده است.
ژنگ مائوجون رییس سازمان سالنهای سینمای
چین اخیرا عنــوان میکند :در چیــن روزانه 21
سالن سینما ساخته میشود و تا سال  2017تعداد
سینماهای این کشور به  80000هزار خواهد رسید
و در این زمینه از کشور آمریکا پیشی خواهد گرفت.
در کشور ما هم از ســوی برخی نهادها همچون:
حوزه هنری و ســینما شــهر عــزم و اراده جدی
برای ایجاد یک نهضت در توســعه زیرساختهای
سینمایی کلید خورده که نتایج این نگاه :بازسازی
ســینما آفریقا در شهر مقدس مشــهد در استان
خراسان رضوی ،بازســازی و تبدیل سینما قدس
شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی از سینمایی
یک سالنه به سینمایی دو ســالنه ،بازسازی کامل
سینما «فلســطین» شــهر همدان به صورت دو
سالنه ،بازسازی و بهره برداری سینما «فلسطین»
شهر اصفهان و اولین پردیس ســینمایی اصفهان
به نام «چهارباغ» با چهار ســالن ،بازسازی سینما
«آزادی» شــهر ارومیه در آذربایجان غربی که در
حال انجام است ،بازسازی ســینما «آزادی» شهر
آبادان ،به روزرسانی و نوسازی سینماهای «پیام»
و«شاهد» درشهرتهران ،همچنین ،بازسازی سینما
بهمن تهــران و  ....از مجموعههایی که ســازمان
ســینمایی حوزه هنری رقم خورده است .طبیعی
است اقدامات به عمل آمده جای قدردانی دارد ولی
مطالبه و انتظار در این عرصه باالســت و شایسته
است دســتگا ههای اجرایی مختلف همپای حوزه
هنری وارد گود شوند.
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درباره مستند «قائم مقام»؛

چه کسی بنای «حصر» را در تاریخ جمهوری اسالمی گذاشت؟
نکته مهم در این اثر ،سلوک سیاسی آقای منتظری
در دو مقطع تاریخی قبل و پس از قائممقامی اســت.
واکنشهــای سیاســی آن مرحوم بشــدت شــبیه
واکنشهای سیاسی میرحســین موسوی در التهابات
سیاسی سال  ۱۳۸۸است.
مستند قائم مقام از مستندهای سیاسی قابل اعتنایی
است که با تم تاریخنگارانهای در مورد رویدادهای دهه
شصت و سلوک سیاســی آقای منتظری ساخته شده
است .پروندهای که پس از انتشار فایل صوتی بیبیسی،
در مورد اعدامهای سال  ۱۳۶۷و سخنان ایشان ،بسیار
زودتر باید گشوده میشــد تا برخی فایلهای تاریخی
دوباره مورد ارزیابی حقیقتجویانه قرار بگیرد و مردم
از حقایق سیاسی دهه شصت مطلع شوند.
مســئله اعدامهای  ۱۳۶۷موضوعی بــود که رقبای
انتخاباتی ابراهیم رئیســی از جمله حسن روحانی در
تربیونهای تبلیغاتی و توســط رسانههای غیررسمی
مخصوصا کانالهای تلگرامی هوادارش ،زمینه تضعیف
رئیســی را در انتخابات  ۱۳۹۶فراهم آورد .این تغییر
وضعیت به این دلیل است که نسل جوانی که رای خود
را به صندوق حســن روحانی انداخته است ،اطالعات
جامعی و واقعی از دهه شصت ندارد ،اگر آگاهی رسانی
انقالبی نسبت به دهه شصت به صورت دقیقی صورت
پذیرد ،هیچــگاه اعدامهــای  ۱۳۶۷را نمیتوان نقطه
ضعفی برای افراد مرتبط با آن پرونده محسوب کرد.
حســن روحانی با ســبقه انقالبی قابل اعتنا اگر در
16

مقامی بود کــه با آن پرونــده ارتباط پیــدا میکرد ،
حتی بانی قطعی اعدامهای  ۱۳۶۷میشــد؛ نه حسن
روحانی ،هر مســوولی از انقالب بود به منافقین مسلح
که بر محاربه اصرار داشتند بیش از این مهلت نمی داد.
باید تاریخ را در مورد سازمان مجاهدین خلق به صورت
تصویری و با استناد مقبول به نسل امروز ارائه کرد ،تا با
صراحت بیشتری از آن ماجرا نوشت.اما نکته جالب این
است بسیاری از چهرههای سیاسی مرتبط با اعدامهای
 ۱۳۶۷در صف اصالح طلبان ایستادهاند و رویکردهای
پیشین خود در دهه شصت را نقض میکنند.به همین
دلیل گشوده شدن پرونده آقای منتظری از هر زاویهای
که به آن بنگریم ضرورت بود که با مســتند قائممقام
مرتفع شد.
این مســتند قابل بحث ،اثبات میکند هیچکدام از
سیاســتمداران فعلی نباید با ترس و لرز از اعدامهای
سال  ۱۳۶۷ســخن به زبان جاری کنند .اگر این عمل
انقالبی اتفاق نمیافتاد ،قطعا سازمان مجاهدین خلق
در داخل کشور یک جنگ بزرگ داخلی ،شبیه داعش
به راه میانداخت و ایران در همان دوران دهه شصت به
سادگی تجزیه میشد.
تردیدها درباره اعدامهای  ۱۳۶۷برخواســته از یک
جریان خائن و ضد ملی است .در این مستند ،سندهای
فراوانی ارائه میشود مبنی بر اینکه بسیاری از اعضای
ســازمان مجاهدین خلق که پذیرفتند ،پس از آزادی
هیچ اقدام مســلحانهای علیه نظام جمهوری اسالمی
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انجام ندهند ،به سادگی از حبس رهایی یافتند و نکته
مهمتر این است که در مســتند «قائممقام» با اتکا به
یک ســند تاریخی نشان میدهد وابســتگان سازمان
مجاهدین که در عملیات مرصاد کشــته شدهاند بیش
از یک پنجم آنان از زندانهــای مختلف در ایران آزاد
شدند .مستند قائم مقام اثبات میکند افراد اعدام شده،
در مقام محاربه ایستادند و به صراحت اعالم میکردند
در صورت آزادی اقدام به عملیات نظامی خواهند کرد.
مهمترین دستاورد مســتند قائم مقام شیوه اغنایی
مولفان است که گره اعدامهای  ۱۳۶۷را به سادگی باز
میکند .موضوع مهم این است که بسیاری از مسئولین
با یک ترس کاذب سالهاست که دلشان نمیخواهد که
در مورد این مسئله صحبت کنند .اما مستند قائم مقام
به خوبی برای متولدان پسا دهه هفتاد اثبات میکند،
اگر اعدامهای  ۱۳۶۷نبود ،شاید امروز ایران یکپارچهای
وجود نداشــت .چون دهها و صدها تروریست بالقوه را
نه میتوانستند در زندان مهار کنند و نه میتوانستند
آنها را آزاد کنند.
اما نکته مهمتر در این اثر ،ســلوک سیاســی آقای
منتظری در دو مقطع تاریخی قبل و پس از قائممقامی
است .واکنشهای سیاســی آن مرحوم بشدت شبیه
واکنشهای سیاسی میرحســین موسوی در التهابات
سیاسی سال  ۱۳۸۸اســت ،در تاثیر پذیری سیاسی
از خانواده .در مســتند قائم مقام بحث تفصیلی مهدی
هاشمی اول ،نمونه تمثیلی از مهدی هاشمی دوم است.

گزارش

مثلی در فرهنگ ایرانی رایج اســت که میگوید « خود
کرده را تدبیر نیســت» اما در مورد مهدی هاشمی اول
و مهدی هاشمی دوم باید نوشــت « جرم کرده را تدبیر
نیست»  .آقای منتظری وجاهت سیاسی ،علمی و مذهبی
خود را با پرونده سیاسی -تروریســتی مهدی هاشمی
معاوضه کرد .بزرگی میفرمایندتسلسل تاریخ غیر قابل
کتمان اســت و بازتکرار تاریخ کمتر از ربع قرن در مورد
مرحوم هاشمی ومهدی هاشمی دوم ،میر حسین موسوی
و همسرش ،مهدی کروبی و اطرافیانش اتفاق افتاد .شاید
بزرگترین و مهمترین سئوال در همین مجال میتوان با
ســران فتنه مطرح کرد و افرادی که زوال سیاسی آقای
منتظری را به چشم دیدهاند اما تحت تاثیر یک رویداد
ملودراماتیک ،در تاثیرپذیری خانوادگی  ،در سال ۱۳۸۸
در دامهای بزرگتری افتادند؟!
قائممقام اثبات میکند ،داســتانها ملــودرام قابل
تکرار انواع و اقسام مهدیهای هاشمی بر اساس تئوری
تسلسل و بازتکرار تاریخ ادامه خواهد داشت.
«قائممقام» با مبنا قرار دادن کاراکتر آقای منتظری،
راجع به سایر شخصیتهای جدا افتاده از انقالب تفسیر
و قضاوتی متفاوت به مخاطبش ارائه میدهد .ســلوک
سیاســی آقای منتظری بشدت شــبیه محمد خاتمی،
میر حسین موســوی و مهدی کروبی است .اما فیلم در
چشمگیرترین لحظاتش ،مخالفت میرحسین موسوی را
با اعوجاجات سیاسی آقای منتظری به نمایش میگذارد
و در بخش مهم دیگری از مستند درخواهیم یافت مهدی

کروبی به همراه دو نفر از سیاسیون دهه شصت در مورد
تنــدروی آقای منتظری ،نامهای مشــترک به ایشــان
مینویسند تا او دوباره به مسیر وفای به قانون اساسی و
تاسی از والیت فقیه بازگردد.
نســل چهارم و پنجم انقالب ،شناخت دقیق و معینی
از هویت سیاسی «حسن روحانی» ندارد .حسن روحانی
در مقام یک اعتدالگرا از روی مانع بلند انتخابات ۱۳۹۲
پرید و رئیس جمهور شــد .مرتبه دوم در انتخابات سال
 ۱۳۹۶به مراتب رای باالتری نســبت دفعه اول آورد اما
اهرم بلند حسن روحانی ،رفع حصر سران فتنه  ۸۸بود.
وقتی مستند قائم مقام را ببینم ،درخواهیم یافت «اول
حصر کُن عالم» حسن روحانی است.
در مستند «قائم مقام» بازهم بدون هیچ سوگیری به
تعریف تازهای از حســن روحانی رئیس جمهور خواهیم
رسید .او را مستقل از شــعارهای اعتداگرایانه و اتصال
اصالح طلبانهاش خواهیم شــناخت .اگر مســتند زیبا
و درجه یک «مصــاف» را به یاد آوریم ،در آن مســتند
حســن روحانی را مرد اقتدارگرایی در لباس روحانیت
شناختیم که در شرایطی که رئیس جمهور وقت نسبت
به اعالم واکنش ،نســبت به فتنه  ۱۳۷۸تردید داشت از
تریبون نمازجمعه با قاطعیتی بــدون مالحظه ،به نبرد
با فتنه گــران گرفت.همین مســئله در مســتند «من
روحانی هستم» تکرار شد .در مســتند «قائم مقام» در
مورد سخنان  ۱۳رجب آقای منتظری ،بازهم میتوانیم
عملگرایی و انقالبیگری حسن روحانی را مرور کنیم .او

در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در سال
 ۱۳۷۶به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهور وقت،
دستور به حصر «آقای منتظری» میدهد!
این مسئله یک کلید تاریخی است و البته سئوال
اینجاســت که چرا یکی از شعارهای کلیدی حسن
روحانی در مخالفت با حصر میرحســین موسوی و
مهدی کروبی است؟ چرا خاتمی با حصر میر حسین
موسوی و مهدی کروبی مخالف است ،در صورتیکه
خودش در مقام رییس شــورای عالی امنیت ملی
دســتور به حصر آقای منتظری میدهد .قائممقام
فراتر از مســتندی که فقط آنرا تماشاکنیم و لذت
ببریم ،از تصاویر بکر و آرشیو بسیار مناسبی در آن
استفاده شده است.
«قائممقام» موضوع حصر سیاسی را با مثال واضح
و آشکار آقای منتظری برای مخاطب حل میکند.
اصالح طلبان و میانهروهــا همواره در تاریخ انقالب
به این دوگانگی متهماند و پس از دوم خرداد اقدام
به تطهیر گذشته خود کردهاند .مثل موضوع تسخیر
النه جاسوســی و سیاســتهای «آمریکادوستی»
فعلی آنان است .یکروز از دیوار سفارت باال میروند
و روز دیگــر ســخن از تعامل با کدخــدا را بر زبان
جاری میکننــد .این دوگانگی که در بســیاری از
اصالحطلبان در راس قدرت وجود دارد ،تقریبا کپی
شده از روی سلوک سیاسی آقای منتظری است.
اما نکتــه پایانی این اســت که طی چند ســالی
بازخوانی تاریخ دهه شصت از ویژهنامه های رسانهای
و مکتوب ،وارد فضای تصویری اعم از مستند و فیلم
سینمایی شده است .وقتی مخاطب ماجرای نیمروز
را تماشــا میکند و از آن لذت میبرد به عنوان یک
اثر ارزشمند هنری ،در پشــت این اثر  ،به خوبی به
توانایی کســی که قلب تاریخ در دهه شــصت را به
سختی و با مرارت شکافته و در اختیار محمد حسین
مهدویان و پرویز امینی فیلمنامهنویســان ماجرای
نیمروز گذاشته ،می توان پی برد.
این چهره محبوب ،مــرد بازخوانی تاریخ در دهه
شصت کسی نیســت جز حســن روزی طلب؛ که
وجودش برای جریان انقالبی بســیار مغتنم است
و آنچنان که شایســته است از این مرد زحمتکش
عرصه تاریخ و رسانه تجلیل نشده است.
وقتی مســتند قائم مقام را تماشا میکنیم ،عمق
تاریخی این مســتند را باید به حســن روزی طلب
نسبت دهیم ،کما اینکه بخشــی از هویت ماجرای
نیمــروز را میتوان بــه این بزرگمرد نســبت داد.
در مســتند «قائم مقام» با اینکه نــام محمد علی
صدرینیا به عنوان کارگردان هنری ثبت شــده و
زحمت فراوانی برای ســاخت این اثر کشیده  ،اما
مثل ماجرای نیمروز ،در پشــت این تابلوی زیبای
هنری  ،حسن روزی طلب را در حال نگارش تاریخ
میبینیم و این مجال ،فرصتی برای قدرشناسی از
این چهره فعال رسانهای است.
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یادداشت

طنز،هراس و هیجا ن با آیت اهلل منتظری
تاریخ انقالب اســامی پر از حوادث مکتوم و ناگفته
اســت .حاال که مخالفان انقالب با دژخیم ماهوارهای
خود در پی تاریخســازی و جعل وقایع هستند ،باید با
شتاب بیشتری علیه این دژخیم شــورش کرد .مانند
«قائم مقام» که روایتی ضد ماهوارهای از تاریخ است.
ثبت تاریخ در روایتی مستند ،توأم با هیجان ،کمدی
و هراس ،خالصهای از فیلــم بحثبرانگیز این روزها با
عنوان «قائم مقام» است .این مستند درباره سیر تحول
یکی از مهمترین شــخصیتهای سیاسی تاریخ ایران
است؛ مســتندی که به گفته ســازندگان آن ،روایتی
منصفانــه و البته بدون سانســور از زندگی مبارزاتی و
فعالیتهای سیاسی آیتاهلل حســینعلیمنتظری از
پیش از انقالب تا لحظه فوت است .حضور چهرههایی
چون عمادالدیــن باقی ،هاشمیرفســنجانی ،محمد
منتظری ،سیدمحمد خاتمی (البته تصاویر آرشیوی)،
داماد آیــتاهلل منتظــری و برخی از شــخصیتهای
سیاسی مطرح دیگر کشور در کنار تصاویر به جا مانده
از سوژه ،مخاطب را به ســفری در اعماق گذشتهای نه
چندان دور میبرد .این فیلم ،مستندی است پر از نکات
و لحظات دراماتیک از تاریــخ انقالب و نظام جمهوری
اسالمی و شــخصیتهای تراز اول آن .موقعیتهایی
مانند بیــان خاطرات ناطقنــوری از حرفهای خاص
آیتاهلل منتظری به ویژه وقتی ســعی میکند لحن و
بیان منتظری را تقلید کند ،دیدن حســامالدین آشنا
با لباس روحانیت ،بخشهایی از سخنرانیهای پرشور
منتظری ،چگونگی ســر درآوردن فیلمها و بیانیههای
وی از رسانههای دولتی انگلیس ،افرادی که حکم حصر
منتظری و دســتور جمعآوری عکسهای او از اماکن
عمومی را صادر کردند و ،...موقعیتهایی ناب هستند
که گاه جنبه طنزآمیز مییابند و گاه تنبهآمیز .این فیلم

آنچه از ســیر تحول آقای منتظــری نمایش میدهد،
موجب حیرت و گاه وحشت میشــود .تماشای اینکه
یک فرد ملقب به فقیه عالیقدر و در کسوت جانشینی
رهبری انقالب به جایی میرسد که علیه هویت و مبانی
فکری و عقیدتی خود قیــام میکند ،مخاطب را دچار
شگفتی و هراس میکند.
به جــز موضوع فیلــم ،یعنی «آیــتاهلل منتظری»
که بســیاری از ناگفتههای زندگی او بــرای اولین بار
در این فیلم فاش میشــود ـ آن هم از سوی نزدیکان
و حامیانش از جملــه فرزند او ـ کارگــردان و به ویژه
تهیهکننده این اثر نیز افرادی جالب هستند .کارگردان
این مســتند ،محمدعلی صدرینیاســت که به دلیل
برنامه طنز اینترنتی «دکتر سالم» مشهور شده است؛
اما تهیهکننده این فیلم ،یک تازهوارد در عرصه رسانه
است .مهدی صفارهرندی ،فرزند حسین صفارهرندی،
سردبیر سالهای گذشته روزنامه کیهان و وزیر فرهنگ
و ارشاد اســامی دولت نهم اســت .آنچه در این میان
جلب توجه میکند ،عمر سازندگان این اثر است که به
حدود  ۳۰سال میرسد .در دورانی که مستندسازهای
حرفهای و کارکشته حوصله یا جسارت ورود به جعبه
سیاه رخدادهای مهم و حساس سیاسی و رمزگشایی
از آنها را ندارند ،نســلی کــه در دوران انقالب حضور
نداشتند ،در پی کشف و ثبت حقایق تاریخی هستند.
مســتند «قائم مقــام» در ســاختاری اســتقرایی
طراحی شده است .به این معنا که در هر فصل ،یکی از
چالشهای منتظری با نظام را از آغاز و به طور ریشهای
روایت میکند و این مخاطب است که خود باید به شهود
برسد و درباره آن قضاوت کند .هر چند برخی از فصول
فیلم ،دچار ضعف اطالعاتی هستند .برای نمونه ،فصلی
که به ماجرای حمایت منتظری از سیدمهدی هاشمی

آرش فهیم
اشــاره میکند ،برای افراد و جوانانی که هیچ شناختی
از ماجرا ندارند ،بســیار گنگ است؛ یعنی مخاطبی که
نمیداند مهدی هاشمی که بوده و چه کرده ،نمیتواند
به عمق فاجعه پی ببرد .بنابراین الزم بود ابتدا هاشمی و
فعالیتهای او معرفی میشد ،در آن صورت ،پشتیبانی
منتظری از مهدی هاشمی ـ که برادر داماد وی نیز بود ـ
برای بیننده جوان و حتی شیفتگان و پیروان منتظری
نیز تکاندهنده میشد .همچنین طرح برخی از مطالب
طی مستند ،خام و ناکامل باقی میماند .برای نمونه ،در
بخشهایی از روایت ،اتهامات ناروایی از سوی نزدیکان
منتظری به مرحوم احمد خمینی نسبت داده میشود؛ از
جمله اینکه یکی از آنها مدعی میشود برخی از مطالبی
که از امام درباره منتظری نقل شده ،در اصل متعلق به
فرزندش بوده و او حرفهای خود را به امام راحل نسبت
داده است! اما در ادامه پاســخی به این ادعاها که نوعی
ناجوانمردی علیه احمد خمینی است ،داده نمیشود.
البته این کمبودها که در مقایسه با کیفیت و قوت کار،
جزئی و کم به نظر میرســد ،به محدودیت زمان فیلم
برمیگردد؛ چرا که باید حجم گستردهای از مطالب در
محدودهای که در حوصله مخاطــب بگنجد ،به تصویر
کشیده میشد.
تاریخ انقالب اســامی پر از حوادث مکتوم و ناگفته
است .حاال که مخالفان انقالب با دژخیم ماهوارهای خود
در پی تاریخسازی و جعل وقایع هستند ،باید با شتاب
بیشــتری علیه این دژخیم شــورش کرد .مانند «قائم
مقام» که روایتی ضد ماهوارهای از تاریخ است .ای کاش
همه آنهایی که دستی بر دوربین و دلی در گرو حقیقت
و عدالت دارند ،دست به کار شوند تا جلوی به یغما رفتن
تاریخ را بگیرند.

برنا
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گفتگو

مدیرعامل موسسه بهمن سبز:

چه کسی جواب  11روز تعطیلی سینما شاهد را می دهد؟
سینما شــاهد تهران علی رغم رعایت تمامی نکات
ذکر شده مبنی بر ایمن ســازی ساختمان به دلیل بی
توجهی شــهرداری پــس از  11روز همچنان تعطیل
است.
به گزارش سوره سینما ،در اولین روزهای آذرماه 96
اخطاریه ای از سوی آتشنشانی و شهرداری منطقه  8به
دست مسئوالن سینما شاهد رسید مبنی بر اینکه اگر
تا تاریخ  7آذر ماه نکات مطرح شده برای ایمن سازی
و تجهیز سینما لحاظ نشود این مکان فرهنگی تعطیل
خواهد شد اما قبل از فرارســیدن موعد مقرر در تاریخ
شنبه  4آذرماه این ســینما به دستور شهرداری رسما
از فعالیت بازمانــد و علی رغم اینکــه متولیان تمامی
دســتورات را رعایت کرده و متحمل هزینه شــدهاند
سینما شاهد هنوز اجازه از سرگیری فعالیت ندارد.
محمود کاظمی مدیرعامل موسســه بهمن سبز در
گفتگو با خبرنگار سوره سینما در این باره توضیح داد:
از طرف شهرداری و آتشنشانی بعد از حادثه ساختمان
پالســکو و زلزلههای اخیر نامههایی به دست ما رسید
مبنی بر اینکه شرایط ایمنســازی باید در این محل
فراهم شود .این در حالی است که بسیاری از سینماهای
شهر هر کدام بیش از  50سال قدمت دارند و تا کنون از
هیچ کدام شان چنین درخواستی نشده است .از طرفی
سینما شــاهد علی رغم عمر بنای خود همیشه محلی
امن برای مشــتریان و عابران بوده و هیچ خطری آن را
تهدید نمیکند.
وی افزود :با این وجود اوایل آذر ماه نامهای به دست ما
رسید که سینما شاهد باید ایمن سازی شود .در حالیکه
ســینما از قبل تمامی موارد ایمنی را رعایت کرده بود
و ما هر بار با تصحیح تاسیسات ،نصب سیستم اعالم و

اطفای حریق ،فراهم کردن کپسول آتشنشانی و نصب
پمپ ولولههای فشارقوی آب به این مهم توجه داشتیم.
به هر حال حفظ جان مردم در اولویت ما قرار دارد و این
مسالهای نیست که نیاز به تذکر داشته باشد.
کاظمی با بیان اینکه بیش از  80درصد ســینماهای
جدید و قدیمی فاقد نکات ایمنی هســتند ،ادامه داد:
در اولین نامهای که روزهای اول آذر به دست ما رسید
نوشــته بودند باید تا تاریخ  7آذر ماه نقشه سینما را در
اختیار کارشــناس مربوطه قرار دهید و عالوه بر نصب
کپسول ،حضور یک آتشنشان در ســه شیفت الزامی
است که هزینهاش به عهده ســینما خواهد بود .ضمن
اینکه یک تعهــد محضری از ما مطالبــه کردند مبنی
براینکه همه نکات رعایت می شود.
وی عنوان کرد :بعــد از دریافت این نامه پیگیر انجام
امور بودیم که متوجه شــدیم  3روز قبل از موعدی که
خودشان به آن اشاره کرده بودند سینما شاهد را تعطیل
کردند .با این حال بر اســاس آنچه از ما خواسته شده
بود تمامی مطالبات را انجام دادیم ولی پس از  11روز
همچنان در سینما بسته است چون شهرداری میگوید
آتشنشانی باید نامه دهد و وقتی به آتشنشانی مراجعه
میکنیم میگویند از شهرداری باید پیگیری کنید.
مدیرعامل موسسه بهمن ســبز با اشاره به اینکه بعد
از  11روز پیگیری هیچکس پاســخ روشنی نمیدهد،
گفت :آتشنشانی ما را موظف کرد یک نفر را  3شیفت
در سینما داشته باشــیم و برای این منظور تا کنون 7
میلیون تومان هزینه کردیــم .نزدیک به  6میلیون هم
هزینه بقیه اموری شــد که پیش از این خواسته بودند
همه اینها در کمترین زمان ممکن انجام شد ولی کسی
به باز شدن این سینما کوچکترین اهمیتی نمیدهد و

مدام ما را از بخشی به بخش دیگر میفرستند.
وی گفت :چه کســی جواب  11روز تعطیلی سینما
را می دهد؟ چرا پــس از تحمیل این هزینهها کســی
پیگیر باز کردن ســینما شاهد نیســت؟ مسبب اصلی
همه این اتفاقها کیست؟ چه کســی ضرر و زیان ما را
تقبل میکند؟ اگر بحث ایمنســازی ســینماها مهم
است چرا دولت و موسسه سینماشهر در این راه قدمی
برنمیدارند؟ آیا همه سینماهای فعال طبق آیین نامه
عمل میکنند و مهر تایید آتشنشانی و شهرداری دارند؟
محمود کاظمی افزود :سینما شاهد با قدمت بیش از
 50سال کوچکترین خطری برای مردم ایجاد نکرده اما
پردیس سینمایی کوروش چندی پیش با مشکل حریق
مواجه شد ولی چنین سرنوشتی پیدا نکرد .به هر حال
حادثه در هر جایی ممکن است رخ دهد ولی چرا فقط
سینما شاهد باید درگیر این بازیها شود؟ میگویند تا
عوارض نوسازی پرداخت نکنید امکان بازگشایی وجود
ندارد واقعا مســاله نگرانی از بحث ایمن سازی است یا
تامین درآمــد؟ عوارض دقیقا چه نقشــی میتواند در
ایمن شدن یک سینما داشته باشــد؟ چرا باید ضرب
االجل یک مکان فرهنگــی را تعطیل کنند در حالیکه
همیشه میگوییم تعداد سینماهای ما کم است و مردم
نیاز به سالنهای بیشتر دارند؟
وی در پایان اشاره کرد :تعطیلی یک مکان فرهنگی
وجهه خوبی ندارد .ما به تمامی آنچه گفته شــد عمل
کردیم تا در ســینما بسته نباشــد تمامی هزینهها را
متقبل شدیم ولی اگر واقعا این مساله برای همه انقدر
جدی اســت باید بودجه برایش در نظر بگیرند و برای
روی پا ماندنش همه کمک کنند نــه اینکه فقط مانع
راه شوند.
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گفتگو
کارگردان «اُبوایست»:

مجید انتظامی هنرمندی خودساخته است
امیرصادق محمدی که با مستند «ا ُبوایست» محصول
سازمان سینمایی حوزه هنری در یازدهمین جشنواره
سینماحقیقت حضور دارد مجید انتظامی را هنرمندی
خودساخته توصیف کرد.
امیرصادق محمــدی کارگردان مســتند
سینمایی «ا ُبوایســت» در گفتگو با خبرنگار
سوره ســینما درباره چگونگی تولید این اثر
بیان کــرد :بنا به حرفه فیلمســازی ام مدتی
به کالس موســیقی متن که مجید انتظامی
تدریس می کرد رفتم و تا قبــل از آن او را به
واسطه فعالیت های هنری اش می شناختم و
آشنایی نزدیکی نداشتم.
وی افزود :این کالس توجه من را به رفتار و
خلق و خوی ایشان جلب کرد و احساس کردم
مجید انتظامی ویژگی های منحصر به فردی
دارد که برجسته ترین آن خودساختگی است.
به نظر من این خصیصه واقعا کمیاب اســت و
معموال به همین راحتی تبدیــل به هنر واال
نمی شود اما او به واسطه سختی هایی که در
کودکی کشــید و تحمل مشکالت شدید یک
دوره بیماری به نگاهی متفــاوت در زندگی
اش رسید.
محمدی اشاره کرد :با توجه به اینکه او پسر
عزت اهلل انتظامی است اما جالب است بدانید
برای رسیدن به جایگاه کنونی اتفاق ویژه ای از
سمت پدر برایش نمی افتد و او خودش زندگی
را پیش می برد .زمانی که ساخت این مستند
برایم مهم شده بود شخصا فکر می کردم پدر
تاثیر خاص و شگرفی بر پسرش داشته باشد
اما همه چیز بر پایه اســتعداد و توانایی مجید
انتظامی استوار شد .این هنرمند شرایط خوبی
برای زندگی در خارج از کشــور دارد اما هیچ
وقت به آن فکر نمی کند.
وی ادامــه داد :عالوه بر همــه اینها تواضع
مجیــد انتظامی مثــال زدنی اســت و هیچ
ردپایی از غرور در رفتار و منش او دیده نمی
شــود .اولین ارتباطات هم به واسطه همین
خصوصیات شکل گرفت و این انگیزه را در من
به وجود آورد که مســتندی از زندگی ایشان
را جلوی دوربین ببرم .وقتی این پیشــنهاد را
مطرح کردم ایشان گفت خودت را اذیت نکن
من فیلم می خواهم چکار؟ این پاسخ شان از
سر تواضع بود و سخت می شد راضی اش کرد.
امیرصادق محمدی اضافه کرد :مستندهای دوستانم
را برایش می بردم و ایشــان خیلی راحت نظراتش را
بیان می کرد .به کار خودمان که رسیدیم من به واسطه
سن کم و غرور جوانی اوایل برداشت درستی از این اظار
نظر نداشتم اما کم کم احساس کردم چه نگاه عمیقی
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دارد و اندیشه اش نســبت به تصویر و هماهنگی آن با
موسیقی واقعا قابل توجه بود .او همه این اندیشه ها را
به راحتی در اختیار ما قرار مــی داد و فرصت مغتنمی
برای استفاده از این دانش بود.

وی همچنین درباره دلیل نامگذاری این مســتند با
عنوان «ا ُبوایست» توضیح داد :ساز اصلی مجید انتظامی
ابوآ است .ابوآ ادامه سرنای ایرانی است و چون نواختن
آن انرژی زیادی از انســان می گیرد در زمره سازهای
ســخت قرار دارد .این ســاز صدای تیزی دارد و همه
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اعضای ارکستر قبل از اینکه شروع به نواختن کنند ساز
خودشــان را با ابوآ کوک می کنند .این ساز مثل رهبر
می ماند اول او می نوازد و همه با آن همراه می شوند.
محمدی گفت :نوازنده ها می گویند هر نوازنده ای از
نظر خلق و خو شبیه سازش می شود
و این بین خودشان یک مثل معروف
است .ابوایست ها نیز به خاطر ویژگی
های این ساز غالبا درونگرا می شوند.
این ساز شادی نیست ساز انزوا ،ادراک
عمیق و درد است .مجید انتظامی هم
فردی است که رنج را درک می کند.
به هم رســیدن انتظامی و این ســاز
باعث شد «ابوایست» را انتخاب کنم
و ســعی کردم ویژگی های ساز را در
الیه های زیرین مستند و ارتباطش با
سوژه بیاورم.
وی عنوان کــرد :به خاطــر راضی
کردن ایشان و همچنین مسایل مالی
تولید این اثر  ۵ســال طول کشید و
خوشــحالم که در جشــنواره سینما
حقیقت هم پذیرفته شــده است .این
کار به خاطر ارزش و اعتبار سوژه اش
حتما دیده می شود .تا چند ماه پیش
شاید دریافت جایزه هم برایم مهم بود
اما بعد از بزرگداشتی که برای ایشان
برپا شد و این مستند بین اهالی هنر به
نمایش درآمد احساس کردم آنچه از
خروجی این کار می خواستم را گرفتم.
مســتند «ا ُبوایســت» زندگینامه
مجیــد انتظامــی را روایــت مــی
کنــد .مجیــد انتظامــی متولد۱۸
اســفند۱۳۲۶درتهران آهنگســاز،
نوازنــده ابــوآ و مدرس موســیقی
اســت و از آهنگســازان برجســته
سینمای ایران به شــمار می آید .او
از دهه  ۱۳۵۰برای بیــش از  ۸۰اثر
سینمایی موسیقی متن نوشته است
و با دریافت  ۴ســیمرغ بلورین برای
فیلمهای «بای ســیکل ران»« ،روز
واقعه»« ،آژانس شیشه ای» و «دیوانه
ای از قفس پرید» مشــترکاً به همراه
حسین علیزاده و محمدرضا علیقلی
برنده بیشترین ســیمرغ بلورین در
بخــش بهترین موســیقی متن جشــنواره فیلم فجر
است.

یادداشت

سینمای ایران ،مردم گرایی یا عامه پسندی
یک منتقد سینما در ســخنانی اعالم کرد :امروز نگاه
به سینمای ما ،نگاه دولتی است و همین باعث میشود
سیاســت در انتخاب فیلمها نقش ایفا کند ،طوری که
سیاست در فیلم موثرتر از هنر است و این مسئله باعث
میشود مخاطب از فیلمها استقبالی نکند.
به گزارش سوره سینما ،داوود موثقی کارگردان سینما
در برنامه شــهر فرنگ با موضوع «سینمای ایران ،مردم
گرایی یا عامه پســندی» گفت :در شرایط بحرانی فعلی
ســینما هر کارگردانی که بتواند تماشــاچیان را جلب
سینما کند ،هنرمند اســت و باید طبق سلیقه تماشاگر
عمل کند.

وی افزود :اگر بتوانیم ســلیقه مخاطــب را باال ببریم،
فیلمساز میتواند فیلم بهتری تولید کند.
موثقی گفت :شورای پروانه تمام مراحل ساخت فیلم
را طی میکند و ما در شرایطی هســتیم که باید قوام و
دوام سینما را حفظ کنیم.
اگر فیلمســاز بتواند از عناصر موفق گذشته استفاده
کند و با عوامل جدید تلفیق کند ،مشکلی پیش نمیآید.
این کارگردان سینما ادامه داد :ما باید از همان نقطه
صفر یعنی شورای پروانه فیلمسازی آغاز کنیم ،در حال
حاضر جوهره همه فیلمها کامال شــبیه هم هســتند و
در قســمت پخش هم ،دوباره فیلمها سوژههای تقریبا

واحدی دارند.
موثقی گفت :اکنون فیلمسازی مشکالت زیادی
دارد؛ بنیاد فیلمسازی وام نمیدهد و برای پخش
و دیگر مراحل هم مشــکالت افزون شــده است.
تلویزیون هم دیگر فیلمهای ســینمایی را پخش
نمیکند و در حالی که سیســتم حقیر شــده ،ما
بزرگ به آن نگاه میکنیم.
جبار آذین منتقد سینما دیگر میهمان برنامه در
ادامه گفت :سرمایه اصلی سینما تماشاگر است و
توجه به فرهنگ و شعور مخاطب شرط اصلی تولید
فیلم است اما نباید به نازلترین شکل تن داد.
آذین افزود :سینمای کنونی ما به انواع مشکالت
و معضالت دچار است.
او گفت :تعدادی از ســینماگران مــا خود را در
جایگاهی قرار دادند و فیلمهایی تولید کردند که
کپی فیلمهای قبل از انقالب اســت و دیگر اکنون
تاریخ مصــرف ندارد و نیــاز کنونــی جامعه ما را
پاسخگو نیست.
آذین گفــت :فیلم فارســی داروی تقلبی برای
درمان سینماست.
وی افزود :اشکالی ندارد با سلیقه مخاطب فیلم
ساخته شود اما نه مخاطب  50سال گذشته.
آذین تاکید کرد :امروز نگاه به سینمای ما ،نگاه
دولتی است که در هیچ کشوری این گونه نیست و
همین امر باعث میشود سیاست در انتخاب فیلمها
نقش ایفا کند و کسانی در فیلم دست اندرکارند که
تخصصی در فیلم ندارند و سیاست در فیلم موثرتر
از هنر اســت که معموال با استقبال مخاطب روبرو
نمیشــود زیرا به جای اینکه حرف دل مخاطب را
بزند ،حرف دولت را انتقال میدهد.
آذین در خاتمه خاطرنشان کرد :البته باندهای
ســینمایی هم در کاهش کیفیــت فیلمها تاثیر
بسزایی دارند.

آب گل آلود سینما،
خواب سنگین مدیران و
یکه تازی فیلمفارسی سازان!
جبارآذین
درحالی کــه اوضاع مدیریــت ،تولید
و اکران و مناســبات ســینمایی کشور،
همچنان آشــفته و بحرانی اســت و در
شرایطی که برخی مدیران و سینماگران
و رســانههای دولتی و ارگانی و هواداران
آ نها مشغول جدل و افشاگری و زیرآب
زنی و روشــنگری ضد یکدیگراند و دوغ
و دوشــاب بدجوری قاطی شــده است
و باندهای ســینمایی با خیــال راحت و
زیرکی به صید پو لهــای تولید و اکران
فیلمهــا ســرگرم هســتند ،گروهی از
اخالف ،بازمانــدگان و کارچا قکنهای

ســینمای موســوم به فیلمفارســی ،با
فرصــت طلبــی و سواســتفاده و مطرح
کــردن فیلمکها و فیلمفارسیســازان،
فضا را با تبلیغــات و توجیــه فیلمهای
کپی شده و شــبه فیلمفارســی خود و
فیلم نماهــای دوران ابتذال ســینما در
رژیم گذشته و فیلمفارســیهای تولید
شــده در اوایل رخداد انقــاب و دوران
گذار جامعه ،آلود هتر کرده و به نبش قبر
و به زعــم خود احیای ســینمای منحط
ضداخالقی ،ضدارزشــی و ضدانســانی
فیلمفارســی مشــغول بوده و به خیال

خویش درصــدد کودتای فیلمفارســی،
ضد سینمای ایراناند .و این همه درحالی
است که متولیان سینما در اوج غفلتاند
و ســینماگران حرفــهای و با ســابقه و
جوانان خوشفکر سینما ،هیچ نوع حامی
مالی و معنــوی در ســینما و تولید آثار
سینمایی ندارند و از ما بهتران و ناالیقان و
کارنابلدها درسینما ،صاحب پست و مقام
و بودجه و امکانات تولید و اکران فیلماند.
سینما با ســرعت به سراشــیب سقوط
نزدیک می شود ،آیا کســی هست برای
درمان و اصالح سینما وارد میدان شود!؟
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گفتگو
محمدحسن یادگاری ،کارگردان مستند «بهت میاد»

در حوزه مد و لباس مقلد هستیم نه مولد!
مستند «بهت میاد» از جمله جدیدترین تولیدات مرکز مستند سوره
حوزه هنری است که محمدحسن یادگاری کارگردانی آن را برعهده
دارد .این اثر با موضوع تاریخ مد و پوشش در ایران و مدل مواجهه
جامعه ایرانی با آن از شهریورماه سال  95در پروسه تحقیق و پژوهش
قرار گرفته و بتازگی تدوین آن به پایان رسیده و قرار است عصر
دوشنبه  13آذرماه در حوزه هنری رونمایی شود .به بهانه رونمایی از
این مستند گفتوگویی کوتاه با محمدحسن یادگاری ،کارگردان این
اثر داشتیم.

احسان سالمی

چه شد که محمدحسین یادگاری تصمیم گرفت
مستندی با موضوع مد و حجاب بسازد؟

موضوع حجاب یکی از مسائل مهم فرهنگی بعد از
انقالب اســت و با نگاهی به وضعیت فعلی جامعه نیز
میتوان به این نکته پی برد کــه این موضوع االن نیز
یکی از مســائل فرهنگی جامعه است .ما تحقیقاتی را
در حوزه علوم اجتماعی و مطالعــات فرهنگی انجام
دادیم و خطوطی را در زمینه تغییر و تحوالت عرصه
مد و لباس در داخل کشور و اثراتی که از جریانهای
خارج از کشــور بر این تغییر و تحوالت موثر بود ،پیدا
کردیم و این در واقع مقدمهای بــرای ورود ما به این
موضوع شد.
مخاطب «بهت میاد» چه طیفی از زنان جامعه
هستند؟

از همان ابتدا نکته مورد اهمیت بــرای ما انتخاب
رویکرد برای ورود به موضوع بود چرا که نگاههایی که
به مقوله مد و حجاب وجود دارد از مدل گشتارشادی
آن شروع میشود و تا نگاه و مدل مورد نظر رسانههایی
همچون «من و تو» نیز گسترش مییابد .یعنی در این
حوزه افــراط و تفریطهای مختلفــی وجود دارد ولی
ما در این مستند بیشــتر مخاطب قشر خاکستری را
مدنظر قرار دادیم .مخاطبی که بیشتر متاثر از شرایط
پیرامونشــان پوشــش خود را انتخاب میکنند و نه
صرفا از روی اعتقاد یا بــاور به موضوعی خاص .زمانی
ممکن است چادر پوشــیدن برای جامعه مد باشد و
آنها نیز چادر میپوشــند .دور های دیگر روسری مد
جامعه میشود که آنها سراغ روســری میروند و. ...
ما بیشــتر ســعی کردیم به این مخاطب توجه کنیم
چرا که آن مخاطبی که حز باللهی اســت و ســراغ
حجابی مثــل چادر رفته ،درواقع توانســته در اوضاع
آشــفته فعلی در عرصه حجاب ،راه خود را پیدا کند
و آن مخاطبی هم که اساســا هیچ اعتقادی به حجاب
ندارد ،تاثیر چندانی از اثــر ما نخواهد پذیرفت؛ هدف
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بیشتر توجه قشر خاکستری به این اثر است .ما سعی
کردیم بر موضوعی دســت بگذاریم کــه واقعا کمتر
کسی به آن پرداخته است؛ بحث بازار لوازم آرایشی،
بحث مدلینــگ و اثرگذاریهــای تاریخی این حوزه
که همواره رویکردهای فرهنگی در آن وجود داشــته
است ،مثل ســبکهایی که در زمینه پوشش و مدل
مو همواره وجود داشــته اســت .ما در این مستند از
اثرگذاری چهرههایی مثل فرح و گوگوش بر مدلهای
ارائه شده در دهههای  40و  50ایران و سیاستگذاری
پشــت آن پرداختهایم ،البته این تغییر و تحوالت در
دورههای بعدی و همچنین قبلی آن نیز وجود داشته
که ما در این مستند به آنها نیز پرداختهایم.
شما در بررسی اتفاقات پیش آمده در حوزه مد
و حجاب به دوره قبل از انقالب بیشتر از سا لهای
پس از انقالب پرداختهاید و در واقع آن را به شکلی
مصداقیتر بررسی کردهاید اما روایت شما از دوره بعد
از انقالب کلیتر و بدون ذکر مصادیق است .دلیل این
موضوع چیست؟

دلیل این موضــوع را باید در تفــاوت این دو دوره
به لحــاظ وجود سیاســتگذاری نظاممنــد در آنها
دیــد .در دوره قبل از انقــاب از دوره قاجار گرفته تا
دوره پهلوی بویــژه اواخر آن ،یک سیاســتگذاری
نظا ممند در ارتباط بــا موضوع مــد و حجاب وجود
داشته است .واقعیت این اســت که ما حتی در زمینه
چادری شدن خانمها در ســالهای بعد از انقالب هم
شــاهد یک سیاســتگذاری نظاممند نیستیم .برای
همین خیلی راحت نمیتوان در ارتباط با این موضوع
در سا لهای بعد از انقالب به تعیین مصداق پرداخت
چرا که شرایط به شکلی آشــفته بوده و نمیشود آن
را به همان شــکل که دوره قبل از انقــاب را تحلیل
میکنیم ،مورد تحلیل و بررسی قرار بدهیم .موضوع،
موضوعی بشدت سخت اســت چون اساسا هیچکس
کار پژوهشــی چندانی در ارتباط با این موضوع انجام
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نداده اســت .درواقع تمایل چندانی برای ایجاد یک
سیاســتگذاری نظاممند برای این موضوع در داخل
کشور وجود ندارد.
منابع موجود در ارتباط با این موضوع چگونه است؟

این ســوال از این نظر مهم است چون وزارت ارشاد
چند سالی اســت که کارگروهی در ارتباط با موضوع
مد و لباس تشــکیل داده و خروجیهایــی در زمینه
برگزاری نمایشــگاه لباس هم داشــته ولــی آیا در
حوزههای پژوهشی و سیاستگذاری نیز فعالیتهایی
داشته و شــما در تحقیقات خود از این منابع استفاده
کردهاید؟
واقعیت این اســت که فعالیتهای صورت گرفته تا
به امروز خیلی معطوف بــه موضوع «مد» نبوده و من
نیز نمیخواهم در اینجا در ارتباط با کیفیت کارهای
صورت گرفته در ایــن حوزه حرفی بزنــم بلکه همه
حرف ما این است که ما در حوزه مد ،لباس ،آرایش و
زیبایی تا به امروز فرهنگ مقلدی داشتهایم ،نه مولد!
این در حالی است که ما در طول تاریخ بویژه در دوره
صفویه فرهنگ مولدی در این حوزه داشــتیم بعد از
درک این موضوع باید بتوانیم درباره راهکارها و اینکه
چه باید کرد ،صحبت کنیم.
پروژ ههای بعدی شما در حوزه مستندسازی
چیست؟

مســتندی به نام «فوتبال علیه دشمن» است که
پروژهای پژوهشــی و راویمحور محســوب میشود.
این کار ،مســتندی آرشیوی اســت که در آن ،تاریخ
فوتبال را از منظر اجتماعی و سیاســی مورد بررسی
قرار دادهایم و قرار است همین هفته از شبکه مستند
پخش شود .در کنار آن نیز سوژهای در ارتباط با تاریخ
معاصر دارم که مربوط به کودتای  28مرداد اســت.
در ارتباط با موضوعات اجتماعــی مثل مواد مخدر و
مسکن نیز ایدههایی دارم که البته نگاهم به آنها نیز بر
مبنای توجه به بسترهای تاریخی آنهاست.

گفتگو
یادداشت رئیس حوزه هنری مازندران

به بهانه پیروزی جبهه مقاومت اسالمی
بر علیه داعش:

صبح پیروزی نزدیک است

مهدی نقویان:

تاجگذاری شاه  تا مرگش
را در «ارثیه پدری» روایت کردم
مهــدی نقویان در جدیدترین مســتندش
سراغ تاریخ پهلوی دوم رفته است .او زندگی
محمدرضا شاه را از زمان قدرت گرفتنش در
ایران تا مرگش در مصر بهتصویر کشیده است.
مهدی نقویان کارگردان مســتند است .در
کارنامــه هنری او آثار زیادی دیده میشــود
کــه از جمله آنهــا میتوان به مســتندهای
«بــرادران»« ،رمــز و راز ملکــه»« ،گاو
خشــمگین»« ،بــازی»« ،زخم تــازه» و ...
اشــاره کرد که بســیاری از آنها مورد توجه
جشنوارههای مختلف قرار گرفته است.
پس از اعالم مستندهای را هیافته به بخش
شــهید آوینی جشــنواره ســینما حقیقت،
مشــخص شــد که مســتند «ارثیه پدری»
بهکارگردانی مهدی نقویان نیز در این بخش
پذیرفته شده است.
مهدی نقویان درباره داستان این مستند به
خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفت :داستان این
مســتند ،روایتی از محمدرضا پهلوی در گذر
زمان است که در  15سکانس روایت میشود.
در حقیقت ،از زمانی که او در ایران به قدرت
میرسد تا هنگامی که در مصر میمیرد را به
تصویر کشیدیم .ســیر روایت داستان در این
فیلم ،بهصورت خطی اســت و همپــا با گذر
زمان ،کل وقایع را میبینیم.
وی ادامــه داد :برای جذابتر شــدن فیلم
اقداماتی انجام دادیــم ،برای مثال در هر یک
از ســکانسهای فیلم ،ارجاعــی به فیلمهای
زمان شــاه (فیلمفارســی) دادهایــم و آن را
براســاس نام آن فیلم قدیمی ،اســمگذاری
کرد هایم .بنابراین  15سکانس فیلم ما ،با نام
 15فیلمفارسی آغاز شــده و قبل از ورود به
هر ســکانس ،تکههایی مرتبط از آن فیلم را

نمایش میدهیم .در حقیقت اسم هر سکانس
مرتبط با اتفاقات زمانی حکومت او است .من
از چنین تکنیکی در مستند «رمز و راز ملکه»
اســتفاده کردم که در آن از نمایشنامههای
شکسپیر استفاده شد .همچنین مستند «گاو
خشــمگین» را همراه با فیلمهای هالیوودی،
بهکمک چنین تکنیکی ساختم.
این کارگــردان مســتند دربــاره موضوع
تعدادی از این سکانسها گفت :در هر مقطع
زمانی ،یک ویژگی رفتاری شخصی محمدرضا
شاه ،بیشتر خود را نشــان میدهد ،بنابراین
برای نمایش فرار او از کشــور ،اسم «فرار از
تله» را انتخــاب کردیم .همچنین عنوانهای
«تنگنا» و «سلطان قلبها» را برای دو مقطع
زمانی از حکومــت پهلوی انتخــاب کردیم.
مقاطع مهمی که برای نمایش انتخاب کردیم،
چگونگی به قــدرت رســیدن او ،محبوبیت
محمدرضا شاه پس از فتح آذربایجان ،خروج
انگلیــس از قراردادهای نفتی و ملی شــدن
صنعت نفت ،ازدواج او با فرح و  ...است.
نقویــان درباره رونــد تولید این مســتند
120دقیقهای گفت :اکثر تصاویر این مستند،
آرشیوی اســت اما تصاویر گرافیکی نیز مورد
استفاده قرار گرفته اســت .همچنین عکس
گرافیک و موشــن گرافیک نیــز وجود دارد.
اولین نمایش و رونمایــی «ارثیه پدری» در
جشنواره سینما حقیقت خواهد بود.
مهدی نقویان کارگردان این مســتند است
و مهدی فیاضیکیا نویسنده آن است .پیمان
توســلی صداگذار این فیلم اســت و حســن
جعفری آن را تدوین نموده است .این مستند
بهتهیهکنندگی مرکز مســتند سوره و اداره
کل فیلم و نمایش بسیج تولید شده است.
تسنیم

نابودی داعــش نه فقط شکســت یک گــروه تکفیری بلکه
شکســت چندباره نظام ســلطه در مقابله با جبهه مقاومت با
محوریت انقالب اسالمی ایران است.
از این جهت «محوریت انقالب اســامی ایــران» را مطرح
میکنم تا بر این نــکات تأکیــد نمایم کــه او الً جنبشهای
انقالبی-اسالمی معاصر ملهم و متاثر از انقالب اسالمی ایران و
تفکرات امام خمینی (ره) است و ثانیاً یکی از مهمترین اهداف
و احتماالً هدف نهایی نظام سلطه در طراحی این قبیل جنگها
و آشوبها ،ایران اسالمی است.
نبرد تمام عیاری که بین داعش به عنــوان نمایندهی نظام
سلطه با جبهه مقاومت اسالمی در گرفت گستردهتر از آن بود
که بتوان آن را جنگی نیابتی نامید و یــا به آن گروه پلید فقط
صفت تکفیــری اطالق کرد .جنگ در عراق و ســوریه ،جنگی
مســتقیم و زمینهی رودررویی دو نظام ،دو نوع تفکّر و دو نوع
ایدئولوژی بود.
جنگی که از سالهای آغازین دهه  1980میالدی با عاملیت
ناتوی فرهنگی و با وظیفه مبارزه ایدئولوژیک و فرهنگی علیه
انقالب اسالمی آغاز شد و نظام ســلطه با محوریت صهیونیزم
بینالملل به طرق مختلف و با رو شهای ترکیبی نرم و سخت
این جنگ و دشــمنی را ابراز کرد و از بــه کاربردن هیچ کید و
فتنهای علیه این ملت و مملکت فروگذاری نکرد.
بدون تردید پیروزی جبهه مقاومت انقالب اسالمی بر جبهه
صهیونیســتی-آمریکایی (با همه عِدّ ه و عُدّ هاش) بر وحشــت
فزاینده غرب ســکوالر خواهد افزود و بیم آنهــا را از صدور
انقالب اســامی ایران و در واقع نتایــج آگاهیبخش انقالب
اسالمی ایران در میان مسلمانان ،بیش از پیش خواهد کرد.
معتقدم یکی از وجوه کار فرهنگی بصیرتافزا ،تحلیل دقیق
و بیان همین مسئله است که پس از این شکست خوارکننده،
نظام سلطه بیکار نخواهد نشســت و همه توان و امکانات خود
را علیه انقالب اسالمی و جوهر و جان این انقالب یعنی والیت
فقیه که رکن اصلی این پیروزی درخشان برای جبهه مقاومت
اسالمی بوده است به کار خواهد بست.
بنابراین نباید سرمست پیروزی شد و تنگههای احدشکن را
نباید رها ساخت ،جنگ به روزهایِ حساس و دشوار خود رسیده
است ،حاال دیگر اسلحه ،دستهایِ چدنی با دستکش مخملی
یا جنبشهای رنگینکمانی و موجی نیســت .هنگامه بصیرت
است و بیداری« ،مالک» میخواهد و «عمّ ار» ،باید هوشمندانه
و آگاهتر از قبل در صحنه ماند و پایداری کرد که دفاع همچنان
باقی است و تا محو نظام سلطه و اسرائیل غاصب ادامه خواهد
یافت که صبح پیروزی نزدیکتر از همیشه است؛ انشاءاهلل.
سینا دلشادی
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گزارش

در نشست نقد و بررسی «بهت میاد» مطرح شد:

مشکل ما در مساله پوشش ،تعاریف خودمان است
نباید تک بعدی نگاه کرد
مسعود کوثری پژوهشگر و حمید قبادی دبیر
کارگروه مد و لباس به بهانه نمایش مستند «بهت میاد»
درباره مد و پوشش اظهار نظر کردند.
به گزارش سوره سینما ،جلسه نمایش و نقد و بررسی
فیلم مستند «بهت میاد» به کارگردانی محمدحسن
یادگاری  13آذرماه با حضور دکتر مسعود کوثری
پژوهشگر حوزه ارتباطات ،فرهنگ و جامعه شناسی
و حمید قبادی دبیر کارگروه مد و لباس در تاالر سوره
حوزه هنری برگزار شد.

قبل از نمایش مســتند محمدحســن یــادگاری
کارگــردان بیان کرد :خوشــحالم که این مســتند با
حمایت و همکاری جایی مثل حوزه هنری ساخته شد
چون نوع برخورد با مساله مد و زیبایی ،ارائه حجاب و
مسایلی از این قبیل به درستی تعیین تکلیف نشده و ما
نیاز به رویکردی داشتیم که خطوط قرمزها را بداند تا
بتوانیم مستندی را با موضوع حجاب و پوشش نمایش
دهیم .اینکه یک سازمان آزادانه و جدی به این مقوله
بپردازد خیلی مهم است چرا که ما در حال حاضر برای
پخش تلویزیونی این مستند به مشکل خوردیم.
24

وی افزود :این مســتند به موضوعی می پردازد که
پیش از این درباره آن کار نشــده بــود و صرفا تاریخ
شــفاهی آن را روایت می کرد .کلیــد واژه اصلی این
مستند مد و زیبایی است که متاسفانه به شکل جدی
کمتر به آن پرداخته می شود .موضوعات اجتماعی و
فرهنگی هم از نظر حمایتی نادیده گرفته می شوند هم
در بحث سرمایه گذار غالبا به مشکل بر می خورند .من
هم می توانستم موضوعات ســاده ای که وقت کمتر و
بودجه بهتری داشــت را کار کنم اما مساله اصلی من
دغدغه های دیگری است که نیاز به نگاه متفاوت دارد.
ســپس شــیرین معصومی مدیر تولید پروژه نیز در
بیان نکاتی گفــت :طرح اولیه این مســتند مربوط به
سال  91اســت و ما بیش از  5را به تحقیق و پژوهش
های ســخت پرداختیم .همیشه شاگردان من دغدغه
این را داشــتند که زیبا به نظر برسند و برای این مهم
هیچ مرجعی نداشتند .من به عنوان کسی که به سبک
پوشش ایرانی اســامی معتقد است می گویم باید در
این زمینه یک اندیشه و روش درست داشته باشیم اما
متاسفانه سیاستگذاران این عرصه خیلی دلسوز نبودند
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و هر آنچه مد می شد را می گفتند به زودی می گذرد.
وی افزود :به نظر من این مســتند کامال پتانســیل
سریال شــدن دارد چون نکات بســیاری برای طرح
دارد که به دلیل محدودیت زمانــی امکان گنجاندن
آن وجود نداشــت .بســیاری از افراد هم از مصاحبه
در این مســتند شــانه خالی کردند چون حرفی برای
گفتن نداشــتند .مراجع نیز می گفتند باید به قرآن و
احادیث رجوع کنید اما جوانان امروز قبول نمی کنند.
در حالیکه رسانه های غربی برای همه چیز با جزییات
برنامه ریزی کرده است ما نســبت به پوشش زنان بی
توجهیم و یادمان باشــد اگر ما ایــن موضوع را جدی
نگیریم پای بیگانگان را باز خواهیم کرد.
پس از این سخنرانی مســتند «بهت میاد» نمایش
داده شــد و بعد از آن نشســت نقد و بررسی با حضور
مســعود کوثری پژوهشــگر حوزه ارتباطات ،فرهنگ
و جامعه شناســی و حمید قبادی دبیــر کارگروه مد
و لباس برگزار شــد .کوثری در ابتدای ســخنان خود
بیان کرد :بحث مــد ،وضعیت لباس و پوشــش یک
فرایند جدایی ناپذیر از اتفاقات جهان اســت و تنها به

گزارش

کشور ما مربوط نمی شود .من داوری در فیلم را خیلی
نپســندیدم و به نظرم نتیجه گیری راه گشا نیست .در
هر دوره مد از یک جایی نشات گرفته و هیچ نقطه ثابتی
برای آن وجود ندارد .مد یک مصالحه است که همیشه
می تواند اتفاق بیفتد .قطعا برای برخی سودآور است و
پول زیادی به جیب می زنند اما فرایند مد جزو جدایی
ناپذیر است.
وی افزود :قضــاوت این اثر درباره مد را ســرگردان
احســاس می کنم و به نظرم به این سادگی نمی توان
درباره آن پاسخی داد کاش مستند خود را درگیر پاسخ
نمی کرد چون شروع آن که با طرح موضوع همراه بود
خیلی خوشــایند و جذاب بود اما از جایی به بعد ریتم
تغییر کرد .به هر حال همینکه کسی جسارت کرده و
این موضوع پرداخته موضوع کمی نیست.
قبادی نیز در ادامــه بحث مطرح کرد :مســاله مد
همیشه وجود داشــته اما قدیم ترها راحت از آن عبور
می کردیم ولی امــروزه پی بردیم که مــی تواند یک
شــاخصه برای اســتقالل فرهنگی و اقتصادی باشد.
به همین خاطر تا جایی توجه مــان را پیش برده ایم

که تبدیل به قانون شــده است و از این بابت نکته قابل
تاملی است.
قبادی در تکمیل این جلســه بیان کرد :مد  2عنصر
ثابت دارد اول اصول علمی تعریف شده در دنیا و دوم
عناصر محتوایی و مفهومی .مدســازان دنبال یکسان
کردن ظاهر و پوشش و سبک زندگی هستند.
کوثری در ادامه گفت :مد در حال حاضر یک مساله
تاثیرگذار است و همیشه هم از جای دیگر نیامده است.
به عنوان مثال ما در دوره تیشــرت هایی داشتیم که
با خوشنویسی تزیین شــده بودند یا زمانه هم عکس
شهدا را روی لباس چاپ می کردیم و دیگران هم از آن
استقبال کرده بودند.همین که عناصر می توانند تبدیل
به مصالحه شوند مد شکل می گیرند .خالقیت همیشه
برای سایرین جذاب اســت و می توانند برای دیگران
الهام بخش باشد.
وی ادامه داد :ما چارچوب هایی برای خودمان چیده
ایم که امروز هم گرفتارمان کرده اســت .اول مانتوی
ســیاه وارد کردیم بعد که خواســتیم آن را با رنگ ها
درهم بی آمیزیم دچار مشکل شدیم .اتفاقا مانتو اصال

مد ایرانی و اسالمی نیست و همانطور که واژه اش هم
می گوید از فرانسه آمده است .مشکل ما در مساله مد و
پوشش تعاریف خودمان است و همیشه هم نمی توان
همه چیز را تقصیر غربی ها انداخت.
وی اشــاره کرد :نگرش درون جامعه باید به برخی
مسایل تغییر کند تا دیگران هم راه نفوذ نداشته باشند.
اگر در مجامع بزرگتر به زن فرصت بروز توانایی هایش
را بدهید او دیگــر فرصتی برای آرایــش و تقلیدهای
کورکورانه از مد را پیدا نمی کند .هر محدودیتی از این
طرف بیروزن زدن از سمت دیگر را در پی دارد .عرصه
های ما در جامعه بدون مرز شــده انــد و مردم جامعه
ما دیگر نمــی دانند تفاوت لباس پوشــیدن در بازار با
مهمانی و سرکار چیست.
قبادی نیز در پایان بیان کرد :مد یک فرایند است که
بر اثر عوامل مهتلف شــکل می گیرد و اگر تک بعدی
به آن نگاه کنیم اشتباه اســت .برخی مسایل در قالب
پوشش و آرایش بروز می کنند ولی دلیل دیگری دارند.
ما باید عامل موثری این جریان را بررســی کنیم تا به
نتیجه گیری درستی برسیم.
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بازتاب

ایجاد زیست بوم اولویت حوزه هنری در زمینه انیمیشن است
احسان کاوه مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه
هنری با اشاره به فعالیتهای حوزه برای ایجاد زیر ساخت
مناسب صنعتی سازی انیمیشن ،قراردادهای بد ،عدم
دانش کافی و وجود جشنواره های بی مخاطب را از
آفتهای تولید انیمیشن در ایران عنوان کرد.
وی در نشستی صمیمانه به تشریح کم و کیف
برنامههای مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری،
وضعیت امروز حوزه و به صورت جزئیتر به روند
انیمیشن سازی کشور پرداخت و روند صنعتی سازی
آن مورد بررسی قرار گرفت.

و در آن به صورت جدی این موضوع را که سود سازنده
در پخش باشــد و نه تولید را در نظــر گرفته ایم .کار
دیگری که در برنامههایمان وجود دارد این اســت که
افرادی را در کل کشور جستجو کنیم که ظرفیت این
دیالوگ ها را داشــته باشــند .یکی دیگر از اقتضائات
صنعتی کردن تولید انیمیشــن ،بحــث کنترل پروژه
اســت که قصد داریم در بحث آموزش آن ورود کنیم.
همچنین شناسایی قانو نهایی نظیر قانون حمایت از
حقوق مولفین و مصنفین و آگاه کردن شــرکتهای
انیمیشن سازی از آنها دیگر فعالیت ما خوهد بود چرا
که ایجاد زیست بوم بدون آگاهی از قواعد بازی باعث
سردرگمی میشود.

به نظر من رســالت ما باید ایجاد زیست بوم صحیح
کســب و کار برای صنعت انیمیشــن باشــد .چرا که
انیمیشــن صنعتی اســت که میتواند دانــش بنیان
محســوب شــود .به عبارتی تولیدش به سوختهای
فسیلی وابسته نیست .همچنین روند تولید یک سریال
ال پیش بینی پذیر اســت .به این مفهوم که شــما
کام ً
میدانید رِن ِد ر « »3Dچقدر طول میکشــد و حتی
تقریبا از چگونگی خروجی کارت مطلع هســتید .در
صورتی که در بقیه مدیومهای تصویری مانند مستند
یا ســینمایی این مســائل کمتر قابل محاسبه است و
خیلی از حوادث پیش بینی نشده روی روند تولید اثر
دارد .از نظر من مهمتریــن حمایت نهادهایی مانند ما
باید این باشد که شرایطی ایجاد کنیم تا کمپانی های
کوچک پله به پله توسعه پیدا کنند .این شامل مرتبط
کردن مشــتری های بلقوه به این شرکتها و همچنین
مجاب کردن بیمهها برای بیمه کردن معامالت تولید
انیمیشن میشود.
تبدیل تولید انیمیشن به صنعت ،یکی از مهمترین
راهبردهای ما در مرکز اســت که با همکاری معاونت
علمی صــورت میگیرد .در حقیقت بــرای ایجاد این
زیست بوم ،هفت سرفصل مطالعاتی در نظر گرفتهایم

برخی از شرکتهای انیمیشن سازی مدعیاند که
صنعتی شده اند .چقدر این صحبت به حقیقت نزدیک
است؟

حوزه هنری چه اقداماتی در زمینه انیمیشن سازی
انجام داده است؟
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این طور نیست ،امروز تصوری راجع به تولید صنعتی
وجود دارد که اگر  200قسمت از یک انیمیشن ساخته
شــد میتوان آن را صنعتی نام برد .یعنــی تولید انبوه
را مســاوی با صنعتی میدانند که غلط اســت .تولید
صنعتی یعنی قابل انتقال بودن .به ایــن معنا که اگر
ادامه تولید به کس دیگری ســپرده شــد ،انیمیشن
آسیب نبیند .برای مثال شکرستان را در نظر بگیرید،
اگر تغییراتی در تولید کننده اتفاق بیفتد مطمئنن در
محصول خودش را نشان میدهد .همانطور که گفتم
اینکه یک شرکت بتواند فالن دقیقه در هفته خروجی
داشــته باشــد فاکتوری برای موفقیتش محســوب
نمیشــود .دانشگاهها و جشــنوارهها دیگر مقصرینی
هستند که حتی جلوی صنعتی شــدن را به یک معنا
گرفتهاند .در جشــنوارهها معموالً آثــار از منظر هنر
برای هنر انتخاب میشوند چرا که عموم مردم تمایلی
به حضــور در آنها و تماشــای آثار ندارنــد .اما برخی
هنرمندان وقتی در اینگونه جشنوارههای خلوت جایزه
میبرند برایشان این امر مشــتبه میشودکه کارشان
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خیلی درست است در صورتی که این طور نیست.
یک انیمیشن ساز وقتی موفق است که اگر کاری را
برای خردسال ساخت ،آنها او را تشویق کنند نه این که
افرادی مثل استاد و فعال انیمیشن و خبرنگار و مدیر
فرهنگی تو را تشویق کنند از طرف دیگر قرار دادن نان
را در تولید برای صنعتی شدن سم است.
اساس ًا چیزی به عنوان کمپانی انیمیشن سازی در
ایران وجود دارد؟

یک کمپانی یعنی شــرکتی که سطحش چه از نظر
ابزار چه از نظر فنی و چه از نظر سرمایه و داراییها در
وضعیت باالیی قرار داشته باشــند .اگر تولید انیمشن
را به مناقصه بگذارند و ضمانت نامــه بانکی بخواهد،
کدام شرکت است که از پس یک ضمانت چند میلیارد
تومانی برآید؟ هیچ شرکت انیمیشــن سازی توانایی
همچین ریسکی را ندارد بنابراین من فکر نمیکنم در
کشور کمپانی داشته باشیم.
چه میزان در برندسازی انیمیشن موفق بوده ایم؟

متاسفانه در این زمینه ضعفهای جدی وجود دارد.
شکرستان عروســکی را در نظر بگیرید ،در سری اول
خود واقعا فاجعه آمیز بود و به شخصیت های کارتون
شکرســتان ضربه زد .امیــدوارم صدا و ســیما ادامه
ســاخت شکرســتان را به تیمی که آن را شروع کرده
بودند بسپارد.
در مورد شکرستان آیا در بحث مالکیت اثر با صبا به
مشکلی برخورد نکردید؟

ما به قراردادی که با صبا داریم معترض هستیم ولی
مالکیت این اثر برای صبا اســت و ادعایی هم نداریم.
ال تولید کرده بودیم به فروش
عروسکهایی هم که قب ً
نرســاندیم و به خیریهها دادیم .امیدوارم صدا و سیما
ادامه ســاخت شکرســتان را به تیمی که آن را شروع
کرده بودند بسپارد .چرا در مورد جناب خان میتوانند
مذاکره کنند؟ چون روز اول قرارداد تصادفی بســته

دیدگاه
نشده بود .برندســازی تخصص میخواهد .من شــنیدهام که سازنده
عروســک جناب خان طوری قرارداد را تنظیم کرده بود که طبق آن
حق مالکیت عروســک برای خودش بود بنابراین هر وقت میخواست
میتوانست آن را بگیرد.
چقدر این قراردادها در عرصه فرهنگ ضمانت اجرایی میتوانند
داشته باشند؟

به نظر من بســیار زیاد ،چرا که اگر نداشــت صاحــب جنابخان
نمیتوانســت چند میلیارد تومان به خاطرش بگیرد .تلویزیون به این
راحتی به کسی پول نمیدهد.
انیمیشن سازی چه مشکالتی در حال حاضر دارد؟

مشــکل این اســت که به مقوالت آکادمیک توجهی نداریم .تمرکز
سیستم آموزشی ما بر روی تربیت افرادی با عنوان کارگردان انیمیشن
است ولی آیا انیمیشن تنها کارگردان نیاز دارد؟ فرضاً چرا یک پزشک
متخصص قلب و عروق هیچ وقت نمیخواهد یک پزشک متخصص ریه
شود؟ ویا آیا تا به حال دیدهاید یک متخصص قلب و عروق به متخصص
حوزه دیگری حسرت داشته باشد و بخواهد به آنجا برسد؟ اما متاسفانه
در حوزه سینمای ایران عوامل صحنه مانند تصویربردار یا بازیگر دلش
میخواهد کارگردان باشــد چرا که تنها کارگردان در کانون توجهات
وجود دارد.
کی شاهد به ظهور رسیدن نتایج فعالیتهای حوزه هنری در عرصه
انیمیشن هستیم؟

توکل به خدا خرد خرد جلــو میرویم ،در مــورد کارهای فرهنگی
نمیتوان تاریخ دقیق داد ولی امیدواریم بتوانیم در حاشــیه جشنواره
فجر بینالملل ســال بعد اولیــن حرکت جدیمــان را در ارتباط بین
سرمایهگذاران و تولیدکنندگان انیمیشن انجام دهیم .مطالعاتی را در
همین زمینه شروع کردهایم تا هم کسانی را که پتانسیل تولید دارند و
هم سرمایه گذارانی که تمایل به ساخت انیمیشن دارند برای این کار
شناســایی کنیم همچنین نهادهای را هم در نظر بگیریم که هم روی
اجرای قرارداد نظارت داشته باشد و هم ضمانت اجرای آن را بر عهده
بگیرد .انشاا ...این موضوع در اردیبهشت ماه اتفاق میافتد.
مقدمات این کارها را با شناسایی نیروهای با استعداد در شهرستانها
و سوق دادن آنها برای تاسیس شــرکت انجام دادهایم .با گروه کرمانی
یک سینمایی را در دســت ســاخت داریم و با گروه مشهدی در حال
تجربه یک تکنیک جدید برای ســاخت فیلم کوتاه در قالب انیمیشن
هستیم .من به شــدت معتقد به تمرکز زدایی از پایتخت هستم برای
همین اقداماتمان را از شهرستانها شروع کردیم
در مورد فیلم سینمایی که گفتید میتوانید اطالعات بیشتری در
اختیارمان قرار دهید؟

یک فیلم سینمایی انیمیشن اســت که با تکنیک سه بعدی رایانهای
تولید میشــود .البتــه فکر نمیکنم به جشــنواره فجر برســد چون
مشکالت مالی زمان را عقب میاندازد.
جایی عنوان کرده بودید برای اینکه انیمیشــن پیشــرفت کند باید
فضاسازی بلند مدت اتفاق بیفتد .در این مورد بیشتر توضیح دهید.
انیمیشن موفق یک زنجیره اســت که نقش بستن کاراکتر در دهن
مخاطب یکی از حلقههای آن اســت .اما برای ایــن کار باید اول باید
ادبیاتی که در علم برایش ایجاد شــده بشناســیم ،بعد باید بیاییم با
شرایط بومی خودمان آن را وفق بدهیم.

وقتي سينماگران مطرح پس از چند دهه تازه به اول راه ميرسند

جيراني پس از  30سال به نظرات شهيد آويني رسيد

جواد محرمي

سخنان تازه فريدون جيراني درباره اينكه
مردم اساســاً به ســينما ميروند تا سرگرم
شوند و ســرگرمي وجه اصلي سينماست و
تعريض تلويحي او به وضعيت حال سينماي
ايران را  30ســال پيش شهيد آويني مطرح
كرده بود.
سخنان تازه فريدون جيراني درباره اينكه
مردم اساســاً به ســينما ميروند تا سرگرم
شوند و ســرگرمي وجه اصلي سينماست و
تعريض تلويحي او به وضعيت حال سينماي
ايران را  30ســال پيش شهيد آويني مطرح
كرده بود.
فريــدون جيرانــي بــه تازگــي درباره
وضعيت ســينماي ايران عنــوان كرده كه
اغلب آثار كمدي پرفــروش تفاوت چنداني
با فيلمفارســيهاي پيش از انقالب ندارند.
جيراني را به عنوان حافظه تاريخي سينماي
ايران ميشناســند ،او غير از اينكه فيلمساز
مطرحي اســت به خاطر اشــراف بر تاريخ
ســينماي ايران هر از چندگاه تحليلهاي
جالبي پيرامون وضعيت سينماي ايران ارائه
ميدهد .اين سينماگر اخيرا ً در گفت و گويي
به اين اشاره كرده كه سينماي ما يك اقتصاد
ضعيف و بخور و نمير دارد كه در آن يكسري
كمد يهــاي امتحان پسداده ميســازند
و يكســري ملودرام ارزان .بــا اينكه حدود
۴۰سال از انقالب اســامي ايران ميگذرد،
اما در سينماي كمدي سالهاي اخير بهجز
چند استثنا مثل «نهنگ عنبر» آقاي مقدم
كه دوستش دارم و چند فيلم ديگر ،باقي آثار
خيلي پرفروش تفاوت چنداني با فيلمهاي
فارسي پيش از انقالب ندارند.
آنهايي كه فكر ميكردند سليقه ميسازند،
بايد بفهمند كه ساختن ســليقه به راحتي

نيست .مردم ميخواهند به ســينما بيايند
و سرگرم شــوند .ســخنان جيراني درباره
اينكه مردم به ســينما ميروند تا ســرگرم
شــوند را نزديك به 30ســال پيش شهيد
ســيد مرتضي آويني در واكنــش به رواج
سينماي شبه روشنفكري مخاطب خاص در
ماهنامه سوره مطرح ميكرد ،ولي آن زمان
گوش شنوايي براي سخنان او وجود نداشت
و شــبه روشــنفكران راه خود را ميرفتند،
البته ســخنان اخير جيراني هم از ســوي
قاطبه ســينماگران در ايران با بياعتنايي
روبهرو خواهد شــد .جيراني تأكيد ميكند
االن فيلمها براســاس شكستن خط قرمزها
ميفروشــند ،نه براســاس داســتانگويي
درخشان.
او به ســريال پربيننده ســتايش اشاره
ميكنــد« .من يك ســؤال از شــما دارم،
پربينند هتريــن ســريال ســا لهاي اخير
تلويزيــون چيســت؟ يادتــان ميآيــد؟
پربينند هترين ســريال ســا لهاي اخير،
«ستايش» است .اين ســريال «ستايش»
بود كه همه را به وجد آورد .شــما فرمول
اين ســريال را بگذاريد و روي كاغذ آن را
نگاه كنيد .مردم آن را ديدند ،خوششــان
آمد ،گريــه و زاري كردنــد .دوباره پخش
شد ،ســه باره پخش شــد ،باز هم ديدند.
مردم «ستايش» ميخواهند .مردم «چرخ
فلــك» نميخواهند ،بهخدا «ســتايش»
مبتذل نيســت ،تأثير ميگذارد و سرگرم
ميكند .بــي اعتنايــي به اهميــت قصه
در فيلمنامههــاي ايرانــي و اينكــه اين
فيلمنامهها به دليل ضعف نويســندگان و
كمبود دانش و فنون فيلمنامهنويسي توان
سرگرم كردن ندارند.

فکر میکنید چه قدر زمان باید بگذرد که در انیمشنها یمان
کاراکتری مشهور مانند باب اسفنجی داشته باشیم؟

فکر میکنــم در ایران خیلــی زود به این نتیجه میرســیم چرا که
استعدادهای زیادی در ایران وجود دارد .مشکل این است که در اکثر
اوقات بدون اینکه کارهای اولیه را انجــام بدهیم به آخر خط میپریم.
ال اگر چیزی به کسی سفارش دهید میســازد ولی اکثرا ً تازه بعد از
مث ً
تمام شدن کار به یاد بستن قرارداد میافتند.
تسنیم
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دیدگاه
نگاهی به فیلم سینمایی «اشنوگل»

برگی از دفتر تاریخ دفاع مقدس
«اشــنوگل» اولین فیلمهادی حاجتمند و
علی سلیمانی داستان رزمندهای به نام یونس
است که به عنوان فرمانده گردان غواصان سه
شب قبل از عملیات در حالی که در صدد حفر
تونلــی در منطقه عملیاتی بــوده ،مفقوداالثر
میشود .حاال پس از سی سال اطالعاتی به دست
میآید که نشــان میدهد احتماال یونس زنده
است و در آن زمان به واسطه منافقین قرارگاه
اشرف با دشمن همکاری کرده… این اتفاقات
در جریان عملیات کربالی ۴رخ میدهد.
عملیــات کربالی ۴نــام عملیــات نظامی
تهاجمی نیروهای ایرانی در جنگ ایران و عراق
بود .این عملیات با رمز محمد رسولاهلل(ص)
در محور ابوالخصیب به صورت گســترده در
تاریخ  ۵دی  ۱۳۶۵به فرماندهی ســپاه انجام
شد .لو رفتن این عملیات شکست سختی برای
ایرانیها به همراه آورد بطوری که رزمندگان
مان پس از حــدود یک روز از آغــاز عملیات
با به جا گذاشــتن تلفات فراوان عقبنشینی
کردند .در ســال  ،۱۳۹۴با گذشت  ۳۰سال از
عملیات کربالی ،۴کمیته جستجوی مفقودین
ستاد کل نیروهای مســلح ایران اعالم کرد که
اجساد  ۱۷۵غواص ایرانی را که با دستان بسته
کشته شدهاند در منطقه ابوفلوس ،عراق کشف
کردهاند .فرمانده این ســتاد همچینین اعالم
کرد که برخی از اجساد کشف شده دارای هیچ
جراحتی نیستند و نیروهای بعثی آنها را زنده
به گور کردهاند .پیکر پاک شــهدای غواص در
تاریخ  ۲۶خرداد ســال ۹۴با حضور پرشــکوه
مردم تشییع شد.
در فیلم «اشنوگل» که دومین فیلم سینمایی
درباره شــهدای غواص است ســعی شده به
ماجرای این عملیات و اتفاقاتی که پیش از آغاز
عملیات برای رزمندگان افتاد پرداخته شــود.
نقطه تمرکز فیلم بر روی شخصیت یونس و هم
رزم وی است که اکنون در مظان اتهام خیانت و
جاسوسی قرار دارد .فیلم با انبوهی از سواالت
آغاز میشود ،ســواالتی که مخاطب مدام در
انتظار پاسخ دادن به آنهاســت اما در عوض با
ســواالتی جدید مواجه میشود .سکانسهای
ابتدایی فیلم تماما حــول محور صحبتهای
یکی از بازماندگان جنگ که دوست و همرزم
یونس بــوده و ماموران اطالعــات میگذرد.
دیالوگهایی که در این سکانسها میشنویم
کامال برای مخاطب گیج کننده هســتند .ما
از پیشــینه این افراد هیچ اطالعــی نداریم و
همچنین نمیدانیــم چرا رزمنده ســابق در
یک واگن قطار و به تنهایــی و درانزوا زندگی
میکند .همه حر فها مبهم هســتند و حتی
بعد از گذشــت چندین دقیقه از این مکالمه
مخاطب باز هم متوجه نمیشود ماجرا چیست
و در گذشته چه خبر بوده؟ کارگردانهای فیلم
برای طرح پاسخ فیلم را غیر خطی تدوین کرده
و ما شــاهد فالش بکهایی به گذشته و زمان
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الناز نعمتی
جنگ هستیم اما حتی این سکانسها هم اغلب
به لحاظ داستانی مغشوش بوده و اطالعاتی به
مخاطب ارائه نمیکنند.
فیلم تالش دارد چالش خیانت /اشتباه را در
ذهن مخاطب جا بیندازد .یونس نقش اصلی را
در اجرای عملیات داشته و حاال پس از سالها،
خواهرش از اردوگاه اشــرف بازگشته و پالک
یونس را به همــراه دارد .همین موضوع باعث
مشکوک شــدن نهادهای اطالعاتی میشود.
سوال این است ،اگر یونس در اروند شهید شده
چرا پالکش از اردگاه اشــرف بازگشته است؟
دلیل اصرار یونس برای کندن معبر چیست؟
چرا یونــس مدام اصــرار دارد غواصها به آب
بزنند؟ در شــب عملیات چه اتفاقی میافتد؟
متاســفانه فیلم نتوانســته اهمیت جزئیات
عملیات حفر تونل و غواصی را نشــان دهد و
هیچ تالشــی هم نمیکند که نشان دهد چرا
گروه غواصان مجبور به عملیاتی با ریسک باال
بوده اند .یونس بارها میگوید چارهای جز به آب
زدن غواصان نیست ،اما چرا؟ سود عملیاتی که
همه شرکت کنندگان میدانند برگشتی ندارد،
چیست؟ فیلم به این سواالت پاسخ نمیدهد.
اگر از ضعفهای محتوایــی فیلم که کامال
بر گردن فیلمنامه کم رمق آن اســت بگذریم
« ،اشــنوگل» در اجرا کم نقص عمل میکند.
کارگردانان فیلم آشــکارا همه تالش خود را
برای ساخت فیلمی استاندارد کرده اند و تمامی
سکانسهای جنگی در فرم و تکنیک قابل قبول
و باور پذیر هســتند .طراحــی صحنه و لباس
فیلم قابل قبول و اســتاندارد است و موسیقی
شــنیدنی از آب درآمده .فیلــم همچنین در
بخشهای صداگــذاری ،صدابرداری و تدوین
نیز موفق عمل کرده است.
در مجموع «اشــنوگل» میتوانســت فیلم
بهتری باشد اگر در گرهگشایی عجوالنه رفتار
نمیکرد و فیلمنامه منطق روایی باورپذیرتری
داشــت .هادی حاجتمند و علی ســلیمانی با
ساخت اولین فیلمشــان در گونه دفاع مقدس
نشــان دادند قریحه ســاخت اثری استاندارد
در این حیطــه را دارند و اگر ایده ،داســتان و
فیلمنامهای خوب در اختیار داشــته باشــند
میتوانند فیلمی جذاب در گونه جنگ بسازند
و در این عرصه حرفهــای مهمی برای گفتن
داشته باشند.
در پایان اشاره به این نکته را ضروری میدانم
که این فیلم متاسفانه بدون تبلیغات و مراسم
رونمایی در ســانسهایی محدود و سینمایی
اندک روی پرده رفته است و مخاطبان از اکران
این فیلم بیاطالع هستند .امید است نهادهای
مربوطه و عوامل فیلم با تبلیغات بیشتر و اطالع
رســانی موثر مخاطبان عالقمند به تماشای
فیلمهای گونه دفاع مقدس را از اکران این فیلم
مطلع کنند.
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دیدگاه
یادداشت حمید جهانگیر فیضآبادی ،رزمنده غواص و نویسنده کتاب
«جنون مجنون»
«و اما اشنوگل …»
اصالً هادی حاجتمند چرا سر بی دردش را دستمال بسته و وارد محیط پرتنش و بیرحمی شده که
در آن جز پول و پارتی و عشق و حال و سلبریتیهای سلفیباز سگ و گربه دوست ،ارزشی
برای ارزشها وجود ندارد؟!
در عالم اآلن سینما آیا جز شهرت و پول و پاگذاشتن روی ارزشها ،چیز دیگری هم مگر
هست؟ ما که بیخبریم اما خودشان اعتراف میکنند شهرت و شغلشان را مدیون اندام و
چهره و لبخند و چشمک و ناز و ادایشان هستند.
و آنهایی که اهل لودگی نیستند و نان شرافتشان را میخوردند ،باید بسوزند و بسازند و
انواع فشارها و بیمحلیها و بیمهریها و بیکاریها را تحمل کنند.
خصوص ًا اگر شهرستانی باشند و سوژه مورد نظر ،مرتبط با حماسه عظیم دفاع مقدس و شهید و ایثار
و حجاب و تقوا و ایمان و اسالم و قرآن و خدا و پیغمبر باشد.
گلسوژه ناب دفاع مقدس ما غواصی است .آب و فرات و اروند و تونل و فین و اشنوگل
و...
هادی حاجتمند دقیق ًا سوژهای را هدفگذاری کرده که سرشار از حماسه و مظلومیت و غربت
و عطش و خستگی کُشنده غواصانی است که بعد از ماهها آموزش سخت غواصی در اروند و کارون
ی خواستند عملیات سرنوشت را رقم بزنند و تکلیف جنگ را یکسره کنند.
و بهمنشیر ،م 
اما با همه خســتگی بیامان آموزش و بیخوابی و شنا و غواصی و بدنسوزی ،گرفتار موجهای
سهمگین و خروشان ،و آتش وحشــیانه ضد هواییهای دو زمانه دشمن در میانه اروند شدند و
آنهایی که ماندند ،با دستان بسته زیر انبوهی از خاکهای سرد و ظلمانی زنده به گور شدند تا
تاریخ ،حماسه بزرگ صاحبان اشنوگل را دردمندانه و منصفانه به قضاوت بنشیند.
هادی جان! استقامت ارزشمند تو در این فضای رقابتی مسموم بسیار ستودنی
است .اگر بیمهری میبینی ،شک نکن که راه و کارت خالصانه ،درست و حساب شده و
مورد عنایت خدا و شهداست.
اصالً رمز و راز کار برای خدا و شهدا و دفاع مقدس ،همین خون دل خوردنها و بیمهریها و
انتقادها و بیمحلیهاست.
َعلَمی که بر دوش گرفتهای زمین نگذار هنرمند ارزشی شهر امام مهربانیها و
روی حمایت ما حساب کن…
رزمنده ،تخریبچی و رفیق غواصان شهید:
حمید جهانگیر فیض آبادی
جنون مجنون آذرماه ۱۳۹۶
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«ادوارد»

چگونه از جمع منافقین جدا شد
کارگردان مســتند «ادوارد» درباره روند ســاخت ایــن اثر که به
سرگذشــت یکی از اعضای جداشــده سازمان تروریســتی منافقین
میپردازد ،توضیحاتی ارائه داد.
محمدباقــر شــاهین کارگــردان مســتند بلنــد «ادوارد» که به
بخش مســابقه ملی یازدهمین دوره جشــنواره فیلم مســتند ایران
«ســینماحقیقت» راه یافته اســت در گفتگو با مهر دربــاره این اثر
گفت :من مستندساز جنگ هســتم و قبل از مستند «ادوارد» در
عراق ،سوریه و افغانستان فیلمهایی تولید کردم از همین رو
همیشه دوست داشتم به جنگ از یک زاویه دیگر نگاه
کنم و در مستند «ادوارد» هم تمام تالشم را کردم که
به این فضا نزدیک شوم.
وی با اشاره به اینکه شخصیت اصلی این مستند
با نام ادوارد در سال  ۵۹برای وطنش میجنگد
اما در حال حاضر شرایط به گونه ای شده است
که بــا همه این ســختیها در غربــت زندگی
میکند ،افزود :ادوارد شخصی است که در سال
 ۵۹یعنی اوایل جنگ و در حالی که مشــغول
دفاع از کشور بوده است ،اســیر میشود و ۹
سال از عمر خود را در زندانهای عراق سپری
میکند و در مدت اسارت فشارهای زیادی را
متحمل میشود .او در همین اثنا و در حالی
که از سوی همه فراموش شده بود به سازمان
مجاهدین خلق میپیوندد و حدود  ۱۲سال
هم به لحاظ ایدئولوژی و تفکر اسیر منافقین
میشود.
شاهین با اشــاره به چگونگی پیدا کردن
ادوارد اظهار کرد :من برای اولین بار ادوارد را
در برنامه «به عبارت دیگر» بی بی سی مشاهده
کردم و از آنجا سرگذشت زندگیاش مرا درگیر
کرد .بعــد از چند ماه به جشــنواره برلین دعوت
شــدم و تصمیم گرفتم که هر طور شده ردی از او
پیدا کنم و بتوانم او را ببینم به همین ترتیب بعد از
پرس و جوهایی که با دوستان فیلمساز و خبرنگارم در
شهر کلن آلمان داشتم شماره ای از ادوارد پیدا کردم.
این کارگردان ادامه داد :اولین باری که ادوارد را دیدم
متوجه شــدم که نمیشــود این فیلم را با یک سفر و به
تنهایی ســاخت به همین دلیل ارتباطم را با او بیشــتر
کردم و در نهایت این کار نزدیک به سه سال طول کشید.
شــاهین بیان کرد :با توجه به اینکــه ادوارد در آلمان
زندگی میکند تمام فیلمبرداری این اثر در کشور آلمان
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انجام شد و به طور کلی ما در این فیلم به آسیبهای جنگ همچون
مهاجرت ،اسارت و ...نیز پرداختیم.
وی با اشــاره به چگونگی ســاخت مســتند «ادوارد» توضیح داد:
همیشــه هنگام ســاخت یک اثر ســوژههایم جزیی از زندگی من
میشــوند و اگر این اتفاق نیفتد من شروع به ساخت آن اثر نمیکنم.
از همین رو برای اینکه بخواهم نظر مثبت ادوارد را برای ساخت این
مستند جلب کنم نزدیک  ۲ســال با او گفتگوی اسکایپی میکردم و
البته سفرهایی هم به آنجا داشتم.
کارگــردان «مالکیه» اضافه کرد :یکــی از موضوعات
مهمی که در «ادوارد» به آن پرداخته میشود
این است که او شخصی از اقلیتهای مذهبی
است ،مســاله ای که چندین ســال است ما
آن را فراموش کرده ایم و به واســطه همین
کم توجهی تاکنون تعدادی از این افراد از
کشــور مهاجرت کرده اند .برای مثال در
حالی که ادوارد یک شــخص ارمنی بوده
که برای این کشور جنگیده و اسیر شده
اما فراموش شــده اســت و همه عوامل
دست به دســت هم داده که او در برهه
ای از زمان عضــوی از این ســازمان
تروریستی شود.
شــاهین بیان کرد :ادوارد در حال
حاضر در کشور آلمان مشغول انتقال
تجربههــای تلخ و ســخت خــود از
مجاهدین خلق به دیگران و یک فعال
علیه این ســازمان در اروپا است ولی
او حتی در حال حاضــر هم در غربتی
شبیه به اسارت زندگی میکند.
وی با اشــاره به دالیل ساخته نشدن
چنین آثاری در طول این ســالها گفت:
سینمای مستند سیاسی در این چند ساله در
ایران مهجور مانده است چون ما شاهد فیلمهایی
بودیم که موضع گیریهای جانبدارانه داشــته اند
به همین دلیل کمتر کسی سراغ ساخت چنین آثاری
رفته است .نکته دیگری که میتوان به آن اشاره کرد این
است که در این سالها فضای کار کارگردانان بسته بوده و
نمیتوانســته اند همه چیز را بیان کنند به همین دلیل فکر
میکنم مســتند «ادوارد» جزو معدود فیلمهایی اســت که
شیوه جدا شــدن اعضای گروهک مجاهدین خلق را از طریق
زندگی شخصیشان نشان داده است.

دیدگاه

آیا عنوان یک فیلم نشانگر کیفیت آن نیز هست یا نه؟

عنوان بعضی از فیلمها انقدر زیاد و روشنفکرانه است
که کسی معنی آن را درک نمیکند و به نظرم این کار
خیلی بدتر از نامگذاریهای سبک و سطحی است.
به بهانه اکران فیلم سینمایی «خالتور» و «عشقوالنه»
بر آن شدیم تا در رابطه با انتخاب عجیب و غریب عناوین
برخی از فیلمها با کارشناسان و منتقدان در این زمینه
آنرا آسیبشناسی کنیم .از این رو با سه تن از منتقدان
و کارگردانان صحبت کردهایم که نظر آنها را در ادامه
میخوانید.
کاظم راســتگفتار؛ کارگردان ســینما  ،با اشاره به
اینکه انتخاب عنوان فیلم یکی از مالکهایی است که
کارگردان باید روی آن حساس باشد گفت :به نظرم اگر
عنوان فیلم متناســب با حال وهوای آن و برای جذب
مخاطب باشد اشکالی ندارد .اغلب فیلمسازان عنوانی
را انتخاب نمیکنند که مخاطب آن را نپسندد .به نظر
من اصلیترین وظیفه عنوان فیلم معرفی کردن حال و
هوای فیلم و جذب مخاطب است .در سینمای آمریکا
عناوین فقط برای جذب مخاطب انتخاب میشود.
کارگردان «پسرتهرونی» با بیان اینکه یک روشنفکری
سطحی در انتخاب عنوان فیلمها وجود دارد ادامه داد:
البته فکر میکنم نوعی نگاه روشن فکرانه در سینمایی
ایران در مواجهه با این مساله حاکم است .مانند عناوینی
که برای فیلمها انتخاب میشــود کــه گاها به گونهای
هستند که نمیتوانند تماشــاگر را جذب کنند یا حتی
اصال در ذهن مخاطب نمیماند .اما کشورهایی از جمله
آمریکا که سینمای جهان را تسخیر کردهاند دنبال این
نیستند نام روشنفکرانهای را انتخاب کنند و تنها جذب
و کنجکاو کردن تماشاگر برایشان اهمیت دارد.
راستگفتار درباره عناوینی که برای فیلمهای خودش
انتخاب کرده بود توضیح داد :من نیز زمانی برای انتخاب
عنوان فیلمهایم دچار مشکل بودم اما االن سعی میکنم
از اسمهای تک کلمهای استفاده کنم .برای اولین فیلمی
که ساختم فیلمنامهای به «دنیا روی صندلی راحتی»
داشــتم که در نوع خود نامی پرطمطــراق و جذاب اما
گنگ بود ،من نیز بدون اینکه هیچ معذوریتی داشــته
باشم اسم کار را به «عروس خوش قدم» تغییر دادم .به
واسطه نام این فیلم تماشاگر زیادی جذب آن شد ،گرچه
فیلم روشنفکرانه بود ولی عنوانش ظاهرا ً عنوان مبتذلی
به نظر میرسید همین باعث شد بسیاری از افراد روشن
فکر یا منتقد به عنوان این فیلم ایراد بگیرند.
وی افــزود :زمانی که مرحوم علــی حاتمی هم فیلم
کمدی ساخت نامش را «حسن کچل» گذاشت ،حاال که
گذشته و علی حاتمی به عنوان یک اسطوره سینمایی
شناخته شــده کسی از اسم حســن کچل دیگر انتقاد

نمیکند .اما اگر همین االن کسی نام فیلمش را حسین
کچل بگذارد همه انتقاد میکنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا عنوان یک اثر میتواند
کیفیت آن را به مخاطب معرفی کند یا نه اظهارداشت:
به نظرمن رابطه مســتقیمی با هم ندارند ضمن اینکه
عنوان فیلم لزوماً نباید معرف کیفیت آن باشــد .چون
بسیاری از فیلمهای بیکیفیت اسمهای روشنفکرانهای
دارند و البته برعکس این هم وجــود دارد .اما هدف از
عنوانگذاری فیلم معرفی آن و ایجاد حس کنجکاوی
برای مخاطب است .به عنوان مثال واژه غیر ممکن در
فیلم سینمایی «ماموریت غیر ممکن» باعث برانگیختن
حس کنجکاوی مخاطب میشود تا ببینند غیر ممکن
چطور ممکن میشــود .در این میان برخی نامها انقدر
طوالنی هستند و قبل از اینکه مخاطب بداند فیلم ساز
خودش آن را کوتاه میکند مثل «حقایقی درباره زندگی
الی» که بعدها به «درباره الی» تغییر کرد.
راستگفتار انتخاب عناوین عجیب و بیربط را عقده
گشایی برخی افراد دانست و گفت :بعضی از فیلمسازان
ما هم به خاطر اینکه به نوعی نسبت به روشنفکران عقده
گشایی کنند اسمهایی انتخاب میکنند که بسیار ساده
انگارانه اســت .البته من لزوما راجع به فیلم هایی مثل
«خالتور» و«عشقوالنه» نمیگویم و حرفم کلی است.
در این میــان ســراغ احمدطالبــی نــژاد ؛ منتقد
ســینما،رفتیم تا نظر او را نیز دراین بــاره بدانیم .او با
اشاره به کارکرد انتخاب اسم برای یک فیلم سینمایی
گفت :انتخاب نام برای فیلم دو کارکرد دارد یک جذب
مخاطب و دوم اینکه به موضوع و مضمون فیلم اشارهای
کند .البته این ها معیار های کلی اســت و در عمل ما
میبینیم که بعضی از تهیه کننــدگان و کارگردانان به
جز من برای اینکه توجه عامه مــردم را به خود جذب
کنند از اصطالحات عامیانه برای اسم فیلمشان استفاده
میکنند .این امر درصورتی که موضوع فیلم متناسب با
نام آن باشد فی النفسه ایرادی ندارد .اما نام «عشقوالنه»
واژه غلطی اســت و درطی ســالهای اخیــر از طریق
سریالهای تلویزیونی وارد فرهنگ زبانی ما شده است ،ما
در ادبیات فارسی واژهای به نام عشقوالنه نداریم و این به
نوعی استفاده یا سو استفاده از سلیقه مخاطب عام است.
طالبی نژاد برخی از این عناوین را مورد عالقه مخاطب
دانست و گفت :طبیعی است که این عناوین برای یک
عده جذاب باشــد و برای عدهای دیگــر که مخاطبان
فرهیخته هستند جذاب نباشــد و هرگز از دیدن فیلم
استقبال نکنند .البته این نکته بسیار حائز اهمیت است
که با انتخاب این عناوین یک ســری مخاطب به دست
میآیند و عده ای دیگر از دست میروند .مثال من هرگز

حاضر نیســتم فیلمی را ببنیم که نامش «خالتور» یا
«عشقوالنه» است.
وی افزود :البته انتخاب این نوع عناوین و یک اســم
مسخره برای فیلم گناه کبیره نیســت اما اصل حرف
من راجع به تاثیرات این انتخاب است .با بررسی برخی
از فیلمهای تاریخ ســینما متوجه میشــویم برخی از
فیلمها نامهایی دارند که هیچ ربطی به فیلم ندارد مثال
مســعودکیمیایی فیلمی به نام «دنــدان مار» دارد که
درآن فیلم نه خبری از دندان هست نه مار ولی عنوان به
شکل کنایی انتخاب شده است.
برخی اسامی را اساتید دانشگاه هم نمیتواند تفسیر کنند
طهماسب صلح جو ؛منتقد پیشکسوت سینما ،کیفیت
فیلم را مرتبط با نام نمیداند و امــا معرف حال و هوای
آن دانست و گفت :کارگردانان باید نامی روی فیلمشان
بگذارنــد که به حال و هــوای فیلم نزدیک باشــد .در
خصوص فیلمهای کمدی هم باید نام با محتوای فیلم
تناسب داشته باشد.
وی با اشاره به نام «عشقوالنه» گفت :اما کلمهای مثل
عشقوالنه نوعی شــوخی با کلمات و طنز واژههاست.
درواقع کلمات محاوره ای که میان مردم زیاد استفاده
میشو و چیزی نیست که بخواهیم برای آن خط و ربط
تعیین کنیم .به نظر من منع و ممنوعیتی وجود ندارد
اشــکال از آنجایی به وجود میآید که اســم فیلم هیچ
ربطی به حال و هوای آن نداشته باشد.
صلح جو ادامه داد :در این میان عنوان بعضی از فیلمها
انقدر زیاد و روشنفکرانه است که کسی معنی آن را درک
نمیکند و به نظرم این کار خیلی بدتر از نامگذاریهای
سبک و سطحی اســت .اینکه برخی اسمهای آنچنانی
روی کارشان میگذارند که حتی اســتاد دانشگاه هم
نمیتواند آن را تفسیر کند از آن دست کارهایی که اسم
سطی روی کارشان میگذارند بدتر است.
وی در پایان توضیح داد :برخی با اســم گذاری سعی
میکنند خودشان را تافته جدا بافته معرفی کنند و اسم
فیلمشان به گونه است مخاطب احساس میکند تمام
مسائل خلقت را در فیلم میبیند .نکته جالب این است
که کسی از آن دست فیلمهایی که نامهای روشنفکرانه
دارد ایرادی نمیگیرد و حتی فیلمساز نمیپرسد این اسم
را از کجا آورده اید.نمونه این فیلم ها زیاد اســت .کسی
هم به آنها نمیگوید که چرا با این کلمات بازی میکند
و میخواهید ژست روشن فکری بگیرید و با اسم فیلمتان
خودتان را باال ببرید .ولی از این اسمهای سطحی ایراد
میگیرند در واقــع نامهای عجیب و ســخت را فریب
نمیدادند ولی از اسمهای محاوره را ایراد میگیرند.
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گزارش
گزارشی از برنامه زنده «فار 30نما»

مدیریت فرهنگی نقشه راهبردی ندارد

به گزارش سوره سینمابه نقل از فارس ،در برنامه
زنده «فار30نما» استودیوی خبرگزاری فارس جمال
شورجه تهیهکننده و کارگردان و جهانگیر الماسی
بازیگر و کارگردان حاضر شدند و «جایگاه فیلمهای
متعهد در سینمای امروز» را با اجرای محمد نجفی
زاده بررسی کردند.

سینماگران در قبال انقالب مسئولیت خود را
ادا کردند
جهانگیر الماسی در ابتدا به حضور پور شور مردم
در کمک رســانی به مردم آســیب دیده کرمانشاه
اشــاره کرد و مردم ایران را قدر شناس خواند .وی
درباره تعریف از ســینمای دغدغهمنــد گفت :اگر
تعریف سینما را درست در نظر بگیریم به جزء ابزار
و وســیله مدرنیته ،ماشــینیزم اروپا در کشورهای
زادگاه خود چند هدف را باهم طی کرده است .یکی
از این هد فها کسب معیشــت و درآمد و سرگرمی
اســت .اما تاثیرگذاری این ابزار ارتبــاط جمعی و
زبان نویافته در ذهن و رفتار مردم در تحریک آنی و
تاریخی مردم در کاشــتن مفاهیم در اذهان عمومی
و کمک به رشــد فکــری فرهنگی و جمعی بســیار
موثر بود و بحث تاثیرگذاری و هدفمندی ســینما و
فیلمســازی مهمتر از موضوع سرگرمی صرف است.
دغدغهمنــدی یعنی ســینماگر با ایــن اعتبار فیلم
بســازد که بتواند در اذهان عمومــیتاثیر بگذارد.
میتوان بــه جرات گفت مســئولیتی کــه به عهده
ســینماگران بعد از انقالب بوده خوب ادا شده این
یعنی دغدغه است.
سینمای سرگرم کننده صرف وجود ندارد
جمال شورجه هم در ابتدای برنامه به بازماندگان
حادثه زلزله کرمانشاه تســلیت گفت و در خصوص
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ســینمای دغدغهمند گفت :فارغ از تعاریف سینما،
ســینمای دغدغهمند یک ارتقاء و رفعت نســبت به
مسایل روز جامعه اســت و مفاهیمی را به مخاطب
ارایه میدهد .اینکه برخی ســینما صرفا ســرگرمی
میدانند من به این معتقد نیســتم صرفاً ســینمای
ســرگرم کننده وجود ندارد .اگر در مقطعی سینما
به عنوان سرگرمیاعمال شــد به این دلیل بود که
مردم را دچار غفلت نســبت به مســایل روز جامعه
کند .برای سینمای ســرگرم کننده نیز یک سیاست
پشــت وجود دارد ،حاکمیتهایی که مردم را فریب
میدهند این سیاســت را اعمال میکنند .خاصیت
ســینما صرفاً ســرگرم کننده نیســت .این پدیده
کشف شد و آرام کارکردش مشــخص شد و از این
ابزار میتوانند به عنوان ســرگرمیو انتقال مفاهیم
سیاســی ،اجتماعــی و نظامیاســتفاده کنند .در
حال حاضر شاکله سوءاســتفاده کننده این سینما،
هالیوود اســت .هرجایــی که بخواهــد مخاطب را
میبرد .سیاســتمداران فرهنگــی مخاطب را مانند
گلهای با سیاســتهای کلی کشور مخاطب را جهت
میدهند .به عقیده من سینمای دغدغهمند در نظام
جمهوری اسالمیســینمای رفعت و آگاهی بخشی
است .ســینمایی که مخاطب را دچار تحول و ارتقاء
روحی و معنوی کند و اطالعات را باال ببرد .میتواند
در قالب ســرگرمی ،کودک یا درام باشد .سرگرمی
یکی از وجوه ســینما اســت و وجه جذب مخاطب
سینما است.
سیاستمداران فرهنگی سیاستگذاری
مشخصی ندارند
کارگــردان « 33روز» ادامــه داد :متاســفانه در
سیاســتهای کلــی کالن فرهنگــی ایــن درایت و
هوشــمندی وجود ندارد که بخواهد از ســینما در
جهت سیاســتهای نظام اســتفاده کنــد .برخی
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فیلمها ســرگرمیلودگی اســت .اگر هوشــمندانه
با این آثار برخورد شــود از پس ســرگرمیلودگی
هم بایــد مفهومیبه مخاطب منتقل شــود .اما این
هوشمندی وجود ندارد این درایت و سیاستگذاری
نیست سینمای صرف سرگرم کننده استفاده کنیم.
باید ســرگرم کننده بودن فیلم هم آنالیز شود همه
انواع ژانر باید سرگرم کننده باشد و جذابیت ،قصه،
زیباییشناسی و هنرپیشه شــاکله اصلی فیلم است
که باید درســت انتخاب شــود تا مفاهیم درســت
منتقل شود.
مدیریت فرهنگی نقشه راهبردی ندارد
الماســی درباره وضعیــت مدیریــت فرهنگی در
کشور گفت :مدیریت فرهنگی از مجموعه فیلمهای
تولید شده نقشه و راهبردی ندارد تا بتواند از طریق
چیدمان درســت یک هدف را دنبال کند .هدف در
آمریکا جامعه ســرمایه داری و ســکوالر اســت در
شوروی قدیم مسئله رسیدن به راه رشد غیرسرمایه
داری در سینما وجود داشــت اما در سینمای ایران
هیچ نقشه و راهبردی وجود ندارد.
سفارت خارجی برای فیلمساز تعیین تکلیف
میکند
وی در ادامه گفت :فیلمســاز ما به جشنوار ههای
جهانی توجه دارد .یک مثال ســاده بــه خارجیها
بــاج میدهیم وقتــی دایره ســاخته شــد نیروی
انتظامیســرمایه گذار بــود اما ســفارت خارجی
پشــت فیلم بود و در نهایت فیلمی شــد علیه نظام
اسالم .اینجاست که این ســوال مطرح میشود چرا
مدیریــت فرهنگی ما نباید از خود ســینما باشــد.
وزیر ارشــاد با چه تناســبی برای وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی انتخاب میشــود .وقتی انتخا بها
در حوزه ســینما و وزیر درست صورت نمیگیرد در

گفتگو
من فیلمساز اغتشــاش ذهنی ایجاد میشود .دست
پنهان خارجی اغتشاش در فرهنگ ایجاد میکند و
ما از داخل میپوســیم .من عاشق همکارانم هستم.
حتی کسی که مبتذل میسازد ،سینما را سرگرمی
میبیند .امــا مدیر باید درســت عمل کنــد .تمام
مشکل ســینمای ایران در ســالهای بعد از انقالب
مدیریت بوده اســت .متاســفانه مدیران فرهنگی
فاقد بینش هســتند و تعاریف ،ابــزار ،تکنولوژی را
در ســینما نمیشناســند نکته جالب دیگر این که
ما  2000ســینماگر داریم اما وزارت ارشاد 8000
کارمند دارد که باید بــه هنرمندان خدمات بدهند.
جالب است که این  8000نفر خدمات رفاهی دارند
اما ســینماگر هیچ یــک از این خدمــات رفاهی را
ندارد این چه معادلهای است؟ و این افراد دسترنج
یک سال یا چند ساله فیلمساز را میگویند ساخته
شود یا ساخته نشود!
مشکلی اصلی سینما نداشتن قانون مدون
است
جمال شورجه مشــکل اصلی سینما را نبود قانون
دانست و گفت :مشکل اصلی ســینما این است که
قانون ســینما نداریم .مــا هیچ قانونــی نداریم که
هنرمنــد حیطه تکلیــف و وظیفه خــود را بداند و
به همین دلیل ســینما با قله اهــداف نظام هیچگاه
باالنس نمیشود .مدیر با ســلیقه خود سبد سینما
را میچیند .در نگاه کالن باید هدفمند و درســت
چیده شــود و آمیزه رنگی مناســبی برای مخاطب
وجود داشــته باشــد و خاطر کالن فرهنگی نظام
خشنود شــود .به همین دلیل اســت که از یک سو
سینما از فیلمهای نازل و سطحی سرریز میشود و
از یک سو ســینما از فیلمهای چرک ،روشنفکرزده
و غربخواه پر شده؛ من هیچ کدام را رد نمیکنم اما
باید درست چیده شــود و کفه ترازو به سمت نگاه
استراتژیک نظام برود.

مفاهیم استراتژیک در سینمای ما وجود ندارد
وی ادامه داد :ما باید متناســب با نیــاز فرهنگی
مردم ،روشــنفکران و ...فیلم بسازیم و جامعیت آثار
به سمت عقالنیت برود .سینما چقدر در نظام کالن
جمهوری اســامی حرکت کرده است .وقتی سردار
ســلیمانی میگوید دو مــاه دیگر داعــش برچیده
میشــود و امروز ما شــاهد این اتفــاق در موعدی
زودتر هســتیم نشــان از تاثیرگذار بودن ایران در
منطقه اســت این تاثیرگذاری در سینمای ما دیده
میشــود؟! در ســینمای ما چقدر از ایــن مفاهیم
وجود دارد.
الماســی در ادامه صحبتهای شورجه گفت :یک
سریال ساخته میشود تمام شخصیتها عقب مانده
هستند .شــخصیتها مربوط به یک منطقه مهم این
مملکت اســت .چرا به عقب ماندگــی خودمان باید
بخندیــم .در ســینمای آمریکا اگر به مــواد مخدر
توجه میشود به ســراغ مصرف کننده نمیرود بلکه
ریشــهها را بررسی میکند اما ســینمای ما مصرف
مواد را آموزش میدهد و قبح ماجرا را میشــکند.
نگاه ما به مسایل اجتماعی تخصصی نیست.
اسکاری که کشور را چرک و سیاه نشان دهد
چه ارزشی دارد
شــورجه در ادامه گفت :بعد از انقــاب یک فیلم
نشــان بدهید که عزت انقــاب و توانمندی نظام را
به نمایش گذاشــته باشد و در جشــنوار هها جایزه
کسب کرده باشــد .هرچه فیلم سیاه ،تلخ و بدبختی
و گرفتاری مردم را نشان داده است جایزه میگیرد
بعد از مدتی نیز ایــن فیلمها را به عنوان ســند به
ما نشــان میدهند .فیلمها را میخرنــد و جوا نها
را تخدیر فکــری میکنند .جشــنوار ههای خارجی
سیاســتهایی را طراحی و اعمال میکنند و چون
بــدون برنامه هســتیم فیلمســاز ما عبــد و عبید

سیاســتهای غرب اســت و دهانمان آب میافتد
کن ،لوکارنو ،اسکار را نام میبریم .خاکبر سر جایزه
اســکاری بکند که کشــور من را به ذلت بکشاند و
فیلم کثیف و ســیاه نشــان بدهد این چه افتخاری
اســت برای ما .ما چه مراود های با آمریکا و اســکار
داریم .در کالن نظام آمریکا دشــمن ما هستند و در
تضاد هستیم .چرا «یتیم خانه ایران» در کشورهای
اروپایی پخش نمیشود.
الماســی در ادامه گفت :باید در ســینما اهداف
انســانی را دنبال کنیم .اگر غرب  60ســال پیش با
نظریات رنه گنون شروع کرده است ما زودتر از آن
با این رشد شــروع کردیم .چرا درباره مدینه فاضله
فیلم نمیســازیم و همیشه به گذشته در فیملسازی
بر میگردیم .بیایید در ســینما راجــع به انقالب،
عقالنیت و شــعور حرف بزنیم مــا در این حوزه از
غربیها خیلی جلوتر هستیم.
نام وزارت ارشاد در این دولت تغییر کند
شــورجه در خاتمه به قانون ســینما اشاره کرد و
گفت :کمیسیون فرهنگی و شورای انقالب فرهنگی
قانون ســینما را مدون کنند ،آنچه باید باشد و قله
اوج فرهنگ ماســت را ترســیم کنند .تا هرکســی
براساس ظرفیت و اندیشه خودش به آن سمت برود.
خاســتگاه فکری نظام مقدس جمهوری اسالمیرا
مشخص کنند .سینمای ارزشــمند و دغدغهمند را
مشخص کنند.
با این عملکــردی که در وزارت ارشــاد شــاهد
هستیم بهتر اســت نام این نهاد از وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی به وزارت فرهنگ و هنر تغییر یابد.
در این دولت اســمش را عوض کنید .حوزه هنری
سازمان تبلیغات اسالمی اســت باید اسالم را تبلیغ
کند و در این زمینه باید جد یتر ورود کند.
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گفتگو
دکتر اصالنی رئیس سازمان بسیج زنان کشور:

سینمای ما در بحث خانواده موفق نبوده است
ســینما به عنوان یکــی از ارکان مهــم هنر در
جهت دهی افــکار و دادن فاکتور بــه خانواده ها
متاسفانه موفق نبوده است.
دکترمینو اصالنی رئیس ســازمان بسیج زنان
کشــور در گفتگو با ســوره ســینما؛ با بیان این
مطلب افزود :سینما در دهههای گذشته به لحاظ
تاثیرات عمیــق حضور مــردم در دفاع مقدس و
نقش خانواد هها در پیروزی های انقالب اسالمی
پر رنگ بــود و این را هنرمندان مــا در آثار خود
منعکس کردند اما در دهههــای اخیر یک تغییر
ذائقهای اتفاق افتاده که به نفع جامعه نیست.
وی معتقد اســت جهت دهی در تولید محتوای
ســینمایی مطلوب نیوده اســت ،اگر همه با هم
خوب کار کنند و ســینما هم خــوب کار کند ما
نباید آمار طالقمان آنقدر باال باشــد .االن فیلمها
به سمتی رفته که به جای اســتفاده از بازیگران
پیشکســوت به دنبال چهــره های بــدون هنر
هستند .
این اســتاد دانشگاه خاطرنشان ســاخت :فیلم
«جدایی نادر از سیمین» در مضمون خانواد های
را بــه تصویر میکشــد کــه گفتمــان صحیحی
نتوانســتند برقــرار کنند ،در مهمترین مســائل
خانواده با یکدیگر مشــکل دارند .خیلی از فیلمها
به این صورت اســت و ایــن به جامعــه خانواده
ناتوان را القا میکنند .ســینما به سمتی رفته که
خانواد هها فیلمهایی با این مضمون را میپسندند
و این نشــانه آن اســت که ســینماگران مردم و
ذائقه مردم را خوب نشــناختند .نشناختن ذائقه
مخاطب یعنی خیانت؛ زیرا با این عدم شــناخت
منجر به تغییر منفی ذائقه مخاطب میشود.
وی اضافه کرد :ســینمای ما خیلــی در بحث
خانواده موفق نبوده اســت .در ســینما به مسئله
طالق اساسی پرداخته نشده ،نقش خانواد هها در
زندگی جوانها و نســل امروز به طور صحیح دیده
نشده؛ به خصوص دو دهه اخیر خیلی رو به افول
بوده است.
رئیس سازمان بسیج زنان کشــور عنوان کرد:
در زمینه کودک بــه لحاظ مطالعاتــی و تعریف
جایگاه فرزنــد در خانــواده و همچنین وظایف و
مســئولیتهایی که خانواده در قبال فرزند دارند
کارهایی انجام دادیم که انشــاهلل بتوانیم خانواده
ای که همه مســئولیت پذیرند و بــه دنبال انجام
وظایف در برابــر یکدیگر و ایثار و فداکاری که در
خانواده مورد نیاز اســت را الگوسازی کرده و این
فرهنگ را پررنگتر کنیم.
وی با بیــان اینکه ایجــاد یک قطــب فراگیر
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ســینمایی و تربیت تهیهکنندگان ،نویســندگان
و کارگردانان هم تــراز با محتواهــای غنی نیاز
است تاکید کرد :بسیج توانســت کارهای خوبی
را در عرصه هنر شــکل بدهد ،متاســفانه تاکنون
کادرســازی قــوی در زمینــه کارهــای هنری
بخصوص ســینما نداشتیم؛ که بســیج وارد کار
شــده و درحال کادر سازی در مســیر تقویت و
تربیت کارگردانان تراز انقالب اســامی اســت و
به زودی ایــن کارگردانان به عرصه فیلمســازی
خواهند آمد.
به اعتقاد وی ،یکی دیگر از خال ءهای موجود در
حوزه ســینما ،نبود فیلمنامه بــا موضوع گفتمان
انقالب اســامی در حوزه زن و خانواده در تمام
ابعادش است.
رئیس بسیج جامعه زنان کشور بر این باور است
موضوع خانواده در فیلمها حتی ،در آن دســته از
فیلمهای موثر و ارزشمند نیز رعایت نشده است.
برخی فیلمها که کامــا برخالف نظام حقوق زن
حرکــت کرد هاند .به طور مثــال در فیلم واکنش
پنجم به موضوع حضانت فرزند به طور ســطحی
پرداخت شده و الیههای این موضوع فقهی دیده
نمیشود .کارگردان این فیلم یک پوسته ظاهری
را از حکم فقهــی گرفته و الیههــای بعدی را یا
سهوا و یا عمدا نمیشناسند و لذا چیزی که تولید
میشود اثری اســت که فقط تحریک احساسات
عمومی را به دنبال دارد و باعث شــکلگیری یک
شکاف میان احکام و مســائل نظام حقوق زن در
اســام و کارگردان و فیلمنامــه و بقیه موارد که
حال شاهد آن هستیم ،م شود.
وی اضافه کــرد :ما باید جایــگاه واقعی زن در
اســام و الگوی زن نه شــرقی و نه غربــی را به
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عنوان یکسری سرفصلهای درسی تبیین کنیم.
زن نه شــرقی و نه غربی که مقــام معظم رهبری
در پیامشــان به کنگره  7هزار زن شهید ارائه می
فرمایند ،چگونه زنی اســت؟ امروزه نه زن شرقی
که فــردی خنثی و بــدون اثرگــذاری در تاریخ
اســت و نه زن غربی کــه بیهویت و ابــزار گونه
در جامعه اســت و هیچ تالشــی برای تغییر این
وضعیت نداشــته اســت ،نمیتوانند الگو باشند.
زن مســلمان ،انقالبی و مجاهد و تاثیرگذاری که
نه تنها خود در میدان است و به شهادت میرسد
بلکه انقدر اثرگذار اســت که مردانــی را تربیت
میکند که دنیــا را تغییر میدهنــد .این الگوی
سوم است .زن نه شــرقی نه غربی .اتفاقا رهبری
در پیامشان به هنرمندان و رسانه ها میفرمایند
که شما وظیفه دارید که زن نه شرقی و نه غربی؛
الگــوی زن در جهان را به واســطه هنــر به دنیا
بشناسانید.
اصالنی یادآور شد :امروزه ،درغرب انجمنهایی
تشکیل شــده برای احیای شانیت مادری چرا که
جایگاه مــادری در غرب منکــوب و از بین رفته
اســت .لذا برخی از آزاداندیشــان با پیام انقالب
اســامی به دنبال احیای هویت و جایگاه مادری
هســتند .جایگاه مادری در فیلمهــا یکی دیگر
از موضوعاتی اســت کــه باید بــه آن توجه ویژه
داشت .متاسفانه برخی فیلمهای تولیدی نه تنها
برای تغییر ذائقه بلکه صرفا برای گیشــه ساخته
میشــوند .این دســته فیلمها از نظــر موضوع و
محتوا بســیار ســطحی و ســخیف بوده و سلیقه
مخاطــب را پایین میآورنــد و بعضا به شــعور
مخاطب توهین میکنند

زلــــزلــــه در آئینه سینما

پری سیما منجزی

دغدغــه و تب توليــد فیلم بــا محوريــت حادثه
دلخراش زلزلــه همواره تعــدادی از ســینماگران
داخلی و خارجی را بر آن داشت تا آن را كانون توليد
آثارشان قرار دهند .در میان فیلمسازان داخلی می
توان به عبــاس کیارســتمی،کیانوش عیاری ،رضا
سبحانی ،امیرشهاب رضویان اشاره کرد.
اولین و تنها ســهگانه زلزله را در ســینمای ایران
«عباس کیارستمی» ساخته اســت .اولین فیلم این
ســهگانه در سال  ۶۵و در شهرهای شــمالی و با نام
«خانه دوســت کجاست» ساخته شــد .کیارستمی
این فیلم را با مشارکت کانون پرورش فکری ساخته
است .البته داســتان این فیلم ربطی به زلزله ندارد و
بهخاطر اینکه دو فیلم بعدی در ادامه این داســتان
اســت یکی از فیلمهای ســهگانه محسوب میشود.
مضمون داســتان در مورد پســر بچهای اســت که
یک بار دفتر مشــق دوســتش را اشــتباه با خود به
خانه میبرد و مجبور میشــود مشق دوستش را هم
بنویسد .داســتان دوم به نام «زندگی و دیگر هیچ»
که یک ســال بعد از زلزله مرگبار «رودبار» ساخته
شد داستانی در مورد همان زلزله است .داستان این
قسمت به قســمت قبلی مربوط میشود .یعنی پدر

بعد از زلزله رودبــار و منجیل در خرداد  ،۶۹زلزله
«بم» در اوایــل دی ســال  ۸۲در رده دوم بدترین
زلزلهها ،به لحاظ تعداد کشــته ،در ایران قرار دارد.
این زلزله هم ســوژه جدیدی برای فيلمسازي بود.
سه سال بعد از این اتفاق« ،امیر شهاب رضویان» که
آن موقع  ۳۱سال داشت و تا قبل از آن «سفر مردان
خاکستری» را ساخته بود فیلمی با نام «مینای شهر
خاموش» با محوریت زلزله بم ســاخت .این فیلم با
اینکه ســیمرغ بهترین کارگردانی جشنواره بیست و
پنجم فجر را هم گرفت ولی در ســینما با اســتقبال
خوبی روبهرو نشــد .این فیلم زندگی یک پزشــک
ایرانــی را روایت میکنــد که  ۳۳اســت در آلمان
زندگی میکند و بعد از این مدت تصمیم میگیرد به
کشورش برگردد .او که زندگی چندان خوبی نداشته
در طول زمان برگشــتش به ایران بــه زادگاهش بم
میرود و در آنجا متوجه میشــود که مادرش عشق
فرد دیگری بوده .نقــش اصلي این فیلم را «عزتاهلل
انتظامی» بازی میکرد.
دومین فیلم معروفی که در مورد زلزله بم ســاخته
شد «خاک سرد» نوشته یزدان عشیری بهکارگردانی
«رضا ســبحانی» و بازی «محمدرضا فروتن» است.

خوشایند نیست .داســتان فیلم در مورد زندانیای
اســت که در زندان کرمان بوده .شب زلزله مرخصی
میگیرد که به خانواده ســر بزند کــه ناگهان زلزله
میشود .همســر ،مادر و دخترش(آرزو) زیر آوار از
دنیا میروند .در این میــان اتفاقاتی میافتد که این
فیلم را بسیار تلخ میکند .در آخر هم زنداني دوباره
به زندانش برميگردد.
در ســال  ۱۹۷۶میالدی زلزلهای بــه بزرگی ۷.۶
ریشتر شــهر تانگشــان در چین را لرزاند بهطوری
که حــدود  ۲۰۰هزار نفر کشــته شــدند .آن زلزله
الها مبخــش بســیاری از کارگردانــان چینی برای
ساخت فیلم ســینمایی شد .از معروفترینهای آنها
«بعد از زلزله» است که در سال  ۲۰۱۰ساخته شد.
این فیلم درامی طوالنی اما دلنشین براي پاسداشت
کشتهشــد ههاي آن زلزله اســت .اثر معروف دیگر،
«آســمانخراش جهنمــي» بهکارگردانــی «مارک
رابسون» آمریکایی است که در سال  ۱۹۷۴میالدی
ساخته شد .بهغيراز فيلمهاي سينمايي ،سريا لهاي
زيادي هم در مورد زلزله ساخته شد كه معروفترین
آنها «سالهای دور از خانه» ،با نام معروف «اوشین»
است .سريالي كه بهعنوان تاثيرگذارترين سريال در

و پسری ،ســه روز بعد از زلزله خرداد  ۶۹به گیالن
میروند تــا بازیگران فیلــم قبلی را کــه در رودبار
زندگی میکردند پیدا کنند .ولی با راه بندان شدید
مواجه میشوند .در آخر داســتان این دو نفر به آن
دونفر نمیرسند ولی از ســامت جسمیشان مطلع
میشوند .آخرین و سومین قســمت از این سهگانه
دو سال بعد یعنی در ســال  ۷۲با نام «زیر درختان
زیتون» ســاخته میشود .باز هم داســتان در مورد
رودبار اســت .این قسمت درامی عاشــقانه دارد در
مورد عالقه پســری به دختری در همان روستا .اما
خانواده دختــر و خود دختر با ایــن ازدواج مخالف
هســتند تا اینکه زلزله میآید و پدر و مادر دختر از
دنیا میروند .ولی باز هم دختر تن به ازدواج با پســر
نمیدهــد .در اين ميان گروهی بــرای فيلمبرداری
به رودبار میرونــد و از این دونفر بــه عنوان بازیگر
غیرحرفهای در کار دعــوت میکنند .کارگردان که
به عالقه پســر به دختر پی میبرد به داســتان آنها
عالقهمند میشود و میخواهد داستان آنها را جلوی
دوربین ببرد.

این فیلم روایتگر داستان زندگی خانوادهای است که
بعد از زلزله بم باید با سختی کویر دست و پنجه نرم
میکردند تا بتوانند زنده بمانند .این فیلم در ســال
 ۸۴ساخته شد و در جشنواره فجر در بخش مسابقه
حضور داشــت .اگرچه این فیلم در فجر با بی مهری
هیات داوران روبرو شــد ولی بهترین فیلم جشنواره
بین المللی رشد آن سال شــد و در جشنواره توکیو
هم مورد تمجید قرار گرفت.
یکی از کارهای متفاوت و فو قالعاد های که همین
تازگیها از شبکه نمایش پخش شد کاری بود با نام
«بیدار شــو آرزو» به کارگردانی «کیانوش عیاری».
این کار دقیقا بعد از زلزله بم ســاخته شــد .عیاری
برای ساخت این فیلم ،فیلمبرداری «روزگار قریب»
را نیمه رها کرد و به بم رفت .ســاخت اين فيلم یک
ســال طول کشــید .خود عیاری گفته بود این فیلم
برای جشــنوار هها و اکران ســاخته نشــده ولی در
جشنواره بیســت و سوم فجر اکران شــد و سیمرغ
بلورین «بهترین اثر هنــر و تجربه» را دریافت کرد.
عیــاری در مورد ایــن فیلمش گفتــه دیدنش اصال

ايران شناخته شد .پخش اين سريال از سال 1365
شروع شد و تا چندسال طول كشــيد .داستانش در
مورد زندگي زني ثروتمند بــود كه قصه زندگياش
را تعريف ميكرد .اوشــین در جوانی و بعد از زلزله
ویرانگري که در سال  ۱۹۲۳در توکیو اتفاق میافتد
تمام هستی و خوشــبختیاش را از دست میدهد و
تمام بدبختيهايش از همان زمان شروع ميشود.
ســینماگران در مواجهه بــا اتفاقــات و حوادث
دلخراشــی چون زلزله مــی تواننــد حمایت های
متفاوت و موثری داشــته باشــند .ســاخت فیلم و
انعکاس ابعاد حادثه ،آالم و دردهای مردم و نیز ،درام
تلخ و شــیرین زندگی یک بخش ماجراست و بخش
دیگر و آنی تر آن ،به دلیل جایگاه اجتماعی که دارند
قادرند با ایجــاد کمپین های اجتماعــی و عمومی
فرضت و ظرفیت های مناســبی را بــرای حمایت از
زلزله زدگان و آسیب دیدگان فراهم نمایند.
به هــر حال ،توقــع و انتظــار جامعــه و تاریخ از
هنرمندان و ســینماگران برای همدردی ،همدلی و
دستگیری از زلزله زدگان و ثبت و ضبط آن باالست.
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پانزدهمین برنامه پاتوق فیلم «برداشت کوتاه» به
رومنایی ،نقد و بررسی فیلم کوتاه «اینجا هوا ابری
است» به کارگردانی امیر بیاتی اختصاص داشت.
این برنامه سهشنبه  14آذرماه  96برگزار شد.

رومنایی از مناهنگ «همسنگری» در یاسوج
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 میکردند .پخش این نماهنگ مورد استقبال بسیار خوب حاضران قرار گرفت.

«رضا عیسی پور» هرنمند اردبیلی؛ در بین
برگزیدگان چهارمین سوگواره نگاه عاشورایی
مشهد
36
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دربرنامه روز سهشنبه  7آذرماه پاتوق
فیلم «برداشت کوتاه» ،مراسم رومنایی،
نقد وبررسی فیلم مستند «قارشلق»
جدیدترین فیلم رضا غالمی مطلق با
حضور کارگردان اثر برگزار شد.

تولید مستند «خالق» در حوزه هرنی کرمان
فیلم مستند «خالق» به نویسندگی و کارگردانی «صادق حسینخانی» در واحد هنرهای تصویری حوزه
هنری استان کرمان تولید شد.
فیلم مستند «خالق» با موضوع اجتماعی به نویســندگی و کارگردانی «صادق حسینخانی» در حوزه
هنری استان کرمان تولید شد.
بر اساس این گزارش؛ فیلم روایت کودک 14ساله افغانی است که کلیههایش از کارافتاده است و صندوق
کودکان سازمان ملل یونیســف ،خانواده خالق را به دلیل بیماری وی ،برای درمان به یکی از کشورهای
اروپایی میفرستد و . ...
صادق حسینخانی نویســنده و کارگردان ،فرحناز نامجو تصویربردار ،علیه محمدی صدابردار ،صادق
حسین خانی تدوین و صداگزاری ،محمدصادق اسماعیلی مشــاور کارگردان و حمید حسینخانی مدیر
تولید فیلم مستند «خالق» را برعهده دارند.
گفتنی است؛ این فیلم به تهیه کنندگی محمدحسین ملکی و در حوزه هنری استان کرمان تهیه شده
است.

تولید فیلم داستانی «همدم» در حوزه هرنی استان کرمان
فیلم کوتاه داســتانی «همدم» به نویســندگی و کارگردانی مجتبی دهقانی در واحد هنرهای تصویری حوزه هنری
استان کرمان تولید شد.
فیلم کوتاه داســتانی «همدم» با موضوع اجتماعی به نویسندگی و کارگردانی مجتبی دهقانی در حوزه هنری استان
کرمان تولید شــد .این فیلم به تجسم رویاهای کودکی با مفاهیمی کودکانه می پردازد و در عین حال اشاراتی هم به
آفرینش و خلق دارد که هر خلقی نیاز به تالش و دمیدن روح در آن از سوی خالق اثر دارد.
مجتبی دهقانی نویســنده و کارگردان ،علیرضا نجیبزاده تصویربردار ،محمد میقاتی دستیار تصویربردار ،سیدهادی
مهدوی تدوین ،مســعود محمدرضا خانی استاپ موشــن و مهرزاد دهقانی عکاسی فیلم کوتاه داستانی «همدم» را
برعهده دارند.
این فیلم به تهیهکنندگی محمدحسین ملکی و در حوزه هنری استان کرمان تهیه شده است.
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فیلم کوتاه «جوجه پر» در جشنواره کل گراش

فیلم کوتاه «جوجه پر» به نویســندگی و کارگردانی فرشــاد صالحی تولید حوزه هنری چهارمحال و بختیاری به سیزدهمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش
راه یافت.
معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت :سیزدهمین جشنوارهى منطقه اى فیلم کوتاه «کل گراش» با رویکرد بومى و با هدف رشد
و بالندگى هنر سینما و فیلمسازان منطقه ای با حضور  ۸استان فارس ،بوشهر ،هرمزگان ،چهارمحال و بختیارى ،سیستان و بلوچستان ،کرمان ،کهکیلویه و
بویر احمد و خوزستان از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان گراش استان فارس برگزار شد.
به گفته وی فیلم کوتاه داســتانی «جوجه پر» اثر تولیدی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری اثر راه یافته به اســماعیلی افزود« :جوجه پر» به نویســندگی و
کارگردانی فرشاد صالحی از تولیدات حوزه هنری است که در مدت زمان  ۱۶دقیقه تالش برای زنده بودن و تاثیر امید در زندگی را به تصویر میکشد.
اسماعیلی اظهار داشت« :جوجه پر» تولید حوزه هنری در سال  1395است و تا کنون در جشنوارههای مختلفی چون فیلم کودک ،رشد ،بسیج و  ...شرکت
داشته است و نیز دربخش اصلی این جشنواره با  20فیلم کوتاه دیگر به رقابت پرداخت.
معاون فرهنگی هنری حوزه هنری گفت :همچنین فیلم کوتاه داستانی «آن سوی جاده» به کارگردانی رضا علوی از هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری
نیز به سیزدهمین جشنواره کل گراش راه یافته است.
سیزدهمین جشنواره «کل گراش» در دو بخش اصلی و جنبی در قالب فیلم های کوتاه مستند ،داستانى و تجربه گرا از  15الی  ۱۷آذرماه  1396در شهرستان
گراش استان فارس برگزار شد.

رشکت حوزه هرنی کردستان با  ۱۲اثر در جشنواره مردمی عامر
حوزه هنری استان کردستان با  ۱۲اثر تولیدی در بخشهای داستانی ،مستند ،پویانمایی و فیلمنامه در جشنواره مردمی فیلم عمار حضور دارد.
امین مرادی رئیس حوزه هنری انقالب اســامی اســتان کردستان گفت :جشنواره مردمی فیلم عمار با موضوعات تاریخ معاصر ،فتنه  ،۸۸نقد درون گفتمانی ،بیداری اسالمی
و جهانی ،جنگ نرم ،اتصاد مقاومتی و ملت قهرمان از  ۶تا  ۱۵دیماه برگزار می شود.
مرادی ادامه داد :در بخش داســتانی  ۵فیلم «جی ژوان» به کارگردانی اشــکان ســاعد پناه« ،جابرای نفس تنگ است» به کارگردانی سینا ایوبی« ،اسب» به کارگردانی رسول
احمدی« ،نارنجی» به کارگردانی آرمان محمدی« ،شــمع ســرد» به کارگردانی نوید زارع ،دربخش مستند  ۳فیلم «شهید محمد سعید توفیقی» به کارگردانی زانیار لطفی در
بخش ملت قهرمان و فیلمهای «امید سپید» به کارگردانی جمشید فرجوند فردا و «شهد سنگ» به کارگردانی ستار چمنی گل در این جشنواره حضور یافته اند.
رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی کردستان افزود :در بخش پویانمایی دو اثر «معلق» به کارگردانی خانم آذرمنصوری و «بارانهای رنگی» ماشااله محمدی به این جشنواره
ارسال شده است.
وی تصریح کرد :دو فیلمنامه «انیســه» به نویســندگی مریم البرزی و «صندوق سبز پدر» به نویسندگی زانیار لطفی از تولیدات حوزه هنری استان کردستان به این جشنواره
ارسال شده است.
وی جشــنواره فیلم عمار را از مهمترین جشــنوارههای مردمی ســینمایی عنوان کرد و افزود :با توجه به موضوعات متنوع جشنواره و پتانسیلهای باالی فیلمسازان استان در
زمینه تولید آثار متناسب با جشنواره هنرمندان فیلمساز را به حضور در این جشنواره دعوت کرد.

فیلم کوتاه «استیج» به تهیه کنندگی حوزه هرنی
استان اردبیل و کارگردانی فیاض بهرام به
جشنواره(( ))GREEN BAYراه یافت.
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فیلم کوتاه داستانی «خاطره یک جشن» به مرحله نهائی
جشنواره ملی فیلم کوتاه امید راه یافت
فیلم کوتاه داستانی «خاطره یک جشن» به نویسندگی و کارگردانی «حسام حسینی» از تولیدات واحد هنرهای تصویری حوزه
هنری استان کرمان به بخش نهائی نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه امید یزد راه یافت.
حسام حسینی نویسنده و کارگردان ،محمدحســین ملکی تهیهکننده ،عماد قربانی دستیار کارگردان ،آناهیتا نوروزی منشی
صحنه ،دانیال اسماعیل زاده مشاور و برنامه ریز ،مهدیه آگاهی عکاس ،سهیل گوهری پور تصویربردار و نورپرداز ،شهریار احدی
تصویربردار هوایی ،نگین حیدری دستیار تصویر ،احسان حیدری صدابردار ،امید ضیاالدینی دستیار صدا ،حسام حسینی طراح
صحنه ،عماد قربانی دستیار صحنه ،سروناز امیدی طراح لباس ،فاطمه مالکی گریم ،احسان حیدری صداگذار ،محمد جمالزاده
تدوین ،نیما فشــنگچی افتر افکت و جلوههای بصری ،ســارا کریمیان ،اقبال آرین ،لطفعلیان ،اهورا علینژاد تشــکری ،ریحانه
سلمانیان بازیگران فیلم کوتاه داستانی «خاطره یک جشن» را برعهده دارند.
بر اساس این گزارش؛ مجموعا  338اثر داستانی به دبیرخانه این جشنواره رسیده بود که  13اثر داستانی توسط اسماعیل میهن
دوست ،بهمن ارک و پرویز جاهد از اعضای هیئت انتخاب بخش داستانی برای حضور در مرحله نهایی نخستین جشنواره ملی
فیلم کوتاه امید یزد معرفی شدند.
گفتنی اســت؛ نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه امید با محوریت موضوعهای حوادث ،آگاهی از مخاطرات ،ارتقای تاب آوری
جامعه ،افزایش امید ،ترویج فرهنگ ایمنی ،کاهش خطرپذیری بالیای طبیعی ،مدیریت بحران و رفتار انســانها در بحران سوم
تا پنجم دی ماه سالجاری به میزبانی استان یزد برگزار میشود.

حوزه هرنی خراسان جنوبی با  25اثر در هشتمین جشنواره مردمی عامر
حوزه هنری خراسان جنوبی با  25اثر در هشتمین جشنواره مردمی عمار حضور دارد.
مســئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خراســان جنوبی اعالم کرد  :هنرمندان حوزه هنری خراسان
جنوبی برای حضور در هشــتمین جشــنواره عمار بیش از  25اثر را در بخش های مختلف جشنواره شرکت
کرده اند.
محمد براتی به تنوع آثار و حضور پر رنگ هنرمندان در بخش های مختلف جشــنواره اشــاره کرد و افزود  :از
مجموع  25اثر ارسالی  2اثر در بخش فیلمنامه  4 ،اثر در بخش نماهنگ  2 ،اثر در بخش اقالم تبلیغی  4 ،اثر
در بخش تولیدات رادیویی  2 ،اثر در بخش تولیدات تلویزیونی  4 ،اثر در بخش فیلم مستند و  7اثر در بخش
فیلم داستانی کوتاه ارسال شده است.
الزم به ذکر اســت هشتمین جشنواره مردمی عمار  ،همزمان با ایام بزرگداشت حماسه مردمی «نه دی» ،از
 ۶تا  ۱۵دی ماه در تهران برگزار برگزار میشود.
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رئیس حوزه هرنی کرمانشاه تاکید کرد:

هرنمندان رسمایههای اصلی و معنوی جامعهاند

دومین جلسه بررســی تفاهمنامه همکاری حوزه هنری با
ســازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری و انجمن سینمای
جوان در بخش تولید فیلم با حضور مدیران و کارشناســان
این حوزه برگزار شد.
دومین جلسه بررســی تفاهمنامه همکاری حوزه هنری با
ســازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری و انجمن سینمای
جوان شــنبه 30 ،آبان با حضور مدیران و کارشناســان این
سازمان فرهنگی در حوزه هنری کرمانشاه برگزار شد.
امین مرادی ،رئیس حوزه هنری کرمانشــاه ،در ابتدای این
جلســه با بیان این مطلب کــه موثرترین و موجز ترین ابزار
برای انتقال مفاهیم ،هنر و بهخصوص هنر هفتم است گفت:
انقال پیامها و مفاهیم ارزشــی در قالب ســینما بهخصوص
فیلم کوتــاه میتواند در کمترین زمان بیشــترین تاثیر را
داشــته باشــد .همچنین برگزاری کارگاههای تخصصی با
حضور اســاتید برجســته در حوزه فیلمســازی و توجه به
ظرفیتهای موجود استان کرمانشاه میتواند یکی از پایگاه
های اصلی فیلمسازی در کشور باشد.
این مقام فرهنگی در ادامــه تصریح کرد :با توجه به حضور
هنرمندان جوان و صاحبســبک در استان کرمانشاه ،اگر
فرایند تولید از سوی ســازمان های متولی امور فرهنگی و
هنری برای این هنرمندان تسهیل شود ،در بازه زمانی کوتاه
شاهد خلق آثاری فاخر از سوی هنرمندان خواهیم بود.
وی همچنیــن هنرمندان را ســرمایههای اصلی و معنوی
جامعــه خواند و در عین حال فلســفه وجــودی نهادها و
سازمانهای فرهنگی و هنری خدمت به این قشر تأثیرگذار
و ایجاد امکانات مناسب برای تولید کمی و کیفی آثار هنری
دانست.
در ادامه این جلســه مهدی عبدالمالکی ،قائممقام شهردار
کرمانشــاه ،از وجود عزم جدی برای حمایت همهجانبه از
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هنرمندان در ســازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری خبر
داد و گفــت :کمک به فرهنگ و ایجاد تســهیالت در جهت
ارتقای سطح کیفی و کمی آثار هنرمندان رسالت اصلی این
سازمان است .با استفاده از نظرات کارشناسی فرهیختگان
ســینمایی میتوان برنامهریزیهــای دقیقتری در جهت
تولید محصوالت فرهنگی از سوی متولیان امر صورت گیرد
کــه برآینــد آن حضور آثار فاخــر ســینمایی هنرمندان
کرمانشاهی در جشنوارههای مطرح خواهد بود.
وی برنامهریزی مشــترک ،سرمایهگذاری مشترک و تولید
مشترک را رکن اصلی این تفاهمنامه خواند و اظهار داشت:
با تعریف جامع ســازوکار تولید و همچنیــن ایجاد فضای
مســاعد هنرمندان برای تولید اثر هیچ مشــکلی نخواهند
داشت.
در ادامه این جلسه کامران رضایی ،مسئول انجمن سینمای
جوان کرمانشــاه ،خواستار ایجاد فضای آموزشی استاندارد
شــد و گفت :تولید یک اثر مطلــوب برآیند آموزش صحیح
است.
رضایی همچنین به دغدغه اصلی فیلمســازان در مواجهه با
سازمانهای فرهنگی اشاره کرد و گفت :حفظ شأن هنرمند
اولویت اصلی سازمانهای فرهنگی و هنری باید باشد.
وی ســینمای هنــر و تجربه را بســیار با اهمیــت خواند و
خواســتار ایجاد فضای اکران این گروه فیلمها در کرمانشاه
شد.
رئیس حوزه هنری کرمانشــاه هم در پایان این جلسه اعالم
کرد :جلســه دوم و پایانی بررسی تفاهمنامه هفته آینده در
انجمن سینمای جوان کرمانشاه برگزار خواهد شد.
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افتخارآفرینی عکاس گلستانی در مسابقه عکس کشور اسلوونی
رئیس حوزه هنری انقالب اســامی استان گلستان از کســب مدال طال در هر دو بخش مسابقه بینالمللی
کشور اسلوونی توسط داوود عامری خبر داد.
رئیس این مرکز با اعالم این خبر گفت :این مســابقه در سطح بینالمللی و در دو بخش عکسهای دیجیتال
و عکاسی معلولین برگزار شد و داوود عامری در هر دو بخش موفق به کسب مدال طال شد.
نقی محمدنژاد در ادامه به حضور موثر این هنرمند ارزشی در کانون عکس حوزه هنری استان گلستان اشاره
کرد و افزود :داوود عامری جانباز 70درصد اســت و تاکنون عالوه بر کســب بیش از 60عنوان و رتبه ملی و
بینالمللی در مسابقات جهانی مختلفی چون :آساهی شیمبون ژاپن (سه دوره) ،لیتوانی ،بلژیک ،هندوستان،
قرقیزســتان ،تاجیکستان ،ترکیه ،هلند ،کره جنوبی ،آمریکا ،لهستان ،آرژانتین ،روسیه و ...عناوین متعددی
کسب کرده است.
این مدیر فرهنگی در ادامه به حضور فعال این هنرمند در حوزه هنری اســتان اشاره کرد و اظهار داشت :این
هنرمند عکاس دارای مدرک درجه  2هنری (کارشناســی ارشــد) عکاسی از وزارت ارشاد است و تاکنون در
نمایشگاههای داخلی و خارجی حضور داشته و داوری بسیاری از مسابقات و جشنوارههای عکاسی کشور را
به عهده گرفته است.
محمدنژاد در پایــان به حضور این عکاس جانباز به مدت هفتاد ماه داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی
اشــاره کرد و خاطرنشان ســاخت :داوود عامری دارای مدرک درجه  2هنری (کارشناسی ارشد) عکاسی از
وزارت ارشــاد اســت و همچنین عنوان  Artist Fiapفدراسیون جهانی عکاسی فرانسه را نیز در کارنامه خود
دارد.

دو فیلم از حوزه هرنی چهارمحال بختیاری در جشنواره
فیلم «رشد»
فیلمهای تولید حوزه هنری چهارمحال و بختیاری به بخش مســابقه چهل و هفتمین جشــنواره بینالمللی
فیلم «رشد» راه یافتند.
معاون فرهنگی هنری حوزه هنری چهارمحال بختیاری گفت :فیلم کوتاه داستانی «تا فردا »...به کارگردانی
علی توکلی زانیانی در بخش مســابقه فیلمهای ایرانی و فیلم کوتاه مســتند «بلیت» به کارگردانی مریم آل
مومن دهکردی در بخش معلمان به مسابقه چهل و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم رشد راه یافتند.
قاســم اسماعیلی دهکردی افزود :جشنواره فیلم رشد با محوریت اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ،آموزههای
دینی ،فرهنگ و تمدن ،سبک زندگی و حقوق شهروندی ،تعلیم و تربیت ،توسعه آموزشهای فنی و حرفهای،
مشــارکت اجتماعی و فرهنگی ،حفظ سرمایههای ملی ،علم و زندگی و بخش ویژه از سوی وزارت آموزش و
پرورش برگزار می شود.
به گفته وی ،فیلم «تا فردا  »...راه یافته به جشــنواره رشد با موضوع مدافعان حرم به مدت زمان چهار دقیقه
است که عشق به اهل بیت(ع) را در نگاه مردمان ایران زمین و سربازان مدافعان حرم به نمایش گذاشته است
و سعی در برقراری نوعی ارتباط میان آنها دارد.
وی اظهار داشت :فیلم مستند «بلیت» به کارگردانی مریم آل مؤمن دیگر اثر راهیافته به جشنواره رشد نیز درباره میوه بلوط و تأثیراتی است که این میوه در زندگی روستاییان
مناطق زاگرسنشین دارد.
اسماعیلی گفت« :بلیت» تالش زنان روستایی و عشایری استان را در آبادانی و گذراندن زندگی به تصویر کشیده شده و نوعی راوی سبک زندگی آنهاست.
به گفته وی ،تاکنون آثار تولیدی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در جشــنوارههای مختلف ملی و بینالمللی زیادی شــرکت داشــتهاند و جوایز و عناوین برگزیده برخی از
این جشنوارهها را نیز از آن خود کردهاند.
اسماعیلی افزود :در این دوره از جشنواره بالغ بر  ۱۳۰۰فیلم کوتاه و بلند به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که از این میان  ۱۷۶فیلم کوتاه و بلند در بخش بینالملل۴۰ ،
فیلم از گروه فرهنگیان فیلمساز ۱۱ ،فیلم از گروه دانشجو معلمان و  ۳۵فیلم کوتاه از گروه دانشآموزان فیلمساز برای حضور در بخش مسابقه انتخاب شدهاند.
معاون فرهنگی هنری حوزه هنری چهارمحال و بختیاری افزود :فیلمســازی در اســتان چهارمحال و بختیاری از جایگاه ویژهای برخوردار است و جوانان فیلمساز با استعدادی
در این زمینه در استان فعالیت میکنند.
چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در آذرماه سال جاری به میزبانی مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
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« ۵هفته  ۵فیلم» به پایان رسید

«راه دل» کاری از «مهدی زمانپور کیاسری» به عنوان آخرین گزینه برنامه « ۵هفته
 ۵فیلم» در جمع فیلمسازان و عالقمندان مازنی مورد بررسی قرار گرفت.
«انجمن فیلم بهار نارنج» آخرین برنامه خود را ،چهارشــنبه  17آبان ســال جاری با
نمایش مســتند «راه دل» کاری از «مهدی زمانپور کیاسری» و با حضور کارگردان و
بازیگران فیلم در خیل عالقمندان برگزار کرد.
«انجمن فیلم بهار نارنج» معاونت فرهنگی شــهرداری ساری با همکاری حوزه هنری
مازندران و شــورای اســامی شهر ســاری ،ویژه برنامه « 5هفته  5فیلم» را که ویژه
نمایش و نقد فیلمهای آیینی و عاشورایی بود ،به پایان رسانید.
در هفته پنجم این برنامه ،که با حضور ویژه «علی اصغر یوسف نژاد» نماینده مردم مرکز
استان در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن استانی برگزار شد ،فیلم مستند
«راه دل» به کارگردانی «مهدی زمانپور کیاســری» ،آخرین اثر این فیلمساز در جمع
هنرمندان فیلمســاز و عالقمندان مازندرانی به نمایش درآمده و مورد بررســی قرار
گرفت.
«اســماعیل یوسفیان» پیرمرد روشندل و سوژه اصلی فیلم «مشتی اسماعیل» ،یکی
دیگــر از فیلمهای زمانپور کیاســری ،به همراه یکی از دوســتانش به نام «نصیر» در
تمنای زیارت بارگاه امام حسین (ع)و پیاده روی اربعین ،راهی کربال می شود که پس
از مواجهه با ماجراهای بسیاری در مسیر ،باالخره به کربال می رسد.
ایرج فالح -نویسنده و منتقد -که در این محفل ،برای بررسی فیلم حضور یافت ،ضمن
برشــمردن ویژگی های فیلمهای سفر و جاده ای ،نگاه متفاوت کارگردان و پرداخت
دیگرگونه وی به پیاده روی اربعین را از امتیازات این اثر دانست.
وی در ادامه با اشــاره به نمایشــی بودن بخشهایی از مستند ،ایجاد تغییر در سوژه در

مســیر پیشرفت ماجرا را یک ضرورت عنوان کرد و گفت :ما آن تغییر الزم را در سوژه
اصلی نمی بینیم و از این رو جریان اصلی روایت به عمق الزم نمیرسد.
گفتنی است «مهدی زمانپور کیاسری» نیز پس از نقل دشواریهای ساخت فیلمهای
اینچنینی که دائم در مســیر های شلوغ میگذرد گفت :یکی از رویکردهای مهم فیلم
قرار گرفتن سوژه در موقعیتهای متفاوت و ثبت و ضبط برخوردهای وی با این مسائل
است که فیلم را واجد جذابیت میکند.
همچنین در ادامه ،بررســی فیلم با مشــارکت فعال حضار و طرح پرسشــها و بیان
دیدگاههایی از ســوی آنان و پاسخهایی از ســوی منتقد برنامه و کارگردان فیلم پی
گرفته شد.
مهدی معصومی گرجی معاون فرهنگی هنری حوزه هنری مازندران در حاشــیه این
نشست ضمن کارامد خواندن چنین محافلی برای هنرمندان و مسئوالن هنری خاطر
نشــان کرد :باید این برنامه ها را بطور دائمی در ســطح اســتان برگزار کرد تا هم آثار
فیلمســازان به شایستگی دیده شــده و از آنان تجلیل شود و هم اینکه این نشست ها
بستری باشد برای پیوند هرچه بیشتر هنرمندان جوان با فیلمسازان حرفه ای ،پاسخ
به پرسش های آنان و ایجاد شرایطی برای تولیدات بعدی.
مهدی زمانپور کیاسری ،فیلمســاز مطرح مازندرانی کارگردانی فیلمهایی همچون
«تورا من چشم در راهم» «مشتی اسماعیل» « پاپلی» « راه دل» و ...همچنین عنوان
بیش از چهل جشــنواره معتبر داخلی و خارجی از جمله جشنواره های فجر ،مستند
حقیقت ،رویش ،ویزیون دوریل ســوییس ،فالهرتیا روســیه ،مذاهب ایتالیا ،مستند
قاهره و ...را در کارنامه دارد.

فیلم کوتاه «علمک» ساخته حسین دارابی به
بخش مسابقه داستانی نخستین جشنواره
ملی فیلم کوتاه امید راه یافت /نخستین
جشنواره فیلم امید  3تا  5دی ماه  96در شهر
یزد برگزار می شود.
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استان ها

مسئول واحد تصویری:

مستند «در مسیر پاکـیها» بیانگر عینی وحدت شیعه و سنی است
محمد براتی در گفتگو با پایگاه اطالع رســانی حوزه هنری خراسان جنوبی با اعالم این خبر گفت :این
فیلم با موضوع وحدت شیعه و سنی تهیه شده و روند تولید این فیلم از پاییز  95در ایران آغاز شده که
پس از تصویربرداری در عراق و پاکستان ،در آذر ماه  96به پایان رسیده است.
فیلم مستند «در مسیر پاکـــیها» محصول مشترک حوزه هنری خراسان جنوبی و اداره کل اوقاف و
امور خیریه خراسان جنوبی می باشد که به تهیهکنندگی و کارگردانی محمد براتی طی سالهای  95و
 96تولید شده است.
محمد براتی در گفتگو با پایگاه اطالع رســانی حوزه هنری خراسان جنوبی با اعالم این خبر گفت :این
فیلم با موضوع وحدت شیعه و سنی تهیه شده و روند تولید این فیلم از پاییز  95در ایران آغاز شده که
پس از تصویربرداری در عراق و پاکستان ،در آذر ماه  96به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه این فیلم در دو نســخه متفاوت موضوعی تولید شده است گفت  :مستند برون مرزی
«در مســیر پاکیهای  »1روایت ســفر پر از مخاطره زائران پاکستانی به عتبات عالیات و بیان عشق و
ارادت آنها به اهل بیت میباشد که در ایام اربعین حسینی از شبکههای قرآن و سه سیما از رسانه ملی
پخش گردید و نسخه دوم آن یعنی «در مسیر پاکیهای  »2بیانگر وضعیت مسلمانان پاکستانی است
که چند سالیست با پدیده تکفیر مواجه هستند و استعمار جهانی تالش دارد با ایجاد تفرقه و دشمنی
میان شیعه و سنی به اسالم هراسی و خدشه دار کردن اسالم ناب محمدی بپردازد.
براتی خاطر نشان کرد :این فیلم به موضوع تکفیر و نحوه شکلگیری این پدیده میپردازد و در آن تالش شده است با بیان برخی واقعیتها و اشاره به عظمت و شکوه
پیاده روی اربعین ،به عنوان جلوه گاه عشــق و انســانیت و خواستگاه صلح جهانی ،چهره حقیقی اسالم را که استکبار جهانی سعی دارد آن را مخدوش جلوه دهد ،به
شکل واقعی به مخاطبین ارائه دهد.
از دیگر عوامل این فیلم می توان از مجید کریمیان به عنوان مدیر هماهنگی امور بینالملل ،سمانه عباس پور به عنوان دستیار کارگردان ،سعید فوداجی به عنوان
تصویربردار ایران و عراق ،نعیم به عنوان تصویر بردار پاکستان  ،احمد علی صادقی به عنوان مترجم اردو و پریسا فوداجی به عنوان مترجم انگلیسی نام برد.
گفتنی است نسخه دوم این فیلم بزودی طی مراسمی بصورت رسمی رونمایی خواهد شد.

نشست هماندیشی معاونین و مسوولین
واحدهای هرنی با حضور استانهای آذربایجان
رشقی ،آذربایجان غربی و اردبیل
بازدید رئیس هیات مدیره محرتم موسسه
فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز  ،بهمراه مدیر
عامل محرتم موسسه ومدیر محرتم واحد
بازرسی موسسه از روند بازسازی سینام
فلسطینبروجرد
ماهنامه داخلیسازمان سینمایی حوزه هنری آذر 1396

43

حضور سازمان سینمایی حوزه هنری با چهار فیلم مستند در یازدهمین جشنواره سینماحقیقت

44

ماهنامه داخلیسازمان سینمایی حوزه هنری آذر1396

