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سخننخست
«سینما پاتوق»حوزه هنری و پاسخ به یک نیاز مهم
ســینمای ایران از فقر محفل و گفتگوهای رودرو و فقدان دیالــوگ رنج می برد.
جشــنواره های زیادی در طول ســال برپا می شــود ،ســمینارها و همایش های
جورواجوری اما ،متاسفانه عدم هم نشینی های صمیمانه و بی غرض و مرض و نبود
محفل های گفتگویی باعث شــده تا با فضایی اکنده از مسمومیت ،کدورت و فترت
مواجه باشیم.
فقر پاتوق های فرهنگی و سینمایی باعث شده تا بخشــی از بار این مسئولیت به
اشتباه بر دوش کافه ها و کافی شاپ ها بیفتد .فضای اداری و خشک بسیاری از مراکز
فرهنگی و سینمایی ما این امکان را سلب کرده تا کارکردهای واقعی و پایگاهی شان را
حفظ کنند .از این رو ،در اتمسفر سرد و دلمرده سینما ایجاد و راه اندازی پاتوق های
سینمایی و فرهنگی نعمتی است.
خوشبختانه ،سازمان سینمایی حوزه هنری در یکی دوســال اخیر با افق نگاهی
تازه نشان داده که در جستجوی مسیرهای موثر است .در این عرصه با ایجاد«سینما
پاتوق» تداعی سال های خیلی دور را برای عالقمندان سینما ایجاد کرد که در اوج فقر
و محدودیت آثار سینمایی ،دسترسی به محصوالت سینمای کالسیک و فیلم های
روز دنیا را در قالب سالن سینما کوچک فراهم آورد که برای نسل ما همواره خاطره
انگیز مانده است.
«سینما پاتوق» نیاز سینماست .نیاز ســینماگران است .آن ها ،نیاز دارند کنار هم
بنشــینند و اثار یکدیگر را ببینند ،نقد کنند و به چالش بکشند .از سر و کول هم باال
بروند و نفس به نفس با اهالی رسانه به کشف الیه های زیرین فیلم ها بپردازند.
ابتکار حوزه هنری در راه اندازی«ســینما پاتوق»و ایجاد بسترهای مناسب برای
تقویت مناسبات فیمابین فیلمسازان ،دســت اندرکاران و فعاالن رسانه و نیز ،ایجاد
فرصت برای فیلم هایی که از فجر یا از اکران جا می مانند و امکانی برای عرضه و دیده
شدن ندارند انصافا ارزشمند و مغتنم است.
سینما به پاتوق های استمراری و دائمی نیاز دارد .ســینماگران نیاز دارند دائم با
منتقدان و رسانه ها به مثابه ویترین افکار عمومی کنار هم بنشینند و به رصد و تحلیل
مضامین و نیازهای اجتماعی ،منافع ملی و بین المللی و شناسایی جایگاه فیلم های
ایرانی در چشم اندازهای جهانی بپردازند .نوعی گفتگو و تماس دوسویه در دل پاتق
های سینمایی .کاری که خوشبختانه اگر چه دیرهنگام ولی درست و ضروری بخش
سینمای حوزه هنری آغاز کرده است.
از دیگر سو ،ساالنه دهها فیلم با ســرمایه گذاری هنگفت در کشور تولید می شود
که ره به جایی نمی برند .نه بر پرده سینماها و نه در جداول جشنواره ها جایی ندارند.
بواقع ،ماحصل ماهها و ســال ها مجاهدت و تالش مجموعه بزرگی از سینماگران در
بایگانی ها خاک می خورد و یا در حســرت چند سئانس اکران می سوزند .جشنواره
فجر هم به دلیل محدودیت هایش در خوشبینانه ترین حالت تنها قادر است یک سوم
این آثار را نمایش دهد .پس یک ظرفیت بزرگ تر به آســانی نادیده گرفته می شود.
اگرچه ممکن است چند تایی هم مستقیم راهی سینماها شوند؛ با این حال فیلم های
خوب و نجیب زیادی باقی می مانند که هم سازندگانشان تشنه عرضه و نمایش آن
ها هستند و هم بخش عظیمی از بدنه ســینما ،رسانه ها و منتقدان کنجکاوند آن ها
را رصد کنند و ببینند.
«سینما پاتوق»حوزه هنری پاســخ به خالیی است که وجود دارد .هر چند در اغاز
راه اســت ولی می تواند قدمی در این وادی بردارد .گامی درست ،کارآمد و ضروری.
فضایی که با جهت دهی های هوشمندانه؛ و فرصت دهی برای بهره گیری از حضور
متنوع رسانه ها و سینماگران کارکردهای وسیع سینمایی و اجتماعی داشته باشد.

رویدادها
رئیس حوزه هنری کشور:

 ۶هزار صندلی به ظرفیت سینمایی کشور افزوده شده است
رئیس حوزه هنــری با بیان اینکــه  ۶هزار
صندلی به ظرفیت ســینمایی کشور افزوده
شده ،گفت :تا مهرماه سال آینده این ظرفیت
به  ۱۰هزار صندلی خواهد رسید.
به گزارش ســوره ســینما ،محسن مومنی
شــریف دوشــنبه( 18دی مــاه) در جمــع
خبرنگاران به تشــریح خدمات حوزه هنری
در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پرداخت
و اظهار داشت :ما سعی کردیم پس از فروکش
هیاهوی ابتدایی این حادثه ورود پیدا کنیم و
وظیفه خود را انجام دهیم.
رئیس حوزه هنری کشور افزود :با توجه به
تجربیاتی از زلزله های گذشته داریم با گذشت
زمان احساسات اولیه فروکش می کند و حضور
مردم در مناطق زلزله زده کم رنگ می شود و
در این موقعیت که کودکان و نوجوانان به نوعی
تنها شده اند ما حضور پیدا کردیم و یک تیم از
هنرمندان طی  ۲هفته اخیر فعالیت خود را در
این مناطق آغاز کردند.
مومنی شــریف با تاکید براینکه نباید مردم
مناطق زلزله زده را به دست فراموشی سپرد،
خاطر نشان کرد :هدف از استقرار تیم هنری
در این مناطق بازســازی روحی و روانی قشر
کودک و نوجوان اســت کــه از فضای رعب و
وحشت دور شوند و لحظات خوشی را داشته
باشند.
وی در ادامه یادآور شد :یکی از برنامه های

حوزه هنری نسبت به مناطق زلزله زده بحث
معماری اســت چرا که این نگرانی وجود دارد
بویــژه در مناطقی که از اصالــت برخوردارند
مانند روستاها و بخشی از شهرها که فقط برای
اینکه سرپناهی داشته باشند خانه هایی ساخته
می شود که نسبتی با هویت ملی و روحیات آن
مناطق ندارد.
به گفته مومنی این عدم تناســب ساخت و
سازها با روحیات مردم منطقه در آینده مساله
ساز خواهد شد.
وی تصریح کرد :در این راستا مرکز معماری
حوزه هنری با حضور فعال مسئولین استان و
بخش معماری دانشگاه رازی استان کرمانشاه
مذاکراتی داشــته که طرح هایی که مناسب
با فرهنگ کشور برای ســاخت و سازها است،
داده شود.
مومنی گفت :بر همین اساس فراخوانی در
سطح کشــور اعالم و طرح هایی که برجسته
باشــد انتخاب و جهت عملیاتی شــدن ارائه
خواهد شد و از طرح های برجسته برای بخش
های عمومی شــهر مثل میادین ،پیاده روها و
اماکن تفریحی استقبال می شود.
وی با اشاره به اینکه اســتان کرمانشاه می
تواند در حوزه معماری ایــن حادثه را به یک
فرصت تبدیل کند ابراز داشــت :در این اقدام
همکاری مسئولین امر به خصوص استانداری
بسیار موثر است.

وی در بخش دیگری از سخنانش اشاره ای به وضعیت سینماهای کشور
کرد و اظهار داشت :در نظر داریم سینماهای کشور را به سینماهای چند
سالنه تبدیل کنیم و سینما پیروزی کرمانشاه هم یکی از آنها خواهد بود
که باید ردیف بودجه آن از طریق استان تعریف شود.
وی با اعالم اینکه حوزه هنری از سال گذشته تا امسال  ۶هزار صندلی
به ظرفیت سینمایی کشور افزوده است ،بیان کرد :تا مهرماه سال آینده
این ظرفیت به  ۱۰هزار صندلی خواهد رسید.
رئیس حوزه هنری کشور خاطر نشــان کرد :در حال حاضر  ۹۰سالن
سینما به طور فعال در  ۱۹استان کشور داریم که سینما آزادی کرمانشاه
با  ۵۰۱صندلی هم یکی از آنهاست.
وی در ادامه استقبال مردم کشور را از نمایشگاههای کتاب را کم نظیر
دانست و تصریح کرد :بخش قابل توجهی از آثاری که از مرزها فراتر رفته
از استانهای کم برخوردار بوده اما در کشورهایی مانند عراق و لبنان از آنها
بسیار استقبال شده است.

سهم  32درصدی حوزه هنری از اکران آذرماه
سینماهای حوزه هنری در آذرماه امسال،
شاهد افزایش مخاطبان بودند.
به گزارش سوره ســینما ،محمود کاظمی
مدیر عامل این موسسه گفت :آذرماه امسال
با وجود ســرما و زلزلــه فروش ســینماها
چنــدان ناامید کننده نبــود .اگرچه معموال
در فصل سرما ،شاهد ریزش مخاطب هستیم
اما نمایش فیلمهــای کمدی و چند فیلم که
نسبتا مخاطب باالیی داشتند به گیشه رونق
داد .به شکلی که در سراســر کشور ،پس از
نوروز که فصلی ویژه برای اکران است شاهد
افزایش مخاطبان بودیم.
وی ادامه داد :سینماهای حوزه هنری هم
مانند دیگر سینماهای ایران ،آذرماه فروش
خوبی داشــتند و بیش از  690هزار نفر در
ســینماهای این نهاد فیلم دیدند .در آذرماه
 ۲.۱۴۱.۰۰۰نفر در سینماهای کل ایران به
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تماشای فیلمها نشســتند و با احتساب این
رقم ،میتوان گفت سهم ســینماهای حوزه
هنری  32درصد از این رقم بوده است .سهم
ایــن نهاد  23درصد از ســالن های کشــور
اســت و این میزان مخاطب نسبت به تعداد
سالنها ،قابل توجه است.
کاظمی در بخــش دیگری از ســخنانش
گفــت :بهمن ســبز همچنان به بازســازی،
نوســازی و تجهیــز ســینماهایش ادامــه
میدهد .اما متاســفانه در بعضی اســتا نها،
وعد ههایی که مســئولین شــهری و استانی
برای مشارکت در پروژه ها میدهند ،عملی
نمیشــود و ایــن رونــد کار را مختل کرده
است.
وی افــزود :همــان طور که پیــش از این
اعالم شد ،ســینما فلســطین بروجرد پس
از بازســازی کامــل ،آخــر بهمن مــاه به
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بهر هبرداری میرســد .ســینما قــدس تبریز که بازســازی و به
دو ســالن مجهز تبدیل شــده ،پایان دی ماه بازگشایی میشود.
ســاخت مجتمع فرهنگی تفریحی در ســیاهکل آغاز شده و این
مجتمع ســال آینده به بهر هبرداری میرســد و پردیس ساحل
اصفهان نوروز  97افتتاح میشود.

رویدادها
نمایش فصل نرگس و ایتالیا ایتالیا در جشنواره منار صوفیه بلغارستان
دو فیلم ســینمایی «فصل نرگــس» و «ایتالیــا ایتالیا» در
دهمیــن دوره جشــنواره بینالمللی فیلم «منــار صوفیه» به
نمایش در خواهند آمد.
به گزارش سوره سینما ،پخش بینالملل فیلمهای سینمایی
«فصل نرگس» به کارگردانی و نویســندگی نــگار آذربایجانی
و تهیهکنندگــی ســحر صباغ سرشــت و «ایتالیــا ایتالیا» به
کارگردانی کاوه صبا غزاده و تهیهکنندگی مهدی صبا غزاده را
سازمان سینمایی حوزه هنری برعهده دارد.
فیلم ســینمایی «فصل نرگس» در روزهای جمعه  12ژانویه
( 12دی ماه) و دوشــنبه  15ژانویه ( 25دی ماه) و همچنین
فیلم ســینمایی «ایتالیا ایتالیا» در روزهــای  14و  16ژانویه
در سالنهای یورو سینما ،ســینما هاووس و کالچر هاووس به
روی پرده خواهند رفت.
جشــنواره «منار صوفیه» با هدف آشــنایی مردم بلغارستان
با فرهنگ و آداب جهان اسالم هرساله در شــهر سوفیا کشور
بلغارســتان برگــزار میشــود .در ایــن جشــنواره فیلمهای
منتخبی از خاورمیانه و آفریقای شــمالی شامل فیلمهای بلند
سینمایی ،مســتند و کوتاه به نمایش در میآیند.
شایان ذکر است این جشنواره از  12الی  29دی ماه در شهر
صوفیه کشور بلغارستان برگزار میشود.

نخستین جشنواره بینالمللی فیلم و عکس «البرز» برگزار میشود

نخســتین جشــنواره بینالمللی فیلم و عکس
«البرز» از  ۲۰تا  ۲۴اردیبهشــت ســال آینده با
محوریت تبیین جایگاه حماســی زنان و کودکان
در جنگ در کشور برگزار میشود.
به گــزارش ســوره ســینما ،روابــط عمومی
این رویداد ســینمایی با اعالم این خبــر افزود:
سازمان بسیج هنرمندان استان البرز در راستای
تحقق رهنمودهای مقام معظــم رهبری و ابالغ
سیاســتهای کلی مبتنی بر تبییــن مولفههای

فرهنگ ایثار ،شهادت ،مقاومت و با هدف تشویق و
ترغیب هنرمندان ایران اسالمی به فعالیت موثر در
زمینهی ترویج نقش این مولفهها در مسیر انقالب
اسالمی ،نخســتین جشــنواره بینالمللی فیلم
کوتاه و عکس با موضوع تبیین جایگاه حماســی
زنان و کودکان در جنگ را در آســتانهی سالروز
فتح خرمشــهر ( ۲۰الی ۲۴اردیبهشت تا )۱۳۹۷
دراستان البرز برگزار می نماید.
«ارتقای سطح بینش و آگاهی جامعه نسبت به

ارزشهای معنوی»« ،کمک به تولید محتوا و توســعهی آن در
قالب حمایت از محصوالت فرهنگــی به ویژه تولید فیلم کوتاه و
عکس و دســتیابی به آثار فاخر تصویری در این زمینه»« ،ایجاد
بسترهای مناسب از طریق تبادل تجربیات ارزنده و تعامل میان
سینماگران ،صاحبنظران ،متخصصان و مخاطبین در راستای
گســترش فرهنگ بهرهوری از دســتاوردهای مبتنی بر ایثار،
شهادت و مقاومت»« ،زمینهسازی و کمک به انتشار پژوهشها
و پخش فیلم و عکس در رابطه با وظایف و اهداف سازمان بسیج
هنرمندان در سطح رســانههای داخلی و خارجی»« ،شناسایی
اســتعدادها و تقدیر از برترین پدید آوردگان آثار هنری مرتبط
با موضوعات جشــنواره»« ،معرفی زنان و کودکان تاثیرگذار در
زمینهی فعالیتهــای مربوط به محور مقاومــت و پایداری در
جهان» و «تشویق مولفان ،مؤسسات و نهادهای حقیقی و حقوقی
فعال ،با هدف گســترش فعالیتهای فرهنگی-هنری از جمله
آهداف این رویداد سینمایی اعالم شده است.
برپایه این خبر؛ این جشنواره ســینمایی در قالب بخشهای
رقابتی شــامل :فیلم کوتاه ملی و بینالمللی ،مسابقه عکس ،و
مسابقه ویژه و بخشهای غیررقابتی شــامل :نمایشهای ویژه،
نشستها ،نکوداشتها و بزرگداشتها طراحی شده است.
این جشنواره از سوی سازمان بسیج هنرمندان استان البرز و
با همکاری حوزه هنری اســتان البرز ،اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی البرز از  ۲۰الی  ۲۴اردیبهشت ۱۳۹۷در کرج و همزمان
در سراسرکشور به دبیری ناصر باکیده برگزار خواهد شد.
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رویدادها
یزدان عشیری در آستانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر خبر داد:

فراخوان بهروزرسانی اطالعات سینماگران منتشر شد

در آستانه سي و ششمين دوره جشنواره فيلم فجر ،سایت بانک
جامع اطالعات سینمای ایران «سوره سینما» دور جدید بروزرسانی
اطالعات هنرمندان را آغاز کرد.
به گزارش سوره سنیما ،يزدان عشيري مديرروابط عمومي و امور
محافل سازمان سينمايي حوزه هنري گفت :این بروزرسانی شامل
پرونده افراد ،موسسات سینمایی ،جشــنوارهها و فیلمها است که
تمامی صنوف سینمایی میتوانند با مراجعه به آدرس:
 www.sourehcinema.com/Default.aspxو تکمیل فرم
فراخوان اطالعات خود را تکمیل کنند.
وی ادامه داد :سایت بانک اطالعات سینمای ایران «سوره سینما»
تنها بانک جامع اطالعاتی ســینماگران است که پرونده فیلمهای
تاریخ سینمای ایران از ابتدا تاکنون به همراه کلیه اطالعات مربوط
به آنها (عوامل فیلم ،مشــخصات فنی ،خالصه فیلــم ،بیوگرافی و
سوابق هنری سینماگران ایرانی) ،بزرگترین گالری عکس سینمایی
(شــامل عکسهای صحنه ،پشت صحنه و پوســتر) برای فیلمها،
همچنین پرونده کامل جشــنوارهها (شــامل قوانیــن و مقررات،
فیلمها ،جوایز ،تصاویر و )...مانند :جشــنواره بینالمللی فیلم فجر،

جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان ،جشن
خانه سینما ،جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت،
جشــنواره بینالمللی فیلم رشد و  ...در این بانک
گردآوری شــده و پرونده فیلمهای سینمایی به
تفکیک سال تولید از  1309تاکنون در آن ارائه
شده است.
به گفته وی ،عالوه بر اطالعــات مربوط به 32
هزار و  439سینماگر از سال  1309در این بانک،
سه هزار و  507پروند فیلم شامل آلبوم عکسها،
خالصه داســتان و تیتراژ ،همچنیــن اطالعات
مربوط به  765شــرکت و فیلمهای تولید شده
آن معرفی شده است .محتوای این بانک شامل:
تاریخچه سینمای ایران ،معرفی فیلمهای ساخته
شده ایرانی به همراه کلیه اطالعات مربوط به آنها
(عوامل فیلم ،مشــخصات فنــی ،خالصه فیلم،
بیوگرافی و سوابق هنری ســینماگران ایرانی) از
سال  1309تا کنون است ،بزرگترین گالری عکس
سینمایی (شامل عکسهای صحنه ،پشت صحنه و
پوستر) برای فیلمها ،افراد و جشنوارهها ،گزارش
کامل از نتایج جشنوارههای داخلی و بینالمللی و
رویدادهای روز آن ،امکان دسترسی به اطالعات
روز سینماهای تهران به طور کامل ،بخش آرشیو
عکس شامل عکس فیلم ،پشــت صحنه فیلم و
هنرمندان میشود.
مديرروابط عمومــي و امور محافل ســازمان
ســينمايي حــوزه هنــري همچنیــن ،عنوان
کرد :پرونده کامل (شــامل قوانیــن و مقررات،
فیلمها ،جوایز ،تصاویــر و )...از اطالعات مربوط
به جشــنوارههای مهم سینمایی کشــور مانند:
جشــنواره بینالمللی فیلــم فجر ،جشــنواره

بینالمللی فیلم کودک و نوجوان ،جشــن خانه
ســینما ،جشــنواره بینالمللی فیلــم مقاومت،
جشــنواره بینالمللی فیلم رشــد در این بانک
گردآوری شــده و پرونده فیلمهای سینمایی به
تفکیک سال تولید از  1309تاکنون در آن ارائه
شده است.
وی با بیــان اینکه دسترســی بــه اطالعات
شــرکتهای تولید و پخش از دیگر خدمات این
مرجع اطالعاتی سینمای کشور است خاطر نشان
ساخت :فهرســت کاملی از معرفی شرکتها به
همراه آدرس و شــرح فعالیتها در آن ارائه شده
است .همچنین ،اطالعات مربوط به اعضای صنوف
مختلف سینمایی در آن تهیه شده به عنوان مثال:
آمار و اطالعات تعداد چهار هزار و  27نویسنده،
چهل و هفت هزار و  522بازیگر ،سه هزار و 814
تهیه کننده سینما قرار گرفته و آمار بقیه صنوف
مثل صدابردار ،منشی صحنه ،تدوین و ...نیز ارائه
شده است.
به گفته وی؛ حوزه هنری در راســتای بســط
و گســترش فرهنگ سینمایی کشــور در سال
 1382اقدام به سازمان دهی و احداث بانک جامع
اطالعات سینمای ایران«ســوره سینما» نموده
که خوشــبختانه عالوه بر ایجاد محیطی سالم و
مفید گامــی بلند در این عرصه حســاس و مهم
فرهنگی برداشــته و قطعا ،تقویت و توسعه بانک
اطالعاتی سازمان سینمایی حوزه هنری به عنوان
بزرگترین مرجع اطالعاتی ســینمای کشور و
تامین کننده بســیاری از نیازها و ضرورتهای
پژوهشی و اطالعاتی مستلزم تعامل و همکاری و
مساعدت همه سینماگران کشور است.

حضور مستند « »A157در جشنواره بینالمللی فیلم داکا
فیلم مستند « »A157به کارگردانی بهروز نورانی پور از تولیدات
مرکز مستند سوره در ادامه درخشــشهای جهانیاش این بار در
شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم داکا به نمایش در آمد.
به گزارش سوره سینما ،جشــنواره فیلم داکا با شعار «فیلمهای
بهتر ،مخاطبان بهتر و جامعه بهتر» از  22الی  30ام دی ماه ســال
جاری در شهر داکا پایتخت کشور بنگالدش برگزارشد.
در این دوره  150عنوان فیلم بلند ســینمایی ،کوتاه و مستند از
 60کشور جهان در  6بخش مختلف این جشنواره به نمایش درآمد
و فیلم مستند « »A157در بخش «فیلمهای معنوی» با دیگر آثار
راه یافته به رقابت پرداخت .در این بخش فیلمهایی با مضامین اشاعه
گفتمان عمومی در غالب ایمان و معنویات انسانی معرفی میشوند.
این مستند پیشتر در جشــنوارههای مهم بینالمللی به نمایش
درآمده و آخرین جایزه این فیلم از بیستمین جشنواره مذهب امروز
ایتالیا است.
6
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رویدادها
نمایش
«ایتالیا ایتالیا»
در جشنواره بین المللی
چنای هندوستان
فیلم سینمایی «ایتالیا ایتالیا» به کارگردانی کاوه صباغزاده در پانزدهمین دوره
جشنواره بینالمللی فیلم چنای به نمایش درآمد.
به گزارش سوره سینما ،فیلم «ایتالیا ایتالیا» که پخش بینالملل آن را سازمان
سینمایی حوزه هنری برعهده دارد ،پیش تر در جشنواره ایرانیان لندن به نمایش
درآمده بود که با استقبال خوب تماشاگران همراه بود.
جشنواره بینالمللی فیلم چنای هندوستان از  23آذرماه آغاز و تا  30آذر برگزار
شد.
شهر چنای در جنوب شرقی کشور هند قرار دارد که از مراکز فرهنگی کشور هند
می باشد و این جشنواره با همکاری بنیاد تقدیر سینمای هند با نمایش فیلمهای
منتخب سینمای جهان جهت ارتقای سطح کیفی سینمای غیرتجاری ،در این شهر
برگزار میشود.

پرس تی وی مستندهای جریان ساز ایرانی را بررسی میکند:

آغاز «مستند و گفتوگو» با « »A157بهروز نورانی پور

مجموعه برنامه «مســتند و گفتوگو» (Doc
 )And Talkکه با هدف معرفی سینمای مستند
ایران و بررسی برترین مســتندهای تولید داخل
کشور در شبکه پرس تی وی در حال تولید است،
در اولین قسمت خود به مســتند تحسین شده
« »A157اثر بهروز نورانی پور میپردازد.

به گزارش سوره سینما ،اولین قسمت از این برنامه
که به تهیهکنندگی و کارگردانــی کیانوش الطافی
تولید میشود ،به زودی در جدول پخش این شبکه
قرار خواهد گرفت.
در هر قسمت از برنامه ،در مدت زمان  15دقیقه،
یک اثر شاخص ایرانی معرفی و بخشهایی از مستند
موردنظر نیز پخش و در قالب گفتار متن ،بررســی
میشود .همچنین دوربین این برنامه در مکا نهای
مختلف با سازنده مســتند همراه شده و توضیحات
وی در باره مستند موضوع برنامه را نیز ثبت میکند.
تاکنون تولیــد اولین قســمت از مجموعه برنامه
«مستند و گفتوگو» به پایان رســیده است که به
بررسی مســتند  A157ســاخته بهروز نورانیپور
میپردازد.
مستند  A157عمق فروپاشی انسانیت در جنایات
و جنگافروزی داعش را به تصویر میکشــد .ســه
خواهر نوجوان کُردتبار ســوری که پدر خود را ۲۰
روز قبل از سقوط شهر توسط گروه داعش از دست
داده انــد ،در جریان حمله داعش بــه محل زندگی
شــان ،مورد تجاوز قرار میگیرند .آنها که باردارند
و پس از حمله ،اطالعــی از مادر خود نیــز ندارند،

حاال با انبوهی از ســوالهای دهشتناک و آینده ای
نامعلوم و سیاه ،در یکی از اردوگاههای سازمان ملل
زندگی میکنند .مســتند ،روایت زندگی «روکن»،
«هیلین» و «ســوالف» اســت که بدون خانواده و
مدرک شناسایی به نوعی زندانی شده اند و ....
این مســتند محصول ســال  1394مرکز مستند
سوره است و جایزه ویژه هیئت داوران شامل تندیس
جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه  ۲۰۰۰دالری نهمین
جشنواره بینالمللی سینما حقیقت ،سیمرغ بلورین
بهترین مستند سی و چهارمین جشنواره بین المللی
فیلم فجر و جوایزی از جشنوارههایی چون واچ داگز
لهستان ،سینیه دو نویی فرانســه ،فیلم باف سوئد و
چمبری فرانسه و  ...را از آن خود کرده است.
نســرین حســینی (تدوینگــر) ،علــی میرزایی
(گرافیســت) ،زهرا ترابی (دســتیار تهیــه و برنامه
ریز) و گلناز فرهودی (نریتور) از جمله عوامل تولید
مجموعه برنامه «مستند و گفتوگو» (Doc And
 )Talkهستند.
پخش «مستند و گفتوگو» از آنتن پرس تی وی،
در آینده نزدیک شروع خواهد شد.
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رویدادها
خردمندان
با  ۲اثر در
جشنواره فیلمهای
ورزشی
فیلمهای راه یافته به بخش مســابقه یازدهمین جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی
ایران معرفی شد.
به گزارش سوره سینما ،بر این اســاس فیلمهای کوتاه «گزارشگر» و «جایی میان ابرها»
به کارگردانی ســیدمحمدرضا خردمندان به بخش مسابقه فیلمهای کوتاه این رویداد راه
یافتند.
خردمندان پیش از این توانســته بود با فیلم کوتاه «گزارشگر» در دوره پیشین ،مدال
بلورین و لوح تقدیر بخش فیلمهای کوتاه ســیوپنجمین جشنواره جهانی فیلمهای ورزشی
 ۲۰۱۷میالن ( )FICTSرا کسب کند.
یازدهمین جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی ایران از  ۲۵الی  ۲۸دی ماه  ۹۶در
سینما فلسطین تهران برگزار شــد و آثار برتر به جشنواره جهانی فیلم های ورزشی ۲۰۱۸
میالن معرفی شدند.

«بیست و یک روز بعد»
نامزد بهترین طراحی صحنه
«مدال خورشیدی»

با اعالم اسامی برگزیدگان فراخوان
بیستوششمین اجالس رسارسی مناز ،فیلم
داستانی «رویای گلها» به کارگردانی
یوسف جعفری محصول باشگاه فیلم سوره
در بخش آثار منایشی موفق به کسب رتبه
دوم بهرتین فیلم شد.
8

کامیاب امین عشــایری ،طراح صحنه و لباس فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» در بخش
بهترین طراح صحنه فیلم ســینمایی نامزد دریافت جایزه «مدال خورشیدی» شد« .سیانور» و
«تابستان داغ» دیگر نامزدان این بخش بودند.
به گزارش سوره سینما ،سومین دوره مراسم اهدا «مدال خورشــیدی» که به معرفی بهترین
طراح صحنه در  3بخش تئاتر ،سینما و تلویزیون اختصاص دارد روز شنبه  ۲۵آذر برگزار شد.
این مراسم به همت موسسه فرهنگی هنری کارنامه و دانشکده هنرهای نمایشی دانشگاه تهران
برگزار شد.
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رویدادها
با اکران فیلم سینمایی «نفسهایآرام»

«سینما پاتوق» سازمان سینمایی حوزه هنری آغاز به کار کرد
اولین جلســه نمایش فیلم «ســینما پاتوق» با
اکران و حضور بازیگــران فیلم «نفسهای آرام» و
جمعی از اهالی سینما و رسانه روز گذشته  18دی
ماه در سالن شهید آوینی حوزه هنری آغاز شد.
به گزارش سوره سینما؛ برنامه فرهنگی «سینما
پاتوق» بــه منظور توســعه تعامل ســینماگران،
حمایت از فیلمســازان جوان و گسترش مراودات
بین اهالی رســانه و هنرمندان و بسترسازی برای
معرفی بهتر محصوالت ســینمای ایــران زیر نظر
روابطعمومي و امور محافل ســازمان ســینمایی
حوزه هنری ایجاد شده است.
به همین منظور «سینما پاتوق» حوزه هنری این
هفته روز  18دی ماه به فیلم سینمایی «نفسهای
آرام» ساخته میثم هاشمی طبا و به تهیهکنندگی
علی مصفا و محمود غالمی اختصاص داشت که با
حضور عوامل و بازیگران این فیلم برگزار شد.
در خالصه داستان فیلم ســینمایی «نفسهای
آرام» آمده است :محیا و رضا زوج جوانی در آستانه
ازدواج هســتند .رضا مهندس معمار است و محیا
شاگرد و نامزد اوســت .حادثهای برای محیا اتفاق
میافتد که مســیر زندگــی هر دوی آنهــا تغییر
میکند.
کــوروش تهامی ،محمــود پاکنیــت ،همایون
ارشــادی ،لیال بلوکات ،آوا دارویــت ،با هنرمندی
جعفر دهقان و شــهرام عبدلی از جمله بازیگران
این فیلم هستند.
دیگــر عوامل این فیلــم عبارتند از :نویســنده،
کارگردان و طراح صحنه و لباس :میثم هاشــمی
طبا ،تهیهکننده و مشــاور کارگردان :علی مصفا،
مدیر فیلمبــرداری و مجری طرح :حافظ احمدی،
مدیــر تولیــد :علیرضا بیــات ،صدابــردار :جعفر
علیان ،دســتیار اول کارگردان و برنامهریز :مریم
پدمه ،منشــی صحنه :فرشــته عروجی ،دستیار
دوم کارگردان :ابوالفضل حمیــدی ،عکاس :طناز
هاشمی طبا ،مشاور رسانهای :بهناز شیربانی ،طراح
گریم :علیرضا خورشــید ،مجریــان گریم :مهدی
قاســمزاده ،شــعف محمودزاده ،مدیر تدارکات:
اصغر جبارپور ،دســتیار اول فیلمبردار :مصطفی
معمار ،دســتیار دوم فیلمبردار :حمیدرضا زارعی،
گروه فیلمبــرداری :مهدی میر عالیی ،محســن
شالی ،علی محمدپور ،محمدجواد رستگار ،اجرای
صحنه :امیرحسین مدرس ،دستیار صحنه :مهران
محمدیان ،دســتیار لباس :آریاناز ضرابی ،دستیار
صدابردار :جواد شــعبانی ،گروه تــدارکات :مراد
خانهزاد ،محمد مهری.
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گزارش

کارگاه فیلمنامه نویسی کودک و نوجوان حوزه هنری افتتاح شد

سینمای کودک سینمای آینده است

نخستین جلسه تشکیل «کارگاه فیلمنامه نویسی
کودک و نوجوان حوزه هنری» با حضور صادق رضایی
رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان و چند تن از
نویسندگان حوزه کودک و نوجوان در عرصه سینما
در سالن کنفرانس سازمان سینمایی حوزه هنری
برگزار شد.

به گزارش سوره ســینما ،در این مراسم سید صادق
رضایی ،رئیس حــوزه هنری کــودک و نوجوان ،در
کارگاه فیلمنامهنویســی این مرکز که عصر روز ســه
شــنبه  12دیماه با حضور جمعــی از عالقهمندان در
حوزه هنری برگزار شــد ،گفت :مزیت نســبی حوزه
هنری در فیلمنامهنویسی کارگاهی عالوه بر برگزاری
کارگاههای آموزشی ،تولید فیلمنامه و ساخت فیلم با
به نمایش درآوردن فیلمها با مشــکل روبهرو نیست؛
چرا که امکاناتی که حوزه هنری در عرصه اکران فیلم
10

دارد این توانایی را در اختیارش میدهد که فیلمهای
تولیدی خود را بهراحتی نمایش دهد.
وی افزود :بر اســاس ســند راهبردی حوزه هنری
کودک و نوجوان مقرر است تا این مرکز در سه محور
انقالبی اســامی با رویکرد کودک و نوجــوان ،دفاع
مقدس و ســبک زندگی در حوزه فیلم حضور داشته
باشد.
رضایی گفت :آنچه ســینمایی کودک و نوجوان را
از دیگر سینمای کشــور متمایز میسازد ،شخصیت
وجودی کودک و نوجوان است .چرا که فیلمنامه نوشته
شده و فیلم تولیدی باید مختص به کودک و نوجوان و
برای مجذوب کردن آن تولید شود.
رضایی با تاکید بر نیازسنجی مناسب برای سینمای
کودک و نوجوان گفــت :کودک و نوجــوان امروز به
فیلمهایی احتیاج دارد که متناســب با نیازش تولید
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شــود .فیلمنامهنویس کودک و نوجوان باید زبان این
قشر از جامعه را بشناسد و با توجه به آن دست به قلم
شود.
وی ادامه داد :نجات ســینمای ایران در گرو ساخت
فیلم کودک و نوجوان است .اگر ما توجه کافی به این
موضوع داشته باشیم بیشــک آینده درخشانی برای
ســینمای کشــور در پیش خواهیم داشــت .این کار
باید با انجام فعالیتهای مســتمر طی حداقل 5سال
متوالی انجام شــود تا به نتیجه مطلوب برســد .چرا
که اگر ما بتوانیم ســینمای کــودک و نوجوان خوبی
را به مخاطب این حوزه ارائه کنیــم ،مخاطبان آینده
سینمای بزر گسال را تربیت کرد هایم .به این ترتیب
سینمای ما ادامه حیات خودش را با پویایی و رشدهای
روزافزون پشتسر میگذارد.
رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان در ادامه گفت:

گزارش
مضمون و محتوای ســینمای کودک و نوجوان باید
آنچنان قوی و پُرمایه باشد که هیچکس توان مخالفت
با آن را نداشته باشد.
وی افزود :حوزه هنری بــرای آغاز کار خود در این
زمینه اقدام به تشــکیل شــورای تخصصی بررسی
فیلمنامه کــودک و نوجوان کرده اســت .همچنین
در نظر دارد تا در ســه بخش انیمیشــن و تلویزیون،
فیلم داستانی و فیلمهای ســینمایی بلند ،تولیدات
داشته باشد.
رضایی بــا تاکید بــر بهرهگیری از ادبیــات ایران
در تولیــد فیلمنامه کودک و نوجــوان گفت :ادبیات
ســینمای کودک و نوجوان ایران ضعیف است و اگر
بخواهیم به رشــد آن کمک کنیم باید به داستانها
و رمانهای اثرگذار و ارزشــمند خود بپردازیم .یکی
از این کارهــا اقتباسهای ادبــی از متون گرانبهای
داستانی کشور اســت که تاکنون نادیده گرفته شده
است .مطالعه داستانها و رمانهای ایرانی به افزایش
توانایی فیلمنامهنویس کمک مــی کند و دایره لغات
وی را افزایش میدهد .به این ترتیب محتوای بهتری
را به مخاطب ارائه میدهد .هرکسی میخواهد برای
نوشتن فیلمنامه دست به کار شود باید هرچه میتواند
مطالعه داشــته باشــد .مطالعه تنها عملی است که
هیچگاه تمامی نخواهد داشــت و هرچه بیشتر انجام
شود بهتر است.
وی افزود :کتابهــای تولیدی حوزه هنری کودک
و نوجوان برای اقتباس و الهامگیری نویسندگان این
کارگاه در اولویت است.
رضایی در پایان گفــت :در تولیــد فیلمنامه برای
کــودک و نوجوان باید به ســه مقوله زبــان ،زمان و
نیازهای این یخش از جامعــه مردمی توجه ویژهای
داشــته باشــیم .همچنین به طبقهبندیهای سنی
کودک و نوجوان بایــد دقت الزم را در نظر داشــته
باشــیم .چراکه این بخش از جامعه در هر دوره سنی
خود با نیازهای متفاوتی روبهروســت و ما میتوانیم
نیازهای ســنی او را نیز برای تولیدات خود و انتخاب
سوژهها مورد توجه قرار دهیم.
حسینزاده :سینمای کودک و نوجوان امروز
ایران وضعیت خوبی ندارد
بهنام بهادری ،مسئول امور سینمایی حوزه هنری
کودک و نوجوان نیز در این کارگاه گفت :اصلیترین
مسئله مورد توجه ســینمای ایران فیلمنامه است .با
تاسیس امور سینمایی حوزه هنری کودک و نوجوان
در نظر داریــم تا اقدام به بهبود اوضــاع فعالیتهای
فیلمنامهنویسی کودک و نوجوان کنیم.
وی افزود :برای برگزاری این کارگاه با بســیاری از
تواناییهای شــرکتکنندگان در این برنامه آشنایی
داریم .به عنوان مثال برخی از آنها در داستاننویسی
توانایی بســیاری دارند .اما با بررسیهای انجام شده
متوجه توانمندیهای آنها در فیلمنامهنویســی نیز
شــدیم .برخی از شــرکت کنندگان هم پیش از این
تجربه ســاخت فیلمهای کوتاه و فیلمنامه نویسی را

داشتند .اما فرض ما در این کارگاه بر توانایی و تجربه
همه شرکتکنندگان در حوزه فیلمنامهنویسی است.
بهادری در ادامه گفت :امور سینمایی حوزه هنری
کودک و نوجوان قصد دارد تا با راهنمایی و همراهی
شرکتکنندگان در این کارگاه ایدههای چند خطی
آنها را به طرحهای پختهتر و در نهایت فیلمنامههای
ارزشــمند تبدیل کند .همچنین در نظــر داریم تا از
کارشناسان مربوط به کودک و نوجوان برای انتخاب
سوژهها و چگونگی ارائه آن در یک فیلمنامه استفاده
کنیم.
وی افزود :برای تولید یک فیلمنامه در حوزه کودک
و نوجوان باید سعی بر آن باشد تا اثر تولیدی از دیدگاه
کودک و نوجوان بوده و عالیــق و موارد جذاب برای
آنها مورد توجه باشد.
بهادری ادامــه داد :هدف از برگــزاری این کارگاه
تنها تولید فیلمنامه برای چاپ و انتشــار نیست بلکه
قصد ما از برپایی این رویداد ســاخت فیلمهای کوتاه
و سینمایی است .اما با اســتفاده از فیلمنامههایی که
خودمان با اهداف حوزه هنری و چارچوبی که از پیش
در نظر گرفتهایم.
حسینزاده :سینمای کودک و نوجوان امروز
ایران وضعیت خوبی ندارد
حمید حســینزاده ،معاون فرهنگی و هنری حوزه
هنری کودک و نوجوان ،در کارگاه فیلمنامهنویســی
این مرکز گفت :دهه  60و اوایــل دهه  70روزهای
اوج ســینمای کودک و نوجوان کشور بود .اما امروزه
ســینمای کودک و نوجــوان ایــران وضعیت خوبی
ندارد .ما باید در پی تامین نیازهای سینمای کودک
و نوجوان دســت به کار شــویم و این کار باید از پایه
کار خود را آغاز کنــد .یعنی با تولیــد فیلمنامههای
ارزشمند برای کودک و نوجوان کمبودهای این بخش
از سینمای کشور را برطرف کنیم .به همین دلیل هم
اقدام بــه برگزاری چنین کارگاهــی در حوزه هنری
کردیم .کارگاه پیش رو باید به ساخت شخصیتهای
توانمند در حوزه فیلمنامه نویســی کودک و نوجوان
منجر شود.شایان ذکر اســت حوزه هنری کودک و
نوجوان با هدف شناســایی و پرورش اســتعدادهای
جوان و متعهد در زمینه فیلمنامهنویســی با موضوع
کودک و نوجــوان ،تولید طرح و ایــده ،تولید فیلم و
انتشــار مجموعه فیلمنامه اقدام به تشــکیل کارگاه
فیلمنامهنویســی و اید هپردازی کــودک و نوجوان
کرده است .این کارگاه ها در قالب  ۱۰جلسه با حضور
اساتید و کارشناسان ادامه مییابد و از فیلمنامههای
برگزیده تولیدی در کارگاه پس از تایید نهایی انتشار
مجموعــه فیلمنامه در قالب کتاب ،تقبل بخشــی از
هزینههــای تولید فیلم ،معرفی به موسســه ســوره
ســینمایی مهر برای بررســی تولید برای آثار بلند
سینمایی ،کمک به اکران در برنامههای نمایش فیلم
و ارسال به جشــنوارههای داخلی و خارجی حمایت
می شود .در نهایت به هنرمندانی که دوره کارگاه را به
اتمام برسانند ،گواهی شرکت اعطا خواهد شد.

سینما بدون فیلم
فیلم بدون سینما

محمود کاظمی

صنعت ســینما ،مجموعــهای پیچیــده و چند
وجهی اســت که دربخشهایی بهم پیوسته است.
فیلم وسالن ســینما دوعنصرضروری این صنعت
هستند .نمیتوان فیلم خوب تولید کرد ،اما ســالنی
برای نمایش آن نداشــــت .نمیتوان پردیسهای
مدرن و مجهز احــداث کرد ،امــــا فیلم جذاب و
تماشاگرپســند وجود نداشــــته باشد تا در این
ســــینماها روی پرده برود .عزم موسســه بهمن
ســــبز برای سینماســازی در همه شــــهرهای
ایران،کوششــی جدی برای رونق دادن به صنعت
سینما در همه جزئیات وکلیات اســت .اما واقعیت
این اســــت که متولیان ســــینمای ایــران باید
بکوشــند ،تمرکز خود را از تهران بردارند و به همه
ایران فکــــر کنند .موج عظیمی ازمهاجرت که در
بیست ســــال اخیر به سمت تهران و شــهرهای
بزرگ صــورت گرفتــه ،نشــاندهنده ضعفهای
بسیار در شهرستانهاست .ســاخت پردیسهای
مجهز و نمایش فیلمها ،اجــرای تئاتر و کنســرت
وتفریحهایی که شهرنشــینان در شهرهای بزرگ
ازآن بهرهمند هستند میتواند شــــور واشــتیاق
جمعی را درشهرستانها بیشــتر کند ،اشتغالهای
تازه به وجود بیــــاورد و جوانــان را ترغیب کند
به جای حاشیهنشــــینی درشــهرهای بزرگ ،در
شــهرهای خود بمانند و برای آبادانی این مناطق
کوشــش کنند .برنامه مدیران ســینمایی به جای
برگزاری انبوهی جشــــنواره میتواند به ســمت
گسترش سالنســازی ورونق فیلمســازی برای
خانوادههای ایرانی معطوف شود تا این دو بال هنر
سینما ،توامان به سمت افقهای روشن پرواز کنند.
بازگشایی«ســینما قدس تبریز»پس از چند سال
تعطیلی و بازسازی ،دراواخر آذرماه یکی ازاتفاقهای
مبارک روزهای پیشــرو برای مجموعه بهمن سبز
است .سینمایی که با دوسالن مجهزومناسب میزبان
مردم هنردوست تبریز میشــود وامیدواریم سال
آینده یکی از بهتریــن و پرمخاطبترین سالنهای
این مجموعه درکل کشورباشد
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گزارش

کتاب «مردم چرا به سینما میروند؟» رونمایی شد
کتاب «مردم چرا به سینما میروند؟!» (نگرشی
متفاوتبهسیاستگذاریسینمادرایران)نوشته
دکتر«داودضامنی»عصرسهشنبه۲۱آذردرسالن
زنده یاد عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی
رونمایی شد.
به گزارش دنیای سینما ،در این نشست
حجتاالسالم والمسلمین سیدمحمود دعایی،
دکتر عزیزاهلل تاجیک اسماعیلی ،محمدعلی
نجفی،امیرحسینعلمالهدیمدیرگروهسینمای
هنر و تجربه ،علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد
سینمایی فارابی و دکتر ضامنی نویسنده اثر
حضور داشتند.

داود ضامنی :با ارتقای سطح تکنولوژی،
فیلم دیدن در منزل سهلتر شده است
داوود ضامنــی نویســنده کتاب «مــردم چرا به
ســینما میروند؟» در این مراســم اظهار داشت:
خوشحالم از این که این آیین رونمایی بهانهای شد
تا چند گفتوگوی مهم در سینما شکل بگیرد .من
نمیتوانم خــود را مولف این کتــاب بدانم؛ چرا که
مولف این کتاب کسانی هســتند که گفتوگوها با
آنها در کتاب شکل گرفت.
ضامنی افزود :نتیجه بررسیهای من نشان میداد
که تحقیقات کشوری به بررسی دالیل سینما نرفتن
مردم معطوف میشــد و همیشه ســخنها در این
خصوص بود ،اما برای من این سوال شکل میگرفت
که با ارتقای سطح تکنولوژی و اینکه تماشا فیلم در
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منزل خیلی سهلتر از دیدن فیلم در سینما است،
چگونه باز هم افرادی هســتند که در ســینما فیلم
میبینند و این گونه بود که این موضوع برایم جالب
شد .ابتدا به نظرم رســید که در گام اول با برخی از
متخصصان این حوزه به گفتوگو بنشینم تا دیدگاه
کارشناسان مورد بررسی قرار بگیرد .من در حدود
یک سال توانســتم  ۲۳گفتوگو را شکل بدهم و به
این موضوع از منظرهای مختلف پرداخته شد.
وی تاکید کرد :پرسشــنامهای هم استخراج شد
که حدود  ۱۰۴۴نفر از کسانی که به سینما میروند
به آن پاسخ دادند .در ادامه فکر ساخت مدلی شکل
گرفت که در آن همــه مولفههایی کــه به چرایی
سینما رفتن مردم میپردازد شکل بگیرد .کتابی که
امشب رونمایی میشود در واقع  ۸گفتوگو از آن ۲۳
گفتوگو را در خود جای داده است.
وی یادآور شد :این کتاب ســه بار ویرایش شد و
توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسید .جلد دوم
این کتاب به دیدگاه شهروندان معطوف میشود که
سعی کردم با رویکرد پدیدار شناسی آن چه که در
سینما برای آنها رخ میدهد را کشف کنم .در پایان
از همه کسانی که در شــکلگیری این کتاب به من
کمک میکردند تشکر و این کتاب را به مادرم تقدیم
میکنم.
در ایــن مراســم؛ آقایــان تابش ،علــم الهدی،
محمدعلی نجفی نیز سخنرانی داشتند.
در پایان مراســم که به میزبانی بنیاد ســینمایی
فارابی برگزار شد ،از این کتاب رونمایی به عمل آمد.

گزارش
در هماندیشی فرهنگی هنری پاکستان و حوزه هنری مطرح شد؛

استفاده از ظرفیتهای حوزه هنری
برای اکران فیلمهای پاکستانی در سینماهای ایران
مســئولین حوزه هنری خراسان رضوی و
سرکنســولگری پاکســتان در مشهد ضمن
برگزاری جلســهای به ظرفیتهای فراوان
همکاری مشترک پرداختند.
حوزه هنری خراســان رضوی (شنبه 16
دیماه) میزبان سرکنســول جدید پاکستان
در این شــهر بود تا طرفین به بررسی و بیان
ظرفیتهای همکاری بپردازند.
در این جلســه که به دعوت رئیس حوزه
هنری خراسان رضوی برگزار شد ،دو طرف
به اشــتراکات تاریخی و فرهنگی کشورهای
ایران و پاکستان اشاره کرده و آن را زمینهای
مناسب برای گسترش مناسبات دانستند.
میثم مــرادی ضمن قدردانــی از حضور
سرکنسول پاکســتان در جلسه ،مسئولیت
جدید وی را تبریک گفته و اعالم کرد :سابقه
دوســتی دو ملت عمری بــه درازای تاریخ
چندین کشور اروپایی و آمریکایی دارد.
رئیس حوزه هنری خراسان رضوی اضافه
کرد :محبت اهل بیت «علیهم السالم» ،زبان
فارسی و چهر ههای نا مآشنایی مانند «اقبال
الهوری» از مهمترین ظرفیتهای دوستی
دو کشور ایران و پاکستان هستند.
وی افــزود :عالقــه و دوســتی بــا مردم
پاکســتان در کالم رهبر معظم انقالب ،موج
می زند؛ تــا جایی که پس از ســیل ویرانگر
پاکستان ،ایشــان در خطبههای نماز جمعه
از مردم ایران خواستند تا به کمک برادران
پاکستانی خود بشتابند؛ همین باعث شد تا
پاکســتان اولین کشوری باشد که درجریان
زلزله غرب کشور برای همدردی و کمک به
زلزلهزدگان ایرانی اقدام کند.
مرادی از مســئولین کنسولگری پاکستان
درخواســت کرد تا با جدیت زمینه اجرایی
شدن برخی برنامههای مشترک فرهنگی و
هنری را فراهم ســازند و گفت :حوزه هنری
خراســان رضوی زمینه پخــش فیلمهای
پاکســتانی و اکــران برخی آثــار فاخر این
کشور را دارد و فیلمهایی نظیر «زندگینامه
محمدعلی جناح» میتواند جزو این دســته
از فعالیتها باشد.

سید جواد رفائی که دیگر سخنران این جلسه بود،
اعالم کرد :دوســتی بین ایران و پاکستان به روابط
سیاســی محدود نیســت بلکه این مردم دو کشور
هستند که با توجه به اشــتراکات دینی و اعتقادی
دوستی صمیمانهای با هم دارند.
دبیر کارگروه برنامهها و تولیدات بینالمللی مراکز
استانی حوزه هنری کشور اضافه کرد :حدود ده سال
پیش به پاکستان سفر کرده و از نزدیک شاهد پایگاه
قوی انقالب اسالمی ایران بین مردم پاکستان بودم.
او گفــت :در نظــر داریم طــی ایام دهــه فجر
نمایشــگاهی از توانمندیهای جمهوری اســامی
ایران در پاکستان برگزار کنیم و با توجه به استقبال
پرشوری که در گذشته شاهد بودیم از موفقیت این
نمایشگاه اطمینان داریم.
عرفان محمود بخاری ،سرکنســول پاکستان در
مشــهد مقدس ،نیز ضمن تشکر و قدردانی از حوزه
هنری خراســان رضوی بیان کرد :کشور ما قدردان
توجهات ویژه مقام معظم رهبری است و ما نیز باور
داریم که ارتباط دو کشور در اصل یک پیوند عمیق
قلبی است.
وی اضافه کرد :امیدواریم با همکاری حوزه هنری
و با اســتفاده از ظرفیتهای ایــن مجموعه عظیم
بتوانیم اکران فیلمهای پاکستانی را در سینماهای

ایران آغاز کنیم.
او گفت :برخی آثار سینمای پاکستان مانند «وار
و یلغار» که موضوعی ضد تروریســتی دارند قابلیت
فروش در گیشــههای ســینمایی را نیز دارند؛ زیرا
در کشــورهای مختلف د هها میلیــون دالر فروش
داشتهاند.
وی ابراز امیدواری کرد جلســات مشترک بعدی
نیز به ســرعت برگزار شــده و طر حهای مشترک
اجرایی شود.
مســئولین حوزه هنری در این جلسه به نمایش
کلیپهایی از برنامههای بینالمللی خود پرداختند
که مورد توجه هیئت پاکستانی قرار گرفت.
قرار اســت با همکاری مشــترک «کنســولگری
پاکســتان» و «حوزه هنــری خراســان رضوی»
بهزودی از تندیــس «محمدعلی جناح» بینانگذار
پاکســتان در یکی از خیابانهای مشــهد رونمایی
شود.
در پایان این جلسه مشترک دو طرف یادبودهایی
به هم هدیه کرده و سرکنسول پاکستان از نمایشگاه
نقاشــی که توســط یک کودک هنرمند پاکستانی
آماده شده بود بازدید کرد.
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گزارش
گزارش دومین برنامه «سینما تک تهران» در حوزه هنری

عقبشینی خفت باری که پیروزی تعبیر شد
دومین برنامه «ســینماتک تهران» در ســالن سوره
حوزه هنری برگزار شــد .در این مراسم فیلم سینمایی
«دانکرک» به کارگردانی کریستوفر نوالن محصول سال
 2016برای عالقمندان به سینما به نمایش در آمد .در
این برنامه سعید مســتغاثی به عنوان منتقد و خسرو
معتضد کارشناس تاریخ حضور داشتند.
به گزارش ســوره ســینما ،در ابتدای مراسم مجری
برنامه دربــاره برنامههای آتی «ســینما تک تهران»
توضیحاتی را عنوان کرده و این نوید را به دوســتداران
سینمای مستند داد که در برنامههای بعدی این نشست
اثار برتر جشنواره سینما حقیقت به نمایش در خواهند
آمد .در ادامه سعید مســتغاثی ضمن اشاره به برخی از
انتقدادهایی که به آخرین فیلم کریســتوفر نوالن شده
اظهار داشــت :تحســینها از این فیلم در اوایل سال
میالدی بیشتر بود  .دراین زمانها معموال فیلمهای قابل
بحث و شاخصی اکران نمیشود و این حجم از تعریف و
تحسین از فیلم نیز به همین جهت بود اما هرچقدر به
انتهای سال نزدیک شدیم برخورد منتقدان نیز با فیلم
سردتر شد .فیلمهای مهمی در این مدت اکران شدند و
واکنشهای نسبت به فیلم «دانکرک» کمتر شد .حتی
در سه هفته گذشته که به فصل جوایز مشهور است در
کمتر لیستی اسم این فیلم به چشم میخورد.
مســتغاثی با این توضیح که رویکرد نــوالن در فیلم
دانکرک بی شباهت به ســایر آثار اوست نیست گفت:
در مورد ســبک نوالن در این فیلم باید بگویم با ا ینکه
عده ای معتقدنــد «دانکرک» با آثــار قبلی وی خیلی
متفاوت اســت من عقیده دارم او در این فیلم خیلی از
سبک خود دور نشده است اما آخرین اثرش سه تفاوت
اساسی با ســایر کارهایش دارد .اول اینکه در این فیلم
جانان نوالن به عنــوان فیلمنامه نویــس در کنار وی
نبوده و غیبت او محســوس است ٬دوم اینکه این فیلم
درباره ماجرایی واقعی اســت و سوم هم فیلم برعکس
سایر آثار نوالن زیر دو ســاعت است .کارگردان در این
فیلم هم مانند سایر فیلمهای کارنامه اش عاشق بازی
با زمان اســت و ایدههای فرمیک خــود را حفظ کرده
است .نوالن این شیوه را از فیلم «ممنتو» که به نظر من
بهترین فیلم اوست آغاز کرده و تا «دانکرک» ادامه پیدا
میکند .در فیلم «دانکرک» هم فرم فیلم مبنتی با بازی
زمانی شکل گرفته اســت ولی تدبیر نوالن در این فیلم
چندان جا نمیفتند چراکه این تمهید در خدمت فیلم
و قصه نیست.
وی در ادامه گفت :قصه این فیلم در ســه بازه زمانی
زمین (یک هفته) دریا (یک روز) و آسمان (یک ساعت)
میگذرد  .این زمانها با هم در فیلم تالقی دارند و عکس
سایر آثار نوالن که در فیلمها کامال به مخاطب توضیح
داده میشود که ماجرا چیست در این فیلم بازی با زمان
به نحوی است که مخاطب را کامال سردرگم میکند.
مستغاثی گفت :خیلی مهم است که کارگردان از بازی
با زمان هدف و برنامه ای داشته باشد که چنین هدفی در
14

«دانکرک» دیده نمیشود .شما به فیلمهای قبلی همین
کارگردان نگاهی اجمالی بیندازید .برای مثال در فیلم
«تلقین» بازی با زمان به نحوی اســت که مخاطب را با
داســتان خالقالنه اش درگیر میکند و مخاطب خوب
میداند زمانی که این گروه بــرای تلقین در خواب فرد
مورد نظر نیاز دارند  21ساعت است و هر الیه از خواب
نیز زمان مشــخصی و دارد که این زمان با تایم معمول
در دنیای واقعی متفاوت اســت .همین اتفاق در فیلم
«بین ستاره ای»هم میفتند و فضانوردان در زمانهای
مختلفی قــرار میگیرند و روایت پر اســت از بازیهای
زمانی .اما چنین اتفاقی به صورت روشــن و شفاف در
«دانکرک» رخ نمیدهد.
مســتغاثی افزود :بنظرم من به همین دلیل است که
منتقدان به فیلم ایراد وارد کــرده اند و انتقاد اصلی هم
سر همین بحث بود که چنین فیلمنامه ضعیفی در حد
کارگردانی سطح باالی نوالن نیست .شاید دلیل ضعف
فیلمنامه همان غیبت جاناتان نوالن باشد یا اینکه دلیل
دیگری دارد و نوالن ترجیح داده فیلمنامه را به این شکل
بنویسد تا با سایر فیلمهایش متفاوت باشد و تصویر وجه
غالب را پیدا کند .به هر صورت ایــن فیلمنامه با اینکه
قابل قبول است اما در ســطح کارهای نوالن نیست .در
فیلمهای بسیاری در تاریخ ســینما تصویر غالب بوده
است .مثال در فیلم «اسکله» تصویر بر سایر اجزای فیلم
غالب است اما تماشاگر را سردرگم نمیکند و مخاطب
حس نمیکند با فیلمنامه ای کم مایه طرف است .وجود
تمهید بازی با زمان نیازمند توجیه دراماتیک اســت و
بنظر من این اتفاق در فیلم نیفتاده.
مســتغاثی مبهم بودن فضای روایــی «دانکرک» را
ایراد دیگر فیلم عنوان کرده و گفت :نوالن مدعی است
به این خاطر به ســراغ ســاخت فیلم «دانکرک» رفته
است که تمایل داشــته به برخی ناگفتههای این واقعه
تاریخی اشاره کند اما ما با تماشای فیلم چنین چیزی را
نمیبینیم .ماجرای دانکرک حرفهای ناگفته و رازهای
تاریخی بســیاری دارد و به قول چرچیــل یک فاجعه
نظامی عظیم اســت و تنها هنر کریســتوفر نوالن این
ست که در فیلم اش این فاجعه نظامی را به یک پیروزی
پرافتخار تبدیل کرده است.
مســتغاثی در پایان اظهار داشــت :البتــه این هنر
همیشــگیهالیوود اســت  .مثــا آپولــو 13یکی از
شکستهای بســیار بد آمریکا در فضاست ولی همین
موضوع در فیلم «آپولو »13رانهــاوارد تبدیل به یک
افتخار میشــود .در فیلم «دانکرک» هم که جنبههای
شعاری بسیاری دارد بزرگترین افتخار این بوده است که
عقب نشینی خفت بار انگلیسها را تبدیل به یک اقدام
قهرمانانه میکند.
در ادامه مراسم خسرو معتضد تاریخ شناس با اشاره
به آثاری که پیش تر درباره واقعه دانکرک ساخته شده
اند گفت  :بنظر من ســاخت فیلمهای تاریخی بســیار
الزم و ضروری اســت .خیلی خوب اســت این فیلمها
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و همین فیلــم «دانکرک» در تلویزیون پخش شــود و
به نقد و برســی آن از جنبه تاریخی پرداخته شــود تا
اطالعات مردم در زمینه تاریخ باال برود .اغلب فیلمها و
سریالهای داخلی سرسری ساخته میشوند و مطالعات
و پژوهش در زمینه آثار تاریخی اندک است.
معتضد گفت :در اوت  1339بین آلمان و شــوروی
پیمانی بسته میشــود به نام عدم تعرض .در این پیمان
نامه قرار میشود جهان تقسیم شود و استالین پیشنهاد
میکند در نواحی جنوب قفقاز دست آلمانها باز شود.
یعنی هیتلر و اســتالین دنیا را بین خودشــان تقسیم
میکنند .هیتلر با انگلستان مشکلی نداشت و با اینکه در
واقعه دانکرک میتوانست این کشور را تسخیر کند چنین
کاری نکرد .در کتاب «نبرد من» به نقل از هیتلر نوشده
شده است که انگلستان نژاد برتر اروپایی است و آلمان
باید با انگلیس همکاری کرده و متحد شــود .بنابراین
در اصل آلمان عالقه ای به جنگ با انگلســتان نداشت
اما وقایعی پیش میاید که منجر به ماجراهای دانکرک
میشود و طی این ماجرا هم در نهایت هیتلر با فرجه ای
 48ساعته به نیروهای انگلیسی اجازه خروج از ساحل
دانکرک را میدهد.
معتضد اظهار داشت :واقعه دانکرک از نظرتاریخی قیام
عمومی مردم انگلستان است که سرنوشت تاریخ را عوض
کرد .در این ماجرا سیصد هزار سرباز فرانسوی و انگلیسی
در حال فرار بودند و در حالی که از گرسنگی و تشنگی
رو به مرگ بودند به ساحلی میرســند که تازه ابتدای
ماجراست  .مرگ این ســربازان میتوانست در حکم از
دست رفتن بریتانیا باشــد اما آنها به زحمت خود را به
کشور شان میرسانند .در تاریخ نقل شده تا  48ساعت
نمیتوانستند این ســربازان را پس از ورود به وطن از
خواب بیدار کنند چون خستگی روزهای ترسناک بر تن
و روان شان بوده است .آنها هشتاد کیلومتر پیاده بدون
آب و غذا طی میکنند تا به دانکرک برســند .در همان
زمان دولت انگلیس اعالام میکند اگر این سربازان نجات
پیدا نکنند کشور اشغال خواهد شد .به این ترتیب همه
مردم دست به کار شده و قایقهای تفریحی و تجاری و
 ...به کمک دولت آمده و به سمت ساحل دانکرک رفته
و سربازان را نجات میدهند.
معتضد در پایان ســخنان خود با اشــاره به اهمیت
ساخت آثار ســینمایی تاریخی گفت :این فیلم و واقعه
دانکرک به ما درس فداکاری و ایثار و داشتن امید در هر
موقعیتی میدهد .امیدوارم کارگردانان عزیز کشورمان
نیز از این دســت فیلمها بســازند .من میدانم ساخت
چنین آثاری بســیار هزینه دارد امــا در نهایت به نفع
مردم و جامعه خواهد بود .جنگ ما پر از ناگفتههاست و
هنرمندان ما باید در مورد ناگفتههای جنگ هشت ساله
مان آثاری فاخر و به یاد ماندنی بسازند.

گزارش
سلیمی نمین در سومین برنامه سینماتک تهران:

اثر هنری مثل «ارثیه پدری» نسل جدید را با واقعیتهای تاریخ پیوند میزند
سومین جلسه «سینما تک تهران» با نمایش
مستند «ارثیه پدری» ساخته مهدی نقویان و با
حضور عباس سلیمینمین مدیر دفتر مطالعات
و تدوین تاریخ ایران و سهیل کریمی کارگردان
مطرح سینمای مستند ،عصر روز دوشنبه  ۴دی
در تاالر سوره حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش سوره ســینما ،سلیمی نمین پس
از تماشــای «ارثیه پدری» گفت :من به سهم
خودم از این کار ارزشــمند تقدیــر میکنم اما
ما در خیلی از عرصهها واکنشی عمل میکنیم
که این واقعیت تلخی اســت .در سالهای اخیر
مستندات قوی به لحاظ تنوع تصویری در خارج
از کشور تولید شده که طبیعتاً موجب تغییراتی
در رویکردهای داخل کشور شده است؛ هرچند
عدو سبب خیر شده اما نمیتوان از این موضوع
استقبال نکرد.
وی افزود :مشاهده یک اثر هنری ،نسل جدید
را با واقعیتهای تاریخ پیوند میزند .سند یک
دارایی است و خیلی از اماکنی که این دارایی را
دارند ،فکر میکنند اگر در اختیار دیگران قرار
بدهند ،موضع قدرت را از دست خواهند داد.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران ادامه
داد :اگر بتوانیم به خلوتهای مراکز اســنادی
داخلی دســت پیدا کنیم ،تاثیرگــذار خواهد
بود و غفلت از این مســئله میتوانــد زیانبار
باشد .تاریخ خیزش ملت ایران علیه استبداد و
استعمار ،تاریخی طوالنی است و مستندسازیها
نمیتواننــد در یک اثر به همه مســائل که گره
ذهنی جامعه است ،بپردازند.
یکی از ایرادات این مستند «ارثیه پدری» این
است که است به همه رخدادهای دهه  ۲۰تا ۵۰
به صورت فشرده پرداخته است .من فکر میکنم
این مستند میتوانســت به این پرسش که «آیا
شــاه عنصری ضعیف النفس بود؟» پاسخ دهد.
اما تا پایان مستند شــاهد پاسخ به این پرسش
نبودیم.
سلیمی نمین تاکید کرد :شناخت روانشناسی
محمدرضا پهلــوی ارتباط زیادی با شــناخت
انقالب اسالمی دارد که اگر در این مستند این
موضوع ریشــهیابی دقیق میشد ،میتوانستیم
بفهمیم که آمریکا از کجا ضربه خورده است! اوج
ارمغان محمدرضا پهلوی برای ایران «ارنســت
پــرون» (صمیمیترین دوســت سوئیســی
محمدرضا پهلوی) است!
وی افزود :برخی از مســائل را در این مستند
نپسندیدم؛ به طور مثال رفراندوم دکتر مصدق!
مســائل نهضت ملی با پهلویها قابل مقایســه
نیست! در مسئله ملی شدن صنعت نفت ماهیت
دربار روشن نشــد که جا داشت این مستند در
این زمینه بســیار تأکید داشــته باشد .مصدق

در جبهه خادمین مــردم و پهلویها در جبهه
خیانت ملت هستند که این مستند این موضوع
را روشن نکرد.
سهیل کریمی :جای کارهایی مانند «ارثیه
پدری» در تاریخ سینمای مستند خالی است
آرشیوداران انقالب ،بچههای انقالب را تحویل
نمیگیرند!
کریمی در این مراســم درباره فرم مســتند
«ارثیه پدری» گفت :در ژانر ســینمایی و درام
کارهای زیادی درباره حکومت پهلوی ســاخته
شده است که طبعا این فیلم هم از این قاعده دور
نیست و کارگردان مســتند بر اساس اعتقادات
خودش ســعی کرده چیزی که میخواهد را به
مخاطب ارائــه بدهد .جای اینگونــه کارها در
تاریخ سینمای مستند خالی است و آقای نقویان
و سایر دست اندرکاران این فیلم به بهترین شکل
ممکن توانستند به انقالب ادای دین کنند.
وی افزود :گرچه سریال «معمای شاه» آنطور
که باید جا نیفتاد و حرفی را که باید میزد ،نزد
اما فکر میکنم مستند «ارثیه پدری» توانست
به خیلی از سوالها پاسخ بدهد؛ البته این تاریخ
 50ساله را نمیتوان به صورت تیتروار بیان کرد.
«ارثیه پدری» توانســته تا مخاطب را تحریک
کند و از فاز گزارشی خارج شود.
کریمی با اشــاره به مشــکالت دسترســی
به آرشــیو تاریخ انقالب اســامی تاکید کرد:
متاسفانه کسانی که آرشیو تاریخ انقالب اسالمی
و دفاع مقدس را در اختیار دارند ،بچههای هنر
انقــاب را تحویل نمیگیرند .متأســفانه همه
مستندسازان بخصوص در عرصه تاریخ معاصر
نمیتوانند از آرشــیو اســتفاده کنند و پس از
ســاخت هم اگر به همان ترتیــب از تلویزیون
پخش بشود ،با توجه به حذفیات با اثری بدون
یال و دم طرف خواهیم بود!
این مستندساز خاطرنشان کرد :باید نسلی نو
به مسئولیت آرشیو ورود پیدا کند که بداند از این
آرشیو میتوانیم به عنوان سالح برای ارائه سند
تاریخی معتبر استفاده کنیم .به طور مثال اگر
امثال نادر طالبزاده در جنگ نبودند و مستند
نمیساختند ،چطور میتوانستیم بگوییم ما بر
حق هســتیم؟ همین االن که در عراق و سوریه
میخواهیم حاضر شویم ،جلوی ما را میگیرند
که این یک فاجعه است!
کریمی در پایان بیان کرد :هر جزئی از نهضت
انقالب جــای پرداخــت دارد و میتواند عامل
عبرت و انگیزه برای آیندگان باشد .بچههای ما
خیلی هنرمند هستند و میتوانند با نازلترین
هزینهها ،بهترینها را ارائه بدهند.
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گزارش

پاسداشت نادر طالب زاده در ششمین محفل «اوج هنر» برگزار شد
به گزارش سوره سینما ،حجتاالسالم والمسلمین ســید محمد قائممقامی در
ابتدای جلسه سخنان خود را با درود به شهدا که یادگاران انقالب هستند آغاز کرد
و گفت :سخن گفتن درباره افرادی که به دوستی خداوند میرسند ،خوب نیست؛
چرا که برای این افراد دشــوار اســت که مورد تعریف قرار بگیرند .از سوی دیگر،
دوستان خدا باید ریاضت بکشند و علیرغم میلشــان باید سخن گفت و خداوند
ذکر خوبیهای این افراد را فاش میکند.
قائممقامی خاطرنشان کرد :مدتهاست آقای طالبزاده را میشناسم ،او فردی
است که درک عمیق ،روشــن و روشــنفکرانه از انقالب دارد؛ البته روشنفکری به
معنای مصطلح امروز نه ،بلکه روشــنفکری ایشــان در تراز دین ،اسالم ،تشیع و
والیت است.
وی ادامه داد :قبل از انقالب با هنر رابطه داشتم ،اما در همان دوران (حدود  ۷سال
پیش از پیروزی انقالب اسالمی) رابطه خود را با هنر قطع کردم .ولی پس از پیروزی
انقالب اسالمی دوباره ســعی کردم به هنر و مدرنیته نگاه کنم .آقای طالبزاده در
این بازگشت موثر بود؛ چرا که ایشان از منظر حقیقت والیت هنر را میبیند و تحت
تاثیر ایشان من به طور حاشیهای به هنر بازگشتم.
برجی :این مراسم باید  ۲۰سال قبل برگزار میشد
رضا برجی ،عکاس پیشکسوت جنگ ،در بخش دیگر مراسم گفت :سخن گفتن
اینجا سخت است .من سالهاست شــاگرد نادر طالبزاده هستم و خدا را شکر؛ اما
این بزرگداشت خیلی دیر برگزار شد و این مراسم باید  ۲۰سال قبل برگزار میشد؛
وقتی نادر در ســارایوو میدوید یا در گراجده تنها گروه در بوسنی بود .ایشان تمام
آثارش را خودش فیلمبرداری میکرد ،بهجز کاری که من فیلمبردار بودم.
وی افزود :نادر در مستند پایهگذار بود .بعد از شهید آوینی سینمای مستند یتیم
شد؛ چند سال هم نادر کار را کنار گذاشت ،اما دوباره شروع کرد.
16
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به گفته برجی ،مرتضی آوینی مشــورتها را به نادر طالبزاده ارجاع میداد و ما
کمتر این اتفاقات را شاهد بودیم .نادر شــیوه خاصی در مستند دارد و مخاطب را
درگیر میکند؛ ویژگی نادر اشراف به تکنیک فیلمسازی است .در سینمای مستند
این نوع نگاه را نداریم ،و آوینی او را به عنوان مستندساز قبول داشت.
برجی تاکید کرد :نادر طالب زاده مورد وثوق آوینی بود ،نادر سوار بر مستند است و
سوژه را عریان به مخاطب نشان میدهد؛ شاگردهای نادر تلویریون المنار را تاسیس
کردند و او هر جا که باشد منشا خیر است.
دهباشی :اسوه انسان بودن مهمترین وجه طالبزاده است
حسین دهباشی ،مستندساز ،نیز در بخش دیگری از مراسم درباره تعاریفی که از
طالبزاده ارائه میشود ،گفت :من راجع به آنچه همه میشناسیم قصد تعریف ندارم،
چه رزمنده ،چه از غرب برگشته؛ وجهی که ایشان را نادر میکند به عنوان انسان،
تواضع ،خشوع ،سخاوتمندی در ارائه امکانات به جوانان و استفاده از نام ایشان برای
برنامهسازی و ...نکات ارزندهای است .کمتر استادی دیدم که وقتی شاگردانش به
موفقیت میرسند ،ذوق کند و دیده شود .اسوه انسان بودن مهمترین وجه اوست.
نوباوه :مخالفت عام با تفکر اسالمی در جامعه هنری دیده میشود
بیژن نوبــاوه در ادامه این مراســم طی ســخنانی ابراز داشــت :خداوند به نادر
طالبزاده لطف کرده و مناعت طبع به او داده است؛ در هنر مهمترین عنصر تعهد
است .جمع ما کسانی هستند که از طریق هنر روح تعهد را انتقال دهند .زبان آوینی
و نادر زبان خداست.
وی با تاکید بر اینکه در جامعه هنری دستمان خالی است ،متذکر شد :مخالفت
عام با تفکر اســامی در جامعه هنری دیده میشود ،اما ماندگاری هنری که بتواند
انسانساز باشد ،بسیار مهم است.

گزارش

دهنمکی :طالبزادهها خطشکن بودند
مســعود دهنمکی در بخــش دیگر این نکوداشــت گفت :نســل جدید اگر
دیر افرادی همچون نادر طالــبزاده را بیابند ضرر کردهانــد .این هنرمندان
اخراجیهای حضرات هســتند و در دورانی ،حیاط خلوت این آقایان را به هم
زدهاند .آنها نســلی بودند که خط را میشکستند .نسل امروز باید دقت کنند
که از روی این سرمایه ها نگذرند .همانطور که در جبهه کسی از روی شهدای
خطشکن برای رسیدن به دشمن رد نمیشــد و با احترام و اکرام از کنارشان
میگذشتند.
وی خاطرنشان کرد :نادر به مفهوم واقعی آتشبهاختیار است؛ ایشان صاحب
بصیرت و تکنیک است .چرا آثار آوینی ماندگارتر از افراد با تکنیک است؟ چون
خودش را ساخته بود .حاج نادر خودساخته است؛ در حوزه کاری رقیب ندارد،
اما رفیق دارد.
طالبزاده :این مراسم ،در واقع جشن انقالب است
نادر طالبزاده در بخش دیگر مراســم با تشــویق حضار به روی سن آمد و
محبت هنرجویان و مدعوین را پاسخ گفت و تاکید کرد :برایم سخت بود برخی
از صحبتها را بشنوم .این مراسم ،در واقع جشــن انقالب است و تحولی در
جهان شکل گرفت و من هم در این میدان توانستم حضور داشته باشم و برای
رسیدن به این مقطع ،مرهون مرحوم والدینم هستم.
این فیلمســاز تصریح کرد :انقالب همچنان پرقدرت است .به عنوان نمونه،
اربعین حسینی مانور خداوندی است و اعالم اخیر ترامپ درباره بیتالمقدس
این قدرت را بیشتر نشان خواهد کرد.
وی ادامه داد :پایر نویســنده کتب مختلف که چندی پیــش از دنیا رفت.
دوســال پیش در کنفرانس هولوکاست حضور داشــت و پس از بازگشت به

کشورش ،به طور مشکوک در آمریکا مریض شــد و از دنیا رفت؛ او ده کتاب
مشهور نوشت که ترجمه شده و اعتقاد دارم مسلمان از دنیا رفته است .معتقدم
باید برای چنین افرادی در ایران بزرگداشت بگیریم.
این فیلمساز خاطر نشان کرد :خوشــحالم در این محفل در مقاطع مختلف
فرصت داشــتم افراد مختلف انقــاب را قاب بگیرم و جهــاد اینها باید دیده
میشــد؛ افرادی را باید معرفی میکردیم؛ چون انقــاب نیاز به تالش دارد،
تلویزیون باید فرصت گفتوگوی آزاد را به بســیاری از شــخصیتها بدهد و
شخصیتهای مطرح انقالب را باید معرفی کنیم.
وی ادامه داد :من توفیق داشتم در برنامههای مختلف افراد انقالبی را نشان
دهم .این محفل برای من نیســت؛ ما تنها نیســتیم .خارجیها باید بیایند و
بشنویم ،دوران تحول را ببینیم و بدانیم که تنها نیستیم.
پایانبخش ششــمین مراســم بزرگداشــت اوج هنر ،کیک تولدی بود که
هنرجویان نادر طالبزاده از جمله شمقدری و دهباشی برای سالروز تولدش
تدارک دیده بودند .طالبزاده پس از خاموش کردن شمعها تقدیر شد.
این گزارش اضافه میکند ،در بخش دیگر مراسم بزرگداشت نادر طالبزاده
مستندی درباره زندگی او و همچنین مصاحبه هایی از شخصیتهای ایرانی و
بینالمللی با محوریت شخصیت نادر طالبزاده پخش شد.
در این مراســم شــخصیتهایی همچون محسن مومنی شــریف رئیس
حوزه هنــری ،گلعلی بابایی ،مســعود شــجاعی طباطبایــی ،علیرضا قزوه،
یوسفعلی میرشکاک ،وحید یامینپور ،رضا شکاری ،داوود آبادی ،رائفی پور،
محمدحسین نیرومند ،محسن مقصودی و شهاب اسفندیاری رئیس دانشکده
صدا و سیما حضور داشتند.
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گزارش
حوزه هنری در جشنواره فیلم فجر

محمدعلی حیدری

حوزه هنری در همه ادوار جشنواره فیلم فجر حضوری
پربار داشته است .حوزه هنری به عنوان نهادی انقالبی
ریشــه در اعتقادات و باورهایی دارد که منجر به شکل
گیری نظام جمهوری اسالمی شد .حوزه هنری در طول
سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی در شاخههای
مختلف ســینما ،شــعر ،موســیقی،ادبیات ،هنرهای

تجســمی و تئاتر عرصه ای برای معرفــی هنرمندان
انقالبی بوده است.
سینما به عنوان یکی از مهمترین رسانههای این عصر
دوشادوش بخشهای مختلف حوزه هنری پیش آمده
و برای هنر انقــاب افتخار آفریده اســت .در جدولی
که پیش روی شــما اســت اطالعات مربوط به حضور

ردیف

دوره

فیلمهای شرکت کننده

1

سيو پنجم
1395

بيست و يك روز بعد -ماجراي نميروز

2

سيوچهارم
1394

دلبري

3

سيسوم 1393

مزارشريف

4

سيدوم 1392

فرشتهها با هم ميآيند -حق سكوت-
ميهمان داريم

5

سی و یکم
۱۳۹۱

تاج محل -خسته نباشید! حوضنقاشی

18

(توليد مشترك)

فیلمهای حــوزه هنری در ادوار مختلــف را میتوانید
ببیند .حوزه هنری اگرچه در مســیرش برای رسیدن
به معیارهــای واالی هنر انقالب اســامی اوج و فرود
داشــته اما همواره به این معیارها وفادار و پایبند بوده
و کوشیده بستری برای رشــد نیروهای ارزشی در این
نهاد فرهنگی باشد.

هیت داوران

نتایج

شهرام اسدي -ژيال ايپكچي -محمدرضا
تختكشيان -حسين جعفريان -جواد جاللي-
محمدمهدي دادگو -ايرج رامين فر -بهروز
سيمرغ بلورين  ،بهترين فيلم(داوران-
شعيبي -ساعد مشكي -اكبر نبوي -رويا
تماشاگران -بخش نگاه ملي)
نونهالي -محمدرضا هنرمند
ماجراي نيمروز :سيمرغ بلورين ،
بهترين طراحي صحنه و لباس

حبيب احمدزاده -ابوالحسن داوودي -محمد
داوودي -مجتبي راعي -سيدجمال ساداتيان-
منوچهر شاهسواري -مهدي فخيم زاده-حميد
فرخ نژاد -مهتاب كرامتي -مهدي كرم پور-
نيكي كريمي -سامان مقدم

-

مجيد مجيدي -همايون اسعديان -عبداله
اسكندري -محمد بزرگ نيا -حسن بلخاري
قهي -عزيز ساعتي -عليرضا شجاع نوري -فرشته
طائرپور -جواد طوسي -محمدمهدي عسگرپور  -ديپلم افتخار بهترين جلوههاي ويژه
بصري
رضا مقصودي  -مهتاب نصيرپور
مزارشريف :سيمرغ بلورين بهترين
موسيقي متن

محمد آالدپوش -محمدعلي آهنگر -فرهاد
توحيدي -بهرام جاللي -ابراهيم حقيقي -عزيز
اهلل حميدنژاد  -ابوالحسن داوودي -محمد حق سكوت :سيمرغ بلورين
بهترين فيلمنامه
داوودي -مجتبي راعي -محسن شاه ابراهيمي-
پرويز شهبازي -كيانوش عياري -پيمان قاسم
خاني -فرامرز قريبيان -هوشنگ گلمكاني-
مجيد مسچي -شهرام مكري -اكبر نبوي
بهروز افخمی -داود میرباقری -مهدی فخیم حوض نقاشی :سیمرغ بلورین بهترین
طراحی صحنه و لباس و بهترین فیلم
زاده -مصطفی شایسته -جمال شورجه-
از نگاه تماشاگران
سیدضیاءالدین دری -رسول صدرعاملی

6

سیاُم ۱۳۹۰

یه حبه قند

مجید انتظامی -علیرضا رئیسیان -داوود
رشیدی -اسفندیار شهیدی -جمال شورجه-
یداهلل صمدی -ابوالقاسم طالبی-احمدرضا
معتمدی -داوود میرباقری

یه حبه قند :سیمرغ بلورین بهترین
پوستر

7

بیست و نهم
۱۳۸۹

پرنده باز -سیب و سلما -یه حبهقند

جهانگیر الماسی -مجید انتظامی -ابوالقاسم
طالبی -حسن عباسی -جابر قاسمعلی -علی
معلم -اسداهلل نیک نژاد

–

8

بیست و هشتم
۱۳۸۸

بیداری رویاها -زخم شانه حوا

محسن علیاکبری ،مسعود جعفری جوزانی،
اسفندیار شهیدی ،ابوالقاسم طالبی ،ابراهیم
فیاض ،سیدناصر هاشمزاده.

بیداری رویاها :سیمرغ بلورین بهترین
فیلمبرداری
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گزارش
هیت داوران

نتایج

ردیف

دوره

فیلمهای شرکت کننده

9

بیست و هفتم
۱۳۸۷

دلخون -زادبوم -یک وجب از آسمان

10

پرچمهای قلعهی کاوه :سیمرغ زرین
بیست و ششم به همین سادگی -پرچمهای قلعهی کاوه -کیومرث پوراحمد ،امین تارخ ،منوچهر محمدی،
بهترین جلوههای ویژه -جایزه نگاه
احمد مرادپور و احمدرضا معتمدی.
سهم گمشده -فرزند خاک
۱۳۸۶
ارزشی به قرآن

دلخون :سیمرغ بلورین بهترین فیلم
نگاه نو -دیپلم افتخار بهترین بازیگر
مرد
زادبوم :سیمرغ بلورین بهترین
حسن بلخاری ،ابراهیم حاتمیکیا ،داود رشیدی،
فیلمنامه ،بهترین موسیقی ،بهترین
محمد سریر ،منوچهر شاهسواری ،رسول
فیلم همگرایی آسیایی و بهترین فیلم
صدرعاملی ،مجید مجیدی.
نگاه ملی
یک وجب از آسمان :سیمرغ بلورین
بهترین فیلم نگاه نو و دیپلم افتخار
بهترین بازیگر مرد
به همین سادگی :سیمرغ بلورین
بهترین فیلم ،بهترین بازیگر نقش اول
زن ،بهترین فیلمبرداری و کارگردانی
جلوه گاه شرق (سینمای آسیا)

فرزند خاک :سیمرغ زرین نگاه ملی،
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه بخش
معناگرا ،سیمرغ زرین بهترین بازیگر
نقش مکمل زن ،لوح تقدیر راه انبیاء

11

بیست و پنجم پابرهنه در بهشت -آخرین ملکهی زمین-
خدا نزدیک است
۱۳۸۵

شهریار بحرانی ،محمد داودی ،جواد طوسی،
عبدالحمید قدیریان ،محمدعلی نجفی ،علی
نصیریان و محمدرضا هنرمند.

پابرهنه در بهشت :سیمرغ بلورین
بهترین بازیگر مکمل مرد ،بهترین
فیلمبرداری ،بهترین صدابرداری
آخرین ملکهی زمین :دیپلم افتخار
بهرین کارگردانی
خدا نزدیک است :دیپلم افتخار
بهترین فیلم اول

بیست و چهارم
12
۱۳۸۴

شب بخیر فرمانده -خانه روشن

پرویز پورحسینی ،احمدرضا درویش ،مهدی
شجاعی ،فرهاد صبا ،رسول صدرعاملی ،مجید
مجیدی و اکبر نبوی

–
بید مجنون :سیمرغ بلورین فیلم
برگزیده تماشاگران ،بهترین
کارگردانی ،بهترین صدابرداری

13

حمید دهقانپور ،عزیز ساعتی ،فرامرز قریبیان،
بیست و سوم بید مجنون -مرزی برای زندگی -تنهایی
حسین کرمی ،منوچهر محمدی ،داریوش
باد -خیلی دور خیلی نزدیک -غروب شد بیا
۱۳۸۳
مهرجویی و محمدعلی نجفی.

خیلی دور خیلی نزدیک :سیمرغ
بلورین بهترین طراحی صحنه و
لباس ،بهترین صداگذاری ،بهترین
فیلمبرداری ،بهترین موسیقی متن،
بهترین چهره پردازی ،بهترین فیلم
مرزی برای زندگی :سیمرغ بلورین
بهترین فیلم اول و دوم

14

بیست و دوم
۱۳۸۲

برگ برنده -تارا و تب توت فرنگی-
خداحافظ رفیق -معادله

محمد بزرگنیا ،ابوالحسن داودی ،محمد داودی،
مجتبی راعی ،مهدی شجاعی ،مینو فرشچی و
علی نصیریان.

–
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گفتگو
ردیف

دوره

فیلمهای شرکت کننده

15

بیست و یکم
۱۳۸۱

خورشید مصر

16

بیستم ۱۳۸۰

آرزویهای زمین

17

نوزدهم ۱۳۷۹

آب و آتش -مسافر ری

 18هجدهم ۱۳۷۸

متولد ماه مهر -مرد بارانی

هیت داوران

گالب آدینه ،محمد بزرگنیا ،کامبوزیا پرتوی،
محمدرضا جعفری جلوه ،رسول صدرعاملی،
کیانوش عیاری ،مهرداد فخیمی و مهرداد فرید.

نتایج
–

داریوش ارجمند ،بابک بیات ،پرویز پرستویی،
آرزوهای زمین:دیپلم افتخار نقش
کیومرث پوراحمد ،نعمت حقیقی ،مجید مجیدی
مکمل مرد
و هارون یشایایی.
مجتبی راعی ،جواد طوسی ،فرامرز قریبیان،
رسول مالقلیپور ،تورج منصوری ،سیدضیا
هاشمی و محمدرضا هنرمند.

مسافر ری :سیمرغ بلورین بهترین
چهرهپردازی

متولد ماه مهر :سیمرغ بلورین نقش
اول زن ،بهترین جلوههای ویژه،
شهرام اسدی ،محمد بزرگنیا،امین تارخ ،کمال
بهترین صدابرداری
تبریزی و نعمت حقیقی.
مرد بارانی :سیمرغ بلورین نقش اول
مرد
احمدرضا درویش ،یداهلل صمدی ،کیانوش
عیاری ،فرهاد مهرانفر و داود میرباقری.

هیوا :سیمرغ بلورین بهترین
فیلم ،بهترین صدابرداری ،بهترین
فیلمبرداری ،بهترین طراحی صحنه،
بهترین کارگردانی

 20شانزدهم ۱۳۷۶

روزی که هوا ایستاد -ساحره

عزتاهلل انتظامی ،کیومرث پوراحمد ،احمدرضا
درویش ،فرشته طائرپور و مجید مجیدی.

ساحره :سیمرغ بلورین بهترین
چهرهپردازی

 21پانزدهم ۱۳۷۵

معجزه خنده

جهانگیر الماسی ،محمد رجبی ،نادر طالبزاده،
ابراهیم فروزش و رسول مالقلیپور.

–

19

22

باشگاه سری -دختری با کفشهایِ کتانی-
هفدهم ۱۳۷۷
شیدا -هیوا

چهاردهم
۱۳۷۴

خواهران غریب

مسعود جعفریجوزانی ،محمد رجبی ،خسرو خواهران غریب:سیمرغ بلورین بهترین
صحنهآرایی ،بهترین کارگردانی
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دیدگاه

جشنواره فجر
و بزنگاهی مهم برای سینما
اگرچــه برخی از کارشناســان میــزان تأثیرگذاری
جشنواره فیلم فجر را بر اقتصاد سینمای ایران با تردید
مینگرند ولی اغلب هنرمندان ،کارشناسان و اهل فن بر
این باورند که این رویداد سینمایی از جهات مختلف بر
سینمای ایران و اقتصاد هنر هفتم تاثیر به سزایی دارد.
فضاسازیهای رسانهای و خبری ،تبلیغات گسترده کلی
و موردی در زمینه ســینما و فیلمها ،بسترسازی برای
تبادل نظر و ارائه دیدگاههای سینماگران و هنرمندان
و تعاطی جدی تر و ملموس تر صنفهای ســینمایی با
افکار عمومی همگی باعث میشوند تا سینما با جدیت
بیشــتری برای مردم دغدغه و مسئله شــود و به آن به
عنوان یک نیاز برای غنی ســازی اوقات فراغت خویش
بنگرند.
اهمیت جشنواره فیلم فجر بر سینما تا بدان جا است
که بسیاری ،از این رویداد به زمان تحویل سال سینمایی
ایران و آغاز فصل و طلیعه جدید نام میبرند .نکته قابل
تامل دیگر ،ظرفیتی اســت که در جشنواره فجر وجود
دارد .این ظرفیت کمک میکند تا هم خانوادهها فیلمها،
سینما ،بازیگران محبوب و فیلمسازان مورد عالقه شان
رصد کنند و پیرامــون آن حرف بزنند و از دیگر ســو،
فرصت خــوب و مغتنمی برای ســازمانها و نهادهای
مختلف است که هر یک بر اساس سیاستها ،اولویتها
و راهبردهای ســازمانی خویش در محتــوای فیلمها
دغدغهها و اهداف خود را پیگیری و جست و جو نمایند
که این ره آوردی دوسویه برای سینما و فعاالن این رشته
خواهد داشت.
به طور طبیعی ،اغلب مراکز و سازمانها از بودجهها و
منابع ویژهای برای استفاده از امکانات تبلیغی و تصویری
در راســتای برنامههای سازمانی شــان برخوردارند و
فرصت فجر ،کمک میکند تا هــم در آثار تولیدی این
22

اهداف را پیگیری نمایند و هم با ســینماگران آشناتر
گردند و سفارش آثار و برنامه بدهند.
جشــنواره را اگر مهمترین رویداد فرهنگی کشــور
در ســال ندانیم ،باید آن را مهمترین رویداد سینمایی
ســال تلقی نماییم و فرصت و فضایی برای تعامل نظر
هنرمندان و نمایش فیلمهایی است که یک سال آینده
سینمای ایران را از نظر اقتصادی ،فکری و فرهنگی رقم
خواهند زد .موج جشنواره سالهاست که به سینماهای
مختلف پایتخت و ســایر شهرها و اســتانهای کشور
رســیده و مخاطبان زیادی را نیز با خــود همراه کرده
است .فجر آنقدر پر ســروصدا و پر اتفاق برگزار و دنبال
میشــود که ســایر اتفاقات مهم و رویدادهای جاری
و همزمان کشــور را نیز در حاشــیه خود قرار میدهد.
کارکرد فرهنگی جشنواره فیلم فجر و هیاهوی تبلیغاتی
آن نسبت به کارکردهایی از جمله اقتصادی و سودآوری
بیشتر اســت .با این حال باید بپذیریم که هرجا رونقی
باشد درآمدزایی و پیشــرفت اقتصادی را نیز به دنبال
خواهد داشت .از این رو است که بسیاری از فیلمسازان
برای حضور در این رقابت ســینمایی تالش میکنند و
اگر فیلمهایشان به جشنواره راه نیابد انتقاد و گالیههای
خود را با رسانهها در میان خواهند گذاشت.
گروههای ســنی و طبقاتی مختلف مردم و مهمتر از
آن مخاطبان خاص ســینما یعنی هنرمنــدان ،اهالی
رسانه و منتقدان و مســئوالن تصمیم گیرنده خود را
ملزم به تماشای فیلمهای حاضر میکنند و در باره آنها
به تحلیل میپردازند .این دیده شدن ،آینده فیلمها را
پیشبینی خواهد کرد و موفقیت یا عدم موفقیتش در
اکران عمومی را تحت تأثیر قــرار خواهد داد .از طرفی
مجموع فیلمهای راه یافته به جشنواره برآورد و تحلیل
کلی از جریان فیلمسازی کشور را در سالی که گذشت
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علیرضا سرابی
ارائه میکند .همچنین سینماداران و پخشکنندگان را
به مذاکره با سازندگان فیلمهای خوب و نوید بخش به
لحاظ استقبال عمومی مردم در اکران دعوت میکند.
بنابراین ،چرخه اقتصادی ســینما در ایــن  ۱۰روز با
سرعت و شتاب بیشتری نســبت به دیگر ایام سال در
گردش است .جشــنواره به این دلیل که محلی برای
عرضه فیلمها و اصلیترین فرصت برای این منظور قبل
از اکران عمومی است ،اهمیت بیشــتری مییابد .زیرا
جشــنوارههای دیگر معموالً زمانی برگزار میشود که
فیلمها اکران شده است .بنابراین شرکت یک فیلم در
فجر برای فیلمسازان مهم است .زیرا نخستین فرصتی
است که خروجی کارشان در سطحی گسترده نمایش
داده میشــود و معموالً فیلمی که در ایــن فضا دیده
شــود ،در اکران نیز با اســتقبال خوبی روبهرو خواهد
شد .برای فیلمی که در جشنواره فیلم فجر مورد توجه
قرار میگیرد و سروصدا میکند ،در اکران عمومی نیز
کنجکاوی ســایر مخاطبان را برمیانگیزد و آنها را به
سینما میکشاند .از این رو جشنواره فیلم فجر به اقتصاد
فیلمها و در مقیاس کلی به سینما کمک میکند .این
در حالی است که حتی جشــنوارههای خارجی نیز از
فیلمهای دیده شده در جشنواره فجر بیشتر استقبال
میکنند .چراکه جلــب توجه مخاطبــان ایرانی را به
منزله کیفیت باالی فیلم تلقی میکنند و نسبت به این
بازخوردها تصمیم میگیرند.
پس در هیــچ شــرایطی نبایــد از تاثیرگذاریهای
متنوع و اهمیت این رویداد ســینمایی گذشــت .باید
آن را جدی گرفت ،از آن مراقبت کرد و از ظرفیتهای
بالفعل و بالقوه آن نهایت بهره برداری را داشــت .فجر
بزنگاه مهمی برای رشد اقتصاد سینما و آسیب شناسی
محتوایی آن است.

دیدگاه

شبکه نمایش خانگی حوزه هنری
بزر گ ترین مرکز عرضه فیلم های
دفاع مقدس و اجتماعی

موسســه هنرهای تصویری ســوره حــوزه هنری
مهمترین مرکــز تولیــد و توزیع بخــش عظیمی از
گنجینههای ارزشمند سینمای دفاع مقدس و موضوعات
استراتژیک و ارزشی سینمای ایران است.
موسسه هنرهای تصویری ســوره حوزه هنری یکی از
پیشــگامان تولید و توزیع محصوالت رسانه خانگی در
کشور بوده و با بیش از سه دهه فعالیت در این زمینه یکی
از موسسات شناخته شده به شمار میرود .عالوه بر تجارب
گذشته ،توانمندیها وامکانات قابل توجه در بخشهای
مختلف از جملــه تولید فیلمهــای تلویزیونی ،ضبط و
تدوین فیلمها ،دوبله و داشــتن واحد سیار تلویزیونی و
 ...این موسسه را از سایر موسسات رسانه خانگی متمایز
کرده است .این موسســه در دوره گذشته به عنوان یکی
از موفقترین موســسهای حوزه پخش نمایش خانگی
در جشنواره یاس مورد تقدیر و تمجید قرار گرفته است.
موسسه هنرهای تصویری سوره از بدو تاسیس حوزه
هنری کار و فعالیت خود را آغاز نموده ،تالش و تجربیات
ارزشــمندی از حرکتهای تولیدی در ساختار رسانه
کشــور آغاز کرده است و امروز شــاهد پشتوانه عظیم
تولیــدی و فرهنگی حوزه هنری هســتیم .این جریان
تاثیرگذار جهت تکمیل اهداف واالی حوزه هنری یعنی
در راســتای جهت دهی مناســب کیفیت باالو تبلیغ
فرهنگ و هنر شایســته اســامی و ایرانی ،تالشهای
بسیاری داشته است.
موسســه هنرهای تصویری ســوره در زمینه شبکه
نمایش خانگی فعالیت میکند و میکوشد شاخصهای
کیفیت نمایش آثار سینمایی و پخش در شبکه نمایش
خانگی را ارتقا داده تا از این مسیر به توسعه مخاطبان و
رضایتمندی آنان نایل شود.
نگاهی گذرا به فعالیتهای این موسسه در سالجاری
و سالهای گذشته موید آن اســت که این «مؤسسه»

مسئولیت تولید و توزیع بخش عظیمی از گنجینههای
ارزشمند سینمای دفاع مقدس و موضوعات استراتژیک
و ارزشی سینمای ایران را بر عهده داشته است ،فیلمهای
ســینمایی «یتیم خانه ایران»« ،ماجــرای نیمروز»،
«ترمینال غرب»« ،ابوزینب»« ،ســیانور»« ،ایســتاده
در غبار»« ،هیهات»« ،دلبری»« ،حکایت عاشــقی»،
«استرداد»« ،ماهی ســیاه کوچولو»« ،شاهزاده روم»،
«روباه»« ،دلتنگیهای عاشــقانه»« ،مزار شــریف»،
«شیار « ،»۱۴۳فرشــتهها با هم میآیند»« ،میهمان
داریم»« ،روزگاری عشق و خیانت» و «بیداری رویاها»
از جمله آثاری است که با موضوع ســینمای انقالب و
دفاع مقدس توسط شبکه نمایش خانگی حوزه هنری
عرضه شده است.
این موسســه فقط ،در  ۶ماهه اول امســال موفق به
تولید و توزیع  ۱۱فیلم سینمایی شــامل فیلمهای «ما
همه گناهکاریم»« ،مشــکل گیتی»« ،ترمینال غرب»،
«افســونگر»« ،گشــت« ،»۲خانهای در خیابان ،»۴۱
«ماجرای نیمروز»« ،هلن»« ،یتیم خانه ایران»« ،یک روز
بخصوص» و «بوفالو» در سطح کشور شده و برای  ۶ماهه
دوم سال توزیع و عرضه  ۱۲فیلم را در دستور کار قرار داده
بود که تعدادی از آنها تاکنون ارائه شده است .فیلمهای
ســینمایی «ویالییها»« ،کربال جغرافیای یک تاریخ»،
«برادرم خسرو»« ،سه ماهی»« ،فصل نرگس»« ،بیست
و یک روز بعد»« ،سارا و آیدا»« ،دریاچه ماهی» تاکنون
عرضه شده و فیلم های «قهرمانان کوچک»« ،مادری»،
«فیلشــاه» ،و «بوف کور» از جمله آثاری هستند که به
صورت قطعی توزیع آنها در برنامه مؤسســه هنرهای
تصویری سوره تا پایان ســالجاری توسط شبکه نمایش
خانگی حوزه هنری صورت میگیرد.
در شرایط امروز به هیچ وجه نمی توان از ظرفیت بالقوه
و بالفعل شبکه نمایش خانگی غافل شد.

اهمیت توسعه این شبکه وقتی بیشتر به چشم میآید
که بدانیم  ۴۰۰شهر ایران با جمعیت باالی  ۱۰۰هزار نفر
ازداشتن ســینما محرومند .هم افزایی ظرفیت موسسه
هنرهای تصویری سوره با این کارنامه موفق و عرضه 23
عنوان فیلم سینمایی که همگی با اهتمام به موضوعات و
مضامین ارزشی و خانواده محور تهیه و تولید شده از سوی
این موسسه فقط طی یکسال خدمتی بزرگ و ارزشمند
اســت و وقتی این ظرفیت در کنار قدرت ســالنهای
سینمایی حوزه هنری قرار میگیرد به ظرفیتی بیبدیل
و به قطب مهمــی در ضلع ترویج و گفتمانســازی این
بزرگترین کمپانی سینمایی کشور بدل میگردد.
شــرایط ســخت اکران و کمیت پایین ســالنهای
سینمایی بر کسی پوشیده نیست .قبل از انقالب ۴۵۰
سالن سینما برای  ۳۰میلیون نفر وجود داشت و در حال
حاضر برغم افزایش جمعیت کشور به باالی  80میلیون
آمار ســینماها نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش
هم داشته است .این در حالی اســت که کشورهایی به
مراتب کوچکتر از مساحت ایران و کمتر از جمعیتش
وضعیت بسیار مطلوبتری دارند .مثال امارات با جمعیت
 ۵میلیون نفر  ۲۳۶سینما ،تایوان با جمعیت  ۲۳میلیون
نفر  ۵۶۵سینما ،ترکیه با جمعیت  ۷۰میلیون نفر ۱۵۷۵
سینما و ایرلند  ۵میلیون نفری  ۴۴۲سینما را در اختیار
عالقهمندانشان قرار دادهاند.
با ایــن وضعیت به نقش مهم و جریانســاز شــبکه
نمایش خانگی باید بیشتر پیبرد .خوشبختانه ،سازمان
سینمایی حوزه هنری در این رابطه بیش از سایر نهادها و
مراکز به اهیمت موضوع پیبرده و توزیع ،عرضه و اکران
بیش از  80درصد فیلمهای ســینمایی تولید شده در
سال در بخش سینماداری و نمایش خانگی حوزه هنری
جایگاه مهم و ممتاز این نهاد هنری را نشان میدهد
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گفتگو
مریم نقیبی ،مدیر بازرگانی و بینالملل سازمان سینمایی حوزه هنری:

خطر حضور داللهای فیلم در عرصه پخش بینالملل
دیدار با فعاالن عرضه و پخش بینالمللی سینمای
ایران ،یکی از برنامههای عصر  22آذرماه در بازار
فیلم مستند یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی
سینماحقیقت بود که با حضور تعدادی از فعاالن این
حوزه و فیلمسازان برگزار شد.
در این نشست که در پردیس سینمایی «چارسو»
برگزار شد ،جمعی از فعاالن عرضه و پخش بینالمللی
سینمای ایران از جمله محمد اطبایی ،مریم نقیبی،
ستار چمنیگل ،الهه نوبخت ،علیرضا شاهرخی ،محمد
فهیمی و علی قاسمی حضور داشتند.

امیدواری برای ایجاد یک صنف
در ابتدای نشســت محمــد اطبایــی پخشکننده
بینالمللی سینمای ایران درباره وضعیت فعاالن حوزه
پخش گفت :حدود  5ماه اســت که تشــکلی را تحت
عنوان «فعاالن حوزه عرضه و پخش بینالمللی سینمای
ایران» ایجاد کردیم کــه تحت مدیریت و حمایت خانه
سینما چندین جلسه هم برگزار شده است و در نهایت
امیدواریم به زودی به ایجاد یک صنف برسیم.
او ادامه داد :بحث اصلی ما این است که بگوییم چنین
تشکلی شکل گرفته تا بیشتر دیده شود چون این بخش
جز بخشهای مظلوم سینما است .این تشکل از حدود
 10نفر ،شــرکت حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی
و مدیران امــور بینالمللی چند نهــاد دولتی همچون
بنیاد سینمایی فارابی ،سازمان سینمایی سوره ،کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،صدا و سیما و مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی و انجمن سینمای
جوانان تشکیل شده است.
حوزه پخش بینالملل دچار به هم ریختگی
عجیبی شده است
این پخشکننده بینالمللی سینمای ایران با اشاره به
اتفاقات ناخوشایندی که به تازگی در این حوزه افتاده
است ،اظهار کرد :بحث اصلی این است که حوزه پخش
بینالملل دچار به هم ریختگی عجیبی شده است .تولید
در سینمای ما در گونههای مختلف افزایش پیدا کرده و
فیلمسازان هم مشتاق هستند که آثارشان در عرصههای
بینالمللی به نمایش در بیاید و به فروش برســد .ولی
واقعیت این است که در هیچ نقطهای از جهان اینگونه
نیست که تمام تولیدات سینمایی یک کشور به خارج از
کشور ارسال شود؛ ما حتی زمانی که از تعبیر «سینمای
ملی» یک کشور استفاده میکنیم با حداکثر  20درصد
از تولیدات آن را تعریــف میکنیم و حتــی بالیوود و
هالیوود هم همینطور اســت اما همچنان این شوق و
عالقه در ایرانیــان وجود دارد که همه آثار ســینمایی
که میسازند به جشــنوارههای جهانی ارسال شود .در
کل ،کشورهای دارای صنعت سینما هم به اندازه کافی
عامل پخش بینالمللــی ندارند و کال این وجه عنصری
کم یاب است.
حضور در عرصهی جهانی ،راهکار و شیو ه
حرفهای میطلبد
وی خطاب به فیلمسازان حاضر در نشست گفت:در
چند ماه اخیر بلبشــویی ایجاد شــده اســت بنابراین
میخواهیم اطالع رسانی کنیم که شما فیلمسازان اگر
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میخواهید ،فیلمتان در جشــنوارههای جهانی حضور
داشته باشد حق شماست ولی این حضور ،راهکار و شیوه
حرفهای میطلبد .در وهله اول یــک فیلم باید پخش
کننده بینالمللی داشته باشد بنابراین نمیتواند توسط
کسانی که فاقد تخصص هستند به جشنوارههای جهانی
ارسال شــود .برای هر فیلمی باید طراحی داشت چون
با توجه به کیفیت و بازار و نوع فیلم اســتراتژی تعریف
میشود و اینگونه نیست که با تبدیل کردن آن به یک
لینک بتوانید تمام کارها را انجام دهید.
اعالم خطر نسبت به برخی جشنوار ههای
مجازی
اطبایــی همچنیــن گفــت :ایجــاد فضاهایی مثل
جشــنوارههای مجازی که برای هر فیلم حق ثبت نام
دریافت میکند در ایران زیاد شده است .ما با انجام یک
محاسبه ساده متوجه شــدیم که برای جشنوارهای که
وجود حقیقی ندارد و همه چیز آن مجازی است بین  5تا
 10هزار دالر درآمد کسب میکنند و با اسامی دروغین و
اسمهای عجیب و غریب حتی جوایز هم برای آن تدارک
میبینند .آنها حد و مرز را کنار گذاشــتند بنابراین در
این وضعیت ما هم نسبت به آنها اعالم خطر میکنیم.
به نظر میآید که هیچ مســئولی هم نیســت که به آن
رسیدگی کند و ما اطالع رسانی کردیم ولی برخوردی
با آنها نمیشــود و با کمال اعتماد به نفس کارشان را
ادامه میدهند.
تفاوت یک پخشکننده با دالل
او با تاکید بر اینکــه «با انتخاب یــک پخش کننده
بینالمللی ،فیلم سرنوشــت بهتری در مجامع جهانی
پیدا میکند» ،خاطرنشــان کرد :برای یــک فیلم باید
استراتژی طراحی شود .جشنوارهها پنجرهای هستند
برای اینکه بتوانیم فیلم را بفروشــیم .در این مســیر
الزاماتی وجود دارد و نکته این است که ظرفیت کاری ما
نیز محدود است در عین حال که تولیدات زیاد هستند.
هر جشــنوارهای الزاماتی دارد مثال جشنوارهای برای
فیلم کوتاه است یا جشــنوارهای دیگر فقط فیلمهایی
را میپذیرد که اکران اولشان باشد و نباید در جشنواره
دیگری به نمایش درآمده باشــد ،کسی که کار عرضه
بینالمللی یک فیلم را انجام میدهد باید به این نکات
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ســاده توجه کند و تفاوت یک پخش کننــده با دالل
همین است.
نکته دیگر این است که درســت نیست ،فیلم ساز به
صورت مستقیم با دبیر جشنوارهها صحبت کند و ببیند
فیلمش را به آنها بدهد یا نه! متاسفانه عمر این فیلمهای
این چنینی هم برای حضور در جشنواره کوتاهها است.
پخشکننــده حرفــهای در وهله اول هیــچ قیمتی
نمیدهد
اطبایی که در بخشــی از این نشست از سوی یکی از
فیلمسازان حاضر مورد پرسش قرار گرفت که هزینهی
پخشبینالمللــی یک فیلــم کوتاه و مســتند چقدر
است،پاسخ داد :نقطه تفاوت یک پخشکننده حرفهای
با دالالن این حوزه این است که پخش کننده در وهله
اول هیچ قیمتی نمیدهــد و اول فیلم را میبیند و اگر
پسندید قرارداد میببند که در قرارداد هم زمان مشخص
خواهد شد و هم بحث هزینهها مطرح میشود .درصدی
هم که برای پخش کننده اختصاص داده میشــود ،به
خیلی از موارد بستگی دارد.
او درباره شبکههای تلوزیونی و وضعیت خرید فیلمها
گفــت :شــبکههای تلویزیونی هم هر کدام سیاســت
خاص خودشــان و قوانین خاص خودشــان را دارند و
خرید فیلمها یکی از راههای تامین برنامه است .بعضی
شبکهها اصال خرید ندارند بلکه تولید مشترک دارند و
یا خودشان گروهی را میفرســتند و فیلم میسازند و
گاهی هم فیلمی را پیش خریــد میکنند .یک جایی
مثل کشورهای اروپایی مثال الزام دارند فقط فیلمهای
اروپایی بخرند و به همین ترتیب هم رقابت بسیار زیاد
است.
وی خاطرنشان کرد :ما بحث روابط بینالمللی و تحریم
را هم داریم که در این حوزه تاثیر بسیار زیادی گذاشته
است .فقط بحث دریافت پول و ارسال آن را دچار مشکل
نکرده است بلکه بعضی شرکتها میگویند ما میترسیم
از یک شــرکت ایرانی فیلم بخریم زیرا ممکن اســت
جریمهای از آمریکا برای ما صادر شود .اینکه  50سال
است در شــبکه  RAIهیچ فیلم ایرانی نمایش داده
نشده اســت به این دلیل اســت که اصال خرید فیلمی
ندارد.
این پخشکننده اضافه کرد :ما تولیداتمان تنوع کمی

گفتگو
دارد و در بازار دنیا باید فیلم ویژگی داشته باشد چه در
زبان و موضوع و چه در ساخت و فنی و گرنه شانسی برای
حضور ندارد« .مســتند خالقه» باید تولید شود پس ما
باید به کیفیت تولیدات خودمان هم توجه کنیم و همه
مسائل را تقصیر پخشکننده نیندازیم.
او خطاب به فیلمسازان حاضر گفت :زبان و فکرتان باید
محلی باشد ولی به مخاطب بینالمللی فکر کنید .خیلی
از موضوعات بسیار خوب اســت ولی به درستی به آن
پرداخته نمیشود .ما  100فیلم در سال تولید میکنیم
که  70تای آنها موضوعاتی شبیه هم دارند بنابراین اگر
به بازار جهانی فکر میکنید ،اول به کیفیت ساخت فیلم
توجه کنید.
اطبایــی در پایــان صحبتهایش بیان کــرد :یکی از
مشکالت ما بحث اینترنت و ســرعت آن است و بحث
دیگر فیلتر بودن بعضی ســایتهای جشنوارههای دنیا
که واقعا نمیدانیم به چه علت این اتفاق افتاده است.
عدم آگاهی فیلمسازان درباره پخش
مریم نقیبی مسئول بخش بینالملل سوره سینما هم
در این نشست که در حاشیهی جشنوارهی فیلم حقیقت
برگزار شد ،در ابتدای صحبتهایش گفت :اتفاقات اخیر
و مسایلی که برای پخش بینالمللی فیلم های کوتاه و
مستند پیش آمد و برخی از دوستان به خاطر ناآشنایی با
این بخش ،دچار مشکالتی شده بودند ما را بر آن داشت
تا در اولین گردهمایی برای پخش کنندگان بینالمللی
حضور پیدا کنیم .متاسفانه آگاهی فیلمسازان راجع به
پخش بسیار کم است و اکثرا فکر میکنند ،ارسال فیلم
به جشنوارهها کافی است.
او با بیان اینکه «اشــکال بزرگ در پخش در قسمت
فروش و بازار فیلم اســت» اظهار کرد :این کم کاری به
خاطر بچه ها نیست بلکه پشــتیبانی بسیار کم است.
ما پخشهای متنــوع داریم ولی اتفــاق کمتری که تا
کنون رخ داده اســت این اســت که ما در یک حجمی
کمی میتوانیم کار کنیم ،باید مخاطب را به خرید فیلم
ایرانی عادت بدهیم .ما قدرتمان در فیلم کوتاه و مستند
بسیار بهتر از فیلم بلند است .مطلب اصلی این است که
تالش دو جانبه اســت و برای به روز شــدن باید تالش
کرد .نباید ببینیم که جشــنوارهها چه میخواهند بلکه
فیلمســاز باید حرف خودش را بزند و فیلم درست مثل
یک نقاشی است.
وی اضافه کرد :خیلی از مســتندهای ما را نمیتوان
بیشــتر از  30دقیقه دنبال کرد چون پرداختهایشان
خوب نیســت .بازار یعنی جذب مخاطب و کســی که
بخواهد برای آن پول بدهد .این روند باید گسترش پیدا
کند و با المانهای دنیا تطبیق داده شود.
حواستان به داللها باشد
او بــا اشــاره به تالشــی که بــرای تشــکل صنفی
پخشکننــدگان بینالمللی ســینمای ایــران انجام
میدهند ،ادامه داد :ما دیدیم ،اتفاقاتی در زمینه پخش
بینالمللی در حال افتادن است که تخلف است .این که
کسی تجارت درستی را انجام بدهد مشکلی نیست ولی
حواستان به دالالن باشد.
نقیبی در ادامه صحبتهایش افزود :شما قبل از تولید
فیلم باید به پخش کننده فکر کنید زیــرا بعد از اینکه
فیلم تولید و بسته شد دیگر کاری نمیتوان انجام داد.
وقتی شما میخواهید نتیجه حرفهای بگیرید ،باید کار
حرفهای انجام دهید تا سیستم فنی و تکنیکی درستی

را انتخاب کنید.
این پخشکننــده با اشــاره به اینکه «ما بر اســاس
درخواست کشورها فیلمی که داشــته باشیم را ارسال
میکنیم» بیان کرد :ما از کارگردان فرمت و مسائل فنی
را میپرسیم ولی او میگوید مثال این ویژگی فنی را ندارد
و آن شرکت خریدار هم میگوید چند سال است که ما
دیگر در فالن فرمت کار نمیکنیم و قدیمی شده است!
فیلمساز این نکات را نمیداند بنابراین خودتان در تولید
باید سطح کیفیت را رعایت کنید .اینها در تولید باید اتفاق
بیافتد نه در پخش .در هر جشنواره استانداردهای زمانی
متفاوت است ،خیلی از فیلمها گزافه گویی دارد و میتواند
کوتاه تر بشود .مســاله این است که شما در چقدر زمان
میتوانید هدفتان را بیان کنید.
او ادامه داد :تصویر در فیلم مســتند بسیار مهم است
ولی ما دائم میخواهیم از دیالــوگ برای انتقال مفهوم
اســتفاده کنیم و نه تصویر .این که ما مجبور باشیم به
زیر نویس آوردنهای زیــاد روی بیاوریم ،اصال مطلوب
نیست .ما در تولید مستند خوب ،کم کار کردهایم.
الهه نوبخت که مدیریت مجموعــه پخش فیلم «الی
ایماژ» را بر عهده دارد ،با اشــاره بــه اینکه هم پخش
کنندگان و هم فیلمسازان دغدغه سینما دارند و هر دو
برایشان این حوزه جذاب است ،بیان کرد :مشکل امروزه
ما آگاهی پایین فیلمسازان از وضعیت پخش فیلم است.
فیلمساز باید در ابتدا بداند که پخش بینالملل چیست
و آیا فقط کسی که زبان بلد باشد میتواند کار کند؟ آیا
فقط به یمن حضور تکنولوژی و تبلیغات من یک پخش
کنندهام؟ و توانایی شناسایی فستیوالها و ژانر فیلمها
را دارم؟ پخش کننده خالصه نمیشود به کسی که فقط
زبان بلد باشد و فیلم را بشناسد بلکه مجموعه ای از این
دو ،همراه با تجربه است.
وی در ادامه بیان کرد :با توجه به قانون خانه ســینما
زیر  30نفر نمیتوان صنف تشــکیل داد و من هم بعید
میدانم تا دو سال دیگر هم تعداد پخش کننده حرفهای
به  30نفر برســد بنابر این چون تعداد ما کم اســت ،به
راحتی میتوان اطالعات و ســابقه ما را از رســانه ها به
دست آورد .شرکت در جشــنوارههای بزرگ دنیا مثل
کن برای ما اصال فرش قرمز نیســت ،آنجا کار اســت و
تجارت است.
نوبخت خاطرنشان کرد :ارتباطات هر یک از ما پخش
کنندهها با فســتیوالهای دنیا متفاوت است و همچنین
سالیق مختلفی در انتخاب فیلم داریم ،بنابر این هر کدام
فیلمی را انتخاب میکنیم که متناسب با ارتباطاتمان است.
بودن در هر فستیوالی رزومه نیست
این پخش کننده خصوصی اضافه کرد :فستیوالهایی
که هر روز تعدادشــان زیاد میشــود ،همه شان اعتبار
ندارند و گاهی فیلمسازان فقط برای این شرکت میکنند
که بتواند برای فیلم بعدیشان سرمایهگذار جذب کنند
و بگویند من در این تعداد جشنواره حضور داشتم .بودن
در هر فستیوال در بخش بینالملل و کار با آنها ،رزومه
نیست .بعضی فســتیوال ها فقط دنبال تجارت هستند
بنابراین باید حواسمان باشد.
علی قاسمی دیگر پخشکننده بینالمللی هم اظهار
کرد :هدف از پخش یک فیلم در جشنوارهها فروش آن
است .اگر فیلمی در جشنواره هم شرکت میکند برای
رسیدن به فروش و پیدا کردن بازار و دیده شدن است که
باید این کار به صورت تخصصی صورت بگیرد.

وی با اشــاره به اینکه «داشــتن یــک پخش کننده
میتواند اتفاقات بهتری را یــک فیلم رقم بزند» ،گفت:
بعضی میگویند من فیلمم را بــدون پخش کننده به
جشنوارهها فرستادم و مشکلی نبود در پاسخ باید گفت
که اگر فیلم با پخش کننده میرفت حتما اتفاقات بهتری
برایش میافتاد .پخش بینالمللی یک فیلم یک فعالیت
تجربی است و یک پخشکننده با افرادی که در جشنواره
حضور دارند رابطه دارد بنابراین بهتر اســت به پخش
کنندههای حرفهای اعتماد کنیم.
این پخش کننده افزود :شــرکت در جشنوارها لزوما
دلیلی بر فروش فیلم نیســت .مثل فیلــم «پرویز» که
پخش کننــدهاش در فرانســه اســت و در حدود 40
جشنواره شرکت کرد و جایزه گرفت ولی هیچ جا فروش
نکرد .بعضی فیلمها هم ممکن اســت اصال به جشنواره
نروند ولی به راحتی فروش میروند .نکته اینجاســت
که االن فقط سینمای ایران نیســت که فروش ندارد و
خیلی از جاها هستند که سینما دارند ولی فروش فیلم
ندارند .مساله فروش فیلم برای خیلی از کشورهای دنیا
سخت است .االن همه دنبال فیلمهای آمریکایی هستند
بنابراین کم کاری نشده است و برای فروش فقط شانس
ما در تلویزیونها است که آن هم کار سختی است.
در ادامه علیرضا شاهرخی فعال پخش از صداو سیما با
تاکید بر اهمیت در اولین حضور ،بیان کرد :باید به اولین
حضور در جشنوارهها دقت شود و نباید فیلم را برای هر
جشنوارهای ارسال کرد و باید به ژانر فیلم توجه کرد .باید
دید آیا فیلم قابل ارائه هست و آیا تماشاگری برای این
فیلم وجود دارد .باید روی ســاختههای خودمان دقت
کنیم و بعد برسیم به اینکه پخش کننده پیدا کنیم.
محمد فهیمی مدیر پخش بینالملل انجمن سینمای
جوان درباره نحوه داوریها گفت :این فرصت را داشتم
که در کنار داوران باشــم و دیدم که آنها یک فیلم را تا
آخر نمیبینند و بنابراین باید اعتماد کنید به ســلیقه
و تخصص پخشکنندههــا که خود را ارتقــا بدهیم و
سالیق جشنوارهها را پیدا کنیم .همچنین فیلمساز باید
انتقاد پذیر باشــد و صحبتها را بپذیرد و همچنین از
گزافهگویی در فیلم ها بپرهیزد زیرا که بارها پیش آمده
داوری به خاطر شروع یا پایان یک فیلم و طوالنی بودن،
آن را نپذیرفته است.
ستار چمنی گل هم به اهمیت پخش کننده اشاره کرد
و گفت :باید به زیر نویس فیلمها توجه کرد .شبکههایی
که فیلمهایــی را خریداری میکنند بر اســاس جدول
زمانی که در اختیار دارند ،ایــن کار را میکنند .گاهی
بعضی فیلمسازان اصرار بر ارسال فیلم دارند .در حالی
که پخش کننده رضایت چنین کاری را ندارد .فیلمسازی
میآید و میگوید همــه هزینهاش را خودش میدهد و
بعد از ارسال به جشــنوارها اتفاقی برای آن نمیافتد و
در نهایت از پخشکننده گلهمند میشود .این درحالی
است که خیلی از فیلمسازان بزرگ دنیا هستند که برای
حضور در جشنوارهها خودشان اقدام نمیکنند و پخش
کننده پشت آنها اســت .مگر پُر کردن یک فرم چقدر
کار میبرد ولی نکته اینجاســت که با این شیوه نشان
میدهید ،این فیلم خوبی بوده که یک کمپانی پشــت
آن است.
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میزگرد مستند «بهت میاد»؛

افراط و تفریط
آفت پژوهش
 درباره حجاب و پوشش

محمدحسن یادگاردی کارگردان مستند «بهت میاد» و شیرین معصومی
پژوهشگر اثر معتقدند که آفت پژوهش درباره حجاب و پوشش ،افراط و
تفریط است .آنها میگویند در پژوهش این مستند سعی کردند همه نگاهها
را ببینند و پوشش دهند.
مستند «بهت میاد» فیلمی با موضوع زیبایی و پوشش است که تالش
دارد ضمن معرفی نوع پوشش در هر دوره ،به این سوال پاسخ بدهد که
تعریف درست زیبایی چیست؟ پرداختن به موضوعاتی مانند مد ،نوع لباس
مردم در هر دوره در تاریخ معاصر ایران و پوشش امروزی که هویت ایرانی
را کمرنگ کرده است در جهت پاسخ به سوال باال است .به گفته کارگردان
و پژوهشگر کار ،این مستند پژوهش گستردهای بر موضوع مد و تاریخچه
پوشش در ایران دارد و تالش میکند تا مدل مواجههی جامعهی ایرانی و
به ویژه زنان را با مسئلهی پوشش به تصویر بکشد.
این مستند چندی پیش در حوز ه هنری رونمایی شد و اکنون نیز در
سایتهای سینمایی به فروش میرسد .مستند «بهت میاد» در حال
حاضر در جشنواره مردمی فیلم عمار نیز رقابت میکند .در ادامه میزگرد
خبرگزاری تسنیم با حضور محمدحسن یادگاری کارگردان و شیرین
معصومی پژوهشگر این مستند منتشر میشود.
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تسنیم :در روند مستند با معضالتی روبهرو میشویم که به صورت سریع
بیان شده و رد میشوند در حالی که شــاید فرصت برای پاسخ جامع
به آن هم نرسد .به نظر میرســد که فیلم برای بیان موضوعات متنوع،
نیازمند وقت بیشتری بوده است و فیلم باید در چندین قسمت ساخته
میشد.
یادگاری :موضــوع فیلم پیچیدگیهای زیادی دارد و شــاید دهها المان
وجود دارد که میتواند بر آن تاثیرگذار باشــد .ممکن اســت عوامل
مختلفی وجود داشــته باشد که هر کدام سهمی در شــرایط امروز ما
داشــته باشــد .این را قبول دارم که در یک فیلم یک ساعته نمیتوان
حجم زیــادی از اطالعات را منتقل کرد اما بایــد نقاط عطف گزیده را
انتخاب کنیم و به آنان بپردازیم .یک زمان هســت که مدل مو پررنگ
شده است و یک زمان اســت که مدل لباس پر رنگ شــده و یا زمانی
جراحی زیبایی مورد توجه قرار گرفته است .سعی کردیم تا کلیدهای
اصلی را برداریــم و کار را بســازیم .ما از ابتدا گفتــه بودیم که چنین
موضوعی باید در چند قســمت ساخته شــود اما به دلیل مشکل مالی
امکانپذیر نبود .من در ابتدا این مستند را  3قسمتی نوشته بودم.
تســنیم :حمایت صدا و سیما از ساخت و پخش این مستند چگونه بود؟
به نظر میرســد که اولین جایی که این مستند را میتواند اکران کند،
رسانه ملی است .آیا برای این کار تماسی با شما گرفته شد؟
یــادگاری :فرق مســتند با فیلم داستانی در این اســت که فیلم مستند
واقعیت پیرامونی جامعه را نشان میدهد .ما نمیتوانیم چشمانمان را
بر روی خیلی از واقعیتهای جامعهمان ببندیم .اکنون شبکه مستند
بعضی از خط قرمزها را کنار گذاشــته و این خوب است چرا که باعث
میشود مسائل به صورت واقعیتر دیده بشود .فیلم ما محدودیت زیادی
دارد اما اینطور هم نیســت که نشــود آن را نمایش داد .فیلم جسارت
زیادی دارد و فرم خوبی هم به کار گرفته شــده است .به نظرم صدا و
سیما با جامعه فاصله دارد و پخش چنین فیلمهایی برایش غیرطبیعی
اســت اما اینها چیزهایی اســت که ما در هر روز در اطراف خودمان
میبینیم .اینها موضوعاتی است که در محل کار ،دانشگاه ،خیابان و ...
دیده میشود .وظیفهی من به عنوان مستندساز ساخت فیلم و هشدار

گزارش
دربارهی این موضوع است.
فــروش  2روز اول فیلــم ،آن را پــر
فروشترین فیلم هفته کرد
تســنیم :حــدود  3هفتــه اســت که از
رونمایی این مســتند گذشته و فروش
اینترنتــی را در این ایام آغــاز کردید.
میزان فــروش فیلــم و بازخوردها چه
طور بود؟
یــادگاری :شروع فروش فیلم در اینترنت
بسیار خوب بود و بســیار فروخت .در
سایت ســینما مارکت و در  2روز اول،
توانســت به عنوان پر فروشترین فیلم
هفته شناخته بشود .البته دقیقتر این را
باید از تهیهکننده پرسید .باید بگویم که
در حوزه زنان ،برنامه درست پژوهشی
دقیق نداشتیم که بتواند زنان و دختران
را تحــت تاثیــر قــرار بدهــد .جامعه
مخاطب هدف این فیلم ،دختران جوان
و خانمهای جوان  15تا  25سال است
که البته تعدادشان کم نیست .بنابراین،
با توجه به این کــه تاکنون کاری با این
وسعت پژوهشی در این حوزه نداشتیم،
بسیار مورد توجه قرار گرفت.
البته این را رو راســت بایــد بگویم
که پژوهشهایــی که در ایــن حوزه
تاکنون انجام شــده اســت یا افراطی
بوده و یا تفریط داشته است .چند وقت
قبل برنامه «از الک جیــغ تا خدا» در
تلویزیــون پخش شــد.من قائل به آن
برنامهها نیستم چرا که مخاطبشناسی
خاصــی در آن صورت نگرفته اســت.
همچنیــن اســتداللهایی کــه برای
موضوع حجاب آورده شده است ،کامال
حسی اســت و حس هم منطق نیست.
هیچ وقت اندیشهای در پشت آن نیست
که بداند چه مخاطبی ،چه حرفی و چه
نکتهای را باید بگوید.
در روند پژوهش این کار ،مخاطبمان
را شناختیم ،با عرف جامعه آشنا شدیم؛
در حقیقت به درســتی متوجه شدیم
که چــه موضوعی را در کجــا و چگونه
باید بگوییــم .برای مثال ،چند ســال
پیش ،کلیپی را به مناسبت عید نوروز با
عنوان «به ایران خوش آمدید» پخش
کردیــم .در آن موقــع و در حالی که
تلگرام و فضای مجــازی به این قدرت
وجود نداشت ،چیزی حدود  600هزار
بازدید از این کلیپ را داشتیم در حالی
که خودمان حدود  200هــزار بازدید
را تخمین زده بودیم .مــا این تجربه را
داشتیم که چه حرفی را در چه شرایطی
و به چه مخاطبی باید بگوییم .شاید کار
پیچیدهای نباشد اما فهم همین موضوع
بخش زیادی از مستندسازی است.
بعد از رونمایی فیلم و فروش اینترنتی
آن ،کامنتهای بسیار زیادی برای من
آمد .از میــان آن نظراتی کــه خواندم
و افرادی کــه به من مراجعــه کردند،
صحبتهای موافق و مخالفی را مطرح

میکردند .باید بگویــم که از آنجایی که در ایــن حوزه ،کار زیادی
صورت نگرفته است ،این مستند و پژوهش آن بسیار غنیمت شمرده
میشود .البته این را هم بگویم که نگاه منصفانه مالک است ،نه نگاه
افراطی .من مستند «انقالب جنســی» را قبول ندارم چرا که کپی
برداری از چند مستند خارجی اســت .همچنین به مستند «پول و
پورن» به تعبیری نقد دارم .به نظرم خیلی راحت نمیتوانیم راجع
به این موضوع صحبت کنیم .چرا که ادبیات سخن فرق دارد .از آنجا
که در این فیلمها کار پژوهشــی جامعهشناسانه صورت نمیگیرد،
این قدر راحت با آن برخورد میکنند.
از نظر فرمی نمیگویم که فیلم «بهت میاد» خیلی عالی است بلکه
از نظر فرمی ،به این کار نمره متوسط رو به پایین میدهم اما از نظر
محتوا نمره باالیی به آن میدهم .به نظرم فیلم مســتند هم همین
محتوا است .اگر هدف آموزش و ارتقای سواد فرهنگی و اجتماعی و
رسانهای باشد ،به این کار نمره خیلی خوبی میدهم .این فیلم باید
در تک تک دبیرســتانهای دخترانه پخش بشود .همسر من معلم
دبیرستان است و از او میشنوم که چه اتفاقاتی در دبیرستانها رخ
میدهد .اولین کار پژوهشی ما مربوط به یک صوت است که در آن
 8دختر دبیرستانی نشستهاند و توضیح دادند که سلیقهشان راجع
به زیبایی ،حجاب و آرایش چیســت .در حقیقت اولین ایده ساخت
کار را از این صوت گرفتیم سپس مطالعات تاریخی و جامعه شناسی
انجام دادیم و بقیه مراحل.
تسنیم :در پژوهش فیلم چه مالحظاتی داشتید و چطور کار پژوهش
را پیش بردید؟ چقدر میشود به این پژوهش اعتماد کرد؟
معصومی :پژوهش این فیلم در حدود  6-5ســال بــه طول انجامید.
البته به کار خودمان نقد میکنیم اما خیلی از جاها سانسور شد .اما
واقعیت این اســت که این پژوهش این قدر کامل و جامع است که
میتوانیم از آن یک سریال با این موضوع بیرون بیاوریم .نکته اصلی
این است که ما از دختران مقطع راهنمایی و دبیرستان شروع کردیم
و از در سنین مختلف ،عقاید و نظرات را جمعآوری کردیم .همچنین
وارد دانشگاهها شدیم و نظر آنان را پرســیدیم .جالب است که من
برای این که بتوانم به آرایشگری و  ...پی ببرم یک دوره کامل گریم
را آموزش دیدم تا با گریم و مدلینگ و  ...آشنا شوم.
ما با یک قشــر خاص صحبت نکردیم .در حقیقت فقط به دنبال
کسانی نرفتیم که حجاب کامل دارند یا بی حجاب هستند بلکه همه

را دربر گرفتیم .مصاحبههــای ما این گونه بود که
با یک خانمی که هیچ اعتقادی به حجاب نداشت،
صحبت کردیم و در مقابل بــا خانمهایی حجاب
کامل داشتند هم گفتگو کردیم .به نظرم چیزی که
خیلی در پژوهش این مستند مهم است این است
که مــا نمیتوانیم بیاییم و بگوییــم که صرفا یک
پوشش اسالمی میخواهیم و یا صرفا یک پوشش
ایرانی میخواهیم .ترکیب این دو با هم بهتر است
و برای معرفی آن پژوهشهایی الزم بود که ما آن
را انجام دادیم .به نظرم عوامل و دســتاندرکاران
باید ما را یاری کنند تا به یک پروژه مشترک دست
پیدا کنیم و هدف آن این باشــد که پوشش ایرانی
اسالمی توام با هم را معرفی کنیم.
در روز رونمایــی از مســتند و پــس از آن یک
ایرادی به فیلم وارد کردنــد و گفتند که این گونه
نیست و یک طرح پوشــش ایرانی اسالمی به نام
«شیما» داریم .این موضوع در حالی است که من
تحقیق کردم و اگر این طرح وجود داشــته باشد،
با قیمتهــای عجیب و غریب در فروشــگاهها به
فروش میرســد .مزونها و فروشگاههایی که این
پوشش را ارائه میدهند ،هزینه هنگفتی را دریافت
میکنند .بــرای مثال یک مانتــوی آن چیزی در
حدود  3میلیون تومان به فروش میرسد که رقم
بسیار باالیی اســت .اگر قرار باشد که طرحی این
چنینی مطرح بشود و مزونهایی خاص لباس آن
را بفروشند ،باید اقداماتی صورت گیرد که به سطح
عامه مردم و قدرت خرید آنان نزدیک بشود .جالب
است که من تحقیق کردم و فقط  5مزون لباس در
تهران وجود دارد که براســاس طرح شیما لباس
میفروشــد .باید یک تیم تحقیقاتی شکل بگیرد
تا این موضوع را بررســی کند .یکی از اهداف فیلم
هم همین بود.
منبع :خبرگزاری تسنیم
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گزارش

اهدای لوح سازمان سینمایی حوزه هنری به فاضل نظری

رئیس حوزه هنری:

استفاده از نخبگان ویژگی حوزه هنری است
مراسم تودیع و پاسداشت فاضل نظری ،معاون هنری
پیشین حوزه هنری ،در نشست ماهانه «اتفاق دیدار»
و با حضور مدیران ،هنرمندان و مسئوالن حوزه هنری
برگزار شد.

به گزارش سوره سینما ،محسن مومنی شریف رئیس
حوزه هنری در این مراســم که سه شنبه 5دی ماه در
حوزه هنری برگزار شــد؛ با اشاره به برگزاری جلسات
ماهانه دفتر معاونت هنری حوزه هنری با عنوان «اتفاق
دیدار» گفت :حوزه هنری در همه بخشها به این گونه
برنامهها نیــاز دارد و این برنامه نیــز یکی از ابتکارات
آقای نظری بود .بخشی از بحثی که در سالهای اخیر
درباره فرهنگ سازمانی داشتیم ،در این گونه جلسات
قابل طرح هســتند و به حل دغدغههایــی که داریم
کمک میکند.
وی ادامه داد :متاســف هســتیم که جلسه امروز،
مصادف با تودیع فاضل نظری از سمت معاونت هنری
حوزه هنری شــد .البتــه نمیخواهــم از واژه تودیع
اســتفاده کنم ،چرا که چنین چیــزی را قبول ندارم.
حوزه هنری خانــه فاضل نظری اســت و البته کانون
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پرورش فکری کودکان و نوجوانان هــم دور از حوزه
هنری نیست و این دو سازمان در امتداد هم هستند.
همچنان که دو مدیرعامل سابق کانون در حال حاضر
با حوزه هنری همکاری دارند ،آقای نظری هم با ما در
ادامه همراه خواهند بود و کانون مخاطبان آینده حوزه
هنری را پرورش میدهد.
رئیس حوزه هنری اظهار داشــت :جلســات فاضل
نظری در حوزه هنری برگزار خواهد شد و شاگردان و
رفقایشان ،وی را مدام خواهند دید.
مومنیشــریف عنوان کرد :پیش از این کســی باور
نمیکرد که هنرمندان بتوانند در بخشهای مدیریتی
هم فعالیــت کنند و ذهنیت اشــتباهی در این زمینه
وجود داشت .همه هنرمندان مانند هم نیستند .سابقا
هنرمنــدان را در این عرصهها جــدی نمیگرفتند و
شرایطی در حوزه هنری فراهم شــد که این ذهنیت
را اصالح کرد.
وی همچنین گفت :استفاده از نخبهها از ویژگیهای
حوزه هنری است .اگر شــاخص نخبگی ،ردیفهای
کنکور باشــد ،خوشــبختانه نفرات اول کنکور را در
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ســطوح مدیریتی داریم .البته من کنکور را به عنوان
شــاخص نخبگی قبــول نــدارم .اســتعداد و لیاقت
هنرمندان و مدیران ما بیش از اینها ســت .هر کسی
که لیاقت و شایســتگی کار داشته باشد؛ فضا در حوزه
هنری برای او فراهم است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :تمام تعریفهایی
که در این نشســت از ایشان شد درســت بود و آقای
نظری در کار ،دوســتی ،آینده نگری ،شــاگردپروری
ویژگیهای حسنه و بارزی دارند .فاضل نظری در نوع
شعری که میســرایند جایگاه بی بدیل دارد .در این
مملکت ،شعر زمانی منســوخ بود و با حضور شاعرانی
همچون نظری و دیگر شاعران مطرح انقالب اسالمی
شــعر دوباره مخاطب مردمی پیدا کــرد .کتابهای
فاضل نظری تجدید چاپهای بسیاری داشته است و
این توجه مخاطبان به شعر ایشان اتفاق بزرگی است.
کتاب اشعار دیگر شاعران نیز به همین گونه است.
مومنیشریف همچنین با اشاره به حضور هنرمندان
برجســته کشــور در حوزه هنری ،اظهار کرد :امروز
خوشحالیم که در حوزه هنری در خدمت سیدمسعود

گزارش

شــجاعی طباطبایی هســتیم .ایشــان از آن دسته
هنرمندانی است که میتوان با افتخار معرفی کرد و به
هنرمندان جوان ایشان را توصیه کرد.
رئیس حوزه هنــری گفت :برای فاضــل نظری در
مسئولیتهای جدید آرزوی توفیق دارم .کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان جای پر اهمیتی است .کانون
امروز مانند بسیاری از ارگانهای کشور ،نیاز به تحول
دارد و تصور میکنم آقای نظــری ظرفیت ایجاد این
تحول را دارند .ایشان هم درس مدیریت خوانده اند و
هم به لحاظ عملی توان مدیریتی باالیی دارند .ایشان
در بن بست نمیماند و راه خود را پیدا میکند و تسلیم
نمیشود.
وی تصریح کــرد :در بخشهای مختلــف کارهای
برجســتهای انجام دادهایم که میتوانیم به آن افتخار
کنیــم .در دورهای به ســر میبریم کــه فعالیتهای
بســیاری در کشــور صورت میگیرد .اما فعالیتهای
حوزه هنری از درخشــندگی خاصی برخوردار است و
مســئوالن ،کارمندان و هنرمندان حوزه هنری شبانه
روز کار میکنند و از کار خود لذت میبرند.

نظری :به حوزه هنری همچون منزل پدری احساس
تعلق دارم
فاضل نظری نیز در سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از
برگزار کنندگان این مراسم ،اظهار کرد :هر مدیری در
هر جایی که موفق میشود؛ همیشه دیگرانی بود هاند
که به او کمک کرد هاند .وگرنه مدیر بــه تنهایی هیچ
وقت نمیتوانــد کاری انجام دهد و بــه همین جهت
از همکارانم تشکر میکنم که دوستانه کنارم بودند.
وی خطاب به محسن مومنیشــریف ،رئیس حوزه
هنری عنوان کرد :به همکاری با شما میبالم و با شما
احساس برادری کردهام  .هیچگاه احساس نکردم شما
رئیس من هســتید .البته که بودید و خواهید بود .چرا
که معنای دوستی والیت اســت و این والیت در زمان
نمیگنجد.
نظری افزود :به حوزه هنــری همچون منزل پدری
احساس تعلق میکنم و احســاس نمیکنم که برای
آخرین بار اینجا هســتم .حوزه هنری را خانواده خود
میدانم .به مقطعی که توفیق داشــتم در حوزه هنری
باشم میبالم.

وی همچنین گفت :حوزه هنری مجموعهای خوش
بدرقه اســت و امروز از بزرگواری دوســتان که چنین
مراسمی را برگزار کردند ،خجالت کشیدم.
علی مقیمی نیز در این مراســم شعری خواند که در
استقبال از غزل فاضل نظری سروده بود .بخشی از این
شعر به شرح زیر است.
شراب تلخ بیاور که وقت غمخواری است
که گاه چاره بی چارگان ز ناچاری است
مگر به گریه بکاهم ز بار اندوهم
چو ابر راه فراوشی سبکباری است
همچنین در این مراسم کلیپی از سخنان کارمندان و
هنرمندان حوزه هنری درباره فاضل نظری پخش شد.
اجرای این برنامه را عبداهلل روا ،شاعر و از هنرمندان
حوزه هنری برعهده داشت.
در پایان ،مراسم پاسداشــت فاضل نظری ،هدیه ای
از سوی سازمان سینمایی حوزه هنری به این شاعر و
مدیر جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اهداء شد.
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گفتگو

در گفتگو با محمدامین همدانی و رضا سعیدیپور عنوان شد:

انیمیشن را جدی نمیگیرند

مرکز انیمیشن سوره وابسته به ســازمان سینمایی
حوزه هنــری در گفتگو با محمدامیــن همدانی و رضا
ســعیدیپور به ارزیابی و تحلیــل ظرفیتهای جذب
مخاطبان انیمیشن در سینماها پرداخته است.
انیمیشــنهایی که رنگ اکران را میبینند ،در زمان
پخش سانسهای مناسبی در سینماهای مطرح ندارند،
دلیل این اتفاق چیست؟ مرکز انیمیشن سوره وابسته به
سازمان سینمایی حوزه هنری به همین بهانه به ارزیابی
و تحلیل ظرفیت های جذب مخاطبان انیمیشــن در
سینماها پرداخته است .در این زمینه با یک کارگردان
انیمیشن و یک مدیر سینما به گفتگو نشست.
محمدامین همدانی:
انیمیشن را جدی نمیگیرند
معموال انیمیشــنهایی که در ســینماها به نمایش
درمیآیند ســانسهای بدی برای اکران دارند ،که این
مسئله هم چند دلیل دارد .یکی اینکه اکران کنندگان
خیلی اعتباری برای انیمیشن قائل نیستند و آن را جدی
نمیگیرند که فروش خوبی داشته باشد .نکته بعدی هم
تبلیغات آثار است .سینمادارها باید مطمئن شوند یک
اثر فارغ از انیمیشن یا رئال بودن ،اثری است که مخاطب
برای دیدن آن به ســینما میآید ،چنین چیزی به تبع
تبلیغات عملی میشود و یک فیلم بدون تبلیغ نمیتواند
نظر هیچ مخاطبی را به خود جلب کند .اگرچه مسئوالن
سینماهای اصلی ،پخش کنندگان فیلمها و سینمادارها
اگر متوجه ارزش یک اثر نشــوند ،ممکن است به جای
اینکه ســانسهای عصر که خانوادگیتر اســت را رها
کنند و در چینش کنداکتور پخش سالنها ،سانسهای
صبح را صرفا به خاطر حضور مدارس در سینما تعیین
کنند ،غافل از اینکه خانوادههایی که برای تماشای فیلم
به سینما میروند ،ســانسهای عصر و شب را انتخاب
میکنند ،همین مسئله عدم آشنایی با انیمیشن از طرف
مسئوالن و سینماداران باعث میشود که به اکران آثار
لطمه بخورد.
ضعف شدید تبلیغاتی
در بخش تبلیغات نیز مشــکالتی وجــود دارد ،مثال
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برای فیلم «فهرست مقدس» تیزرهایی که از تلویزیون
پخش میشود با صالح دید مدیران شبکه و در هر زمانی
که بخواهند به روی آنتن میرود و ما در باکس تبلیغات
جایگاهــی نداریم ،درحالی که به نظــرم باید تبلیغات
رایگان داشته باشــیم .اما فعال چنین اتفاقی نیافتاده و
به دالیل مختلفی مثل اینکه بازرگانی سیما مشکالت
اقتصادی زیادی دارد ،همچنان با پیشنهادهای ما برای
تبلیغ این فیلم موافقت نکردهاند .تبلیغات بخش اعظمی
از نقش آگاه سازی برای کســانی که انیمیشن دوست
دارند را ایفا میکند ،قطعا عده زیادی از مردم هســتند
که ممکن است این ژانر را دوست داشته باشند اما اصال
متوجه اکران این انیمیشــن در کل کشور نمیشوند.
تصور من این است که در بخش آگاهی بخشی تبلیغات
خیلی ضعیف هستیم ،اگرچه در بخش تبلیغات محیطی
هم اتفاقاتی در حال افتادن است و امیداورم نتایج خوبی
در پیش داشته باشد.
سرمایه گذار گریزی!
عدم اکران مناسب انیمیشن و فروش نه چندان خوب
این آثار در گیشه ،عواقب چندان خوبی ندارد ،این کار
باعث میشود انیمیشن سازها دلســرد شوند و مهمتر
اینکه روی سرمایه خصوصی که تصمیم دارد وارد چرخه
انیمیشن شود تاثیر میگذارد .مهمترین چیزی که در
اکران انیمیشن دنبال میکنیم این است که بتواند بازار
سرمایهاش را به چرخه بیاندازد ،ولی متاسفانه اتفاقات
امیدوارکنندهای نمیافتد .به هرحال ســرمایه گذاری
که میخواهد وارد این حوزه شود ،دنبال ریسک کردن
نیست و میخواهد در زمان اکران به بازگشت سرمایه
و سود امیدوار باشــد .اما با این شرایط متوجه میشود
که سینمای انیمیشن در کشــور ما از پشتوانه حداقلی
و حمایتهای دولتی مناسبی برخوردار نیست و حتی
کمترین انتظارش که یک اکران خوب در ســانسهای
مناسب و منظم اســت را هم ندارد ،این صنعت بدون
حمایت نمیتواند بچرخد و سرمایه گذار وقتی میبیند
چنین شرایطی در انیمیشن حاکم است ،از ورود به این
صنعت منصرف میشود.
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حمایت ،راز اصلی بقا
یکی از راه حلهــای رفع و رجوع مشــکالت اکران
انیمیشن در ســینماها این است که ســانسهایی را
در سینماهای سراسر کشــور فقط به اکران انیمیشن
اختصاص دهند تــا مردم آثــار مختلــف هنرمندان
کشورشــان در این عرصــه را ببینند .اگــر متولیان و
مســئوالن فرهنگی برای شــکل گیری و انسجام این
بخش جدید از هنر کشورمان که خیلی خوب پیشرفت

کرده و با ســرعت خوبی رو به جلو حرکــت میکند،
حمایتهای حداقلی در اکران یا تبلیغات در نظر بگیرند
میتوان امیدوار بود که اتفاقات خوبی در آینده این هنر
 صنعت بیافتد .چون باید بپذیریم که سرمایه گذاریدر این عرصه شکننده است و بدون حمایت ممکن است
شکســت بخورد .به عنوان مثال بنرهایی که در سردر
ســینماها در زمان اکران فیلمها قرار میگیرد هرکدام
 ۱۵میلیون تومان هزینــه الزم دارد ،که خریداری آنها
برای سینماهای سراسر کشور از عهده یک تهیه کننده
خصوصی انیمیشن خارج اســت .اگر حمایتهایی که
گفتم به وجود بیاید ،باعث میشود حداقل برای کسانی
که به ســالن آمدهاند یا از کنار ســینما عبور میکنند
یک تبلیغ کوچک بشود تا آنها بفهمند این اثر در حال
اکران است .به نظرم اگر این حمایتها در سانس اکران
فیلم و تبلیغات به وجود بیاید و نگاه مدیران به این هنر
تغییر کند ،بقیه چرخه تولید را خود انیمیشــن سازها
کامل میکنند ،اما اگر این اتفاقات حداقلی هم نیافتد،
هرچقدر هم کار خوب باشــد ،اما مردم متوجه نشوند
کی و کجا اکران میشود ،انیمیشن به هیچ وجه موفق

دیدگاه
نخواهد بود.
چشم و هم چشمی سینمادارها!
در مورد فیلم فهرســت مقدس خیلی از ســالنهای
سینما کار ما را در سانس صبح قرار دادند ،سانسهایی
که به هیچ وجه خانوادگی نیست و صرفا برای مدارس
خوب است .بعضی از سینماهای اصلی هم به این دلیل
که اکران اولیــه ،رونمایی و پروپاگانــدای این کار در
پردیس کوروش بوده ،به دلیل رقابت با آن ســینما از
کار ما اســتقبال نکردند .ما خیلی تالش کردیم که در
سینماهای مهم سانسهای خوبی داشــته باشیم ،اما
دالیلی مطرح شد و دوســتان مدعی بودند که این کار
برای مدارس مناسب است ،ولی بعد از مدتی متوجه این
شدیم که چون برای رونمایی و کارهای اولیه «فهرست
مقدس» به پردیس کوروش رفتیم ،سینماهای رقیب از
این کار ما خوششان نیامده است و سانسهای مناسبی
برای این انیمیشن در نظر نگرفتند .باتمام این تفاسیر اما
به فروش این انیمیشن امیدواریم و همه چیز به تبلیغات
مختلفی که قرار است به زودی آغاز شود بستگی دارد،
فروش انیمیشن «فهرست مقدس» در حال حاضر سیر
صعودی پیدا کرده و کمکم سینماهای بیشتری متوجه
کیفیت آن شدهاند و دنبال این هستند که این انیمیشن
را در سالنهای خود به نمایش بگذارند.
رضا سعیدیپور:
سینمادارها بی تقصیرند
فرمول اکران آثار مختلف در سینماها فرمول عرضه
و تقاضاست .قاعدتا وقتی یک انیمیشن خوب ساخته
شود و ذائقه مردم در ساختش لحاظ شود ،آن انیمیشن
دیده میشود و مخاطبان سینما از آن استقبال میکنند
 .مثال درسالهای اخیر ما انیمیشن «شاهزاده روم» را در
سینماها داشتیم که اکران خوبی هم داشت و در فهرست
آثار پرفروش سال هم قرار گرفت .دلیل خوب فروختن
«شاهزاده روم» این بود که ساخت استاندارد و سناریو
جذابی داشت و مردمی که فیلم را میدیدند با رضایت از
سالن خارج میشدند و دیدن آن را به دیگران هم توصیه
میکردند .در کنار این موضوع ،دفتر پخش و عوامل فیلم
هم تبلیغات خوبی برای کارشان انجام دادند و تمام این
عوامل باعث شد که یک انیمیشن فروش خیلی خوبی
داشته باشد.
چهرهها ضامن فروش نیستند
برخــی معتقدند آثاری کــه افراد مطرحــی در آنها
هنرنمایــی میکننــد ،ســانسهای خوبــی از طرف
ســینماداران میگیرند و در نتیجه فروش بهتری هم
دارند ،اما دیگر دوران اینکه فیلمی به واسطه بازیگران
مطرح ،فروش خوبی داشــته باشد گذشــته است و در
طول این سالها بارها ثابت شده که دیگر نامها ضامن
فروش آثار نیســتند .در مورد انیمیشن هم همینطور
است ،اینکه بگوییم مثال انیمیشن «تهران  »۱۵۰۰به
خاطر وجــود نامهایی همچون مهــران مدیری ،بهرام
رادان ،هدیه تهرانی و دیگر بازیگــران مطرح آن پروژه
در اکران با همکاری ســینماداران مواجه شــد و دیگر
انیمیشنها چنین فرصتی نداشتند درست نیست .در
سینمای ما ساالنه حدود شــصت تا هفتاد فیلم اکران
میشــود ،اما چند فیلم اکران موفقــی دارد؟ بقیه آثار
هم بدون شک بازیگران مطرحی دارند و اکثرا ساختار
بدی هم ندارند ،ولی مخاطب از آنها استقبال نمیکند.
به نظرم اینکه کسی اثری سینمایی بسازد و فیلمش در

اکران موفق نباشد و بخواهد سینماداران را در این زمینه
مقصر بداند اصال درست نیست .سینمادار مسئول این
نیست که اکران خوب آثار را تضمین کند ،او فقط باید
فیلم را با کیفیت صدا و تصویر خوب در سالن استاندارد
نمایش دهد.
فیلم باید بفروش باشد!
به نظرم بحث اینکه ســانسهای خوبــی به برخی
آثــار ندادند و مخاطب پای تماشــای آنها ننشســت،
درست نیست ،فیلم اگر بفروش باشد ،هشت صبح هم
میفروشد .سه ســال پیش در همین سینمای آزادی
فیلم «فروشنده» آقای فرهادی را در ساعات پنج و شش
صبح گذاشتیم و تمام صندلیهای ما پر شد .فیلمهای
زیاد دیگری هم در ســاعات خاص صبح یا نیمه شب با
مخاطبان زیاد به روی پرده رفت .در این ده سالی که من
مدیر سینما هســتم به این نتیجه رسیدم وقتی فیلمی
خوب ساخته شــود و با مردم ارتباط برقرار کند ،دیده
خواهد شد ،حاال چه آثار رئال ،چه فیلمهای ژانر کودک
و چه انیمیشن .مردم اگر دنبال دیدن یک فیلم خوب در
سینما باشند ،ساعت اکران آن برایشان اهمیتی ندارد
و در هر ســاعتی برنامهریزی میکنند تا آن را ببینند.
اگرچه حرف من این نیست که ســانس پخش فیلمها
در سالنهای سینما اصال مهم نیست ،اما اینطور نیست
که تمام اهمیت اکران یک اثر به ســانس آن بســتگی
داشته باشد .یک سینمادار ،در شش سانس اکران یک
فیلم اگر فقط یک سانس بین ساعت پنج تا ده شب به
فیلمی اختصاص دهد ،توقع دارد در همان تک سانس
هم بخشی از ظرفیت سالن پر شود ،اما همیشه اینطور
نیســت ،ما فیلمهایی را با یک یا دو نفر هم به نمایش
گذاشــتیم .به نظر من نکته حائز اهمیت این است که
فیلم در حال پخش برای چه کسانی و کجا تولید شده،
هر فیلمی که میخواهد فروش خوبی داشته باشد هم
باید برای مردم ساخته شــود و هم فرمت آن شبیه آثار
تلویزیونی نباشــد .تلویزیون هر اثری را پخش میکند
و میلیونها تماشــاچی آن را میبینند ،تماشــاگرانی
که بابت آن اثر پولی پرداخــت نمیکنند ،ولی مکانیزم
انتخاب آثار در ســینما متفاوت اســت ،مردم در اینجا
فیلم دلخواهشــان را انتخاب میکنند ،پول میدهند و
انتظار دارند فیلم خوبی ببینند .اگر من اثری با کیفیت
بد تصویر و صدا پخش کنم و ســالن تهویه نامناسبی
داشته باشد ،سینمادار مقصر است ،ولی زمانی که چنین
اشکاالتی در کار نباشــد آن وقت نباید انگشت اتهام را
به ســمت ســینمادارها گرفت و باید به سراغ مواردی
همچون تبلیغات فیلم و مســائلی از این دست رفت .ما
نقش چندانی در فروش فیلمها نداریم ،اگر حرف شما
درخصوص اکران نامناسب انیمیشــن در سینمای ما
درست باشد و ما فروش خوبی نداشته باشیم ،سینماهای
دیگر که سانس کامل میدهند باید فروش خوبی از آن
اثر داشته باشند ،ولی اینطور نیست و اکثر فیلمهایی که
در سینماهای ما خوب نیستند در هیچ سالنی استقبال
خوبی از آنها نمیشود .اگرچه ســینمای شهرستانها
در این میان استثنا محسوب میشــوند چون در آنجا
فیلمهای کمدی بیشــتر طرفدار دارد و فروش بهتری
دارند.
انیمیشن ما و هالیوود
شما ببینید که پرفروش ترین آثار روز دنیا انیمیشنها
هستند که اکثرا نسخههای دوم و سوم آنها نیز ساخته

میشود و در بهترین سینماهای دنیا هم اکران میشوند.
قبال فیلم انیمیشــن برای کودکان بود ،اما این روزها از
این هنر برای تمام سنین اســتفاده میکنند .از طرف
دیگر باتوجه به اینکه فضای مجازی در دســترس همه
مردم ما قرار دارد ،آنها میتوانند بهترین انیمیشنهای
روز دنیا را با گوشی موبایل یا لب تاپشان تماشا کنند،
پس ســطح توقع مردم باال رفته و انتظار دارند کارهای
خوبی روی پــرده ببیند .دیگر با چند خــط فیلمنامه
نمیتوان یک انیمیشــن خوب خلق کــرد و به خورد
مردم داد .اگرچــه اینطور به نظر میرســد که در این
روزها انیمیشــن به تنهایی نمیتوانــد جوابگوی نیاز
مردم باشــد و باید آیتمهای دیگر هم در کنار آن قرار
بگیرد .مثال در هالیوود یک اثر ساخته میشود و در آن
از سوپراستارهای سینما برای گفتن دیالوگ کاراکترها
استفاده میشــود یا در بعضی آثار از چهرههایشان به
صورت انیمیشن اســتفاده میکنند تا محبوبیت یک
اثر را باال ببرند.
قصه فهرست مقدس
متاسفانه هر وقت اتفاق بدی در سینمای ایران میافتد
آن را به سالن سینما نسبت میدهند .همیشه کاری که
خوب میفروشد به دلیل مسائل فنی باال و حرفهای بودن
تیم تولید بوده اما زمانی که فروش بدی داشــته باشد،
ما سینماداران متهم میشــویم که فیلم را بد نمایش
دادیم .شما یک دکه روزنامه فروشی را در نظر بگیرید،
نشریهای که مخاطب بیشتری دارد ،با بیشترین تعداد
همیشه روی پیشخوان و در دسترس مخاطبین است.
اما مجلههایی هم هستند که حدود ده هزار تومان قیمت
دارند و سود فروش آنها معادل ده نشریه پرفروش است.
باالخره هرکسی دوست دارد در کارش بیشترین فروش

را داشته باشــد ،ولی وقتی از آن نشریه گران استقبال
نمیشود ،طبیعتا باز هم همان مجله یا روزنامه اول را در
بهترین جای دکه میگذارند تا رضایت مشتریان را جذب
کنند .سانسهای سینما نیز همینطور است و براساس
رضایت مخاطبان چیده میشود .مثال این روزها تقاضا
برای تماشای فیلم «آیینه بغل» از همه فیلمها بیشتر
است ،قاعدتا ســینماها بیشترین ســانس را به فیلمی
میدهند که مردم دوستش دارند .این روزها ما انیمیشن
«فهرســت مقدس» را هم داریم که برای سانسهای
مخصوص مدارس و در ســاعات صبح و ظهر قرار دارد،
چون ما برای این انیمیشن سانس موظفی نداشتیم .در
اکران آثار گروههای نمایشی که فیلم اکران میکنند در
الویت هســتند و آثار آزاد که در هیچ گروهی نیستند،
در اولویــت دوم قرار میگیرند .ما نیــز به همین دلیل
این انیمیشن را در سانس صبح مدارس قرار دادیم که
تعدادی از مدارس هم آمدند و فیلم را برایشان نمایش
دادیم ،اگر «فهرســت مقدس» در گروهی قرار داشت
حتما سانسهای بیشتری برای آن قرار میدادیم.
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دیدگاه

پخش مستند «خارج از دید» متوقف شد!

نگاه کهنه ای که همیشه هزینه سازی می کند

محسن یزدی

ظرفیت تولید موثر و خوب در مســتند بسیار بیش از آن
چیزی اســت که مدیران فرهنگی از جمله مدیران صدا و
سیما گمان میکنند.
مســتند سیاســی «خارج از دید» در حالی که هنوز ۵
قسمت از آن به روی آنتن رفته بود ،به یکباره متوقف شد.
در همین زمینه «محسن یزدی» مدیر مرکز مستند حوزه
هنری یادداشتی نوشته و در اختیار خبرگزاری فارس قرار
داده که متن کامل آن در ادامه میآید:
یکی از بحثهای مهم و همیشگی در مراکز تولید و پخش،
تولید اثر خوب و تاثیرگذار و میزان توانمندی ما برای این
تولیدات بوده است .اما واقعا چقدر از مشکالت مراکز مهم
تولید و پخش ما مثل تلویزیون عــدم وجود نیروی تولید
کننده قوی است؟
نگارنده بعنوان مدیر یکی از مراکز تولید مســتند که از
نزدیک با ظرفیتهای مســتند کشــور آشناست شهادت
میدهد که ظرفیت تولید موثر و خوب در مســتند بسیار
بیش از آنچیزی است که مدیران فرهنگی از جمله مدیران
صدا و سیما گمان میکنند .نمیتوان ادعا کرد در این حوزه
مشکلی وجود ندارد اما واقعیت این است که مشکل اصلی
ما در این حوزه نیروی انسانی نیست.
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به نظــر نگارنده مشــکل اصلی ما عدم اطــاع مدیران
فرهنگی از ظرفیت داخلی نیروها است .مدیران تلویزیون
هم از این قاعده مستثنی نیســتند و گمان میکنند همه
ظرفیتها در بی بی ســی و من و تو جمع شــده اســت و
مرتب این شبکهها را بر ســر نیروهای خودی میکوبند در
صورتیکه نمیدانند پتانســیل ما در داخل ،حتما بیشتر از
پتانسیل شبکههای بی بی سی فارسی و من و تو است .آنها
نمیدانند که تنها یک قســمت از روند کاری این شبکهها
تولید است و این پخش است که مکمل تولید قرار میگیرد
و با یک کنداکتور و سیستم درست ،محصوالت به مخاطب
ارائه میشود.
طبعا رسانه اقتضائاتی دارد و به جد میتوان گفت برخی
مدیران سازمان که حاال سالهای زیادی هم از عمر کاریشان
میگذرد اصال آن را نمیشناســند و همه چیــز را تنها در
حذف و نشــان ندادن و محــدود کردنهای ســلیقه ای
میبینند .نتیجه این است که اگر صد بار هم اتفاق بزرگی
مثل فتنه  88پیش بیاید باز ســازمان مثل دفعه اول عمل
میکند و گویی اینکه اساسا تاکنون چنین اتفاقی را تجربه
نکرده است .البته بی انصافی است که بگوییم فقط سازمان
این گونه اســت .در کل رســانههای ما در این موارد الکن
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هســتند و از طرف دیگر تلویزیون هم تحت
فشار بیرونی زیادی قرار دارد اما گاهی اتفاقاتی
میافتد که کامال نگران کننده و ناامید کننده
است.
نمونه این اتفاق ناامیــد کننده عدم پخش
مجموعه خارج از دید از تلویزیون است.
مجموعه خارج از دید کــه این روزها انگار
ســروصدای زیادی هم به پا کرده یک نمونه
موفق در مســتندهای اطالع رسان و آگاهی
دهنده است؛ مستندهایی که امروز تلویزیون
بیش از همه برای روشن شدن افکار عمومیبه
آن نیاز دارد .مجموعه خــارج از دید به این
دلیل مورد توجه قــرار میگیرد که به روایت
اتفاقات ســالهای نزدیک میپردازد که برای
مخاطب ملموس اســت اما ممکن اســت از
جزییات آن باخبر نباشــد .این کار یک دوره
طی شده را به مخاطب نشان میدهد که باعث
افزایش تجربــه او در حــوادث مهم تاریخی
میشود.
اساسا ســاخت مســتندهای اطالع رسان
درباره مقاطــع مختلف تاریخی کشــور این
حســن را دارد .اینجاســت که باید به شعور
مخاطــب احترام گذاشــت و در یــک کار با
کیفیت ،تاریخ را برای او روایت کرد .نه اینکه
به بهانههای بچه گانه و سلیقه ای فقط افراد
را از تاریخ پاک کرد.
حــاال جالــب اینکــه یــک مجموعــه
مستند(خارج از دید) که اتفاقا از طرف خود
مجموعههای سازمان ساخته شده و در جهت
پیامی که داشته بســیار هم موثر عمل کرده
اســت به یکباره از کنداکتور حذف میشود.
علتش هم البد چیزی جز شلوغیهای اخیر
نمیتواند باشــد .اما با چه استداللی؟ کسی
نمیداند .مدیران ســازمان یــک مجموعه
پربیننــده را به یکبــاره حــذف میکنند و
پاســخی هم نمیدهند .آیا این کار جز عدم
آگاهی از رســانه و در راســتای تصمیمات
غلط همیشــگی تعبیر میشود؟ جالب اینکه
این حساســیتهای بی مورد که همیشــه
باعث کاهش اعتبار تلویزیون هم شده درباره
حرفهای جدی تلویزیون اعمال میشــود و
از طرف دیگر ما شــاهد برنامهها و سریالها
و پیا مهــای تبلیغاتــی ضدفرهنگی زیادی
هســتیم که هر روز به خــورد مخاطب داده
میشود.
عــدم نمایش خــارج از دید بعنــوان یک
مجموعه موثــر درباره یکــی از اتفاقات مهم
کشور (فتنه )88نشــان داد که مشکل تولید
محصول خوب و موثر نیســت بلکه مشــکل
مدیرانی هســتند که نه از رســانه سررشته
دارند و نه از محصول موثر فرهنگی .کسانیکه
که متر و معیارشان میزان فشار توئیتر و چند
شبکه فارسی زبان خارجی است.
این نگاه کهنه و ناکارآمــد مدیریتی تا کی
باید برای ما هزینه سازی کند؟

پرونده

حضور  14اثر از سازمان سینمایی حوزه هنری
در بخش مسابقه جشنواره عمار
سازمان ســینمایی حوزه هنری با  14اثر در بخش مســابقه هشتمین جشنواره
فیلم عمار حضور دارد.
به گزارش سوره سینما 7 ،اثر از باشــگاه فیلم سوره و  5اثر از مرکز مستند سوره
از مراکز تابع سازمان سینمایی حوزه هنری در بخش مسابقه این دوره از جشنواره
فیلم عمار به رقابت میپردازند.
آثار« :ســحری» محمد علیزاده فرد« /کشــتی گیر» حســین دارابی« /مادر»
رضا زهتابچیان« /شــیرینی» محمدحســین امانی« /چــرخ» مهدیه قطب الدین
محمدی« /خطی» محمدســعید غالمی و «همکالســی» بــه کارگردانی مجتبی
حیدری؛  7فیلم کوتاه باشــگاه فیلم ســوره حاضر در بخش مســابقه «داستانی»
جشنواره هستند.
آثار مرکز مستند ســوره حاضر در بخشهای مستند جشنواره بدین شرح است:
«ارثيه پدری» مهــدی نقویان در بخش تاریخ معاصر ایران و فتنه « /88چشــم
به راه» حســین همایونفر در بخش اقتصاد مقاومتی و ملت قهرمان« /بهت میاد»
محمد حســن یادگاری و «کاغذ ،یک درنگ مچاله» یاســر طالبــی در بخش نقد
درون گفتمانی« /راه دل» مهدی زمانپور کیاســری در بخش بیداری اســامی و
جهانی ،جنگ نرم.
همچنین فیلم مســتند «انوری افین» ســاخته ســعید فوداچی از حوزه هنری
خراســان جنوبی و فیلم کوتاه «تــا فردا» ســاخته علی توکلی از حــوزه هنری
چهارمحال و بختیاری به بخش مســابقه هشــتمین جشــنواره فیلم عمار نیز راه
یافتند.
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پرونده
محمد علیزاده فرد ،کارگردان فیلم کوتاه «سحری»:

باشگاه فیلم سوره
فیلمساز را گامبهگام پیش میبرد

کارگردان فیلم کوتاه «ســحری» گفت :باشگاه فیلم ســوره عالوه بر اینکه از
فیلمسازان جوان حمایت میکند ،در مسیر دادن به فیلمسازان هم درست عمل
میکند و فیلمســازان را گامبهگام پیش میبرد و پروژههــا را بر مبنای توانایی
فیلمسازان به آنها میسپارد.
محمد علیزاده فرد ،کارگردان فیلم کوتاه «سحری» که با این اثر در هشتمین
دوره جشــنواره مردمی فیلم عمار حضور یافته اســت ،با بیان اینکه فیلم کوتاه
«سحری» تولید بهمن و اسفند سال  95اســت ،اظهار کرد :این اثر درباره توجه
به اطرافیان و مفاهیمی مانند «گذشت» تولید شده است و قصه آن درباره یک
پیرمرد و پیرزن است و کل قصه در سحرماه رمضان اتفاق میافتد.
علیزادهفرد همچنین گفت :امسال با فیلم کوتاه «سحری» در جشنواره عمار
حاضر شدیم .این فیلم  ۳دقیقهای محصول باشگاه فیلم سوره حوزه هنری است.
من از افرادی بودم که در موسسات و ارگانهای متعددی دوره فیلمسازی دیده
ام؛ در عین حال که رشته دانشگاهیام هم سینما بوده است .در انجمن سینمای
جوان ،مجموعه آوینی و جاهای مختلف دوره دیدهام .اما میتوانم بگویم جایی
که بتواند کمکی حداقلی به فیلمسازان جوان برای تولید فیلم کند ،نداریم .تقریبا
مجموعهها چنین ریسکی نمیکنند و امکاناتشان را در اختیار فیلمسازان جوان
نمیگذارند.
وی تصریح کرد :باشگاه فیلم سوره عالوه بر اینکه از فیلمسازان جوان حمایت
میکند ،در مسیر دادن به فیلمســازان هم درست عمل می کند و فیلمسازان را
گامبهگام پیش میبرد و پروژهها را بر مبنای توانایی فیلمسازان به آنها میسپارد
و این خیلی مسئله مهمی است .باشگاه فیلم ســوره نسبت به آینده فیلمسازان
جوان هم دغدغهمند است و به آنها نقشه راهبردی میدهد.
این فیلمساز افزود :معتقدم در این ویژگیها باشگاه فیلم سوره منحصربهفرد
است و هیچ نمونهای مشابه آن نداریم و هیچ مجموعهای اینگونه از فیلمسازان
حمایت نمیکند.
علیزادهفرد همچنین با اشاره به برگزاری جشــنواره مردمی فیلم عمار گفت:
فضای جشــنوارههای کشــور در موضوعات مختلف و با اهداف مدنظر برگزار
کنندگان آن جشــنواره وجود داشته است .فیلمســازان هم به جهتهایی که
جشنوارهها سیاستگذاری میکردند ،میرفتند .اما از نمایش و توجه به جهت
فیلمهای انقالبی خأل داشتیم و جشنواره عمار هم با هدفگذاری فیلمهای انقالبی
و فیلمهایی که از حیث محتوایی متعهد و ارزشی هستند و به مسائلی که بیشتر
دغدغه مردم انقالبی است میپردازند ،توجه نشان داد.
وی ادامه داد :در ســالهای اخیر ،پیشــرفتهایی را به لحاظ فرم و همچنین
مضامین در آثار جشــنواره عمار میبینیم .با حضور مجموعههای فیلمســازی
مختلف مانند باشگاه فیلم سوره ،که هر ساله در جشنواره عمار آثار زیادی دارد،
توانستهاند جان تازهای به سینمای انقالب بدهند.
وی در بخش پایانی ســخنانش تاکید کرد :اگر در جشــنواره عمار ،آثاری که
انتخاب میشــود ،با مالکهای حرفهایتر و بهدور از اعمال سلیقههای شخصی
انتخاب شود ،شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود .اگر مالک و معیارها در انتخاب
آثار مشخص باشد ،آثار هم عادالنهتر دیده میشوند.
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مدیر گروه هنری «کات»:

دورههای آموزشی فیلمساز تربیت نمیکند

حســین دارابی مدیر گــروه هنری
کات دربــاره حضور ایــن مجموعه در
هشــتمین جشــنواره فیلــم «عمار»
گفــت :مجموعه «کات» امســال با ۷
فیلم داســتانی جدید در بخش مسابقه
هشــتمین جشــنواره فیلــم «عمار»
حضور دارد.
این کارگردان دربــاره فعالیتهای
این مجموعه بیان کــرد :گروه هنری
«کات» به عنوان مرکز تخصصی تولید
فیلــم کوتــاه داســتانی ،مجموعه ای
وابسته به باشــگاه فیلم ســوره است
که  ۲ســال پیش به منظور حمایت از
فیلمسازان جوان راه اندازی شد.
وی اظهــار کــرد :در واقع بــا ورود
«باشــگاه فیلم ســوره» به ســینمای
حرفهای پس از تولید فیلم ســینمایی
«بیســت و یک روز بعــد» و تمرکز بر
تولید فیلمهای ســینمایی و سریال در
راستای رسالت تاسیسی این مجموعه،
دل «باشــگاه
گروه هنری «کات» در ِ
فیلم ســوره» شــکل گرفت تــا روند
شناســایی و جذب فیلمسازان جوان و
متعهد با تمرکزی جدی تر ادامه یابد؛
کســانی که عمدتا پیش از این مجالی
برای فیلمسازی در فضایی تخصصی با
عوامل حرفه ای را نداشــته اند و اغلب
تجربه کارهای دانشجویی داشتند.

دارابی عنوان کرد :ایــده «کات» بر
اساس این آسیب شناسی شکل گرفت
که صرف گذراندن دور ههای آموزشی
فیلمسازی ،فیلمســاز تربیت نمیکند.
بنابراین ایجاد پاتوقی برای جمع شدن
افراد عالقمند و مستعد فیلمسازی که
از گردنههای آموزش عبــور کرد هاند
و بایــد تجربیاتــی جــدی و عملیاتی
را از ســر بگذراننــد تا گام بــه گام به
عا لَم حرفهای فیلمســازی وارد شوند،
ضروری بود.
کارگردان فیلــم کوتــاه «علمک»
توضیح داد :با تاســیس گــروه هنری
«کات» ،چرخه شناســایی فیلمسازان
مستعد و توانمندســازی آنان تا کسب
تجربیــات در مســیر فیلمســازی و
پیوســتن به گردونه ســینمای حرفه
ای تکمیل شــد و فعالیتهای پیشین
«باشگاه فیلم سوره» شامل تولید آثار
کوتاه ،تیزر و نماهنگ برعهده مجموعه
«کات» قرار گرفت.
دارابــی اضافــه کــرد :شناســایی
اســتعدادهای جوان و دعوت آ نها به
همکاری ،برنامه ریزی دقیق مبتنی بر
تربیت و رشــد افراد و کمک به ارتقای
حرفــهای فیلمســازان از مهمتریــن
سرفصلهای فعالیت «کات» در دوران
جدید است.

گفتگو
مهدی نقویان:

مرکز مستند سوره پس از تولید اثر هم آن را رها نمیکند

مهدی نقویان که با دو مســتند «ارثیه پدری» و
«پول و پورن» در جشــنواره مردمــی عمار حضور
دارد ،گفت :وظیفه نخســت عمار این بوده که مکان
و فضایــی را آماده کنــد و جنبش رســانهای حول
بچههایی که در زمینه هنر انقالب کار می کنند ،راه
اندازی شود و در این عرصه موفق هم بود.
مهدی نقویان که بــا دو مســتند «ارثیه پدری»
و «پول و پورن» در جشــنواره مردمــی فیلم عمار
شــرکت کرده اســت ،با بیان اینکه جای جشنواره
ســینمایی با موضوعات انقالب اســامی ،مقاومت،
بیداری اســامی و  ...در چنین فضایــی خالی بوده
اســت ،اظهار کرد :پیش از آنکه جشنواره فیلم عمار
را هاندازی شــود ،این خأل در جشــنوار ههای کشور
وجود داشــت .بهخاطر نگاه محتوازده جشنوار هها،
هیئت انتخاب و بخش داوران جشــنوار ه بسیاری از
آثار را نمی پذیرفتند و این آثــار محلی برای عرضه
پیدا نمی کردند.
کارگردان مستند «خارج از دید» ادامه داد :البته
معتقدم فیلم بایــد اول جذابیتهای الزم بصری را
داشته باشــد و به بخش مســابقه یک جشنواره راه
پیدا کند .نه اینکــه چون محتــوا در مورد موضوع
خاصی اســت آن را بــه نمایش بگذاریــم .پیش از
این بســیاری از مســتندهای اجتماعی و سیاســی
کشور که قالب مناســب و کیفیت الزم را داشت ،در
جشــنوار هها حضور پیدا نمیکرد و جشنواره عمار
توانست این خأل را پر کند.

وی همچنیــن گفت :جشــنواره عمار به شــکل
مردمــی برگزار میشــود و آثار همزمــان در نقاط
مختلف کشــور اکــران میشــود و در جاهایی که
دسترســی به ســینما ندارند و در مســاجد اکران
میشود.
این مستندساز اظهار داشــت :معتقدم هر چقدر
کیفیت جشــنواره غنیتر باشــد ،کیفیــت اجرایی
هم باالتر میرود .وظیفه نخســت عمار این بوده که
مکان و فضایی را آماده کند و جنبش رسانهای حول
بچههایی کــه در زمینه هنر انقــاب کار می کنند،
را هاندازی شــود و در این عرصه موفق هم بود .ورود
من به عرصه فیلمسازی و مستندسازی از سال 87
و  88بود ،در سا لهای نخســت هیچ اتفاقی برایمان
رخ نمیداد و بسیاری از کارهایمان آرشیو میشد و
گاهی فکر میکردیم شــاید ما داریم راه فیلمسازی
را اشــتباه میرویم .وقتی جشــنواره عمار راه افتاد
و فیلمهایمــان در این جشــنواره ورود پیدا کرد و
مورد تشویق نهادهای دیگر قرار گرفتیم؛ توانستیم
مستندسازی را به شکلی جد یتر دنبال کنیم.
نقویــان همچنین بــا اشــاره به حمایــت مرکز
مســتند ســوره حوزه هنری ،عنوان کرد :به عنوان
فیلمســازهای مســتقل ،بــا جاهــای مختلف که
طر حهایمان را بپذیرند و راحــت بتوانیم کار کنیم،
کار میکردیم .اما از زمانی که مرکز مســتند سوره
راهاندازی شد و با آقای یزدی آشنا شدم ،حس کردم
از نظر ذهنی و دغدغهها ،مشــترک هستیم .ویژگی

خیلی خوبی که فراهم شــده این بود که دست آدم
را باز میگذاشــتند ،محصول کار را میدیدند و در
نهایت اظهار نظــر میکردند .اینطــور نبود که در
روند تولید اثری ،مدیــران بخواهند دخالت کنند و
جهت فیلم را عوض کنند .از این منظر فضای خیلی
خوبی ایجاد شــد .در عین حال کــه حوزه هنری از
ابتدا خو شنام بوده و با فیلمسازان خوبی کار کرده
اســت ،بذری در این نهاد از ابتدا وجود داشــته و با
را هاندازی مرکز مســتند و مدیریت درســت آقای
یزدی ،این بــذر هم رشــد و نمو داشــت .وقتی با
نهادهای مختلف کار میکردم ،دردســرهای زیادی
متحمل می شــدم؛ اما حوزه هنری تعامل خوبی با
فیلمسازان دارد.
وی خاطرنشــان کرد :خیلی جاها شاید موضوعی
مطرح می کــردم و مورد توجه قــرار نمی گرفت و
مجبور میشــدم به طور مســتقل بــر روی آن کار
کنم .مستند «رمز و راز ملکه» را با سرمایه شخصی
ســاختم؛ چرا که کســی از طرح آن حمایت نکرد و
بعد از تمام شدن تولید مســتند ،مرکز مستند حوزه
هنری را هاندازی شــد و این اثــر را از من خرید .در
حالی که پیش از آن دغدغه های شــخصیام مورد
توجه قــرار نمیگرفت .از آقای یزدی تشــکر ویژه
میکنم؛ چرا که ایشــان بعد از تولید مستند هم آن
را رها نمیکننــد و باعث میشــوند فیلم در فضای
مناسب دیده شود.
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جشنواره فیلم عمار
و موج نوی امروز سینمای ایران
جشــنواره فیلم عمار میتواند موج نوی امروز ســینمای
ایران باشد به شــرطی که اســیر روزمرگی ،سیاسیکاری و
مصلحت اندیشیها نگردد.
جشــنواره عمار نوعی شهاب است ،رســام است ،گونه ای
عریان از آتش به اختیار است .کلیشه شکنی است.
کنار زدن پرده ها و حجاب هاست .افقی تازه است .وقتی از
فرط اتفاقات مکرر خســته می شوی ،وقتی زیر بار انبوه زرق
وبرق ها و پزهای آزاردهنده کالفه می شوی و در اتمسفر بی
رمق فرهنگی و ســینمایی ،روح و جانت از محافظه کاری،
سیاسی کاری و کلیشه ها و شــعارها به تنگ می آید به ناگاه
افقی باز می شــود به نــام عمار .روزنی جدید به آن ســوی
جامعه ،به زوایای تنگ و تاریگ و پیچیگی های آن و با زبانی
صریح و شالق وار حرف می زند.
وقتی زیر بار انبــوه حجاب ها و کتاب هــا تاب نمی آوری
دوست داری دریچه ایی گشوده شود به سمتی تازه.
جوان گرایــی و انقالبی گــری ویژگی عمار اســت .یعنی
باید ویژگی اش باشــد .در کشــور ســاالنه ،ده ها جشنواره
سینمایی برگزار می شود عمار اما بی توجه به همه مدل ها و
ساختارهای اجرایی سایر جشــنواره ها تالش کرد نگاه نویی
را در پیش بگیرد.
این جسارت و تهور را هم در بدنه اجرایی و تیم برگزاری و
هم در ســاختارهای محتوایی و افق نگاه آثار جشنواره حس
می کنیم .البته باید مراقبــت کرد تا خود این جریان انقالبی
به کلیشه بدل نشود و در جا نزند.
رویکردهای آموزشــی ،ایده پردازی ها ،شکل اکران های
مردمی و انتخاب مکانیسمی شبیه «بچه های مسجد» سال
های آغازین انقالب در کنار تاکیــد و توجه به تکنیک و فرم
36
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هنری آثار کــه البته قدری ضعیف تر اســت عمــار را برغم
نونهالی جریان ساز ساخت.
خیلی از اتفاقات و جشنواره های ســینمایی ژست و قواره
اشــرافی و تجمل گرایانه دارند مانند خیلــی از ما به ازاها و
مصداق هــای آن در عرصه های سیاســی و اجتماعی؛ عمار
اما با پرهیز از تجمل گرایی و طمطراق های زاید رفت سراغ
اصل جریان .سوگیری کرد به قلب حوادث.
گونه ایی از سینمای پیشــرو ،انقالبی و معترض را معرفی
کرد و در این مســیر خودش را الینه جریانات تثبیت شــده
و «آدم گنــده ها» نکرد .از این روســت که بــا آن موجی از
انرژی جوان و انقالبی به بدنه ســینما دمیده شد و سینمایی
را نشــان داد که چندان گرفتار بروکراســی ها و تنگناهای
معمول نیست.
کار جریان ســینمایی عمار شبیه کار شــعر نو است که به
یکبــاره چارچوب های ســنتی را کنــار زد« .عمار» جریان
سینمای نو ایران است .با همه کاســتی ها و لنگش هایی که
هنوز دارد.
ســینمایی اســت که فارغ از گرفتاری ها و کلیشه زدگی
های سینما ،فرز و چابک با جهش های خیره کننده تا اعماق
جامعه و زیر و بم آن را جســتجو می کند و در این راه ،ابایی
ندارد از افشاگری ها و خوانش مگوها.
شــکی نیســت که باید مراقب بود این جریان انقالبی در
ادامه راه بی رمق ،خسته یا منحرف نشود.
زمانی موج نو سینمای ایران انقالبی به پا کرده بود .موجی که
پیام و فضایی جدید و هوایی تازه را با خودش آورد .عمار می
تواند موج نو امروز سینمای ایران باشــد به شرطی که اسیر
روزمرگی ،سیاسی کاری و مصلحت اندیشی ها نگردد.

گفتگو
یاسر طالبی کارگردان مستند «کاغذ یک درنگ مچاله»:

مرکز مستند سوره حوزه هنری

یک اتفاق در مسیر مستندسازیام رقم زد

کارگردان مســتند «کاغذ یک درنــگ مچاله»
گفــت :تکلیــف مستندســاز ،آگاهیبخشــی و
جستوجو برای یافتن حقیقت اســت و باید تمام
تالش خود را بــه کار گیرد تا مشــکالت را ببیند
و با نگاه آسیبشناســی ،راهــکاری را پیش روی
مخاطبان قرار دهد.
یاســر طالبی که با مســتند «کاغــذ یک درنگ
مچاله» در هشتمین جشنواره مردمی عمار حضور
یافته اســت ،با بیان اینکه هر ارگان یا نهادی با هر
نیتی بخواهد در وادی ســینمای مســتند و ترویج
این نوع سینما و آگاهیبخشی مخاطبان بانی شود
اتفاق خوبی اســت ،اظهار کرد :جشنواره عمار که
پســوند مردمی را با خود همراه دارد ،از ابتدا سعی
کرده با طبقات مختلف مــردم ارتباط برقرار کند.
این اتفاقات ،اتفاقات خوشایندی است.
وی افزود :اگر فضای جشــنواره عمار به ســمت
و ســوی گرایشهای سیاســی و صرفا به ســمت
موضوعی یکجانبه حرکت کنــد ،بازخورد مثبتی
نخواهد داشــت و مانند بســیاری از فستیوا لها از
سوی برخی مخاطبان پس زده میشود.
ایــن مستندســاز همچنیــن گفت :جشــنواره
عمــار فضایی را فراهــم کرده تا مســتندهایی که
قابلیت پخــش از تلویزیون و جشــنوار ههایی که
دولت برگزار میکند نیســتند ،در این فســتیوال

دیــده شــوند و ایــن بزر گتریــن اتفاق اســت.
وقتی مدیــران فرهنگــی و هنری مســتندهایی
که حساســیتبرانگیز بــوده و منتقــد حرکات و
رفتارهای سیاســتمداران ما در بعد کالن هستند
را در جشــنواره ها میبینند ،از این میترسند که
بار حقوقی برای آ نها داشــته باشد و بازتاب منفی
از اکران این آثار بگیرند .از ترس اینکه نوک پیکان
اتهــام مطبوعات و گرایشهای سیاســی کشــور
به ســمت آ نها نشــانه برود ،این فیلمهــا را کنار
میگذارند .در حالی که این آثار به شکلی معضالت
جامعه را مطرح میکنند.
طالبی خاطرنشــان کرد :فیلمهایــی مانند «آب
شــهر» را در دور ههای پیشین جشــنواره مردمی
عمار شرکت داد هام که تا به حال هرگز از تلویزیون
پخش نشــده اســت .این ماهیتا بــرای من روزنه
امیدی بود کــه بدانــم میتوانم جامعــه خود را
نقد کنــم .تکلیف مستندســاز ،آگاهیبخشــی و
جستوجو برای یافتن حقیقت اســت و باید تمام
تالش خود را بــه کار گیرد تا مشــکالت را ببیند
و با نگاه آســیب شناســی ،راهکاری را پیش روی
مخاطبان قرار دهد .برگ بنده جشــنواره عمار هم
نمایش اینگونه آثار است.
وی با تاکید بر اینکه جشــنواره عمار در انتخاب
سوژ هها و فیلمها نگاه جها نشــمول داشته باشد،

عنوان کرد :اگــر دایــره مخاطبان جشــنواره را
وســیعتر کنیم و دنبال همگرایی باشیم ،نگا ههای
مختلف را جذب کنیم و با ســعهصدر فســتیوال را
برگزار کنیــم ،موفقتر خواهیم بــود .اگر موضوع
ها و ســرفصلهای فیلمها را محدود کنیم ،تعداد
خاصی میتوانند در این فســتیوال شرکت کنند.
من نگرشم به عمار ،جشنوار های وسیع تر است.
وی با اشاره به مستند «کاغذ یک درنگ مچاله»
که به بخش مســابقه هشــتمین دوره جشــنواره
مردمی عمار راه یافته اســت ،گفت :مرکز مستند
سوره حوزه هنری یکی از اتفاقات خوب را در مسیر
مستندســازی من رقم زد و از ســوژ های حمایت
کرده که شــاید خیلی ها به دلیل حساســیتهای
موضوعی ،جرئــت تولید و نمایــش چنین اثری را
نداشــتهاند .وقتی نگاه محســن یزدی و همکاران
ایشان در مرکز مستند سوره حوزه هنری را دیدم
که دغدغه منافــع ملی را دارند خیلی خوشــحال
شــدم و ســعی کردم در فیلم «کاغــذ یک درنگ
مچاله» الیههای پنهان یک مسئله را کالبدشکافی
کنم .مشارکت و همکاری درستی بین من و مرکز
مستند سوره شــکل گرفت .البته سعی کردم یک
مســتند تلویزیونی خوب بســازم و خوشــبختانه
مسئوالن حوزه هنری هم از این اثر راضی بودند.
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مدیر باشگاه فیلم سوره:

توفیق « ۲۱روز بعد» نتیجه تالش شبانه روزی یک تیم تبلیغاتی جوان بود
مدیر باشگاه فیلم سوره با اشاره به تالش شبانهروزی
تیم تبلیغات فیلم  ۲۱روز بعد گفت :تیم تبلیغا تمان
جوان بودند و همه شان نخستین تجربهشان بود و
مدیریت گروه تبلیغات با سید علی طباطبایی نژاد بود.
محمدرضا شفاه ،مدیر باشگاه فیلم سوره در نشست
«یک روز ،یک تجربه» در حاشیه هشتمین جشنواره
عمار درباره تجربه اکران سینمایی فیلم  ۲۱روز بعد
اظهار داشت :وقتی ما داریم فیلم کوتاه میسازیم
مهمترین کاری که انجام میدهیم این است که کار را
به سرانجام برسانیم ،اما در فیلم سینمایی وقتی پس
تولید تمام میشود هیچ چیز تمام نشده و تازه کار
شروع شده ،چون در فیلم سینمایی اکران ،گردش
مالی و دیده شدن مخاطب مهم است و مساله این است
که آیا فیلم میتواند مثل بچهای که به دنیا آمده چرخه
حیات خود را به درستی طی کند یا نه و مراحل بعد را
طی کند یا نه؟

نخستین مرحله پس از تولید ،انتخاب پخش
کننده فیلم
وی انتخاب شــرکت پخش کننده فیلم را نخستین
اقدام از مرحله اکران فیلــم خواند و اضافه کرد :پخش
کننده در ســینمای حرفهای به شــرکتهایی گفته
میشــود که برای این که فیلم روی پرده بیاید باید با
تعدادی از سینماها توافق برســند تا به طور همزمان
اکران داشته باشند طبیعتا نمیشــود در یک سینما
امروز فیلم اکران شــود و در یک سینمای دیگر ،چهار
ماه بعد.
تهیه کننده  ۲۱روز بعد افزود :شرکتهای حرفهای
کسانی هستند که به صورت مســتمر و مداوم با سالن
دارها و سینمادارهای کشور در ارتباط هستند و آنها را
ترغیب میکنند که فیلم شما را پخش بکنند البته این
حداقل انتظاری است که تهیه کنندهها از سینمادارها
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دارند و امروز پخش کنندهها عالوه بر اینکه این حداقل
را انجام میدهند مهمترین کارشان این است که تالش
موثری دارند برای دیده شدن از جمله کارهای دیگری
که انجام میدهند این است که برای امور تبلیغات در
فضای مجازی و درسطح شهر و تلویزیون جریان سازی
میکنند.
پخش کنند هها لزوما برای همه فیلمها خوب
عمل نمیکنند
شفاه ادامه داد :شــرکتهای پخش زیادی درکشور
ما هستند با توجه به اینکه  ۲۱روز بعد ،محصول حوزه
هنری اســت و حوزه به عنوان یک کمپانی سینمایی
دارای تمــام حلقههای مختلف اکران اســت ما اولین
انتخابمان شرکت بهمن ســبز بود که وابسته به حوزه
هنری است هرچند در ظاهر دســت مان باز نبود که
به شــرکتهای دیگر مراجعه کنیم ،امــا به نظرم این
انتخاب خوبی بود خیلیها فکر میکنند بهترین شرکت
فیلمیران اســت ،ولی من فکر میکنم که درباره همه
فیلمها این قضیه صادق نیست.
رئیس باشگاه فیلم سوره درباره فرایند انتخاب تاریخ
اکران فیلم  ۲۱روز بعد گفت :ما با شــرکت بهمن سبز
صحبت کردیم و قرار شــد در مرداد ماه فیلم را اکران
کنیم ،اما بعد دیدیم جریانهای متعددی که در کشور
هســتند و به لحاظ قدرت و اعتبار و اسم و رسمی که
دارند از ما بســیار معتبرتر محســوب میشوند و بده
بستانهای سینما با آنها معنا پیدا میکند دارند تالش
میکنند اکران مرداد ماه را از ما بگیرند و ما به شــدت
ترغیب میشدیم که پاییز اکران کنیم با توجه به اینکه
میگفتند شاید در پاییز اکران بهتری داشته باشید.
پاییز زمان مناسبی برای اکران نیست
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وی اضافه کرد :ما تیمی را داشتیم که تحقیق کردند
و اکران فیلمها را در پنج سال گذشته بررسی کردند و
دیدند مهمترین فصل اکران بعد از نوروز ،تابستان است
و در تابســتان هم بهترین ماه اکران مرداد و شهریور
است .در نهایت به این نتیجه رســیدیم که پاییز زمان
مناسبی برای اکران نیســت و باال و پایین زیاد دارد و
بعضی از ســالها اکران خوبی نــدارد و بعضی وقتها
متوسط اســت و برای همین مقاومت کردیم که اکران
تابستان را از دست ندهیم با توجه به اینکه در تابستان
چند فیلم طنز پر فروش هم داشــتیم و سینمادارها از
اینها بیشتر استقبال میکنند مذاکرات پیچیدهای با
این دوستان داشتیم که کمک حوزه هنری هم در آن
خیلی موثر بود که در این مافیــا و پیچیدگیهایی که
وجود دارد بتوانیم زمان مناسبی برای اکران مشخص
کنیم .در نهایت پخش را متقاعد کردیم که پای حرفی
که زده بودیم بماند.
شفاه تصریح کرد :مرحله پس از انتخاب پخش کننده،
پخش برای اجازه تعییــن تاریخ نمایش بود به گونهای
که فیلم باید برود به شورای صنفی فیلم که یک سری
از قدیمیهای ســینما هســتند ،بروند و در این میان
فیلمهای متعددی هستند که پخش کنندهشان معلوم،
اما تاریخ اکران شان نامعلوم است.
فیلم برگزیده مخاطبان در اکران پاییزی
شکست خورد
وی در خصوص فیلمیران و هدایــت فیلم به عنوان
بهترین پخش کنندههای شناخته شده اظهار داشت:
فیلمیران بهترین پخش کننده برای هر فیلمی نیست
و اکران «برادرم خســرو» را همین شــرکت به عهده
داشــت و مدت زمان زیادی معطل شــد تا فیلمشان

اکران شود .پخش کنندههای موفقی مثل هدایت فیلم
و فیلمیران درباره همــه فیلمها خوب عمل نمیکنند.
اساســاً فیلمهایی که به لحاظ فروش در رقابت فروش
ســال نیســتند اگر در اختیار هر پخش کنندهای قرار
بگیرند احتمــال دارد اکران ناموفقــی را تجربه کنند.
چرا که پخش کننده اکران از سر رفع تکلیف این کار را
برایشان انجام میدهد.
این تهیه کننده ســینما بیان داشــت :پاییز امسال
فیلمهای متعددی اکران شد که پشت سرهم با شکست
مواجه شد .فیلم «انزوا» درجشنواره جز  ۵فیلم برگزیده
مخاطبان بــود ،اما در اکران اتفاق بــدی برایش افتاد.
فیلمی داشتیم که به خاطر فشاری که به شورای اکران
وارد شــد فقط اکران صبح به آن دادند ،این قبال سابقه
نداشته اســت .برای اینکه صف اکرانها شلوغ ،تعداد
ســالنها کم و متقاضیها زیاد بود و بدنــه اقتصادی
سینماها بسیار نحیف است و چندان برای پذیرش این
حجم از اکران مناسب نیست.
سماجت داشته باشید
وی خاطر نشــان کرد :خیلیها فکــر میکنند برای
اینکه در سینمای حرفهای کشــور فعالیت کنند باید
به نهادی مثل حــوزه هنری وصل شــوند و بعد از آن
دیگر کارشان روی غلتک است ،ولی من به شما توصیه
میکنم اگــر میخواهید فیلمتان به اکــران و نمایش
خانگی برســد فقط یــک راه دارد و آن این اســت که
سماجت کنید و کاری را که فکر میکنید درست است
انجام دهید.
برای حفظ کف فروش باید دوندگی کرد
شــفاه در توصیف شــرایط حین اکران گفت :وقتی
اکران شروع شــد من تازه متوجه شــدم که ما با یک
ماراتن اکــران مواجــه هســتیم واقعا ایــن تصور را
نداشتم که وقتی روز اول اکران شد متوجه شدم اصال

نمیتوانیم بخوابیم و استراحت کنیم و برای حفظ کف
فروش باید بدویم.
تهیه کننده « ۲۱روز بعد» اضافه کــرد :وقتی فیلم
میخواهد اکران شود شورای صنفی نمایش ،سرگروهی
را تعیین میکند یک ســری از ســینماها اسمشــان
سرگروه است و فیلم شما با سرگروهی آن سینما اکران
میشود سر گروه ما سینما کورش بود و عدد و رقمی که
این سینما به عنوان سرگروه تهیه کرده بود فروش ۳۰
تا  ۳۲میلیون در هفته بود اگر این اتفاق نمیافتاد بعد از
چهار هفته ،هفته پنجم باید از روی پرده پایین میآمد.
وی ادامه داد :اکران فیلم ما همزمان بود با اکران دو
کمدی پر فروش که بازار به شدت داغی داشتند و کار ما
را سخت میکردند باید مخاطبی را در نظر میگرفتیم
که اگر خیلی پایه باشــد در ماه دو بــار در آخر هفته
میخواهد به سینما برود .ما باید متفاوتترین ایدههای
تبلیغاتی را اجرا میکردیم .باید کاری میکردیم که هر
روز یک خبر از ما تولید شــود تا مخاطب یادش باشد
که فیلم ما هم هســت مثال اگر این کار را نمیکردیم
نمیتوانســت  ۸۰۰-۷۰۰میلیون تومان بفروشد یکی
گفت :شــما نهایتا  ۴۰۰-۳۰۰میلیــون تومان بتوانید
بفروشید.
با حضور مهدی یراحی اکرانها در شهرستانها
جان میگرفت
شــفاه افزود :تیم تبلیغاتی ما پیشــنهاد داد که یک
چهره مطرح در حوزه موســیقی بیاید بــرای ما یک
ت َِرک موســیقی بخوانــد گزینههای متعــددی برای
انتخاب داشتیم بود و باید کسی را انتخاب میکردیم
که مخاطب زیادی داشته باشــد و با جنس سینمای
اجتماعی و عاطفه به مادر نسبتی داشته باشد .مهدی
یراحی افزون بر این که خواننده پاپ بود ،هر موسیقی
را نمیخوانــد و هر کاری را نمیکنــد ،یراحی فیلم را
دید و ما نگران بودیم ما که شــناخته شده نیستیم و

آیا یراحی کار را قبول میکند یا نــه .وقتی کار را دید
گفت :من مخاطب فیلمتان بودم ،ولی وقتی عدد و رقم
را گفت :کمی باال بود ،اما با مذاکره توانســتیم تخفیف
بگیریم .انصافا هم مرام و انرژی برای این کار گذاشت و
خدا آبرو داد و از همکاری با ما راضی بود .در زمان اکران
به جای این که ستارههای سینمایی را کنار خود داشته
باشیم با حضور مهدی یراحی در شهرهای مختلف که
میرفتیم اکران کار جان میگرفت.
برای کمک به دیگران آماده ایم
وی در خصوص ایده تبلیغاتی چالش رضایت مخاطب
گفت :دو روز چالش رضایت مخاطــب را راه انداخته
بودیم در ســینما با مردم قرار میگذاشتیم یک سری
کاغذ را بین مردم پخــش میکردیم یک طرفش یک
الیک ســبز بود یک طرف دیس الیک قرمز بود وقتی
فیلم شــروع میشــد مهدی قربانی میآمد روی سن
میگفت :این را نگه دارید و برایشان جالب بود وقتی
فیلم تمام میشد میرفت روی سن و همه او را تشویق
میکردند و او میگفت :هر کس از فیلم خوشش آمده
طرف سبز را بگیرد باال و کسی که رضایت ندارد قرمز
را باال بگیرد.
شفاه با اشاره به تالش شبانهروزی تیم تبلیغات فیلم
 ۲۱روز بعد گفت :تیم تبلیغاتمان جوان بودند و همه
شان نخستین تجربهشان بود و مدیریت گروه تبلیغات
با ســید علی طباطبایی نژاد بود و روابط عمومی کار
به عهده هادی فیروزمندی بود .مــا فکر میکردیم به
عنوان اولیای این فیلم نباید خســته شویم و صحنه را
خالی نکنیم و از نتیجــه کار هم راضی بودیم .حاال هم
این آمادگی را داریم که این تجربــه را به هر کس که
بخواهــد منتقل کنیم چه در بخش مشــاوره و چه در
بخش امور اجرایی.
منبع :خبرگزاری دانشجو
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آیین اختتامیه هشــتمین جشــنواره مردمی فیلم عمار
با معرفــی برگزیدگان و پاسداشــت امــراهلل احمدجو در
فرهنگسرای بهمن برگزار شد.
به گزارش سوره سینما ،آیین اختتامیه هشتمین جشنواره
مردمی فیلم عمار با قرائت قرآن توسط فرزند شهید مدافع
حرم ،داد ا  ...امیری در فرهنگسرای بهمن آغاز شد.
بنابرین گزارش ،در ادامه این مراســم بعد از پخش سرود
ملی کشــورمان و نمایش کلیپی از اتفاقات هشتمین دوره
جشنواره عمار ،با اجرای مشترک وحید رضازاده آذری فرزند
شهید رضازاده آذری ،از شــهدای کارگر و سیدمحمدعلی
صدری نیا آیین اختتامیه شروع به کار کرد.
بعد از پخش کلیپی از دیدار دســت اندرکاران جشنواره
عمار با رهبری در سال  ۹۱و اجرای گروه سرود اسراء اولین
بخش اهدای جوایز هشتمین جشنواره عمار برگزار شد.
بنابرین گــزارش در بخش نقــد درون گفتمانی ،هیئت
داوران ضمن تقدیر از اثر «حرام میخوریم؟!» به کارگردانی
آقای «هادی محمدی نسب» و آقای «سوخت ما سوخت»
به کارگردانی«یاســین خوش آمد زهــی» و«ترخیص» به
کارگردانی آقای «مهدی انصــاری» ،لوح افتخار این بخش
را به اثر «میراث آلبرتــا »۳به کارگردانی آقای «حســین
شمقدری» اهدا کرد.
شب انتقاد کارگردان انقالبی از صدا و سیما
حسین شمقدری ،کارگردان میراث آلبرتا  ،۳بعد از دریافت
جایزه خود در ســخنانی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در
روزهای پر التهاب جامعه گفت :علمکرد صدا و سیما در این
دوران عملکردی بچگانه است و خبری از وقایع این روزها در
شبکه خبر نیست.
وی با بیان اینکه این روزها جوانان بســیاری در جشنواره
عمار و دیگر نهادهای انقالبی در حال فعالیت هستند ،تأکید
کرد :متأســفانه همچنان مدیران شــبکه خبر را مدیرانی
میانسال تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه ما تربیت میشویم تا با رسانههای خود
یار امام زمان(عج) باشیم اظهار داشت :انشا اهلل ظهور نزدیک
است.
همچنین هیئت داوران فانوس این بخش را به اثر «تلکه»
بــه کارگردانی آقای «مســعود کارگر» و «فروشــنده» به
کارگردانی آقای «علیرضا بوالی» اهدا کرد .جایزه ویژه بخش
مســتند نقد درون گفتمانی هم به اثر «زمستان یورت» به
کارگردانی «میالد میرزا باقری» اهدا شد.
جشنواره عمار به ما جسارت داد
علیرضا بوالی ،کارگردان مستند فروشنده ،با بیان این که
جشنواره عمار به ما جســارت داد تا اگر صدا و سیما نیز به
اثرمان توجه نکرد ،اثرمان دیده خواهد شد ،گفت :اکرانهای
مردمی عمار بزرگترین نعمت برای فیلمسازان است و اثر من
به همین واســطه در بیش از  ۱۰۰دانشگاه و  ۱۰۰۰مسجد
اکران شد.
وی در پایان ســخنان خود گفت :امیدواریم صدا و سیما
جسارت داشته باشد و آثاری که به بصیرت گری و روشنگری
مردم کمک میکند را حمایت و پخش کنند.
زمستان یورت ،صدای کارگران مظلوم
میالد میرزا باقری ،کارگردان مســتند زمستان یورت نیز
بعد از دریافت جایزه خود با بیان این که خوشــحالم که با
این مستند توانســتم صدای کارگران مظلوم معدن یورت
باشم ،تصریح کرد :اگر تریبونهای نماز جمعه و صدا و سیما
تریبون مظلومیت کارگردان ستمدیده بودند ،شاید امروز آن
 ۴۳شهید معدن یورت در کنار ما بودند به واسطه تولید ملی
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از آنها تقدیر میکردیم.
برگزیدگان این بخش جوایز خود را از دست
خانواده جانباختگان معدن یــورت؛ دامنزن،
خانواده مجاهدی و خانواده شهید مدافع حرم،
دادا ...امیری دریافت کردند.
در بخــش «مدافعان حرم» ،هیئــت داوران
ضمن تقدیر از اثر «زخم صلیب» به کارگردانی

«محمد صالحــی» ،لوح افتخار ایــن بخش را
به اثر «رویای خالفت» بــه کارگردانی آقای «
سید مجتبی خیام الحســینی» و «بابایی» به
کارگردانی آقای «مظفر حســینخانی هزاوه»
اهدا کرد .همچنین هیئــت داوران فانوس این
بخش را به اثر « فرزند ایران » به کارگردانی آقای
« عارف جعفری چگنی » تقدیم کرد.

گـزارش اختتامیه هشتمین

اهدای فانوس بخش مدافعان به مردم سیستان
عارف جعفری چگینی ،کارگردان مســتند فرزند ایران با بیان این که رسالت ما و رسانه در این
روزها گریز از تهران و توجه به نقاطی نظیر سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط محروم کشور است،
اظهار داشت :من این جایزه را به مردم این خطه تقدیم میکنم.
مظفر حســین خانی ،کارگردان مستند بابایی با اشــاره به موضوع این فیلم که در مورد یکی از
شهدای مدافع حرم است ،خاطرنشان کرد :تنها سازمانی که از ساخت این فیلم حمایت کرد صدا و
سیما بود و در انتقادات امشب جشنواره عمار از صدا و سیما من از آنهاتشکر میکنم.
در بخش «جنگ نرم» ،هیئت داوران ضمن تقدیــر از اثر « محرمانه کوال» به کارگردانی آقای«
لقمان یدالهــی» ،لوح افتخار این بخش را به اثر «تله اســکرین» بــه کارگردانی آقای «مصطفی
حریری» اهدا میکند.
هیئت داوران فانوس این بخش را به اثر «پرزیدنت آکتورسینما» به کارگردانی آقای «محمدرضا

ماهنامه داخلیسازمان سینمایی حوزه هنری دی1396

بورونی» اهدا کرد.
بنابرین گزارش بعد از تقدیر از برگزیدگان این چند بخش ،با پخش کلیپی و معرفی «موزائیک مرگ
بر امریکا» به عنوان یکی از هدایای مردمی جشــنواره ،این هدیه ویژه به محمدرضا بورونی ،کارگردان
مستند «پرزیدنت آکتور سینما» تعلق گرفت.
در بخش «بیداری اسالمی و جهانی» هیئت داوران ضمن تقدیر از اثر « نار و انار» به کارگردانی آقای«
حیدر بنی حمزه»؛ لوح افتخار این بخش را به اثر « قصر قند» به کارگردانی آقای «محسن اسالمزاده» و

جـشنـواره فیلم عـمـار

«حرمان» به کارگردانی آقای «حمید عبدالهزاده» تقدیم کرد .هیئت داوران فانوس این بخش را به اثر
«با صبر زندگی» به کارگردانی آقای «وحید فراهانی» اهدا کرد.
براساس این گزارش ،دومین هدیه مردمی هشتمین جشنواره عمار که عروسکی از شهر فوعه سوریه
بود ،به وحید فراهانی کارگردان مســتند «با صبر زندگی» تعلق گرفت« .با صبر زندگی» روایت تبادل
مردم محاصره شده فوعه و کفریا با اسرای داعشی است که با بمبگذاری داعش ،به یک تراژدی تبدیل
میشود.
نامه ای نیز به همراه این عروسک از طرف «رجا قیشانی» ،یکی از اهالی فوعه خطاب به وحید فراهانی،
کارگردان مستند و اهالی رسانه ارسال شده بود که در این مراســم قرائت شد ،متن نامه به صورت زیر
است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
من «رجا بشار قیشانی» از اهالی فوعه تحت محاصره متولد  ۱۹۸۶/۱۰/۲۰مادر  ۴کودک به نامهای

احمد ،کریم ،ریان و حمزه هســتم؛ همســرم «احمــد بیرقدار»
همچنان در فوعه مظلوم در محاصره اســت و همچنان مسلحین
اجازه رســیدن کمکها به کــودکان و بزرگســاالن نمیدهند و
مشکالت در آنجا غیرقابل توصیف است و از رسیدن شیر ،پوشک،
سوخت و...جلوگیری میکنند و ظلم بسیاری به اهالی کفریا و به
خصوص فوعه میشود.
وقتی که از این دو شهر محاصره شــده خارج شدیم سخت تر و
قهرآمیزتر از محاصره بود و کودکان مصیبتهای بزرگی دیدند از
جمله در الراشدین که  ۱۲۰نفر قربانی شــدند؛ آن لحظه صحنه
خیلی تاسف برانگیزی بود؛ در آن زمان  ۵ماهه باردار بودم و بعد که
به سمت راشدین حرکت کردیم و بعد از دیدن کشتار انسانهای بی
گناه و ربودن زنان و کودکان به مقصد رسیدیم و در همه این مسیر
کارگردان و تصویربردار ایرانی با مــا در اتوبوسها بودند و لحظات
سختی که در زمان انفجار شاهد بودیم را به تصویر کشیدند و بعد از
گذشت ایامی فیلم آن کارگردان ایرانی را دیدم و از اینکه فیلمساز
ایرانی برای رساندن صدای مظلومان به گوش جهانیان تالش کرده
خوشحال شدم.
و من از وحید فراهانی کارگردان به خاطر کار بزرگش که ســعی
کرد صدای مصائب اهالی مظلوم فوعه و کفریا که تحت ستم جبهه
النصره و داعش بودند را به گوش جهان برساند تشکر میکنم و از
همه خبرنگاران و روزنامه نگاران میخواهم که تالش کنند تا چهره
حقیقی مصائب مردم مظلوم را ارائه دهند همانگونه که خبرنگاران
ایرانی و حزب اهلل اینگونه عمل کردند».
وحید فراهانی ،کارگردان مستند با صبر زندگی ،پس از دریافت
جایزه ویژه خود ،اظهار داشت :این روزها ثانیه شماری میکنم که
جبهه مقاومت به سمت فوعه و کفریا حرکت کند و ما نیز پشت سر
آنها برویم و رشادت این عزیزان و مظلومیت شیعیان این منطقه
را ثبت و ضبط کنم.
جنگ اقتصادی را دریابیم
رضا برجی ،از داوران بخش جنگ نرم هشتمین جشنواره مردمی
فیلم عمار با اشاره به بخش اقتصاد مقاومتی جشنواره عمار اشاره
کرد و افزود :تبریز به عنوان پایتخت جهان اســام در سال ۲۰۱۸
شناخته شد و لباسی که من به تن دارم کار ترک روستای کندوان
تبریز است و میخواهم بگویم که بیاییم که از کار تولید کنندگان
داخلی استفاده کنیم.
وی با بیان این که به جای کارهای ترک ترکیه بیایید از تولیدات
داخلی حمایت کنیم ،تصریح کرد :جنگ اقتصادی به مثابه جنگ
سخت است و جنگ فرهنگی است و ما باید به عرصه اقتصادی توجه
ویژه داشته باشیم و در همانند مقابله با تهاجم فرهنگی به مقابله با
تهاجم اقتصاد مقاومتی بپردازیم.
در ادامه این برنامه ،محدرضا شــهبازی از طنزپردازان کشــور،
استندآپ کمدی خود را درباره اتفاقات اخیر اجرا کرد.
بنابرین گزارش ،با اعالم مجری برنامه ،بخش دوم اهدای جوایز
با معرفی و تقدیر از برگزیدگان بخشهای «پویانمایی و موشــن
گرافی»« ،جبهه فرهنگی و ســبک زندگــی» و «تاریخ معاصر»
با حضور داوران و خانواده شهید ســید مصطفی حسینی ،شهید
مرتضی غفوری ،برادر شهید شهریاری ،همسر شهید رضازاده و پدر
شهیدان ابوالمعالی برگزار شد.
در بخش «پویانمایی و موشن گرافی» ،هیئت داوران ضمن تقدیر
از اثر «خاطرات و مخاطرات» به کارگردانی آقای«میثم حسینی»
و اثر «شاه رفت» به کارگردانی آقای«مرتضی جعفرقلی زنجانی»
لوح افتخار این بخش را به اثر «رئیس» به کارگردانی آقای «احسان
سنایی راد» اهدا کرد.
براساس این گزارش ،در بخش «پویانمایی» ،هیئت داوران ضمن
تقدیر از پویانمایی «رقص شمشــیر» به کارگردانی آقای «وحید
مباشــری» به دلیل بیان روان قصه در عین سادگی فرم و ساختار
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و پویانمایــی «ترامپت» به کارگردانی آقای«رســول
آذرگون» به خاطر فضاسازی و شخصیت سازی جذاب،
لوح افتخار ایــن بخش را بــه اثر «صفر در ســفر» به
کارگردانی آقای «موعود شــیخ بهائی» به دلیل ایجاد
فضای شاد و مفرح برای بیان موضوع اقتصاد مقاومتی
اهدا کردند.
بنابرین گــزارش ،هیئــت داوران در بخش «جبهه
فرهنگی و ســبک زندگی» ،ضمن تقدیر از اثر «زنگ
کار » به کارگردانی آقای «هاشــم مسعودی» به دلیل
تشویق نوجوانان به کار و تقویت فرهنگ اتکا به خود که
از مسائل مهم و دارای اولویت است و « امید در برزخ»
به کارگردانی آقای«رضا ســورانی » بــه دلیل معرفی
یک نمونه موفق از پرداختن به آسیبهای اجتماعی و
ارائه راه حل این مشکل؛ لوح افتخار این بخش را به اثر
«بار دیگر زندگی » بــه کارگردانی آقای « امید مدحج
» به علت روایتی هنــری و خالقانه از اردوهای جهادی
تقدیم کرد.
همچنین؛ هیئت داوران فانوس این بخش را به اثر «
فرج اهلل سلحشور» به کارگردانی آقای « محمد سعید
غدیریان » به دلیل روایتی موجز و مکفی از زندگی یک
قهرمان فرهنگی انقالب و نسبت فرم و محتوای مناسب
اهدا کرد.
بنابرین گــزارش ،لوح هنری این بخــش ،با توجه به
موضوع به روز و مبتال به و ســاختار قوی به دو اثر «من
میمانم» و «در آستانه فصل سرد» به کارگردانی خانم
«فاطمه مرزبان» اهدا میشود.
هیئت داوران هشــتمین جشــنواره عمار ،در بخش
«تاریخ معاصر» ،ضمن تقدیر از اثــر « میرزا جواد» به
کارگردانی آقای «سعید فرجی» و «تختگاه هیچکس»
به کارگردانی آقای«مجتبی غفوری» و «گیلن باره» به
کارگردانی آقای«داوود مرادیان» و «عبور ناممکن» به
کارگردانی آقای «سید مسعود امامی» لوح افتخار این
بخش را به اثر «از فوتبال تا پیروزی» به کارگردانی آقای
«محمد حسن یادگاری» اهدا کرد.
همچنین؛ هیئت داوران فانوس ایــن بخش را به اثر
«اولیــن برخورد» بــه کارگردانی آقــای «حمید رضا
حیدری» تقدیم کرد .جایزه ویــژه این بخش هم به اثر
«قائم مقام » بــه کارگردانی آقای «ســید محمد علی
صدری نیا » اهدا شد.
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انشاء اهلل راوی فتح
قدس باشیم
حمیدرضا حیدری،
کارگردان مستند اولین
برخورد اظهار داشــت:
امیدوارم آن روزی که
بچههای رسانه انقالب
فتــح قــدس را روایت
میکنند ما نیز از راویان
این فتح بزرگ باشیم.
بستن راه نقد تبعات
مخربی به همراه خواهد
داشت
حســن
محمد
یــادگاری ،کارگردان
مســتند فوتبــال تــا
پیروزی نیز با بیان این
که با ساخت این مستند
میخواستم بگویم که همه با هم با هر اختالف نظری باید
ایران را بسازیم ،اظهار داشت :من از مسئوالن فرهنگی
میخواهم به ما اجازه دهند که نقد کنیم؛ چرا که اگر ما
نقد نکنیم افرادی از بیــرون ما را نقد میکنند و آن نقد
ممکن است به گونه ای باشــد که تبعات مخربی برای
کشور به همراه خواهد داشت.
با تشکر از یوســف نادری منش تهیه کننده این اثر
اظهار داشت :هنرمندان انقالبی باید اثری خلق کنند که
در جامعه ماندگار باشد.
بنابرین گزارش ،هدیه مردمی هشــتمین جشنواره
عمار در این بخش که چفیه شــهید رسول خالقی پور
بود بعد از پخش کلیپی در معرفی ایــن هدیه ویژه ،به
«سیدمحمدعلی صدری نیا» کارگردان مستند «قائم
مقام» اهدا شد.
این هدیه ویژه توسط مادر شهیدان خالقی پور به این
کارگردان جوان تقدیم شد .این هدیه ویژه سال گذشته
در هفتمین دوره جشــنواره عمار به ابوالقاسم طالبی
اهدا شده بود.
مادر شهیدان خالقی پور در این بخش سخنانی گفت:
همه ما هوشیار هســتیم و میدانیم که دشمنان کشور
هیج غلطی نمیتوانند انجام بدهند .آن جرسومه ای که
خودباخته بود و پرچم ایران را پایین کشید موجب شد
تا دل همه خانوادههای شهدا به درد بیاید و خون شود.
بعد از خون شهدا قداســت ما پرچم ایران است .زیرا
ما فرزندان شهید خود را که غسل بی کفن بودند را در
پرچم ایران پیچاندیم و به خانه ابدی خود فرستادیم.
اگر رهبر معظم انقالب اســامی اجــازه میدادند ما
خانوادههای شهدا او را سر جای خودش مینشاندیم .ما
به خاطر رهبری ساکت ماندیم اما از مسئوالن درخواست
میکنیم تا آنها را مجازات کنند که اگر اینگونه نشــود
قلبهای سوخته ما التیام نخواهد یافت.
مزیت اصلی مستند قائم مقام صداقت در روایت بود
محمدعلی صدری نیا ،کارگردان مســتند قائم مقام،
پس از دریافــت جایزه چفیه شــهیدان خالقی پور که
از مادر این شــهیدان دریافت کرد ،اظهار داشــت :این
چفیه با ارزش ترین هدیه ای است که دریافت کرده ام و
امیدوارم که دعای خیر همه مادران شهدا بدرقه کار ما
باشد و دعا کنید برای ما که اخالص فرزندان شهید شما
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را داشته باشیم.
وی با بیان این ســاخت مســتند قائــم مقام حاصل
تالشی تیمی است ،اظهار داشــت :ساخت این مستند
سالها زمان برده اســت و در طول این  ۴۰روزی که از
زمان ساخت مستند گذشته ،بازخوردهای بسیاری به ما
رسیده است که بعضاً نقاط فرمی خوب کار هم در این
میان بوده است اما من میخواهم بگویم که مزیت اصلی
کار ما صداقت در روایتمان بود و مــا تالش کردیم در
مستند قائم مقام تاریخ را صادقانه روایت کنیم.
عملکرد صدا و سیما به ســبب دستور شورای امنیت
ملی است
عباس ســلیمی نمیــن ،داور بخش تاریــخ معاصر
جشنواره عمار در ســخنانی گفت :انتقادی که در این
جلسه توسط یکی ازدوســتان به عملکرد صدا و سیما
درمورد نحوه پوشش وقایع اخیرکشور مطرح شد وارد
نیست .در حقیقت این سخنان را ظلمی بر علیه صدا و
سیما ارزیابی کردم.
علت تاخیر رســانه ملی در عدم پوشش وقایع اخیر
تصمیمی بود که توسط شورای عالی امنیت ملی کشور
گرفته شــده بود و انتقاداتی که در این برنامه بیان شد
خیلی دقیق نبود.
براســاس این گــزارش ،در ادامه آییــن اختتامیه
هشتمین جشنواره عمار ،جایزه شهید سیاح طاهری که
از طرف دبیرخانه جشنواره به اکران کنندگان مردمی
اهدا میشود ،با قرائت پیام شــفاهی رهبری به اکران
کنندگان و تشویق ممتد حاضران برای  ۱۵هزار اکران
کننده مردمی عمار به خانم اکرم حیدری به نمایندگی
از اکران کنندگان مردمی شهر نهاوند همدان اهدا شد.
پیام شفاهی رهبر انقالب خطاب به اکران کنندگان
مردمی جشنواره عمار نیز به شرح زیر خوانده شد« :کار
باارزشی است چون اگر چنانچه اینها نباشند ،کسی که
تولید میکند کارش بی فایده خواهد بود .اینها کسانی
هســتند که به کار فایده میبخشند .پنجشنبه  ۱۴دی
 ۹۶سیدعلی خامنه ای»
اکرم حیدری اکران کننده مردمی عمــار نیز بعد از
دریافت جایزه شهید سیاح طاهری در سخنانی گفت:
از دستندرکاران و مسئوالن برگزاری جشنواره مردمی
فیلم عمار تقدیر و تشکرمیکنم و به نمایندگی از اکران
کنندگان مردمی قول میدهیم تا تمــام تالش خود را
انجام بدهیم که آثار این جشنواره هرچه بیشتر و بهتر
دیده شوند.
پدر شــهید ابوالمعالی نیز پس از اهــدای جوایز در
سخنانی گفت :دوستی به نام سلیمان الکولی اهل ساحل
عاج داشتم که در سفری به ایران آمده بود .او با دستان
باز نماز میخواند و به همین دلیل با خودم فکر میکردم
که به ما شیعیان نزدیک است.
وی افزود :از او پرسیدم از شیعه چه میدانی که پاسخ
داد امام خمینی .بعــد از مدتی دوبــاره او را دیدم و به
من گفت شیعه شده اســت .بعد ازمدتی در سایتهای
مقاومت و دشمنان مقاومت خبری را مشاهده کردم که
نوشته بودند سلیمان الکولی در کشور سوریه به شهادت
رسیده است .نکته جالب اینکه بر روی کفن خود نوشته
بود فدای حضرت زینب.
پاسداشت ویژه امراهلل احمدجو
بنابرین گزارش ،در ادامه اختتامیه جشــنواره عمار،
کلیپ مربــوط به پاسداشــت ویژه امــراهلل احمدجو،

کارگردان آثــاری مثــل «روزی روزگاری»« ،تفنگ
سرپر» به نمایش درآمد.
در ادامه با حضور خانواده شــهیدان رحیمی ،بابایی،
قنبری ،ســنگین ،یزدانی و محمد فیلــی ،صدرالدین
حجازی ،هوشنگ توکلی ،محمدحسین نیرومند ،عباس
ســلیمی نمین و بیژن نوباوه از امراهلل احمدجو تقدیر و
تجلیل شد.
امراهلل احمدجو پس از دریافت فانوس جشنواره عمار
اظهار داشــت :صادقانه عرض میکنم که خود را قابل
این همه لطف نمیدانم و خوشحالم که امروز بین شما
عالقمندان سینما هستم.
وی با بیان اینکه کشور ما از جهت مطالعه وضع فقیرانه
ای دارد خاطرنشان کرد :جشــنواره مردمی فیلم عمار
سطح فرهنگ کشور را تا حدودی ارتقاء بخشیده است.
احمدجو با بیان اینکه از روزی که با دوستان جشنواره
عمار آشنا شدم شور و شعف خاصی در من ایجاد شده
اســت گفت :جوانان تازه کار نیاز دارند تا آثارشان دیده
شود و این جشــنواره محفلی برای رسیدن به این مهم
است.
وحید جلیلی رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره
مردمی فیلم عمار در ســخنانی با تقدیر از کســانی که
در جشن هنر انقالب حاضر شــدند گفت :در دورههای
گذشته سعی کردیم از چهرههای مردمی برجسته عرصه
فیلمسازی تقدیر کنیم که ازجمله اینها میتوانیم به امیر
قویدل ،میرباقری ،سلحشور ،ده نمکی ،طالبی ،جعفری
جوزانی و حسین زندباف اشاره کرد.
وی با بیان اینکه امشب بنا داریم به پاس خدمتی که
امراهلل احمدجو در خدمت به ســینمای مردمی انجام
داد از این کارگردان باسابقه سینمای ایران تشکر کنیم
اظهار داشت :احمدجو با نگاه دقیق مردم شناسانه تاریخ
پرفراز و نشیب ملت را روایت کرد.
او در ادامه اظهار داشــت :اگر ما امثــال احمدجو در
جامعه فراوان داشتیم بهتر و سریع تر به سمت جامعه
آرمانی پیش میرفتیم و این تقدیر امروز جشنواره عمار
کمترین کاری اســت که میتوانیم از ایــن کارگردان
سینمای مردمی داشته باشیم.
جلیلی در پایان تصریح کرد :حیف اســت کشــوری
که این همه تاریخ وفرهنگ بــه این قدرتمندی دارد از
تماشای آنها محروم شود و این فضای غنی سنتی چیزی
بود که درکارهای احمدجو مشاهده میشد.
بر اســاس این گزارش ،در ادامه این مراسم ،پذیرایی
ویژه برنامه که کلوچه «بســراق» بود در میان حاضران
توزیع شــد .این پذیرایی توسط خانواده شهدای مدافع
حرم و بانوان فعال فرهنگی شــهر صفادشت البرز تهیه
شده بود.
در ادامه علی زکریایی برای اجرای استندآپ کمدی
خود درباره اتفاقات و اغتشاشات اخیر به روی سن آمد.
جوایز اختتامیه هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار
بنابرین گزارش ،در بخش بعدی اهدای جوایز اختتامیه
هشــتمین جشــنواره مردمی فیلم عمار ،برگزیدگان
بخشــهای «اقتصاد مقاومتــی»« ،ملــت قهرمان» و
«داستانی» با حضور خانواده شهیدان صابری،حمیدی،
حســین روزی ،برادر شــهید وزوایی ،حاج حسینی و
داوران؛ حسن عباســی ،مرتضی فیروزآبادی ،شهریار
بحرانی و سعید مستغاثی معرفی و تقدیر شدند.
در بخش داســتانی ،هیئــت داوران در بخش فیلم

کوتــاه؛ ضمــن تقدیر از
اثــر «همکالســی» به
کارگردانی آقای«مجتبی
حیدری» ،لــوح افتخار
ایــن بخــش را بــه اثر
« سِ ــلفی َســلَفی» بــه
کارگردانی آقای «ســید
مهــدی میرغیاثــی»
و اثــر «صداهــا» بــه
کارگردانی«محمدحسین
امانــی» اهــدا کــرد.
همچنین؛ فانــوس این
بخش را به اثر «مادر» به
کارگردانــی آقای «رضا
زهتابچیان» تقدیم کرد.
در بخش فیلــم نیمه
بلند؛ هیئت داوران ضمن
تقدیر از اثر «سر به راه» به
کارگردانی آقای «امیر داسارگر»؛ لوح افتخار این بخش
را به اثر « خانــه پنجم» به کارگردانــی خانم«رضوانه
فتحی» اهدا کرد .همچنین؛ فانوس این بخش را به اثر
« بعد از ظهر » به کارگردانی آقای «امیر عباس ربیعی»
اهدا شد.
بنابرین گزارش ،در بخش فیلم بلند؛ هیئت داوران لوح
افتخار این بخش را به اثر «ســاحل امن» به کارگردانی
آقای «کرامت پور شهســواری» اهدا کــرد .همچنین؛
فانوس این بخش به اثر «خیال نقــش» به کارگردانی
آقای «احمد فیضی» اهدا شد.
در این بخش ،هیئت داوران لــوح افتخار بازیگری را
به آقایان «ســامان غنائمی» در مجموعه آثار داستانی
و «مانی رحمانی» برای فیلم داســتانی «خیال نقش»
تقدیم کرد.
بنابرین گزارش ،در این بخش با اعالم مجری برنامه،
هدیه مردمی و ویژه این قسمت از طرف خانواده شهید
عباس خدری به فیلم داستانی «اشنوگل» به کارگردانی
مشترک «هادی حاجتمند و علی سلیمانی» تقدیر شد.
بر اســاس این گزارش ،در بخش «ملــت قهرمان»،
هیئت داوران هشتمین جشــنواره عمار ،ضمن تقدیر
از اثر «روایــت ریحانه» به کارگردانــی آقای«روح اهلل
کاظمیزاده»،اثر «جســتجوی مطلق» به کارگردانی
آقای «علی کیوان» و اثر «فاطمه» به کارگردانی خانم
«معصومه نورمحمدی»؛ لوح افتخار این بخش را به اثر
«بابا آب داد» به کارگردانی آقای «روح اهلل فخرو» اهدا
کرد .همچنین هیئــت داوران ،فانوس این بخش به اثر
«نشــانی» به کارگردانی آقای «اصغر بختیاری» تعلق
گرفت.
بر اســاس این گزارش ،هیئت داوران بخش اقتصاد
مقاومتی ضمــن تقدیر از اثــر «بازی در مســکو» به
کارگردانــی آقای«محســن مقصودی» ،اثر «دشــت
آدمخوار» به کارگردانی آقای «مصطفی شــبان» ،اثر
«تجــارت ابدی» بــه کارگردانی آقای«محســن نقی
زاده» و اثر «من میمانم» به کارگردانی خانم «فاطمه
مرزبان»؛ لوح افتخار این بخش را به اثر «عالینسب» به
کارگردانی آقای «مهدی عوضزاده» و اثر «جوهره» به
کارگردانی آقای «داوود شیخ» و اثر «حاصل فصل من»
به کارگردانی آقای «امیر نصیری» اهدا کرد .همچنین

هیئت داوران ،فانوس این بخش به اثر «کارخانه جهان»
به کارگردانی آقای «مصطفی رمضان خانی» اهدا شد.
بنابرین گزارش ،جایزه ویژه «نشان مردمی استقالل»
هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار ،با حضور خانواده
شهدای هســته ای ،پدر شــهید احمدی روشن ،برادر
شهید شــهریاری و خانواده شــهیدان ملکی ،باغبانی،
زرچینی ،علی محمدی ،سیدخدا موسوی ،نشان مردمی
استقالل جشــنواره به خانم ســلیمه نصیری ،قهرمان
مســتند «حاصل فصل من»؛ محمــود بارانی ،قهرمان
مســتند «دشــت آدمخوار»؛ علی بیات ،بهرام کرمی
و حاجت نجفــی به نمایندگی از پنج قهرمان مســتند
«ید واحد» و محمدعلیهاشــمی ،قهرمان مستند «ز
مثل…» تقدیم شد.
پدر شــهد احمدی روشــن در انتهای این مراســم
درسخنانی گفت :از دوستان و عزیزانی که باعث و بانی
برگزاری این مراسم خیر شدند تقدیر و تشکر میکنم.
چند وقت پیش در شبکه افق یکی از نمایندگان مجلس
حضور پیدا کرد و در سخنان خود موضعی را گرفت که
نتیجه آن حمایت از دولت بــود .این نماینده مجلس از
برجام نافرجام حمایت کرد اما مــا آن را جز خیانتی به
ایران نمیدانیم.
وی افزود :ایــن نماینده مجلس پس از یک ســاعت
صحبت در تلویزیون درمورد برجام ،آن را حاصل خون
شهدا دانست .اما به نظرم این ســخیف ترین و بدترین
سخنی بود که او تا امروز بر زبان خود آورده است.
پدر شهید احمدی روشن ادامه داد :از همه حاضران
و هنرمندان این مراسم دعوت میکنم که سری به محل
زلزله زده ســرپل ذهاب بزنند و مظلومیت مردم آنجا را
مشاهده کنند و ببینند که بعد از  ۵۰روز از این مشکلی
که برای آنها ایجاد شده هنوز هیچ کمکی به آنها نشده
است و در چادرهای خود بسر میبرند و سرما و گرما را
تحمل میکنند.
وی خاطرنشــان کرد :اگر عمدا امکاناتی به آنها داده
نمیشــود امیدوارم که مسئوالن و مســببان آن دچار
سرنوشتی از طرف خداند شوند که کسی نداند در کجا
از دنیا رفته اند.
پدر احمدی روشن تصریح کرد :آنها از همین مردم رنج
کشیده رای گرفتند حاال آن مقام مسئول با ماشین زده
گلوله و محافظان فراوان به میان آنها آمده است .از آن
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طرف هم شخصی دیگر با کفش خود وارد چادر مردم
رنج کشیده آنجا شده است.
بنابرین گزارش ،در ادامه این مراسم ،گروه سرود اسرا
برای اجرای دوم خود ،با عنوان «لطف کبریا» به روی
سن حاضر شد.
پایان بخش آیین اختتامیه هشــتمین جشــنواره
مردمی فیلم عمار ترانه «داستان ســیزده» با اجرای
مشترک علی نصیرنژاد و مجتبی اهلل وردی بود که برای
اولین بار در این مراسم رونمایی شد.
علی نصیرنژاد ،بعد از اجرای خود در سخنانی گفت:
ترانه داســتان ســیزده کار تاریخی بود که از دوران
رضاخان قلدر شروع میشود و تا انقالب  ۱۳۵۷ادامه
پیدا میکند.
وی افزود :قسمت پاپ این ترانه حاصل تالش جمعی
بود .همچنین کار آهنگ سازی آن را من انجام دادم.
در حقیقت این کاردر مدت زمان دو روز ساخته شده
است.
نصیرنژاد ادامه داد :پیام این ترانه باید به گوش تمام
افرادی برسد که فریب خوردند و به خیابانها ریختند.
آنها بایــد بدانند که پای درخت انقــاب چقدر خون
ریخته شده است تا انقالب به اینجایی که هست برسد.
وی تصریح کرد :رســیدن این کار آن هم در مدت
زمان دو روز بیشتر به خاطر دیدارروز گذشته ما با رهبر
انقالب اسالمی بود.
اهلل وردی نیز در ادامه در سخنانی گفت :ترانه داستان
سیزده خیلی زود و سریع ساخته شده است .امیدوارم
که از شنیدن آن لذت برده باشید.
هیات داوران بخشهای مســابقه جشــنواره عمار/
یزدی ،مدیر مرکز مستند سوره در جمع داوران بخش
مدافعان حرم
اســامی هیئــت داوران بخشهــای «مســتند»،
«داستانی» و «انیمیشن» به شرح زیر است:
فیلمهای مســتند بخش «نقــد درون گفتمانی»:
مهدی نصیری -علیرضا قزوه  -حمید رسایی  -منصور
نظری-محمدصادق شهبازی
فیلمهای مســتند بخش «مدافعان حرم» :محسن
یزدی  -رحیــم مخدومــی  -علیمحمــد مؤدب -
احمدرضا بیضایی
فیلمهای مســتند بخش «اقتصاد مقاومتی و ملت
قهرمان» :حسن سبحانی  -محمدرضا نقدی  -میالد
عرفان پور  -مرتضی فیروزآبادی
فیلمهای مســتند بخش «جبهه فرهنگی و سبک
زندگی» :حجت االسالم غالمرضا قاسمیان  -حسین
یکتا  -سید احمد عبودتیان  -محمد سرشار  -حجت
االسالم محمدمسلم وافی
فیلمهای مســتند بخش «جنگ نــرم و بیداری
اســامی و جهانی» :رضا برجی  -فواد ایزدی -نبیل
حموده  -سیدسلیم غفوری  -سهیل اسعد
فیلمهای مســتند بخش «تاریخ معاصر» :قاســم
تبریزی  -هوشــنگ توکلی  -بیژن پیــروز  -عباس
سلیمی نمین  -محمدحسن روزی طلب
بخش فیلمهای داستانی :شهریار بحرانی  -ابراهیم
فیاض  -حسن عباســی  -مجید شاه حسینی  -سعید
مستغاثی
بخش فیلمهای پویانمایی :محمدحسین نیرومند -
مجید قادری -هادی محمدیان
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در روزهایی که تلویزیون ملی ،سرحال نیست ،برنامهی
مشــخصی ندارد و گاه با رفتارهای متضاد و مدیریتهای
ســلیقهای ،باعــث ایجــاد واکنشهای ســخت و حتی
بیاعتمادی میشود ،رئالیتیشوی جذابی به تصویر آمده
که بسیاری از معادالت را در برنامهســازی ،چه به لحاظ
فرم و چه به لحاظ محتوا تغییر داده است .فاز-فرزند ایران
زمین -برنامهی تلویزیونی بزرگی اســت که در ایران ،با
تســامح ،گونهی آن را مستند-مســابقه ترجمه کردند.
برنامهای را که یک گروه با تجربه و با دغدغههای جدی اما
جوان میسازند و جوانترهایی که در آن ،برنامه ساختن را
مشق و تجربه میکنند؛ یک کارگاه بزرگ که برای برنامهای
در این ابعاد حائز اهمیت ،امیدبخش و آیندهساز است.
تحلیل اهمیت فاز اما نیاز به سیر در تاریخ دارد .تلویزیون
ایران در دههی شــصت و هفتاد یکهتاز رســانهای بود و
هیچ بدیل و آلترناتیوی نداشــت .در آن دوران کودکان و
نوجوانان از جریان دنیای پیرامون خــود ،با خبر نبودند
و نمونههای خارجی در دسترسشــان نبود و تفریحی غیر
از کوچه و تلویزیون نداشتند و به هر آنچه از قاب رسانهی
رســمی میدیدند ،بســنده میکردند .در آن دوران نیز
برنامههای مهمــی برای نوجوانان تولید میشــد که این
اهمیت نه به دلیل کیفیت بــاالی آثار که به دلیل رویکرد
نوی برنامهسازها و مدیران بود و در خاطرات نوجوانان آن
دوران باقی مانده است .برنامههایی که اگر امروز دوباره به
آنها بازگردیم ،با اشکاالت فنی و ساختاری زیادی مواجه
میشــویم که بدیع بودن و بیرقیب ماندنشــان در ظرف
زمانشــان ،آنها را در اذهان ماندگار کرده است .در آغاز
دههی هشتاد و با ظهور و در دسترس قرار گرفتن ماهوارهها
و اینترنت ،رسانههای غیررسمی ظهور کردند و نوجوانان
با داشتن کامپیوتر و احیانا ماهواره ،میتوانستند به جهان
جدیدی دسترسی داشــته باشــند که بدیل و جایگزین
رســانهی ملی بود .در این اثنا تلویزیون که همچنان فکر
میکرد بیرقیب اســت ،بر همان نهج و طریق گذشته که
روزگاری بــرای نوجوانان جذاب بود ،برنامه میســاخت
و پیش میرفــت .تلویزیون در آن ســالها نه تهیهکننده
و ســازندهی جدیــدی را تربیت کرده بــود و نه حتی در
برنامههایش چنین هدفی را پیشبینــی میکرد .جمود
طرحها و طراحها ،فاصله مخاطب از رســانهی رسمی را
زیاد کرد و با افزایش ســرعت اینترنت و رواج شبکههای
غیرسیاســی ماهوارهها ،دیگر بچهها نیز میتوانســتند
برنامههای جدیدتر ،جدیتری ،خــوش رنگ و لعابتر
و بدون سانســور را ببینند و در الیفاستایل جدیدی که
البته پایههایش سســت بود واقع شوند و اینچنین بود که
برنامههای کودک و نوجوان دچار مرگ تدریجی شــدند
و اساســا گروههای کودک و نوجوان از حیز انتفاع خارج
گشتند.
درست زمانی که رسانهی رسمی ،دیگر هیچ فکری برای
کودکان و نوجوانان نمیکرد؛ زمزمهی ظهور شــبکههای
تخصصی برای این گروههای سنی شروع شد ،که آنها نیز
گرچه محمل خوبی برای برنامهســازی بودند ،اما مبتنی
بر همان رویکرد کلی تلویزیون ،فقط برای قشر خاصی از
مردم که اتفاقا به رسانهی ملی وفادار هستند ،برنامه تولید
نمودند و بخش زیــادی از کودکان و نوجوانــان را نادیده
گرفتند .از طرفی برنامهها به جــای اینکه برای نوجوانان
ساخته شود ،با موضوع نوجوانان ســاخته میشد ،مثل
فیلمهایی که باید برای کودکان ســاخته شــود ،اما تنها
دربارهی آنهاست.
فاز برنامهای برای نوجوانان است و با دقت به این هدف
نزدیک میشود .فاز برای قشــر و طبقهی خاصی از مردم
نیست و همهی سطوح از مخاطبان را با هر سلیقه ،ایده و

معرفتی در بر میگیرد و موضوعاتش ،موضوعات اساسی
«انسان» است که مشترک میان تمام مخاطبان خواهد بود.
فاز سعی میکند تمام فاکتورهای جذابیت برای نوجوان،
از هویت بصری ،موسیقی تا ریتم و ضرباهنگ را به بهترین
شکل رعایت کند .سعی میکند نوجوانان دههی هشتاد را
که مغفولترین نسل حال حاضر جامعه هستند و در میان
دعواهای سیاسی و منازعات اجتماعی فراموش شدند ،با
چشــم باز ببیند ،دغدغهی آنها را بر صفحهی تلویزیون
نشان دهد و از همه مهمتر ،به ظهور و حضور آنها اصالت
بخشد .در روزهایی که شــرایط اجتماعی پیچیدهای در
کشور حاکم اســت و فاصلهی میان محرکها ،هیجانات،
کنشها و واکنشهای اجتماعی به حداقل رسیده و پیش
از هر «اندیشه»ای« ،فعل» رخ میدهد ،آسیبپذیرترین
قشر ،نوجواناناند که در آستانهی جوانی ،با طراحیهای
گوناگون سردمداران ،آیندهشــان مبهم شده و حتی در
خلوت با خویشتن ،نیز دچار فقدان معنا هستند .هیچکس
این نوجوانان را ندیده و فاز ،کورسوی امیدی است تا نشان
دهد ،آنها هستند و اتفاقا بر خالف تصور ،فاصلهی میان
نسلهای قبل با ایشان ،که محصول یک عدم تفاهم جدی
است ،قابل رفع اســت .فاز نشان میدهد متولدین دههی
هشتاد ،ظرفیت بسیار باالیی برای آیندهسازی دارند ،اگر
به آنها اعتماد شــود و اگر ما بتوانیم خودمان را اندکی از
کشمکشهای اجتماعی ،اقتصاد و سیاسی برهانیم ،آنها
را ببینیم ،نیازهایشــان را بشناســیم و برای آیندهشان با
انصاف و تدبیر برنامهریزی نماییم.
فاز ،مولف است و یک تجربهی کمنظیر در ایران؛ گرچه
رقبایی در گونه و ژانر دارد ،اما آنها نیز یا در حال و هوای
نظامی هســتند و مخاطبانشــان تخصیص مییابند؛ یا
نمونهی ساخته شده در راستای اقتصاد مقاومتی و اصالح
الگوی مصرف که اگرچه جدیتر اســت ،اما شاید نتواند
همهی اعضای خانواده را با خود همراهکند .فاز ،با طراحی
مراحل هفتگانه ،ضمن استفاده از ویژگیهای اسطورهای
«هفت خوان» در ادبیات کهن و تنوع دیداری و روایی برای
مخاطب ،به طور ضمنی سازندهی یک جهانبینی جدید
برای نوجوانان است .فاز برای یک متولد دههی هشتادی
که هنوز انگار به رسمیت شناخته نمیشود و خودش نیز
این وضعیت را پذیرفته و برای امور اصیل ،کمتر ارزشــی
قائل است و جهانبینیاش را کشکولوار به دست میآورد؛
یک مسیر میسازد .فاز نشــان میدهد که زندگی مراحل
مختلفی دارد ،مراحل مختلف زندگی ،چالش است و در
هر چالش هر کسی که ضعیفتر عمل کند ،حذف میشود.
حتی گاهی تنها« ،ضعف» عامل نیســت .فاز به درستی
عوامل دیگر را نشان میدهد :قضاوتهای نادرست ،اجماع
قدرتها برای از بین رفتن و حتی تنازع بقا .همهی اینها
در زندگی واقعی امروز وجود دارد و فاز به دلیل مســتند
بودن و البته خودآگاه اینها را به تصویر میکشد .ما در فاز
دیدیم که در یک مرحله ،شاید کسی که توانایی کمتری در
عرضهی داشتههای خود دارد ،یا به دلیل توانایی کمترش
در اصول مذاکره حذف میشــود ،در حالیکه فرد توانایی
است و این جهان واقعی پیش روی نوجوان امروز است .فاز
نشــان میدهد که راز بقا ،نه در فردیت افراطی که در کار
گروهی است و اینکه نوجوانان ما ،چقدر نیاز دارند که کار
گروهی را یاد بگیرند .در جامعهای که ارزشها تحتتاثیر
امور مادی (اقتصاد ،قدرت) اســت« ،رقابت» مهمترین
چالش و ارزش افراد خواهد بود و برای پیروزی در آن ،هر
ارزشی زیر پا گذاشته میشــود .ما امروز تجلی فردیت در
رقابت را ،در همهی ارکان زندگی و نهادهایمان میبینیم و
قطعا نوجوانان با این ارزش/چالش ،به عنوان ناظر بر کردار
ما و عامل در محیط مدرسههاشــان (متاثر از بزرگترها)،

چرا فاز مهم است؟

فا ِز مولف

امیررضا مافی
مواجهاند .فاز به آنها نشان میدهد که بر خالف فرهنگ
موجود و تثبیتشدهی کنونی در مســیر رقابت ،این کار
گروهی و رجعــت به مفهوم همگرایی اســت که میتواند
موجب پیشرفت و برونرفت از وضعیت کنونی باشد .با این
حال ،روی خشن زندگی ،نشان میدهد که حتی در مسیر
کار گروهی نیز ،کسانی از بین میروند و از گردونه قدرت و
نظام طبقاتی خارج میشوند .فاز به نوجوانان این سرزمین
عیار بخشیده و با صدای بلند توجه به آنها را فریاد میزند.
نسلی که همهی ما و حتی پدران و مادرانشان از آنها دور
شــدند و آنها خودشان ماندند و خودشــان .مشکالت و
معضالتشان را در میان خودشان حل میکنند و انگار درهی
عمیقی میان آنها و نسلهای پیش از خودشان میبینند
و البته این نگاه دوسویه اســت .فاز به ما نشان میدهد که
نوجوانی این نســل ،مانند نوجوانی نسلهای پیش است،
با ضوابط و عوارض بیشــتر ،با امکانات و اســتعدادهای
پیرامونی وسیعتر که ســرعت تغییر و انتقال را نسبت به
ما ،به نحو چشمگیری فزونی بخشیده ،اما آنها همچنان
و به خوبی قابل تعاملاند و چه بسا همین امکانات آنها را
هوشیارتر نموده است.
فاز ،نشــان میدهد که ما نباید منتظر دیگران باشیم و
باید حرکت کنیم .هر کســی که در گروه بنشــیند حذف
میشــود ،حتی اگر توانا باشــد .فاز میگوید باید دستت
را روی پای خودت بگذاری ،بلند شوی و یک کاری انجام
دهی و این برای نوجوانی که کمتر دیده شده یک فرصت
اســت .فاز بحرانها را نیز نشــان میدهــد .روابط میان
نوجوانها با هم ،سرایت فرهنگ «رقابت» در میان آنها
و ما به وضوح میبینیم که چه چیزهایی را یادشان ندادیم
و چه چیزهایی را حتی خودمــان نیاموختیم .فاز آینهی
نسل ما نیز هست .آن چه را باید و نباید به نسلهای بعد از
خودمان منتقل میکردیم که عمدا یا سهوا انجام ندادیم.
اگر امروز احســاس میکنیم با نسلی مواجهیم که غیریت
مشهودی با ما دارد ،این به دلیل ،انتقال نادرست مفاهیم
است و حاال فاز نشــان میدهد دلیل این انتقال نادرست،
فهم غیر اصیل ما از ارزشها یا دگرگونــی دنیامدارانهی
سیاستهایمان بوده اســت .فاز یک تلنگر است و قطعا به
تنهایی نمیتواند کاری از پیش ببرد .اما میتواند پنجرهای
باشد به روی فرزندان ایران و کســانی که فردا باید در این
ســرزمین زندگی کنند .فاز ما را امیدوار میکند به آنها و
آنها را امیدوار میکند به دیده شدن .کاش به تعداد همهی
شبکههای تلویزیون ما که سرشار از سریالهای ضدفرهنگ
و حتی مخرب بــرای آداب اجتماعیاند ،برنامههایی برای
فردای تمامی آدمهای این سرزمین ساخته میشد و همه
دغدغهی روزگار نیامده را داشتند .فاز اگرچه بی نقص نیست
و به عنوان تجربهی اول ،ضعفها و قصورهای فراوانی دارد،
اما راهش چنان مهم اســت که این ضعف و قصورها را باید
نادیده گرفت .فاز ،یک تلنگر جدی به همهی ماست برای
فردای این سرزمین؛ فرزندان خودمان.
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«سرو زیر آب» نماینده سینمای دفاع مقدس در جشنواره فیلم فجر
«ســرو زیر آب» تازهترین ساخته «محمد علی باشه
آهنگر» یکی از معدود آثار سینمای دفاع مقدس در سی
و ششمین جشنواره فیلم فجر محسوب میشود .فیلمی
که از لحاظ عوامل درجه کیفی بســیار باالیی داشته و
میتواند یکی از شانسهای اصلی سیمرغ در بسیاری
از بخشها باشد.
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان،
سی و ششمین جشــنواره فیلم فجر طی هفته گذشته
و با اعالم دبیر جشــنواره آثار برگزیده برای حضور در
بخش سودای سیمرغ خود را شناخت.
به گفته اکثر کارشناســان و همچنیــن کارگردانان
حاضر در جشنواره امســال ،این جشنواره بدون شک
التهابات و هیجانات فراوانی را برای هواداران سینما و
همچنین فیلمسازان به همراه خواهد داشت.
آثاری همچون «به وقت شام»« ،التاری»« ،بمب»،
«سرو زیر آب»« ،شــعله ور»« ،عرق سرد»« ،چهارراه
اســتانبول» و «مغزهای کوچک زنــگ زده» از جمله
آثاری هســتند که هر کدام به تنهایی میتوانند برای
کسب سیمرغ شانس فراوانی داشته باشند.
ســرو زیر آب تازه ترین ســاخته «محمد علی باشه
آهنگر» یکی از معدود آثار سینمای دفاع مقدس در سی
و ششمین جشنواره فیلم فجر محسوب میشود .فیلمی
که از لحاظ عوامل درجه کیفی بســیار باالیی داشته و
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میتواند یکی از شانسهای اصلی سیمرغ در بسیاری
از بخشها همچون کارگردانــی ،بازیگری و همچنین
موسیقی فیلم باشد.
«بابک حمیدیان» بازیگر این فیلم امسال به عنوان
پرکارترین بازیگر جشنواره فیلم فجر شناخته میشود.
این بازیگر امســال برخالف کم کاری سال گذشته با
چهار فیلم راهی جشــنواره فیلم فجر شــده و امیدوار
اســت تا با فیلم «سرو زیر آب» به ســیمرغ جشنواره
دست پیدا کند.
عالوه بر حمیدیان ،مســعود رایگان ،رضا بهبودی،
مینا ســاداتی ،همایون ارشــادی ،هومن بــرق نورد،
ستاره اسکندری،شهرام حقیقت دوست ،حسین باشه
آهنگر ،فرخ نعمتی و ســیاوش چراغی پــور از جمله
سایر بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش
پرداختهاند.
یکی دیگر از رکورداران جشنواره فیلم فجر در ادوار
مختلف نیز در تازه ترین اثر محمدعلی باشــه آهنگر
حاضر است .حسین علیزاده موســیقیدان و آهنگساز
برای دومین بار بعد از فیلم «ملکــه» با این کارگردان
سینما همکاری کرده است.
علیزاده تاکنون ســاخت موســیقی آثــاری چون
دلشدگان ،گبه ،زشت و زیبا ،زمانی برای مستی اسبها،
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الکپشتها هم پرواز میکنند ،آواز گنجشکها و ملکه
در کارنامه داشته است.
وی با کسب  ۴ســیمرغ بلورین برای فیلمهای گبه،
زشت و زیبا ،آواز گنجشکها و ملکه ،مشترکاً به همراه
مجیــد انتظامیو محمدرضا علیقلــی برنده بیشترین
ســیمرغ بلورین در بخش بهترین موســیقی متن از
جشنواره فیلم فجر میباشد.
ملکه آخرین فیلم محمدعلی باشــه آهنگر توانست
موفقیتهای فراوانی را به دست آورد .در شانزدهمین
جشن خانۀ سینما ،فیلم ملکه برندۀ ده تندیس ،از جمله
بهترین فیلم ،بهترین بازیگر مرد ،بهترین کارگردانی،
بهترین فیلمبرداری و بهترین تدوین شد.
در خالصه داستان «ســرو زیر آب» که فیلمنامه آن
توســط محمد علی باشــه آهنگر و حامد باشه آهنگر
نوشته شده ،آمده اســت :راز جهانبخش کرامت فاش
میشود؟ این راز خواب چیستا ،ماهرو ،گودرز ،بهرام،
جهانگیر و ســرگرد پوشیاس را آشــفته خواهد کرد.
جهانبخش برای اثبات بی گناهیش و بازگشت آرامش
ســفربلندی را آغاز میکند؛ سفری که پایانش زندگی
بسیاری از آنها را تغییر میدهد.
منبع :خبرگزاری میزان

انتشار اولین عکسهای فیلم «سرو زیر آب»
اولیــن عکسهــای فیلــم ســینمایی
«ســرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی
باشهآهنگر و تهیهکنندگی حامد حسینی
منتشر شد.
به گزارش سوره سینما« ،سرو زیر آب»
برای اولینبار در سیوششــمین جشنواره
ملی فیلم فجر نمایش داده میشــود و این
روزها آخرین مراحل فنی را پشــت ســر
میگذارد .همچنین حســین علیزاده نیز
مشغول ساخت موســیقی این فیلم است،
این دومین همکاری علیزاده با باشه آهنگر
پس از فیلم «ملکه» خواهد بود .صداگذاری
«ســرو زیر آب» هم توســط امیرحسین
قاسمی انجام میشود.
مقدمات تصویربرداری بخش هوایی فیلم
انجام شده و گروه در انتظار فصل مناسب
برای تصویربرداری پالنهــای باقی مانده
این فیلم است که به لحاظ بصری به فصل
مناسب نیاز دارد.
بابک حمیدیان  -مســعود رایگان  -رضا
بهبودی  -مینا ساداتی  -همایون ارشادی
 مهتاب نصیــر پور  -هومن بــرق نورد -ستاره اسکندری  -شهرام حقیقت دوست
 حسین باشه آهنگر  -فرخ نعمتی  -هادیقمیشــی  -ســیاوش چراغی پور  -حسن
نجاریان  -حســین فالح  -امیر دلفانی در

این فیلم به ایفای نقش میپردازند.
در خالصه داستان «ســرو زیر آب» که
فیلمنامه آن توسط محمد علی باشه آهنگر
و حامد باشه آهنگر نوشته شده ،آمده است:
راز جهانبخش کرامت فاش میشود؟ این
راز خواب چیســتا ،ماهرو ،گودرز ،بهرام،
جهانگیر و ســرگرد پوشــیاس را آشفته
خواهد کــرد .جهانبخش بــرای اثبات بی
گناهیش و بازگشــت آرامش سفربلندی
را آغاز می کند؛ سفری که پایانش زندگی
بسیاری از آنها را تغییر می دهد...
عوامل اصلی فیلم ســینمایی «سرو زیر
آب» عبارتند از :کارگــردان :محمد علی
باشــه آهنگر ،تهیــه کننده  :ســیدحامد
حسینی ،نویســندگان  :محمد علی باشه
آهنگر -حامد باشــه آهنگــر ،مدیر فیلم
برداری  :علیرضا زرین دست ،طراح صحنه و
لباس  :عباس بلوندی ،مجری طرح  :حسن
نجاریان ،صدابردار  :عباس رســتگار پور،
طراح گریم  :محسن بابائی ،تدوین  :حمید
باشه آهنگر ،جلوههای ویژه میدانی  :محسن
روزبهانی ،جلوههای ویژه ی رایانه ای  :اوژن
سید اشرفی -ماکان خاکزاد ،عکاس :علی
نیکرفتار ،دستیار کارگردان و برنامه ریز:
حســین فالح ،مدیر تولیــد  :طاهر امانی،
مشاور رسانهای  :مریم نراقی.

«سرو زیر آب»
متفاوتترین فیلم
باشهآهنگر است
سید حامد حسینی تهیهکننده فیلم سینمایی «سرو زیر آب» گفت :قصه
«سرو زیر آب» در مورد شــهداء گمنام و اتفاقاتی است که در معراج شهداء و
نبرد لوله اهواز افتاده است.
وی افزود :محور اصلی قصه ما دو برادر هستند که با مسئول معراج شهداء
اهواز مشــکل دارند و میخواهند او را از ریاست آنجا برکنار کنند در قالب این
قصه اتفاقاتی که در معراج شــهداء می افتد وهمین طور نوع خبر رسانی این
ستاد به خانواده شهداء نیز به تصویر کشیده می شود.
جانشین تهیهکننده در فیلم «ملکه» و برادر تهیهکننده فقید سینما سید
ابوالقاسم حسینی تصریح کرد :این فیلمنامه توسط محمدعلی باشه آهنگر به
نگارش در آمده است .کار کارگاهی بسیار جدی وطوالنی ای برای نگارش این
فیلمنامه صورت گرفته است .تحقیقات ما شانزده ماه به طول انجامید ،ما دراین
تحقیقات با تمام آدمهایی که در معراج و تعاون حضور داشتند صحبت کردیم و
همه اطالعاتی که در این زمینه وجود داشت را جمعآوری کردیم .روند نگارش
فیلمنامه ما به شکلی است که تقریبا تمام آنچه که در فیلمنامه گفته میشود
مستند است و هیچ چیزغیر مستندی در این فیلمنامه وجود ندارد.
وی ادامه داد :این فیلم متفاوتترین کار محمد علی باشه آهنگر در عرصه
دفاع مقدس و بسیار پر بازیگر و پر لوکیشن است.
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«سرو زیرآب» درباره انسانیت است
تهیهکننده «ســرو زیر آب» معتقد اســت مخاطبان
جشنواره فجر به این فیلم توجه میکنند.
فیلمهای بخش ســودای سیمرغ ســی و ششمین
جشنواره فجر طی مراسمی معرفی شده و لیست اکران
این آثار در ســینمای رســانه ها نیز به تازگی با انجام
قرعهکشی مشخص شده اســت .کمتر از یک ماه دیگر
رقابت این آثار در جشنواره سی و ششم آغاز خواهد شد
و روزهای سرد زمستان به تب و تاب گرم جشنواره فجر
گره خواهد خورد .به همین بهانه گفتگویی داشته ایم با
سید حامد حسینی تهیهکننده فیلم «سرو زیر آب» که
یکی از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ است .پخش
این فیلم با موسسه بهمن سبز است.
ابتدا درباره حال و هوا و قصه فیلم سرو زیرآب بگویید.
فیلم «سرور زیرآب» با محور معراج شهدا به خصوص
در ســال های آخر جنگ تولید شده اســت .آن زمان
واحدی بود به این نام که مســئولیت ارائه اطالعات به
رزمندگان برای جمع آوری پیکر شــهدا و رساندن آنها
به خانواده هایشان را بر عهده داشت .این مرکز در زمان
جنگ ستاد معراج شــهدا نام داشــت که مرکزیت آن
در کارخانه نورد لوله اهوازواقع شــده بود .این کارخانه
زمان جنگ تعطیل بود و از آن به عنوان ســتاد مرکزی
معراج شهدا اســتفاده میشد .داســتان فیلم در مورد
اتفاقات ،حواشی و تعامل خانواده شهدا است که در این
مرکز میگذرد .بعد از رســیدن به این موضوع نیازمند
به پژوهش بودیم و دوست داشــتیم فیلمنامه از جهت
پژوهشی و مستند بودن کامال محکم و قابل دفاع باشد.
نزدیک به دوسال و نیم سعی کردیم رزمندگانی که به
نوعی با این مرکز در ارتباط بوده اند و هنوز در قید حیات
هستند را در سراسر کشور پیدا کرده و با آنها گفتگو کنیم
واز دل این گفتگوها به قصه ای زیبا و مســتند برسیم و
خوشبختانه به این مهم دست پیدا کردیم.
طبعا باید قصه های بسیاری شنیده باشید .چگونه قصه
ای را از بین آنها انتخاب کردید؟
بله همینطور اســت  .خصوصا آقای باشــه آهنگر با
بسیاری از این عزیزان گفتگوهای مفصلی داشتند که به
ایشان در جهت نوشتن فیلمنامه کمک کرد .از بین این
گفتگوها قصه هایی را که قابیلت سینمایی و نمایشی و
قابلیت پخش داشتند را انتخاب کردیم و سعی کردیم در
درام و طراحی کاراکترها و حتی فضاسازی اثر کامال به
روایات مستند وفادار باشیم .تاجایی که وقتی بچه های
ستاد معراج شهدا برای دیدن دکورها آمدند اظهار کردند
تا نود درصد شبیه به محل واقعی شده است.
تا جایی که اطالع داریم فیلم پروداکشن عظیمی دارد.
دکوری که در صحبت هایتان اشاره کردید کجا ساخته
شده است؟
برای این پــروژه نزدیک به 9هزار متر دکور ســاخته
و بازسازی شده است .بخشــی از این دکور در کارخانه
سیمان ری ساخته شده که به نظرم از لحاظ پروداکشن
یکی از بهترین ها در سینما ایران و سینمای دفاع مقدس
است .بخش مهمی از دکور سوله اصلی معراج شهدا بود
که حدود شش هزار متر با ارتفاع بیست متر بود .کارخانه
نورد لوله اهواز دقیقا در کنار خط راه آهن قرار داشت و از
همانجا پیکرهای شهدا را به واگنهای یخچال دار منتقل
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الناز نعمتی

کرده و بــه نقاط مختلف
کشــور میفرســتادند تا
برای تشــییع به دست
خانواده هایشان برسد و
ما نیز جنب سوله ای که
عرض کردم ریل گذاری
کــرده و از قطــار واقعی
استفاده کردیم .به گفته
مسئوالن راه آهن در کل
تاریخ راه آهــن ما اولین
گروهی بودیــم که کل
اجزا و متعلقــات قطار را
به جایی خارج از لوکیشن
اصلی می بردیم .این کار شامل ریل گذاری و زیرساخت
و جابجایی واگن ها بود که همه را انجام دادیم  .بســیار
کار سخت و عظیمی بود  .گروه در کوچه ای که  12متر
عرض داشت زیرسازی و ریل گذاری کردند و واگن ها را
به آنجا منتقل کردیم .گذشــته از دکور و ساخت ریل و
جابجایی واگن ها ما باید اکسسوار صحنه های مختلف
فیلم را نیز فراهم می کردیم که باید کامال با وسائل آن
دوران شباهتی نعل به نعل می داشتند .تهیه آکسسوار
نیز یکی از کارهای سخت این پروژه بود .بنظر من فیلم
«سرو زیرآب» یک اثر تاریخ معاصری است .وقتی از واقعه
ای که سی ســال پیش اتفاق افتاده صحبت می کنیم و
می خواهیم در موردش فیلم بســازیم بخاطر ســرعت
تکونولوژی در این سالها و عوض شدن سروشکل خیابان
و کوچه و وسایل زندگی و...دیگر می توان مدعی بود که
این فیلم یک اثر تاریخی است.
پروســه تولید چه مدت بود و در حال حاضر فیلم در
چه مرحله ای قرار دارد؟ آیا مراحل فنی به اتمام رسیده
است؟
فیلمبرداری  78جلسه بود و فقط ایام عید فیلمبرداری
متوقف شد .ما در چهار استان و هشت شهر فیلمبرداری
داشتیم و تعدد لوکیشن باعث شــد پروسه تولید کمی
طوالنی شود .در خیلی از این شهرها بحث ساخت دکور
و بازسازی را نیز داشتیم .فیلم  24دی سال گذشته کلید
زده شود و  31فروردین نیز فیلمبرداری به اتمام رسید.
در حال حاضر نیز در مرحله پس تولید قرار داریم و چند
نمای هلی شات مانده است که باید فیلمبردای شده و به
فیلم اضافه شود .درواقع چون منتظر رسیدن فصل سرما
بودیم تا حاال فیلمبرداری این بخش ها را انجام ندادیم.
ضمن اینکه زمان فیلمبرداری مصادف شد با ناآرامی های
اخیر و این موضوع نیز روند کار را کند کرد چون برخی
مجوزها کنسل شد و باید باز هم برای دریافت مجوزهای
جدید اقدام می کردیم و به همین خاطر این بخش تا حاال
به تاخیر افتاده است .بخش صداگذاری در پایان راه است
و تدوین نیز کامال انجام شده است و فقط نماهای هلی
شات باقی مانده که باید اضافه شود.
«ملکه» فیلم قبلی باشه آهنگر در جشنواره و توسط
منتقدان بسیار مورد اســتقبال قرار گرفت اما در اکران
عمومی چندان موفق عمل نکرد .آیا «سرو زیرآب» هم
به لحاظ فرم و ساختار به فیلم قبلی ایشان شباهت دارد؟
من فکر می کنم فیلــم «ملکه» بعــد از اتمام اکران
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شناخته شــد .درست اســت که «ملکه» فروش خوبی
نداشت اما همه مردم ایران این فیلم را دیدند و «ملکه»
به مرور زمان دیده شــد .فروش نه چندان مناسب فیلم
نیز بیشــتر بخاطر نوع اکران آن و عدم مدیریت درست
در اکران و عدم حمایت از طرف مســئوالن بود .اما در
نهایت این فیلم بخاطر فضا و حرف های تازه اش به دل
مخاطب نشســت و همانطور که گفتم به مرور توســط
مخاطب دیده شد.
فیلم «سروز زیرآب» بیشــتر فیلمی درباره انسانیت
اســت تا جنگ  .از نظر قصه و درام نیز این فیلم جذابتر
و پیجیده تر از «ملکه» اســت و قصــه اش این توان را
دارد که مخاطب را با خود همــراه کند .ضمن اینکه در
این فیلم شاهد تعدد لوکیشن و حضور بازیگران چهره
هستیم و این موضوع جذابیت کار را برای مخاطب باال
می برد .امیدواریم در زمان اکران نیز با مدیریت صحیح
و حمایت های الزم و تبلیغت مناسب فیلم موفق عمل
کند .خوشبختانه همین حاال که فیلم اکران نشده ،پخش
کنندها خواستار بودند پخش فیلم را بر عهده بگیرند و
همین موضوع نشان از اقبال فیلم در اکران دارد.
مدت زمان کمی به آغاز جشــنواره مانده و فیلم شما
یکی از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ است .پیش
بینیتان از این حضور چیست و فکر می کنید «سرو زیر
آب» در چه بخش هایی بیشتر دیده خواهد شد؟
موضوع فیلم «سرو زیرآب» آنقدر ارزشمند و واالست
که مخاطب جشنواره به آن اقبال نشان خواهد داد  .ضمن
اینکه این نوع موضوع و محتوا از اصالت جشنواره ها باالتر
است .چون وقتی شــما در مورد موضوع مقدسی مانند
شهید که می تواند شهیدوطن ،شهید دین ،شهید آزادی
و ایثار و ...باشد حرف می زنید طبیعتا حرف و قصه تان از
جشنواره ها باالتر است .
اینکه جشــنواره فجر به کدام بخــش از فیلم توجه
بیشــتری نشــان خواهد داد را نمیتوانم پیشبینی
کنم و به آن خیلی فکر نمیکنم .درواقع آنچه برای ما
اهمیت دارد دیده شدن فیلم توســط مخاطب است .
یعنی دلمان می خواهد مردم فیلم را ببیند و جشنواره
نیز فرصت و بهانهای است که مخاطبان فیلم را تماشا
کنند .ارزش فیلم زمانی به قوام و کمال میرســد که
بتوانیم آن را به مردم و مخاطبانــش عرضه کنیم و به
همین خاطر دیده شــدن فیلم برای مــان در اولویت
است.

علیرضا زرین دست:

«سرو زیر آب» اثری قابل
ستایش در حوزه دفاع مقدس

مدیر فیلمبرداری «ســرو زیرآب» گفت :با اســتفاده از
تجربیات «محمد باشه آهنگر» توانستیم اثری درخور اعتنا
و ستایش در حوزه دفاع مقدس و شهدای گمنام به وجود
آوریم.
«علیرضا زرین دست» مدیر فیلمبرداری باسابقه سینمای
ایران که سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری را برای فیلم
سینمایی «پری» دریافت کرده است ،در گفتوگو با فارس
درباره حضورش در دو فیلم «سرو زیر آب» با موضوع دفاع
مقدس و «جشــن دلتنگی» با موضوع فضای مجازی که
در بخش مســابقه جشــنواره فیلم فجر پذیرفته شدهاند،
گفت :برای «سرو زیر آب» ما و دیگر بچههای «سرو» برای
پیوند خودمان با اثر و آقای آهنگر تقریباً خود را برای خلق
«ســرو ماندگار» برده کردیم .خودمان را و مهارتمان را به
امتحان گذاشتیم به یاری محمد آهنگر کارگردان که خود
«برده» بود برای خلق «سرو» .همگی افراد پشت و جلوی
ی (تهیهکننده) ،عباس بلوندی
دوربین اعم از حامد حسین 
(طراح صحنه) و گروه فنی ،من و ...با اســتفاده از میراث
فیلم «محمد باشــه آهنگر» توانستیم اثری درخور اعتنا و
ستایش به وجود آوریم .این اثر دیدنیست و همانقدر هم
تصویربرداری این اثر بخش کوچکی از آن است.
وی درباره حضورش در فیلم «جشــن دلتنگی» توضیح
داد« :جشــن دلتنگی» با پوریا آذربایجانــی که چهرهای
دوست داشــتنی و کمی خجالتی و عاشق سکانسهایش
شروع شــد .الحق عاشــقی که به مرور فهمیدم پشت این
عشق چه استعدادی وجود دارد و مدتهاست منتظر اثبات
توانایی خود است.
زرین دســت در خاتمه تاکید کرد :من به خواست آقای
قائم مقامی (تهیهکننده) قبول کــردم در این کار حضور
داشته باشم ،اما از ایشــان ممنونم که به اینکار مرا دعوت
و با کارگردان جوان و توانا که آیندهای درخشان در انتظار
اوست ،کار کردم.
بنابراین گزارش ،قصه «ســرو زیر آب» در مورد شهدای
گمنام و اتفاقاتی است که در معراج شهدا و نورد لوله اهواز
افتاده است.
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راهیابی سه اثر از تولیدات حوزه هرنی خراسان جنوبی به جشنواره
عامر
فیلم مستند «انوری افین» از حوزه هرنی خراسان جنوبی به بخش جبهه
فرهنگی و سبک زندگی جشنواره عامر راه یافت.
همچنین فیلم «اعزامی مادر» در بخش منایش رادیویی و فیلم
«بیتعارف» در بخش منایش برنامه تلویزیونی جشنواره فیلم عامر به
رقابت پرداختند.

فانوس طالیی جشنواره عامر به فیلمساز شهرکردی رسید
فانوس طالیی جشنواره فیلم عمار به یکی از تولیدات حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری
رسید.
قاسم اسماعیلی معاون فرهنگی هنری حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت :فیلم کوتاه «تا
فــردا» اثر علی توکلی زانیانی و از تولیدات حوزه هنری این اســتان ،فانوس طالیی هشــتمین
جشنواره مردمی فیلم عمار را به دست آورد.
اسماعیلی اضافه کرد :این فیلم کوتاه چهار دقیقهای در بخش فیلم ما و در موضوع ملت قهرمان،
برگزیده این جشنواره شد.
به گفته او« ،تا فردا» درخصوص شــهدای مدافع حرمی اســت که عشق به اهل بیت(ع) در نگاه
ملت ایران و مدافعان حرم را به تصویر کشیده است.
معــاون حوزه هنــری چهارمحال و بختیاری ادامه داد :همچنین مســتند خبری «ید واحد» با
موضوع تالش  ۵جانباز دوران دفاع مقدس در عرصه اقتصاد مقاومتی ،از خانم ســمیه نجفیان،
خبرنگار صداوســیمای مرکز چهارمحال و بختیاری ،شایسته دریافت لوح تقدیر در قالب برنامه
تلویزیونی بخش فیلم این جشنواره شد.
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بازدید محمود کاظمی مدیر عامل
موسسه بهمن سبز و غالمرضا
فرجی مدیر پخش و بازاریابی از
سینام بهمن شهرکرد

گزارش تصویری هفدهمین پاتوق فیلم
«برداشت کوتاه»
اکران و تحلیل فیلم مستند سینامیی «تینار»
با حضور کارگردان اثر مهدی منیری در خانه
فیلم سازان حوزه هرنی خراسان شاملی

فراخوان طرح ایده فیلمنامه ویژه تیزرهای فرهنگی و فیلمهای صد ثانیهای
حوزه هنری خراسان شمالی به منظور تولید فیلم های صد ثانیه ای و تیزرهای فرهنگی با موضوع
آسیبهای اجتماعی فراخوان جذب طرح ،ایده و فیلمنامه را اعالم میکند.
بر این اساس ،فیلمنامههایی با زمان  60الی  120ثانیه که با موضوعات آسیبهای اجتماعی از قبیل
طالق خشــونت باشــد را ذیل این فراخوان بررســی و فیلمنامههای تایید شده را حمایت مالی و
تولیدی مینماید.
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به همت حوزه هرنی خراسان جنوبی

کارگاه آموزشی فیلم کوتاه شهروندی برگزار شد
کارگاه آموزشــی فیلم کوتاه شــهروندی از ایده تا فیلم با محوریت آموزش و اســتعدادیابی به همت حوزه هنری
خراسان جنوبی و مشارکت کانون فیلم و عکس پردیس امام سجاد (ع) دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی برگزار
شد.
محمــد براتی مســئول واحد تصویری حوزه هنــری با اعالم این خبر گفت:ایــن کارگاه آموزش با هدف آموزش
مقدماتی دانشــجویان برای تولیدات تصویری شــهروندی با موضوعات مختلف اجتماعی  ،احسان و نیکوکاری ،
حقوق شهروندی برگزار شده است.
وی گفت:برگزاری این کارگاه ها در طول ســال ادامه دارد و پیش بینی شــده است آثار خروجی این کارگاه ها در
جشنواره های  ،فیلم صد ثانیه ای  ،حسنات اصفهان و جشنواره مردمی عمار حضور پیدا کنند.
الزم به یادآوری اســت مســابقه ملی هر شــهروند یک فیلم کوتاه یکی از بخشهای هفتمین جشنواره ملی فیلم
حسنات اصفهان است که عالقمندان می تواند آثار خود را تا اول بهمن به این جشنواره ارسال نمایند.

رئیس حوزه هنری خوزستان:

خرده فرهنگهای بومی در فیلمهای جشنواره عامر دیده شود
«سینما بصیرت» سرآغاز طرح اکران ویژه هنرمندان و فعاالن فرهنگی
استان البرز
در ویژه برنامه سینما بصیرت دو فیلم مستند «قائم مقام» و «رزم بزم»
و همچنین فیلم ســینمایی «اشنوگل» طی روزهای  9الی  11دی ماه
در ســینما هجرت حوزه هنری البرز به شــکل ویژه برای مســئولین،
هنرمندان و فعاالن فرهنگی استان البرز اکران شد.
دکتر اســماعیل آجرلو رئیس حوزه هنری استان البرز ضمن اعالم این
خبر عنوان کــرد :امیدواریم با کمک و حضور همــه فعاالن فرهنگی،
هنری و رســانهای استان بتوانیم برنامه اکران ویژه فیلمهای مختلف را
برای هنرمندان و فعاالن فرهنگی در طول ســال داشــته باشیم .این
برنامه نیز آغازی بر طرح اکران ویژه هنرمندان و فعاالن فرهنگی استان
است.
مســتند «قائممقام» به کارگردانی ســیدمحمدعلی صدرینیا روایتی
بدون سانسور از زندگی آیت اهلل منتظری را به تصویر کشیده است .این
مســتند روایتی از مبارزات پیش از انقالب تا فوت ایشــان را شامل می
شود و برای اولین بار به طور تفصیلی به فراز و فرود وی در نظام سیاسی
ایران پرداخته است .فیلم ســینمایی «اشنوگل» به کارگردانی هادی
حاجتمنــد و علی ســلیمانی یک اثر دفاع مقدســی بــا موضوعی نو و
جسورانه است .مســتند «بزم رزم» به کارگردانی سید وحید حسینی
سرگذشت پر فراز و نشیب موسیقی در سالهای جنگ را در دو داستان
روایت می کند .داســتان جوانانی که برای حفظ میهن از جان گذشتند
و داســتان اهل موسیقی که از یک ســو به زبان و ابزار خود در راه وطن
وارد میدان شدند و از سویی دیگر برای حفظ موسیقی ایرانی کوشیدند.
و پیروز این هر دو میدان ایران است و موسیقی ایران.
شایان ذکر است مستند قائم مقام روز شنبه  9دی ماه و فیلم سینمایی
اشــنوگل روز یکشنبه  10دی ماه ســاعت  18.30در سالن هجرت و
همچنین مســتند بزم رزم روز  11دی ماه ســاعت  18در ســالن نصر
سینما هجرت اکران شد.
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حضور چهار اثر و دو جایزه در جشنواره منطقهای سینامی جوان «اروند»
دو فیلــم و دو فیلمنامه از تولیدات حوزه هنری اســتانهای
کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان جنوبی و آبادان در جشنواره
منطقهای سینمای جوان «اروند» حضور داشتند.
بر اســاس این گزارش ،دو فیلم «جوکر»« ،باغچه خشــک
خانه مان سبز اســت» و دو فیلمنامه «کمی جا» و «رقص
نی» در پنجاه وهشــتمین جشــنواره منطقهای سینمای
جوان «اروند» به رقابت پرداختند.
فیلم «جوکر» ســاخته ســجاد ایمانی با موضــوع بیکاری و
آســیبهای اجتماعی در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد
تولید شده است.
فیلم مســتند «باغچه خشــک خانه مان ســبز است» به
کارگردانی حســین نارمنجی و تهیه کنندگی حوزه هنری
خراسان جنوبی با مشارکت استودیو هفت بیرجند در سال
 95تولید شده است که روایت زندگی زوج سالمندی است
که عاشقانه در کنار هم زندگی میکنند و اینک گذر زمان و
کهولت ســن موجب تغییر رفتار یکی از زوجین شــده به

گونهای که رفتارش کودکانه و احساســی شــده است .این
فیلم به چالش رفتار و توجه اطرافیان و همســر این سالمند
در تمــام مراحــل زندگی اعم از غم و شــادی و همچنین
سالمت و بیماریش میپردازد.
دو فیلمنامه «کمی جا» و «رقص نی» نوشــته « امید علی
جلیــل» یکی از هنرمندان واحــد هنرهای تصویری حوزه
هنری انقالب اســامی آبادان در بخش آزاد این جشنواره
حضور داشت.
جوایز:
فیلم مســتند «جوکــر» تولید حوزه هنــری کهگیلویه و
بویراحمد ،به کارگردانی سجاد ایمانی تندیس بهترین فیلم
مستند جشنواره فیلم اروند را از آن خود کرد.
امید علــی جلیل یکی از اعضای واحــد هنرهای تصویری
حوزه هنری انقالب اســامی آبادان توانســت لوح تقدیر و
جایزه نقدی 58مین جشنواره اروند در بخش فیلمنامه را به
خود اختصاص دهد.

فیلم کوتاه «استیج» به تهیهکنندگی
حوزه هرنی استان اردبیل روز
پنجشنبه  23آذرماه رومنایی شد.
مراسم اکران این فیلم همراه با نقد و
بررسی آن با حضور فیاض بهرام
کارگردان اثر ،یوسف یزدانی ،رامین
رحامنی ،عالقمندان ،هرنمندان و
خانوادههای محرتم برگزار شد.
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تخلف بنیاد شهید و موسسه کوثر در واگذاری سینام ایران اصفهان

متاســفانه ،با خبر شدیم موسسه سیاحتی کوثر وابسته به بنیاد شهید در اقدامی غیرقانونی بر خالف حکم رهبری« ،سینما
ایران» اصفهان را که از سینماهای متعلق به حوزه هنری است به بخش خصوصی واگذار کرد.
در حالیکه بعد از پردیس سینمایی چهارباغ و بازسازی و نوسازی آن توسط حوزه هنری و رونق چند برابری این مرکز سینمایی
اصفهانیها منتظر خبرهای خوب از سینما ایران بودند عده ای ناشناس در اقدامی ناگهانی دست به تخریب این سینما زدند.
اتفاقی که با بررسی مشخص شد که موسسه سیاحتی کوثر از موسسات وابسته به بنیاد شهید خالف حکم صریح رهبری اقدام
به واگذاری این سینما به بخش خصوصی کرده است .آن هم سینمایی که قدمت زیادی در این شهر دارد و به گفته کارشناسان
در زمان خود ،بزرگترین سینمای شهر اصفهان محسوب میشده است ،سینمایی که انتظار می رفت پس از واگذاری به حوزه
هنری همچون پردیس چهارباغ دوباره به پایگاه مردمی برای مشتاقان سینمایی اصفهان بدل شود.
تاریخ سینمای اصفهان روزهای خوب و بدی را به خود دیده است ،روزهای روشن و تاریک زیادی وجود داشته ،روزهایی که
سینماها تخریب و یکی پس از دیگری تعطیل میشدند و تنها سینماهای اصفهان به سپاهان ،ساحل و قدس خالصه میشد.
روزهایــی که تنها غبار کهنگی بر ســینماهای اصفهان پهن بود و این غبار با تالشهــای زیاد از بین رفت .این غبار کهنگی
توسط دستوری مبنی بر اینکه سینماهایی که تعطیل و نیمه تعطیل کشور که بهنوعی مسکوت ماندهاند باید به حوزه هنری
واگذار شــود که در اصفهان سینما فلسطین ،ساحل ،خانواده ،ایران ،همایون ( 22بهمن) و اندیشه جزو این دسته سینماها
قرار گرفته است.
از این دستور چند سال میگذرد و این در حالی است که حوزه هنری اصفهان تاکنون سینماهای ساحل ،فلسطین و خانواده
سابق (پردیس چهارباغ) را گرفته و سایر سینماها هنوز در پیچ خم مراحل اداری مانده است.
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رئیس حوزه هنری خوزستان:

خرده فرهنگهای بومی در فیلمهای جشنواره عامر دیده شود
رئیس حوزه هنری خوزستان گفت :عمده مشکل ما در حوزه تهاجم فرهنگی ،نادیده
گرفتن خرده فرهنگهای بومی است که این مسئله باید در فیلمهای جشنواره عمار
دیده شود.
حجت االســام و المسلمین سید شهاب الدین طباطبائی در خصوص جشنواره فیلم
عمــار به تاثیــر الگو و ظرفیتهای تیــزر و تبلیغات تلویزیونی بــرای مردمی کردن
فعالیتهای هنری در ســطح جامعه اشــاره کرد و افزود:
رسالت تیزر راغب کردن مخاطب برای فیلم است.
داور بخش تیزر و تبلیغات هشــتمین جشنواره فیلم عمار
اظهار کرد :در حوزه رســانه متاسفانه یک سری البیهایی
وجود دارد اما جشــنواره عمار در ایــن فضا میتواند نقش
بســیار خوبی را ایفا کند تا فیلم ســازان ارزشی ،متعهد و
انقالبی را با مخاطبان عام آن که اکثریت جامعه هســتند،
ارتباط دهد و یک سینمای قدرتمند و رسانه توانا برای نشر
و تقویت ارزشها داشته باشد.
حجت االسالم طباطبایی ،با بیان اینکه عمده مشکل ما در
حوزه تهاجم فرهنگی ،نادیــده گرفتن خرده فرهنگهای
بومیاســت ،اضافه کرد :یکی از حوزههای سختی که در بحث تهاجم فرهنگی وجود
دارد ،الگو سازی و الگو پردازی است و این بار برعهده فیلم سازان عمار است تا در این
حوزه بخشی از دغدغههای فرهنگی ما را پاسخگو باشند.
وی در رابطه با موضوعاتی که باید فیلم ســازان به آن بپردازد ،اظهار کرد :من معتقدم
فیلمسازی ،به ساده زیستی و ارتباط نزدیک مسئولین اول انقالب با مردم بی توجهی

کرده اســت چرا که سینما و رســانه ما درگیر رفاه زدگی شده و عموما فرهنگ رسانه
امروز ما یک فرهنگ مصرف گرا میباشد.
داور بخش تیزر و تبلیغات هشــتمین جشنواره فیلم عمار بیان کرد :همچنین در این
بخش به حوزه خودکفایی و تقویــت اقتصاد مقاومتی و الگوهای موفق در حوزه ایده
پردازی و خالقیت و اختراعهای بومی توجه کمی شده است.
وی ،درباره کمک جشنواره عمار به سینمای ایران عنوان
کرد :جشــنواره عمــار باید فیلمهایی بســازد که دغدغه
مخاطب عام را برطرف کند و به نیازهای ارزشی و انقالبی
جامعه ما به دور از شــعار زدگی بپــردازد تا فضایی ایجاد
شــود که یک ســینمای قدرتمند و ارزشــی باال بیاید و
کارگردانهــا با دغدغه ،فیلمهای ارزشــی و اخالق محور
بسازند.
رئیس حوزه هنری خوزســتان ،پیرامون آینده جشنواره
فیلم عمار گفت :آینده برای جشــنواره عمار است ،چون
فضــای امروز جامعه جهانی ،بی تابِ شــنیدن حرفهای
امــام و رهبری اســت چون از دل قرآن و روایت اســت و
انســانها از شنیدن و خواندن آنها خسته و دچار کهنگی نمیشوند.
وی یاد آور شد :اگر فیلمها در چارچوب هویت ایرانی و اسالمی ساخته شود ،گرد و
غبار کهنگی نمیگیرد و همیشه این تازگی را دارد و ما میتوانیم در کشورهای دنیا
آن را عرضــه و مخاطب خودمان را پیدا کنیم و اســتقبال بســیار خوبی هم از آن
خواهد شد.

رئیس حوزه هرنی استان لرستان خرب داد:

تولید چهار فیلم کوتاه و مستند در حوزه هرنی لرستان
رئیس حوزه هنری استان لرستان از تولید چهار عنوان فیلم
کوتاه و مستند در سال گذشته خبر داد.
محمدحســین امیدی پور در گفت و گو با سوره سینما در
مورد فعالیت های ســینمایی این اســتان گفت :در ســال
گذشته حوزه هنری استان لرستان دو فیلم کوتاه انیمیشن
بــا عناوین «آســمان و دریــا» و «غفلــت» را تولید کرد.
همچنین فیلم های مســتند نیمه بلند «آسمان خاکی» و
ایرانیان هم از دیگر فعالیت های ســینمایی این اســتان به
شمار می رود.
وی افــزود :فیلــم کوتاه انیمیشــن «آســمان و دریا» به
کارگردانــی نســیم عینی بــا موضوع هدف قــرار گرفتن
هواپیمای مســافربری ایران توســط ناو متجاوز آمریکایی
ســاخته شــده و همچنین «غفلت» عنــوان فیلم کوتاه
انیمیشن دیگری است به کارگردانی سارا علیزاده با موضوع
اجتماعی که به صورت ترکیبی سه بعدی و دوبعدی ساخته
شده است.
امیدی پور با بیان اینکه این انیمیشــن ها درجشنواره های
مختلف ســینمایی شــرکت می کند گفت :جشنواره فیلم
دینی رویش ،جشنواره بین المللی فیلم های  ۱۰۰ثانیه ای
،جشــنواره فیلم کوتاه تهران و جشــنواره ای تحت عنوان
استکبارســتیزی مهمترین جشنواره هایی هستند که این
دوفیلم فرم شرکت در آنها را پر خواهد کرد.
رئیس حوزه هنری استان لرستان در ادامه گفت :این استان

دو فیلم مســتند نیمه بلند هم تولید کرده است؛«آسمان
خاکی» به کارگردانی ســید غالمرضا نعمت پور با موضوع
جنگ شهرها در دفاع مقدس با محوریت بمباران های شهر
خرم آباد است.
وی گفت :همچنین فیلم مســتند «ایرانیان» ساخته ناصر
ناصرپور با موضوع ایران هراســی در ســینمای غرب که بر
مبنای نقد و بررسی و پژوهش پیرامون آثار اقتباس شده از
نمایشنامه ایرانیان نوشته تراژدی نویس یونانی اشیل است
که در ســالهای اخیــر بر مبنــای این نمایشــنامه فیلم
ســینمایی۳۰۰و آثار نمایشــی دیگــری در جهت ایران
هراسی در سینمای غرب تولید شده است .ما در این مستند
سعی کردیم اعتبار تاریخی این موضوع را به چالش بکشیم.
وی ادامه داد :ناصر پور یکی از کارگردانان جوان و مستعدی
اســت که چنــد جایزه معتبــر ســینمایی از جمله فجر و
سینماحقیقت را در کارنامه خود دارد.
رئیس حوزه هنری اســتان لرســتان در بخــش دیگری از
صحبت خود با اشــاره بــه اینکه جوانان در این اســتان از
توانایی و استعداد باالیی در جهت خلق آثار هنری برخوردار
هســتند گفت :اما این جوانان دسترســی به امکانات روز
سینمایی ندارند و شــما می دانید که تجهیزات سینمایی
همچون دوربین های پیشــرفته در کیفیت و ساخت تولید
یک فیلم نقش مهمی دارد.حال آنکه تجهیزات ســینمایی
این استان بسیار قدیمی است.

وی ادامه داد:
نکتــه مهــم
دیگــر اینکه
جوانان برای
ساخت فیلم
هایشان اعم از
مســتند یا کوتاه و انیمیشن باید تهیه کننده داشته باشند؛
به عنوان مثال اگر ما از فیلم مســتند آقای ناصرپور حمایت
نمی کردیم خودشــان به تنهایی نمی توانستند این فیلم را
بسازند .در نتیجه تقویت بنیه مالی و شناسایی استعدادها
باعث می شود که ما از جوانان با استعداد بیشتری در جهت
ساخت فیلم های خوبشان حمایت کنیم و به تقویت جریان
فیلمسازی کنیم.
امیدی پور گفت :ســابقه تاسیس دانشگاه لرستان به پیش
از انقالب اسالمی بر می گردد اما این دانشگاه دپارتمان هنر
ندارد و تئاتر ؛ نمایش و سینما در این دانشگاه تدریس نمی
شــود و فعالیت هنرجویان و تحصیالتشان محدود و آن هم
به دفاتر انجمن سینمای جوان استان وابسته است.
وی در انتها گفت :امیدواریم به اســتان لرســتان در جهت
توســعه دانشــگاه ،تقویت بنیه مالی و تجهیزات سینمایی
نگاه جدی تری شود.
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محسن مومنیشریف ،رئیس حوزه هنری کشور

تولید آثار ارزشمند در اولویت حوزه هرنی قرار دارد

رئیس حوزه هنری کشــور با قدردانی از قدرشناسی مردم کردستان از اقدامات حوزه
هنری در استان بر رسالت حوزه هنری در تولید آثار ارزشمند تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری انقالب اســامی اســتان کردســتان  ،محسن
مومنیشــریف دوشنبه( 18دیماه) در سفر به استان کردســتان و با حضور در برنامه
تلویزیونی «چریکهی شــو» که به صورت زنده از سیمای مرکز کردستان پخش شد،
اظهار کرد :کردستان ،استانی ویژه است و به همین دلیل حوزه هنری هم در این استان
رسالت سنگینی را بر عهده دارد.
وی با قدردانی از اقدامات همکاران حوزه هنری اســتان کردستان که باالترین سطح
رضایت مندی را داشتهاند افزود :تالش میکنم به واسطه پتانسیلها و وجود همکاران
توانمند در استان کردستان به جایگاهی در شأن مردم استان برسیم.
وی از پردیس سینما بهمن سنندج به عنوان یکی از پرمخاطبترین سینماهای حوزه
هنری در کشــور نام برد و گفت :این پردیس با امکانات بسیار باالیی که در اختیار دارد
ظرفیت و مرکز فرهنگی بســیار ارزشــمند برای بهرهمندی هنرمندان و هنردوستان
استان است.
وی نسبت به ایجاد این دست مراکز در سطح استان ابراز امیدواری کرد و گفت :وظیفه

حوزه هنری ایجاد این مراکز نیســت ،ولی جاهایی که احســاس نیــاز بوده ،این نهاد
انقالبی ورود کرده و اقدامات خوبی در این راستا انجام داده است.
مومنی خاطرنشان کرد :حوزه هنری همواره تالش کرده از امکانات خود در زمینه تولید
آثارهنری متناســب با رســالت خود ادقام کند و همواره اولویت ما در کل کشور تولید
هنری و تأثیرگذار میباشد.
وی در ادامه با یادآوری اســتعدادهای باالی تولیدکنندگان فیلم در استان کردستان،
گفت :افرادی مانند نورانیپور از جوانهای توانمند کردســتان است که طی سالهای
اخیر در سطح کشور با خلق آثار خوب درخشیده است.
رئیس حوزه هنری کشــور در ادامه به کارنامه درخشــان حوزه هنری کردســتان در
بخشهای مختلف اشــاره کرد و افزود :این قدرشناســی و قدردانی مردم کردستان از
کارهایی که انجام میشــود قابل تقدیر است و باید چنین فرهنگ ارزشمندی به مردم
سایر نقاط کشور هم تعمیم یابد.
مومنی شریف با بیان اینکه در برخی جاها خوبیها کمتر دیده میشود ،اظهار داشت:
لیاقت مردم قدرشــناس کردستان بیشتر از اینهاست و قطعا حوزه هنری کردستان با
وجود داشتن نیروهای متعهد و توانمند ،تالشهای خود را استمرار میبخشد.
وی اضافه کرد :تولید فیلمهای کوتاه در سطح باالی کمی و کیفی از کارهای ارزشمند
در کردستان است که این استان را به قطب تولید فیلم کوتاه تبدیل کرده است.
وی با اشاره به ساختن فیلم «دایان» توسط فیلمساز توانمند کردستان و پیوستن این
کارگردان به جرگه کارگردانان خوب کشور ،اظهار داشت :جا دارد رسیدن این هنرمند
به این جایگاه را به مردم استان کردستان به ویژه جامعه هنرمندان تبریک میگویم.
وی در بخش دیگری از ســخنانش ،ظرفیتهای باالی اســتان کردســتان در حوزه
موســیقی را نیز برشــمرد و گفت :برای همه کارها و مراسمات در کردستان موسیقی
وجود دارد و صدا و ســیمای اســتان این مهم را خوب تشخیص داده و اقدامات خوبی
برای بهرهگیری از این ظرفیت انجام داده است.
مومنی شــریف در پایان با اشــاره به موفقیت صدا وســیمای مرکز کردستان گفت:
مجموعه صدا و ســیمای کردســتان با دراختیار داشــتن نیروهای خوب و مدیرکلی
هنرمند و از جامعه هنری زمینه موفقیت این سازمان را فراهم کرده است که بومیبودن
مدیرکل وشناخت وی نسبت به منطقه از مهمترین دالیل موفقیت این مرکز است.

نخستین «جشنواره ملی عکس مازندران» برگزیدگان خود را شناخت
اختتامیه نخســتین «جشــنواره ملی عکس مازندران» بــا معرفی برگزیدگان
برگزار شد.
پس از بررســی  ۷۹اثر از  ۵۲عکاس راه یافته به بخش مســابقه جشنواره ملی
عکس مازندران ۳ ،اثر برگزیده و  ۴اثر شایسته تقدیر شناخته شدند.
گفتنی است در این جشنواره که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
مازندران با مشــارکت چندی از دســتگاه های فرهنگــی از جمله حوزه هنری
مازندران در گالری موزه دیدی ایزدشهر برگزار شد ۴۱۶ ،عکاس از سراسر کشور
با ارسال  ۲۴۴۶اثر با هم به رقابت پرداختند.
کامران شریفی ،ابراهیم حسینی و ناصر شاکری ،سه داور جشنواره بودهاند که پس از بررسی آثار راه یافته کیوان جعفری ،مهدی وقاری شورجه و مرتضی جعفری را به ترتیب
حائز رتبههای اول تا سوم دانسته و فرید شرافتیان ،محسن غنیپور ،حسین نیکزاد و هادی محسن تبار فیروزجایی را به عنوان تقدیر شدگان این رخداد هنری اعالم کردند.
شــایان ذکر اســت عالوه بر مشارکت حوزه هنری مازندران در برگزاری نخستین جشنواره ملی عکس مازندران ،مهدی معصومی گرجی معاون فرهنگی هنری و مسئول واحد
هنرهای تصویری این نهاد ،در کارگاه آموزشی جشنواره به عنوان مدرس حاضر شد.
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