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سخننخست
مسئله شناسی قهر خانواده ها از سینما
گزارش های منتشر شــده از آمار فروش فیلم های سینمایی در
فروردین ماه بویژه ،در ســینماهای حوزه هنری نشــان از رشد
مخاطب و اســتقبال خانواده ها دارد .با این حال همچنان ،یکی
از دغدغه ها و نگرانی ها درحوزه سینما بی رغبتی خانواده ها به
سینماهاست.
ســینمای ایران در ســال  96با اکران بیش از  75فیلم توانست
مبلغی حدود  175میلیارد تومان آورده داشــته باشــد .این در
حالی است که سینماها در سال  95برای حدود  60فیلم اکران
شده ،فروشــی نزدیک به  120میلیارد تومان داشتند و در سال
 94هم کمتر از  60فیلم اکران شدند و جمعا  70میلیارد تومان
فروش داشــتند .افزایش قیمت بلیت یکی از دالیل افزایش رقم
فروش فیلمها ،در فاصله سالهای  94تا  96است؛ موضوعی که
در نوروز امسال هم کامال مشهود بود .درست است که سینمادارها
از افزایش فروش نسبت به سال گذشته خبر میدهند ولی ناگفته
نماند که با تاکتیک افزایش قیمــت بلیت ،به این افزایش فروش

هویزه مشهد که حاال بلیتهایشان گران هم شدهاست ،بیشترین
میزان حضور مخاطبان سینما را داشتهاند
ارزیابی و تحلیل درست و هدفمند مفاهیم و محتواهای سینمایی
برای جذب مخاطب یکی از نیازهای اساسی سینمای ایران است.
فارغ از انتشار آمارهای ریز و درشــت در زمینه افزایش یا ریزش
مخاطبان سینما این واقعیت مســلم را نمی توان نادیده گرفت
که بیش از  80درصد خانواده ها و مردم با ســالن های ســینما
قهر هستند.
این چالــش و وضعیت بحرانــی نیازمند کارشناســی ،تحلیل،
نظرسنجی ،بررسی علمی و ارزیابی واقع بینانه و دقیق است .قایم
کردن واقعیت ها پشــت دیوار قطور کلمات و ارقام به هیچ وجه
صحیح نیست.
در این باره ،یک کارشــناس خبره در تحلیلی عنوان کرده است:
« ۸۰درصد ظرفیت سینماهای کشــور خالی است 38 ،میلیون
سینما نرو داریم» .آمار به نسبت جمعیت فعال در حرکت های

رسیدند ولی تعداد مخاطبان کم شده و همین کاهش مخاطب
هشداری است برای اینکه ســینما در حال تبدیل شدن به یک
کاالی فرهنگی لوکس اســت .براســاس آمار اعالم شده ،از بازه
زمانی  ۲۵اسفند  ۹۶تا  ۱۳فروردین  ۹۷با در نظر گرفتن متوسط
قیمت بلیت حدود  13هزار و  500تومان،ســینما مجموعا 18
میلیارد و  980میلیــون تومان فروش داشــته و یک میلیون و
 392هزار مخاطب در نوروز  97به سینماها رفتند .این در حالی
است که در همین بازه زمانی برای ســال قبل ،با در نظر گرفتن
متوســط قیمت بلیت کمی بیش از  6هزار تومان ،با رقم فروش
 16میلیارد و  500میلیون تومان ،در مجموع یک میلیون و 770
هزار مخاطب در نوروز 96به سینماها رفتند .پرواضح است که این
کاهش  27درصدی مخاطبان ،بیارتباط با افزایش  10درصدی
قیمت بلیتهای سینمایی نیســت .البته شورای صنفی نمایش
در توجیه این افزایش قیمت متذکر شــده اســت که نرخ بلیت
ســینماهای اصلی و مجهز افزایش یافته و برای همه سالنهای
سینمایی کشور نیست .اما با نگاهی به حجم فروش ساالنه فیلمها،
سینماهایی همچون پردیس سینمایی کورش ،آزادی ،چارسو و

مدنی و اجتماعی جامعه شــاید ،خیلی بیش از این باشــد ولی،
متاســفانه ،برغم مســجل بودن این واقعیت ،از سوی متولیان
سینمایی کشور یک کار درست و حســابی و علمی برای احصاء
ریشه ها و دالیل این چالش و بحران صورت نمی گیرد.
به نظر می رســد بیش از هر کاری نیازمند یک «سیر مطالعاتی
دقیق و جامع» با مشــارکت صاحب نظران و متخصصان در این
زمینه باشیم .حرکتی که به فرایند مطلوب و مطمئن برای ترسیم
وضعیت واقعی و چشم اندازهای پیش رو منجر گردد.
با «غوطه خوردن در روزمرگی»« ،آمار و عددسازی» و «نداشتن
شــهامت انجام کارهای پرخطر و خالق» و « فقدان تصمیمات
مبتکرانه» اتفاقی در این سینما نخواهد افتاد .همچنان؛ و تا سال
ها ،با این روند و رویکرد ،همه ساله  60 -50فیلم تولید می شود
و از آن میان ،چند اثر به تعداد انگشتان دست می فروشند و بقیه
با ورشکستگی و بن بست گیشه به مرگ تدریجی سینما کمک
می کنند.
عاجال محتاج این هستیم که بی اعتمادی مردم بویژه ،خانواده
ها نسبت به سینما بررسی ،کارشناسی و مسئله شناسی شود.
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رویدادها
«زیرسقفدودی»نامزد 5جایزهجشنواره«نیس»
فیلم سینمایی «زیرسقف دودی» به کارگردانی پوران درخشنده
نامزد دریافــت جایزه در  5بخــش از جشــنواره بینالمللی فیلم
«نیس» شد.
جشــنواره «نیس» نامزدهای بخشهای مختلف خود را چنــد روز مانده به
برگزاری جشنواره اعالم و در این میان فیلم «زیرسقف دودی» در بخشهای:
بهترین فیلمبرداری فیلم خارجی زبان (مسعود سالمی) ،بهترین بازیگر نقش
مکمل زن (آزیتا حاجیان) ،بهترین بازیگر نقش مکمل مرد (شهرام حقیقت
دوســت) ،بهترین فیلمنامه فیلم خارجی زبان (پوران درخشنده) و بهترین
کارگردانی فیلم خارجی زبان (پوران درخشنده) نامزد شد.
پخش بینالملل فیلم ســینمایی «زیرســقف دودی» بــه تهیهکنندگی و
کارگردانی پوران درخشنده را سازمان سینمایی حوزه هنری برعهده دارد.
چهارمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «نیس» از  15الی  22اردیبهشت ماه
سال جاری در شهر نیس کشور فرانسه برگزار شد.

درخشش« 21روز بعد»در جشنواره«تامیل»نروژ
«کمدی انسانی ،زیر سقف دودی ،ایتالیا ایتالیا ،فصل نرگس ،بیست
و یک روز بعد ،آکاردئون ،فروزان ،مهتاب و سمر»  9اثر ایرانی حاضر
در نهمین دوره از برگزاری جشنواره فیلم «تامیل» نروژ هستند و 5
جایزه اصلی این جشنواره را از آن خود کردند.
فیلم ســینمایی «بیســت و یک روز بعد» برنده جایزه بهتریــن کارگردانی
(محمدرضا خردمندان) ،فیلم سینمایی «کمدی انســانی» برنده دو جایزه
بهترین فیلم (محمدهادی کریمی) و بهتریــن بازیگر مرد (آرمان درویش)،
فیلم سینمایی «ایتالیا ایتالیا» برنده بهترین بازیگر زن (سارا بهرامی) و فیلم
سینمایی «فصل نرگس» به کارگردانی نگار آذربایجانی برنده جایزه بهترین
فیلمبرداری (تورج منصوری) از این جشنواره شدهاند.
هر  4فیلم که موفق به دریافت جایزه از این جشنواره شدند ،پخش بینالملل
آن را سازمان سینمایی حوزه هنری برعهده دارد.
نهمین جشنواره بینالمللی فیلم «تامیل» نروژ از  6الی  9اردیبهشت ماه در
شهر اسلو کشور نروژ برگزارشد.

«دوئل»خردمنداندرجشنواره«اسکپتوی»ایتالیا
فیلم کوتاه «دوئل» به کارگردانی محمدرضا خردمندان در جشنواره
«اسکپتوی» ایتالیا به نمایش درآمد.
فیلم «دوئل» محصول باشــگاه فیلم ســوره وابســته به سازمان
ســینمایی حوزه هنری اســت که پیش از این در چندین جشنواره داخلی و
خارجی حضور داشــته و تا کنون موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه
جشــنواره فیلمهای ایرانی لندن و فانوس بهترین فیلم هفتمین جشــنواره
مردمی فیلم عمار در بخش داستانی کوتاه شده است.
جشنواره «اسکپتوی» ایتالیا با هدف تشــویق و معرفی فیلمسازان مستقل
شــروع به کارکرد و تمرکز آن بر برقراری دیالوگ و تبــادالت فرهنگی بین
فیلمســازان سراسر جهان اســت .این جشــنواره همچنین قصد دارد شهر
کاگلیاری ایتالیا را که محل برگزاری جشنواره است ،به مردم معرفی کند.
جشنواره «اســکپتوی» دارای بخشهای مختلفی از جمله بخش فیلمهای
کوتاه ،مستند ،انیمیشن و داستانی است و از  29فروردین الی  1اردیبهشت
برپا شد.
«اسکپتو» اصطالحی یونانی و به معنی دیدن و تماشاکردن است.
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حوزههنریبادواثردرلسآنجلسوهلسینکی

مستند «خواهران قریب» و انیمیشــن کوتاه «آقای گوزن» دو اثر
سازمان ســینمایی حوزه هنری در جشــنوارههای «آرتمیس» و
«انیماتریکس» حضور داشتند.
مستند «خواهران قریب» ساخته «حسین همایونفر» در پنجمین دورهی
جشنوارهی زنان «آرتمیس» حضور یافت .همچنین؛ انیمیشن کوتاه «آقای
گوزن» ساخته «مجتبی موسوی» در جشنواره «انیماتریکس» در فنالند به
نمایش درآمد.
جشنواره «آرتمیس» که در شهر لسآنجلس برگزار میشود ،به زنان قدرتمند
و عملگرا میپردازد .زنان قهرمان و فعال اجتماع که نقش مهم و کلیدی زنان
در جامعه را مطرح میکنند .زنانی که به بهبود دیدگاه فرهنگی جهان دربارهی
زنان کمک میکنند.
جشنواره «انیماتریکس» بزرگترین جشنوارهی انیمیشن در فنالند است و
توسط «انجمن پالیکا» در شهر هلسینکی برگزار میشود.
این دو جشنواره از  26تا  29آوریل برابر با  6تا  9اردیبهشت برگزار شد.

«بیستویکروزبعد»درجشنواره«کینولوب»

فیلم ســینمایی «بیســت و یک روز بعد» نخســتین فیلم بلند
محمدرضا خردمندان سیدمحمدرضا خردمندان و محصول سازمان
سینمایی حوزه هنری به جشنواره «کینولوب» لهستان راه یافت.
در چهارمین جشنواره جهانی فیلمهای کودکان «کینولوب» لهستان،عالوه
بر«بيســت و يک روز بعد» فیلمهــای کوتاه :آر یو والیبال ســاخته محمد
بخشی ،صدای نرگس ســاخته هادی رهبر ،انیمیشن :ایکی ساخته پرستو
کاردگربه نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارند.
این جشنواره ،فیلمهای کوتاه ،سینمایی و انیمیشن برای مخاطبان بین ۴
تا  ۱۸سال را به نمایش میگذارد و عالوه بر نمایش فیلمها ،جلسات پرسش
و پاسخ و بحث درباره مسائل کودکان امروز برگزار میکند.
چهارمین جشنواره جهانی فیلمهای کودکان «کینولوب» لهستان ۱تا ۳۰
ژوئن برگزار میشود.

«دایو» در جشنواره «کلوژ» رومانی

فیلم کوتاه «دایو» ساخته «حســین دارابی» و محصول سازمان
سینمایی حوزه هنری در جشــنوارهی «کلوژ» رومانی به نمایش
درآمد.
جشــنواره بینالمللی فیلم کوتاه «کلوژ» یک رویداد فرهنگی است که همه
ساله در شهر کلوژ ناپوکای رومانی دومین شهر پرجمعیت این کشور برگزار
میشود که در ششمین دوره برگزاری ،فیلم کوتاه «دایو» از تولیدات باشگاه
فیلم سوره به همراه  4فیلم کوتاه از ایران نمایش داده شد.
کلوژ شهری هنری با گالری های فراوان هنری مدرن و کالسیک و سالنهای
متعدد و نوسازی شدهی نمایشی است .این جشــنواره مخصوص فیلمهای
کوتاه اســت و حین برگــزاری آن ،ورکشــاپها و کالسهــای حرفهای
فیلمسازی برای شرکت کنندگان و عالقمندان برگزار میشود.
این جشنواره توسط بنیاد فرهنگی  Persona Associationراه اندازی
و اداره میشــود و در تالش است که ســالهای آینده به عنوان یک رویداد
بینالمللی مطرح در حوزه فیلم کوتاه شتاخته شود.
جشنواره «کلوژ» رومانی از  4تا  9اردیبهشت برگزار شد.
شماره پانزدهم اردیبهشت1397
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آیتاهلل منتظری

در «به اضافه مستند»
شصتمین قســمت از برنامه «به اضافه مستند» ،با پخش
و بررسی مســتند «قائممقام» ساخته ســید محمدعلی
صدرینیا و محصول ســازمان سینمایی حوزه هنری روی
آنتن شبکه مستند رفت.
پس از پخش مســتند «قائم مقام» که روایتی بدون سانسور از زندگی
یکی از شــخصیتهای تاثیرگذار تاریخ انقالب «آیتاهلل حســینعلی
منتظری» اســت؛ محمدحســن روزیطلب ،تاریخ نگار و دبیر سابق
کمیسیون رسانه مرکز بررسیهای اســتراتژیک ریاست جمهوری و
مسعود رضایی شریفآبادی ،نویسنده و تاریخنگار مهمان برنامه بودند
که ناگفتههایی را پیرامون شــخصیت آیتاهلل منتظری و تاریخنگاری
سالهای ابتدایی انقالب اسالمی بیان کردند .عالوه بر این ،محمدتقی
فهیم و آرش خوشخو به نقد و بررسی فرمی این مستند پرداختند.
مســتند  ۱۰۰دقیقهای «قائم مقام» در یازدهمین جشــنواره سینما
حقیقت حضور داشت و یکی از شلوغترین اکرانها را به خود اختصاص
داد .پس از آن در جشنواره عمار حضور پیدا کرد و توانست جایزه ویژه
بخش تاریخ معاصر این جشنواره را به خود اختصاص دهد .پس از آن
نیز ،این مستند در فضای اینترنتی به فروش رسید که همراه با استقبال
مخاطبان و واکنشهای آنان بود.

 30دقیقه با هنر
«هنربین» یکی از برنامههای تولیدی مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری است که در حال
حاضر در بستر فضای مجازی و سایتهای اشتراک ویدئو به نمایش درمیآید و به زودی پخش
آن در یکی از شبکههای تلویزیونی آغاز میشود.
در این برنامه مهمترین اتفاقات فرهنگی و هنــری در حوزههای گوناگون همچون ســینما ،تلویزیون،
موسیقی ،تئاتر ،انیمیشن ،نقاشی ،هنرهای تجسمی ،ادبیات و ...مورد بررسی قرار میگیرد و در قالب خبر
یا گزارشهای تصویری به جنبههای مختلف اخبار مهم پرداخته میشود« .هنربین» جنبه بینالمللی دارد
و اتفاقات مهم هنری  -ادبی جهان را نیز پوشش میدهد.
این برنامه که هر قسمت آن بین  20تا  30دقیقه است ،پنجشنبه هر هفته در سایتهای مختلف اشتراک
ویدئو مثل آپارات ،نماشا ،تماشا ،دالفک ،میهن ویدئو و ...به اشتراک گذاشته میشود ،در حال حاضر فصل
دوم خود را سپری میکند و شانزده قسمت از این فصل آن به نمایش درآمده است .فصل اول این برنامه در
تابستان و پاییز سال گذشته تولید شــد و فصل دوم آن نیز از اوایل زمستان  96آغاز شده و همچنان ادامه
دارد.
گزارشهای میدانی از جشنوارهها و اتفاقات مهم هنری ،گفتگو با چهرههای مهم فرهنگی و هنری و توجه
به جنبههای مختلف خبرهای داخلی و خارجی ،برگ برنده برنامه «هنربین» است که باعث شده این برنامه
در مجموع دو فصل خود ،تاحدودی در فضای مجازی شناخته شده و بینندگان ثابتی را پیدا کند.
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سازمان سینمایی حوزه هنری در بازار جشنواره کن
سازمان سینمایی حوزه هنری با  5فیلم بلند سینمایی 2 ،انیمیشن 4 ،فیلم مستند ،مجموعهاى از
فیلمهاى كوتاه و همچنین محصوالت  ۲۰۱۷در بازار فیلم جشنواره کن حضور داشت.
این ســازمان که یکی از مهمترین مراکز تولیدکننده و توزیع کننده فیلمهای بلند ســینمایی،
مستند ،کوتاه و انیمیشــن در ایران محسوب میشود در غرفهای مســتقل در بازار بینالمللى هفتادمین و
یکمین جشنواره فیلم كن محصوالت خود را عرضه کرد..
سازمان ســینمایی حوزه هنری با فیلمهای بلند سینمایی «سرو زیر آب»« ،ســورن جان»« ،اسکی باز»،
«قهرمانان کوچک» و «دایــان» ،فیلمهای مســتند «راه دل»« ،ادوارد»« ،ارثیه پدری» و «ابوایســت» و
مجموعهاى از فیلمهاى كوتاه باشگاه فیلم سوره شامل «مردی که فراموش میکرد نفس بکشد»« ،دوئل»،
«مادر»« ،به همین سادگی» و غیره در این بازار شرکت کرد.
بازار فیلم کن که هر سال همزمان با جشنواره بینالمللی فیلم کن برگزار میشود 18 ،اردیبهشتماه با حضور
توزیع کنندگان ،خریداران ،نمایندگان کمپانیهای بزرگ فیلمســازی و نمایندگان جشــنوارههای معتبر
بینالمللی آغاز به کار کرد و تا  27اردیبهشت ادامه داشت.

پخش «شعلهور» و «خاله قورباغه» به حوزه هرنی رسید
فیلمهای سینمایی «شــعلهور» و «خاله
قورباغه» را موسســه فرهنگــی تبلیغاتی
«بهمن سبز» پخش میکند.
«شعلهور» ساخته حمید نعمتاهلل در سی و ششمین
جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت و امین حیایی بازیگر
نقش اصلی این فیلم دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش
اصلی مرد را برای بــازی در این فیلم به دســت آورد.
محمدرضا شفیعی تهیهکننده این فیلم است.

همچنین «خاله قورباغه» به کارگردانی افشین هاشمی
و تهیهکنندگی فرشــته طائرپور برای مخاطب کودک
و نوجوان و بر اســاس مجموعه تلویزیونی محبوبی به
همین نام ساخته شده اســت .این فیلم به زودی روی
پرده میرود.
موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن ســبز ،زیر نظر حوزه
هنری در بخش «پخش ،توزیع و اکران» فعالیت میکند.

امیدی جدید در صدا و سیام
محمد حمزه زاده رئیس سازمان
ســینمایی حوزه هنری انتصاب
علی فروغی به مدیریت شبکه سوم
سیما را تبریک گفت.
متن پیام تبریک رئیس ســازمان سینمایی
حوزه هنری به این شرح است:
جناب آقای علی فروغی
انتصاب شایسته شما را به سمت مدیر شبکه
سه ســیما تبریک میگوئیم و مصادف شدن
آن را با اعیاد خجسته شعبانیه را به فال نیک
میگیریم.
بدون تردید ،چرخش و جنبش در ســاختار
مدیریتی و ورود نسل مدیران جوان ،زمینههای
رشد ،تحول ،نوآوری و طراوت را در سکانداری
رسانه ملی فراهم میآورد.
سازمان سینمایی حوزه هنری ضمن تبریک،
آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و تعامل
در عرصــه مطالعات و تولیــدات تلویزیونی و
مستند اعالم میدارد.
همچنیــن؛ محمــد حمــزهزاده در صفحه
اینستاگرام خود ضمن حمایت از سمت جدید
«علی فروغی» به عنوان ریاســت بسیج صدا
و ســیما آن را امیدی جدید در صدا و ســیما
دانست.
محمد حمزه زاده با نوشتن پستی در صفحه
اینســتاگرام خود آورده است« :علی فروغی»
جدیدتریــن انتخاب رئیس رســانه ملی ،در
مســئولیت مرکز بسیج صدا و ســیما است؛
جوانی تازه نفس و برکشیدهی جناح فرهنگی
مومن ،باسلیقه ،صبور ،مهربان ،باسواد و خوش
رو مرکز بسیج صدا و ســیما به اعتبار سابقه و
امکاناتش ،قد و قامتی بلندتر از یک شبکه ی
تلویزیونی دارد.
او در ادامه مطلب خود آورده اســت ،بســیار
امیدوارم «علی فروغی» در دورهی مدیریتش
این مرکز را به مهمترین محــل رفت و آمد و
رویش و پایش نیروهای جناح فرهنگی مومن
و حزب الهی تبدیل کند .کاری که به خوبی در
جایگاه قبلیاش انجام داد و به سامان رساند.
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«خاطرات خانه متروک» در کانون فیلم «سینماحقیقت»
برنامه هفته کانون فیلم «سینماحقیقت» در اردیبهشت ماه به نمایش و نقد و
بررسی مستند «خاطرات خانه متروک» به کارگردانی مهدی فارسی محصول
«مرکز مستند سوره» اختصاص یافت.
این فیلم مستند عصر روز یکشنبه  ۹اردیبهشــتماه در سالن سینماحقیقت
«مرکز گسترش سینمای مســتند و تجربی» به نمایش عمومی درآمد و با حضور مهدی
فارسی (کارگردان) ،محسن یزدی (تهیهکننده) ،ناصر صفاریان (مسئول نمایش و نشست
فیلمها) و همایون امامی (منتقد میهمان) مورد نقد و تحلیل قرار گرفت.
مســتند «خاطرات خانه متروک» نگاهی گذرا به پارهای از رخدادهای جنگ جهانی اول
در ایران دارد.
عوامل تولید این فیلم مستند  ۹۰دقیقهای عبارتند از :نویسنده ،کارگردان و تدوینگر :مهدی
فارسی؛ تهیهکننده :محسن یزدی؛ مشــاور هنری :محمدعلی فارسی؛ مشاور کارگردان:
معین شافعی؛ سرپرست تحقیق :ســیروس ســعدوندیان؛ محقق منابع تصویری :انسیه
جهانشاهلو؛ محقق منابع مکتوب :زینب ثانی؛ مدیر فیلمبرداری :سیدحسن سیدیپریشان؛
صدابردار :پرویز رمضانی؛ صداگذار :مهرداد جلوخانی؛ طراح صحنه :جعفر محمدشــاهی؛
موسیقی :مقداد شاهحســینی؛ راوی گفتار متن :ناصر طهماسب؛ اصالح رنگ :محمدجواد
فارسی؛ محصول :مرکز مستند سوره وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری.

رکورد پنج ساله فروش در «بهمن سبز» شکست
نوروز  97رکورد فروش و جذب مخاطب در سینماهای «بهمن سبز» در پنج سال اخیر شکسته شد.
نسبت به ســال  96در همین بازه زمانی سینماهای بهمن سبز  40درصد رشــد فروش داشته و  35درصد بر
مخاطبانش افزوده شده است .استانهای خراسان جنوبی ،آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،البرز ،گلستان
و خوزستان باالترین نرخ رشد تماشاگران و نرخ رشد فروش را در میان سینماهای حوزه هنری نسبت به سال
گذشته به خود اختصاص دادند.
در بررسی و نتیجهگیری تحقیقات به عمل آمده عنوان شده است :دلیل رشد فروش و مخاطب در این سینماها
چینش متنوع اکران نوروزی نسبت به سال قبل و حضور بیشتر فیلمهای پرمخاطب است .در آذربایجان شرقی
اضافه شدن پردیس سینمایی «قدس» با دو سالن ،تاثیری قابل توجه روی فروش سینماها و جذب مخاطب در
این استان داشته است .همان گونه که حضور سینما «نخل» خرمشهر با دو سالن تاثیر محسوس در رشد فروش
و جذب مخاطب در استان خوزستان داشته است.
سینماهایی که در مقایسه با نوروز پارسال بیشترین رشد فروش را داشت ه به این ترتیب آمده است :سینما انقالب
ارومیه ،سالن شماره دو عصرجدید گرگان ،سالن دو بهمن گرگان ،سالن شقایق سینما شاهد تهران ،سینما پیام
شیراز ،سالن دو فلسطین همدان و فلسطین اصفهان .همچنین ،سینماهایی که بیشترین میزان رشد مخاطب
را در همین بازه زمانی را داشتهاند عبارت بودند از :انقالب ارومیه ،سالن دو عصر جدید گرگان ،پیام شیراز ،سالن
دو بهمن گرگان ،فلسطین اصفهان ،شقایق تهران و سالن دو چهارباغ اصفهان.
از سویی دیگر سینما بهمن تهران در روز  21فروردین ماه با  5000نفر مخاطب بعد از پردیس سینمایی کوروش
پرفروشترین سینمای تهران بوده است .این رکوردشــکنی با توجه به نقش پررنگ پردیسهای سینمایی در
تهران و پیشی گرفتن سینما بهمن از آنها قابل توجه و جذاب است.
8
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تقدیر کمیسیون فرهنگی مجلس از دو فیلم سینمایی
دو فیلم سینمایی «به وقت شام» ســاخته ابراهیم حاتمیکیا و «جشن دلتنگی» ساخته پوریا
آذربایجانی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس تقدیر شد.
حجت االسالم احد آزادی خواه ،سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره تقدیر از فیلمهای
«به وقت شام» و «جشن دلتنگی» در صحن کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :از فیلم «به وقت شام» تقدیر
شد چرا که جشنواره فیلم فجر در مقایسه با مردم نسبت به این فیلم برخورد متفاوتی داشت و این را اشکال
جشنواره می دانیم.
وی افزود :اینکه بخواهیم رشادتها ،مردانگیها و از خودگذشتگیهای مدافعان حرم که بخشی از آن در فیلم
«به وقت شام» نشان داده شد را خشونت بنامیم ،درست نیســت؛ پس کمیسیون فرهنگی مجلس تصمیم
گرفت که از این اثر و موضوعی که به آن پرداخته تقدیر کند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد :دومین فیلم سینمایی که مورد تقدیر قرار گرفت« ،جشن
دلتنگی» بود؛ چون ســازندگان آن عالمانه ،آگاهانــه و هنرمندانه به موضوع آســیبهای فضای مجازی
میپردازند؛ جریانی که میتواند به عنوان مدل و ژانری جدید در سینما معرفی شود تا به آن به چشم فرصت
و هم ضرر نگاه کنند .متاسفانه جشنواره فیلم فجر برخوردی متفاوت با این اثر داشت.

حضور «الیور استون» در سازمان سینامیی حوزه هرنی
الیور استون کارگردان آمریکایی با حضور در سازمان سینمایی حوزه هنری با محمد حمزهزاده دیدار کرد.
الیور استون کارگردان ،نویسنده و تهیهکننده آمریکایی در ادامه این دیداردر سالن شهید آوینی به تماشای
تعدادی از فیلمهای تولیدی این سازمان از جمله مستند «ارثیه پدری» نشست.
محمد حمزهزاده رییس سازمان ســینمایی حوزه هنری ،محمدعلی قربانی معاون اجرایی سازمان سینمایی حوزه
هنری ،محسن یزدی مدیر مرکز مستند سوره ،یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری ،وحید
اسفندیاری و مهدی نقویان کارگردان مستند «ارثیه پدری» در این دیدار حضور داشتند.
بر پایه این خبر ،الیور استون همچنین ،ضمن بازدید از بخشهای مختلف حوزه هنری از گنجینه هنر انقالب بازدید کرد.

تقدیر انجمن سینامداران از
تالشهای حوزه هرنی
محمــود کاظمی مدیــر عامل
موسســه بهمن ســبز با هیات
مدیــره انجمــن ســینماداران

دیدار کرد.
محمود کاظمی دوشــنبه  17اردیبهشــت
ماه با محمــد قاصد اشــرفی رئیس هیات
مدیره انجمــن ســینماداران ،رضا زارعی
نایب رئیس انجمــن و منصور نورپور رئیس
هیات مرکزی دیدار کــرد .غالمرضا فرجی
ســخنگوی شــورای صنفی نمایش و مدیر
پخش موسســه هم در این جلســه حضور
داشت.
در این دیدار اعضای انجمن ســینماداران
ضمن تقدیــر از تال شهای حــوزه هنری
در بازســازی ،نوســازی و تجهیز سینماها
در شــهرهای مختلف و افزودن به ظرفیت
ناوگان نمایشی کشــور و جذب تماشاگران
خواســتار تعامل بیشــتر با این نهاد شدند.
بررســی وجوه مختلف آییــن نامه جدید
شــورای صنفی نمایش ،تحلیل اکران دوم
بهار و وضعیت ســینماهای حوزه هنری از
محورهای مطرح شده در این جلسه بود.
یکی از اهداف مشترک انجمن سینماداران
و موسسه بهمن سبز ،تعیین سهمی عادالنه
و مســاوی میان تهیه کننده و سینمادار از
فروش فیلمهاست .با توجه به تغییر شرایط
و افزایــش هزینههای ســینماداری به نظر
میرســد طبق قوانین فعلی ،سینماداران
کمترین ســود را از فروش فیلمها به دست
میآورنــد و تهیهکننــدگان با کم شــدن
هزینههای توزیع و اکران فیلمهایشان سود
بیشتر به دست میآورند.
موسســه فرهنگی تبلیغاتی «بهمن سبز»
زیر مجموعه حوزه هنری در ســینماداری،
توزیع ،اکران و پخش فیلم است.
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رویدادها
توسط محمود کاظمی صورت گرفت

تشریح پروژههای پیش رو «بهمن سبز»

محمود کاظمی پروژههای افتتاح شده از ابتدای سال و برنامههای در دست اجرا تا پایان سال ۹۷
را تشریح کرد و «بهمن سبز» را یکی از زیر مجموعههای فعال حوزه هنری در سینما سازی خواند.
محمود کاظمی مدیرعامل موسسه «بهمن سبز» درباره تازهترین فعالیتهای این موسسه که
از ابتدای سال رقم خورد به سوره سینما گفت :خوشــبختانه در روزهای آغازین سال  ۹۷عالوه
بر رشد فروش در ســینماها در نوروز که افتخاری برای سینماهای حوزه هنری در بخش جذب
مخاطب است؛ توانستیم سینماهای متعددی را بازگشایی کنیم.
وی افزود« :بهمن ســبز» یکی از زیر مجموعه های فعال حوزه هنری در ســینما سازی است.
مجموعه ای چابک اما توانمند از نیروهای متعهد و متخصص که با عالقه در سراسر ایران مشغول
به کار هستند.
کاظمی که به تازگی برای افتتاح سینما قدس تبریز به این شهر سفر کرده بود؛ ادامه داد :نهضت
بازسازی ،تعمیر و نوسازی ناوگان سینماهای حوزه هنری که در دو سال اخیر اوج گرفته ،در سال
 ۹۷ادامه می یابد و امیدواریم طبق برنامه پیش برویم و امســال  ۱۲۰سالن به ظرفیت نمایشی
سینماهای مان بیافزاییم.
مدیرعامل موسسه «بهمن سبز» با اشاره به افتتاح سینمای  ۵سالنه چهارباغ اصفهان ،توضیح داد:
سالن  ۲سینما یاسمن شاهین شهر استان اصفهان با ظرفیت  ۶۰صندلی همزمان با عید مبعث
تکمیل و راهاندازی شده و با اکران فیلم سینمایی «فیلشاه» عمال فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود :همچنین در روز  ۲۷فروردین نیز سالن  ۳ســینما فرهنگ با ظرفیت  ۵۰صندلی در
فوالدشهر و سینما فرهنگ میمه با ظرفیت  ۸۰صندلی در استان اصفهان افتتاح شد.
محمود کاظمی در راستای افتتاح پروژه های سینمایی در نیمه اول سال عنوان کرد :دو ماه دیگر
مصادف با عید سعید فطر نیز سینما فلسطین بروجرد با ظرفیت  ۷۵۰صندلی و پردیس سینمایی
ساحل واقع در اصفهان با دارا بودن  ۹پرده نمایش افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.
وی درباره پروژه هایی که نیمه دوم ســال به بهره برداری می رسند توضیح داد :سالن شماره ۲
سینما بهمن تهران بازسازی خواهد شد و پردیس فرهنگی سینمایی سپیده تهران نیز با  ۳سالن
نمایش به فعالیتش ادامه خواهد داد.
وی در پایان گفت :سینما بهمن اصفهان واقع در منطقه  ،۱۵مجتمع فرهنگی تجاری سیاهکل
با ظرفیت  ۲۸۰صندلی ،ســالن  ۲و  ۳سینما سپهر ساری ،سالن  ۲ســینما بهمن شهر کرد و
پردیس  ۲۹بهمن تبریز نیز تا پایان ســال  ۹۷برای استفاده در اختیار ســینما دوستان قرار
خواهد گرفت.

رونمایی از پوستر بینالمللی فیلم «دایان»
پوستر بینالمللی فیلم سینمایی «دایان» جدیدترین محصول سازمان سینمایی حوزه هنری به کارگردانی
بهروز نورانی پور رونمایی شد.
پوستر جهانی این فیلم در آستانه اکران دوم آن در جشنواره جهانی فیلم فجر رونمایی شد .دایان روایت
اسارت قریب به چهار هزار پناهجوی زنی ست که در جریان جنگ هرگز نتوانستند به خانواده هایشان در
آن سوی مرزها ملحق شوند و در این راه بسیاری از این خانواده ها در دل بحران مجبور به انتخاب و تصمیم
شدند...
علیرضا آرایش طراح صحنه و لباس ،سامان لطفیان مدیر فیلمبرداری ،بهنام شیخ احمدی صدابردار ،ایمان
توکلی برنامه ریز و ناصر باباییان نقش اول «دایان» را بر عهده دارند.
شایان ذکر است این فیلم اولین فیلم بلند سینمایی بهروز نورانی پور از کارگردانان موفق سینمای مستند
و کوتاه است که پیش از این با فیلمهای  A157و جنایت در سکوت در فستیوال های مختلف داخلی و
خارجی درخشیده است.
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رویدادها
آغاز رقابتهای خارجی

«آقای گوزن» با یک تیم حرفهای ساخته شد
تهیهکننده انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» درباره روند ساخت این اثر که پس از موفقیت در ایران در
جشنوارههای خارجی نیز حضور مییابد ،توضیح داد.
الهه فرنیا تهیهکننده انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» درباره چگونگی ساخت این انیمیشن گفت :تولید
«آقای گوزن» از مهر ماه سال  ۹۴آغاز و ساخت آن تا پایان مهر ماه سال  ۹۶طول کشید .این انیمیشن
در ابتدا به مدت زمان یک سال در تهران تولید شد و در نهایت بخش انیمیت آن به مشهد منتقل شد
که این بخش نیز نزدیک به یک سال طول کشید.
وی بیان کرد :تیمی که در ساخت این انیمیشن کوتاه ما را همراهی کردند بسیار حرفهای و توانمند
بودند که از آن جمله میتوان به پرستو کارگر ،بهار کیامقدم و دیگر هنرمندان این حوزه اشاره کرد که
هر کدام از این افراد موفقیتهای بینالمللی خوبی را تا امروز کسب کردهاند.
فرنیا با اشاره به اینکه با تیم حرفهای ،عروسکها و دکور انیمیشن را ساختهاند ،گفت :پری روحانی که
کار مدل سازی دست و پای شخصیتهای عروسکی را انجام میداد اولین کار قالبگیری خود را که
تحویل داد به قدری قالبگیری تمیز بود که وقتی مجتبی موسوی کارگردان انیمیشن آن را به خانم
شکیب از استادان عرصه انیمیشن نشان داد مورد تمجید قرار گرفت.
وی ادامه داد :بخش انیمیت این پروژه به دلیل اینکه کارگردان در مشهد زندگی میکرد ،به این شهر
انتقال پیدا کرد .البته یکی دیگر از دالیل این انتقال نیز این بود که کارگاه ما در تهران تنها برای یک
سال قرارداد داشت و بعد از پایان قرارداد ،تصمیم گرفته شد تا انیمیت در مشهد انجام شود.
این تهیه کننده سینما بیان کرد :موسیقی انیمیشــن «آقای گوزن» نیز که توسط شاهد مصطفیفر
ساخته شده است ،تاثیر بسیار خوبی در جذابیت این انیمیشن دارد.
فرنیا در پایان گفت :پخش جهانی این انیمیشن توسط حوزه هنری انجام میشود و قرار است در چهل
و دومین جشنواره «انسی» فرانسه نمایش داده شود.
«آقای گوزن» در سی و ششمین جشــنواره جهانی فیلم فجر در بخش مسابقه بینالملل لوح تقدیر
دریافت کرد.
انیمیشن «آقای گوزن» به کارگردانی ســیدمجتبی موســوی در چهل و دومین جشنواره جهانی
انیمیشن «انسی» فرانسه شرکت میکند .همچنین از ایران انیمیشــن «بدو رستم بدو» نیز در این
رقابت حضور دارد .انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در بخش مسابقه فیلم کوتاه شرکت میکند.
در خالصه داستان «آقای گوزن» آمده است :در یک ایستگاه مترو ویران شده که شبیه به متروهای
جوامع مدرن اروپایی است .مردم در این جامعه چهرههای حیوانی دارند و انسانیت را فراموش کردهاند.
شایان ذکر است این انیمیشن با مشارکت مرکز تلویزیون و انیمیشن سوره تولید شده است /.مهر

پخش فیلم «جشن دلتنگی» توسط «بهمن سبز»
فیلم سینمایی «جشــن دلتنگی» به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیهکنندگی علی قائممقامی که
پخش آن را موسسه «بهمن ســبز» برعهده دارد ،از نیمه اول اردیبهشت در سینماهای سراسرکشور
اکرانشد.
پوستر فیلم «جشن دلتنگی» توســط حامد کریلی طراحی شده است .بابک حمیدیان ،مینا ساداتی،
محسن کیایی ،بهنام تشکر ،پانته آ پناهیها ،ســاغر قناعت ،امید روحانی ،ندا عقیقی ،پریوش نظریه،
عرفان ناصری ،علی دهبان ،روزبه فدوی،اشکان منصوری بازیگران فیلم «جشن دلتنگی» هستند.
در خالصه داستان فیلم «جشن دلتنگی» که فیلمنامه آن توسط مونا سرتوه و پوریا آذربایجانی نوشته
شده آمده است :جهان ،مردی  ۳۲ساله که سودای شــهرت دارد .افسانه و رضا درمیانسالی مشکالت
تازهای تجربه میکنند .کاوه و الله در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند و سارا ،دختر جوانی است که
تصمیم دارد با هویت جدیدی به زندگی خود ادامه دهد.
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رویدادها
بهمن سبز
پخش هفت فیلم در نیمه اول سال ۹۷
موسسه فرهنگی «بهمن ســبز» حوزه هنری سازمان
تبلیغات اسالمی پخش  ۷فیلم سینمایی را در نیمه اول
سال جاری برعهده دارد.
موسسه فرهنگی تبلیغاتی «بهمن سبز» در نیمه نخست
سال  ،۹۷پخش  ۷فیلم سینمایی را در سینماهای کشور
برعهده دارد.
این موسسه نوروز امسال پخش انیمیشن «فیلشاه» را بر
عهده داشت و این روزها «جشن دلتنگی» به کارگردانی
پوریا آذربایجانی توسط آن پخش و توزیع شده است .در
ادامه سال موسسه «بهمن سبز» توزیع و اکران فیلمهای
سینمایی «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی،
«ســرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر،
«سوءتفاهم» به کارگردانی احمدرضا معتمدی« ،خاله
قورباغه» به کارگردانی افشین هاشمی و «شعله ور» به
کارگردانی حمید نعمت اهلل را برعهده دارد.
این موسســه در نیمه اول امســال آثاری در ژانرهای
مختلف را به نمایش میگذارد.

مومنیشریف در برنامه «چشم شب روشن» مطرح کرد:

«در برابر طوفان  »۲شهریور آماده میشود

مهدی نقویان در حال ســاخت دومین
مستند بلند خود با موضوع سلطنت پهلوی
است.
مهدی نقویان ،کارگردان مســتند «در

ـ
ا ــا
سـت ن ها
ــ
ان

هـا

همزمان با هفته هنر انقالب اسالمی
فیلمهــای منتخــب جشــنوارههای
رویش و حســنات و هــم چنین برخی
آثار برگزیده ســینمایی کشور به همت
واحد هنرهای تصویــری حوزه هنری
کهگیلویه وبویراحمد و اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی شهرستان باشت در سالن
باغ هنر شهر باشت پخش شد.
مدیر واحــد هنرهــای تصویری این
مرکز در این بــاره گفت :فیلمهای« :آق
گول ،بازبازک ،نسبت خونی ،راه بیعبور
و هیهات» از فیلمهای منتخبی بودند که
در این هفته به نمایش گذاشته شدند.
آقایی ادامه داد :ســه فیلم« :ماجرای
نیمروز ،محمد رسوا هلل و مشکل گیتی»
نیز آثاری بودند کــه همزمان با نمایش
مورد استقبال خوب مردم و عالقه مندان
به سینمای شهر باشت قرار گرفت.

منتخبین جشنوارهای
«رویش» و «حسنات»
در باشت
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رونمایی از «مریم
بانو» جدیدترین
محصول حوزه هنری
استان مرکزی

برابــر طوفــان» و«ارثیه پــدری» گفت:
دومین مستند من بعد از «ارثیه پدری» با
موضوع پهلوی اول و دوم با عنوان «دربرابر
طوفان »2در حال ساخت است.

فیلــم مســتند «مریم بانــو» ،تولیــد واحد
هنرهای تصویری حوزه هنری اســتان مرکزی،
به نویســندگی و کارگردانــی محمدرضا حاج
محمدحسینی اکران و رونمایی شد.
مجید جدیدی معــاون فرهنگی هنری حوزه
هنری اســتان مرکزی اظهار داشــت :این اثر
همزمان با سالروز شهادت سیدمرتضی آوینی و
گرامیداشت هفته هنر انقالب اسالمی (یکشنبه
 26فروردین) در ویژه برنامه صبح خاطره شمیم
بهشــت ،با حضور مــردم ،مســئولین محلی و
خانواده شهدا و جانبازان اکران و رونمایی شد.
جدیدی در ادامه اذعان داشت :این اثر به 34
ســال فداکاری خانم مریم السادات موسوی در
مراقبت از همسر جانباز  70درصدیشان ،برادر
محمدرضــا ثامنی میپردازد .در ایــن اثر که با
مشاوره دفتر فرهنگ و مطالعات و پایداری حوزه
هنری استان مرکزی تولید شده است ،هنرمندان
امیر صالحی به عنوان تصویربردار و تدوینگر ،امیر
شجاعی به عنوان صدابردار و سیدحامد نوبری به
عنوان مشاور طرح حضور دارند.

رویدادها

کارگاه آموزشی
مستند در حوزه هنری
مازندران

الیور استون:
ایران کشورى زیبا با مردمى خونگرم و فرهنگ و تاریخی  2500ساله
الیور استون کارگردان آمریکایی با نوشتن پستی
در فیسبوک ،در باره سفرش به ایران نوشت.
در متن این پست آمده است:
من  ١٠روز پیش براى ســى و ششمین جشنواره
بینالمللى فیلم فجر در ایران بودم .جشنوارهاى با
بیش از  ٣٠٠فیلم از آسیاى مرکزى ،عراق ،ایران،
آلمان ،روسیه و سایرین...
ایران کشــورى اســت زیبا با مردمى خونگرم و
فرهنگ و تاریخى که  ٢۵٠٠ســال قدمت دارد.
آمریکا ،اســرائیل و عربستان ســعودى ،این سه
کشور خطرناک و پرنفوذ ،تقریباً هر روزه ایران را
به دالیل خیالى مورد حمله لفظى قرار مىدهند
حال آنکه ما به روح توافق بینالمللى سال ٢٠١۵
پایبند نیستیم.
ارتباطات بانکى با غرب هنوز هم براى ایران بسیار
مشکل است .سعى شــده اطمینان حاصل شود
که پول به آنها نمىرسد ،با این حال آنها از عهده
مشکل برآمدهاند (شــاید از بازار سیاه؟) و در بازار
مرکزى بزرگ و قدیمى ،اجناســى از بیشتر نقاط
جهان دیده مىشود.
همچنین از موزه وحشتناک شکنجههاى ساواک
بازدید کردم که یادگارى از آخرین دوران شــاه
اســت و از تکنیکها و آموزشهاى سازمان سیا
بهره مىبرد.
از موزه صلح هم بازدید کردم که یادبود ساده ولى
پراهمیت سالحهاى شیمیایى است که در جنگ

نخســتین جلســه کارگاه آموزشــی
سینمای مســتند «واقعیت حقیقی» با
نمایش و بررســی فیلمهای «سنگ مادر
خاموش» و «دو زن» برگزار شد.
فرشــاد فداییان بــه عنــوان میهمان
و مدرس ویژه نخســتین جلســه کارگاه
آموزشــی ســینمای مســتند «واقعیت
حقیقی» پس از نمایش فیلمهای مستند
«سنگ مادر خاموش» و «دو زن» از سری
آثار این فیلمساز مازندرانی ،با بیان آرای
خود درباره سینمای مستند به تبادل نظر
با هنرمندان حاضر در نشست پرداخت.
این برنامه در سالن نمایش حوزه هنری
اســتان مازندران با حضور هفتــاد نفر از
هنرمندان شرکت کننده برگزار شد.
شــایان ذکر آنکه این رخداد فرهنگی
هنــری که «انجمــن فیلم بهــار نارنج»
معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری
ساری مجری آن است با همکاری شورای
اسالمی شهر ساری ،حوزه هنری استان و
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران
برگزار میشود.

ده فیلمنامه پذیرفته
شده در فراخوان
فیلمنامه سبک زندگی

عراق در سال ۶٠ ١٩٨٨-١٩٨٠هزار سرباز ایرانى
را کشــت و ٢٠٠هزار مجروح به جاى گذاشــت.
جنگى که صدام حســین ،متحد آن روزهاى ما،
در آن با مساعدت ما از سالح هاى کشتار جمعى،
گاز خردل و امثالهم براى حمله به ایران استفاده
کرد .من همچنین با مجروحان سالحهاى کشتار
جمعى مالقات کردم .شوکهکننده بود .و آن وقت
ما در سوریه و عراق استفاده از سالح کشتار جمعى
را به طرف مقابل نسبت مىدهیم .ما عاشق جنگ
شیمیایى هستیم ،البته با واسطه .خیلى حال بهم
زن است.
چندان که در کنفرانس خبــرىام گفتم آمریکا،
اسرائیل و عربستان ســعودى به برنامه فعلىشان
براى تجزیه ســوریه ،انهدام ایران و حتى فراتر از
این ،ویران کردن خاورمیانه ادامه مىدهند .اینها
خیلى مخوف است ولى همگى دستاورد بازىاى
است که از دوران بوش طرحریزى شد.

واحد هنرهای تصویــری حوزه هنری
اســتان اصفهان ،ده فیلمنامه ای را که از
میان فیلمنامه های ارســالی به دبیرخانه
فراخوان فیلمنامه های کوتاه سبک زندگی
برای ساخت منتخب شدند معرفی کرد.
اســامی این فیلمنامه هــا و فیلمنامه
نویسان به شرح زیر است.
فیلمنامه «مادر عروسک» نوشته ابوذر
مســایلی ،فیلمنامه «یک گوشه پر نور»
نوشته مجتبی اسپنانی ،فیلمنامه «سال
نو مبارک» نوشــته روزبه شعرا ،فیلمنامه
«تهوع» نوشــته بهروز یزدانی ،فیلمنامه
«من خودم و او» نوشته امین قشقائیان،
فیلمنامــه «مادر» نوشــته زیورحجتی،
فیلمنامه «چادری در باد» نوشــته مریم
محمدی (کارگــردان محمد پوســتین
دوز) ،فیلمنامه»ســید» نوشــته مسعود
اســماعیلی(کارگردان یاشا دولت خواه)،
فیلمنامه «مسیر» نوشــته آناهیتا معظم
(کار گردان حامد امیری ) ،فیلمنامه «دور
اول» نوشته مهران شفیعی نیا

ـت
ــا

مهدی نقویان درباره تفاوت مستند در حال
تولید خود با قسمت اول آن گفت :در قسمت
اول این مستند ما صرفاً حکومت محمدرضا را
از ابتدا تا انقالب اســامی روایت می کردیم؛
اما در قســمت دوم آن ،بخــش های مختلف
حکومت پهلــوی اول و دوم ماننــد اقتصاد،
سیاست خارجی ،ارتش و  ...را به طور مجزا در
هر قسمت روایت میکنیم.
این کارگردان درباره تفــاوت تیم روایت و
تحقیق نیز گفت :با توجه به تخصصی شــدن
هر موضوع به روایت و تحقیق بیشــتری نیاز
داشتیم که شاید بتوان گفت از بیست درصد
تحقیقات سری اول استفاده کردهایم.
کارگردان مستند «راز و رزم ملکه» درباره
استفاده از آرشیو فیلم های بکر آن دوران در
آخرین کار خود گفت :در این کار نیز ســعی
کرده ایم تصاویر بکر و دیده نشدهای از تاریخ
پهلوی را استفاده کنیم که شاید درصد بسیار
محدودی از آن با قســمت اول هم پوشــانی
داشته باشد.
وی باتوجه بــه چهلمین ســالگرد انقالب
اسالمی درباره زمان نمایش این مستند گفت:
ســعی میکنیم مســتند را تا پایان شهریور
آماده کنیم و به تلویزیــون تحویل دهیم؛ اما
زمــان پخش با توجــه به ترافیــک کارها در
چهلمین سالگرد انقالب اســامی ،بر عهده
خود سیماست.

سـیـنـماهـا
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رویدادها
نشست هماندیشى مدیر شبکه  4سیما با رئیس سازمان سینمایى حوزه هنرى

تالش مشترک براى ارتقاء کیفیت تولیدات فرهنگى

مسعود معینىپور مدیر شبکه ۴
سیما از بخشهاى مختلف حوزه
هنــرى بازدید کرد و بــا مدیران
سازمان سینمایى حوزه براى همکارىهاى
مشترک به بحث و تبادل نظر پرداخت.
نشســت هماندیشى مســعود معینیپور

مدیر شــبکه  4ســیما با محمد حمزهزاده،
رئیس سازمان سینمایى حوزه هنرى در این
مجموعه برگزار شد.
در این نشســت ،حمزهزاده با استقبال از
همکارىهاى مشــترک میان حوزه هنرى و
شبکه  4ســیما گفت :حوزه هنرى به عنوان

یک نهاد فرهنگى برآمده از انقالب ،نسلهاى فرهنگى
خالقــى را درون خود جاى داده اســت کــه ظرفیت
کالنى براى خلق آثار بدیع به شــمار میرود .از نگاه ما
هیچ تعارضى میان نهادهاى فرهنگى انقالب نیست و
باید تالش کنیم تا همکارىهاى گســتردهترى میان
مجموعههاى همسو اتفاق بیفتد.
معینى پور هم با اشاره به موفقیتهاى حوزه هنرى
طی دهههاى اخیر گفت :امروزه انقالب اسالمى دوران
خطیرى را میگذراند و نیازهاى متنوع فرهنگى پیش
روى ما قرار دارد .ما هیچ گونه دوگانگى میان شبکه با
حوزه هنرى احساس نمیکنیم و در تالش هستیم تا
از همه این ظرفیتهاى کمنظیــر براى ارتقاء کیفیت
تولیدات فرهنگى استفاده کنیم.
مستندســازى ،تولیــد برنامههــاى گفتگومحور،
ُجنگهاى هنرى و تالش براى ارائــه فرمهاى جدید
در برنامهسازى از محورها و بحثهاى این نشست بود.
در این نشست پیام فضلىنژاد ،نویسنده و پژوهشگر،
على قربانى معاون ســازمان ســینمایى حوزه هنرى،
مهدی خداوردیان و جمعى از مدیران شبکه  4و حوزه
هنرى حضور داشتند.

حضور مدیرعامل موسسه بهمن سبزدر نشست
«بررسی طرح الگوهای ساخت سینما»

چهارمین نشست ارائه و داوری طرحهای پژوهشی
معاونت توسعه و فناوری سازمان امور سینمایی با
عنوان «تهیه وتدوین اصول  ،استانداردها و الگوهای
ساخت ،توسعه و بازسازی سینما در ایران» برگزار شد.
این نشست با حضور جمعی از مهندســان و طراحان سینما
،صاحبان ســینما و پردیس های ســینمایی ،کارشناسان و
متخصصان ســینما و مدیران و اعضای کمیســیون ماده ۵
سازمان سینمایی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
14
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برگزار شد .محمود کاظمی مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری در این نشست حضور داشتند.
این پژوهش که توسط معاونت پژوهشی پردیس هنرهای زیبا با مدیریت محمد عینیفر انجام و ارائه
شد؛ با بررسی اسناد و مطالعات موجود در خصوص سینماهای کشور و مطالعه موردی سینماهای
شهر تهران و سینماهای مهم جهان به چارچوبی برای تدوین اصول و استانداردها و الگوهای ساخت
سینما رسیده اســت .این چارچوب در محورهای گونه شناختی ســینماها ،خصوصیات کالبدی،
خصوصیات کارکردی و خصوصیات معنایی در کنار خصوصیات موضوعی تدوین شده است.
بر مبنای این چارچوب مجریان پژوهش به اصول و استانداردهایی دست یافتند که به عنوان پایه و
مبنای بازنگری در قواعد و مقررات موجود و تکمیل آنها در اختیار سیاستگذاران سینمایی و سینما
گران قرار خواهد گرفت.
گفتنی است در ابتدای این نشست که صبح شنبه  ۲۲اردیبهشت برگزار شد ،محمود اربابی معاون
توسعه و فناوری سازمان ســینمایی ضمن تقدیر از مجریان پژوهش انجام شده و تاثیر مثبت این
پژوهش برانجام بازنگری و تدوین آییننامه ســاخت ســینما که آخرین بار در سال ۱۳۴۵تدوین
گردیده اســت اظهار امیدواری کرد که این پژوهشها در عرصه عمل توســط ذینفعان مورد توجه
قرار گیرد.

بازدید مدیران حوزه هنری

از غرفه «انتشارات سوره مهر»
انتشارات سوره مهر صبح امروز در ســی و یکمین نمایشگاه کتاب
تهران میزبان مدیران حوزه هنری و نویسندگان بود.

این انتشارات در بخش ناشران عمومی میزبان  ۳۰۰عنوان کتاب چاپ نخست
بوده و در مجموع  ۸۰۰عنوان کتاب در اختیار مخاطبین قرار داده است۳۰۰ ،
عنوان کتاب چاپ اول به صورت الکترونیک هم در غرفه سما ،در بخش ناشران
الکترونیک عرضه گردید .همچنین امسال غرفهای مجزا برای بخش کودک و
نوجوان نیز در نظر گرفته شده بود که بیش از  ۱۰۰عنوان کتاب ویژه کودک و
نوجوان را در بخش تخصصی کودک و نوجوان عرضه میکند.
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دیوانهای از قفس پرید

در نشست «هویت سنت و مدرنیه»

نشست «هویت سنت و مدرنیته» در جامعه پسا انقالبی با حضور رضا داوری اردکانی،
احمدرضا معتمدی و علیرضا شجاعی زند در تاالر سوره حوزه هنری برگزار شد.
پیش از آغاز این نشست تخصصی ،فیلم سینمایی «دیوانهای از قفس پرید» ساخته
احمدرضا معتمدی برای حاضرین و عالقهمندان به این بحث اکران شد.
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پیش از آغاز این نشست تخصصی ،فیلم ســینمایی «دیوانهای از
قفس پرید» ساخته احمدرضا معتمدی برای حاضرین و عالقهمندان
به این بحث اکران شد.
در ابتدای جلســه ،معتمدی کارگردان «دیوانهای از قفس پرید»
ضمن تشکر از برگزاری این نشست ،موضوعاتی را پیرامون موضوع و
ایده اولیه فیلم ،ساخت آن و حواشی ایجاد شده پیرامون موضوع مورد
بررسی فیلم مطرح کرد.
وی درباره فیلم «دیوانهای از قفس پرید» گفت :این فیلم سومین
فیلم بلند من بود که در سال  1381ساخته شد و در بیست و یکمین
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و سه سیمرغ بلورین برای بهترین
فیلم ،نقش اول زن و موســیقی متن دریافت کــرد .هرچند که این

دیدگاه

فیلم ســیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران
را هم میتوانست کســب کند اما به دالیلی در
این بخش دوم شــد .ما در آن سال برای اکران
هم مشکالت بسیاری داشــتیم و میتوانستیم
فروش بهتری به دســت بیاوریم اما متاسفانه
برخی مسائل سبب شد این اتفاقات رخ ندهد.
کارگردان این فیلم تصریح کرد :در سال 81
که فیلم ساخته شــد به دلیل اکران در دوران
اصالحات در بسیاری ازدانشــگاهها این فیلم
اکران شد و نشســتهای بســیاری پیرامون
موضوع اصلی فیلم برگزار شــد ،امــا بیش از

 10ســال از پخش این فیلم میگذرد و بســیاری از
کارشناســان اعتقاد دارند پیشگوییهایی که در این
فیلم صورت گرفته به شــکل خطیری امروز با آنها
دست به گریبان هســتیم و از همین رو اهمیت این
فیلم دوچندان شده است.
این فیلمساز و پژوهشگر حوزه فلسفه درباره تقابل
میان مدرنیسم و ســنت که پسزمینه موضوعی این
فیلم به حساب میآید ،گفت :مدرنیته ای که ما از آن
صحبت میکنیم ،امری بسیار بیاصل و نسب است.
در دوران پیش از انقالب یک جریان مدرنیته در کشور
به راه افتاد و متاسفانه این جریان در بعد از انقالب نیز
ادامه یافت .در اروپا علیرغم ایــران ،مدرنیته دارای
اصالت و ریشه است .آنها با پشــت کردن به سنت
دوران قرون وســطا با خوانش مجدد ترجمه ســنت
یونانی که توسط دانشمندان مسلمان صورت گرفته
بود تجدید عهد کردند.
معتمدی در ادامه گفت :همانطــور که میدانید
نماد مدرنیته توماس مور اســت که در فیلم «مردی
برای تمام فصول» مبسوط به آن پرداخته شده است.
او را مردی برای تمام فصول نامیدند؛ زیرا او هم شهید
سنت بود و هم نویسنده اتوپیای جدید .این مدرنیته
در غرب با تمام ایراداتی که در دوران جدید به آن وارد
است یک امر بیریشهای نیست.
وی با بیان اینکه من تحت تاثیر تفکرات فوکو قرار
دارم ،تاکید کــرد :در ابتدای انقــاب ،فوکو انقالب
اسالمی را یک انقالب پستمدرن نامید اما زمانی که
مشاهده کرد به سرعت به سمت مدرنیسم در حرکت
هستیم از این حرف خود عقبنشینی کرد .از همین
رو من تحت تاثیر تفکــرات فوکو قرار گرفتهام .در دو
فیلم بارز خودم هم این مسئله مشخص است ،در فیلم
«دیوانهای از قفس پرید» و «آلزامیر» که در آن ابتدا
قهرمان داستان از آسایشگاه بیرون میآید و با شرایط
وخیمتری به آسایشگاه باز میگردد.
این استاد دانشــگاه با بیان اینکه نقدهای جدی به
مدرنیه وجود دارد ،اضافه کرد :به مدرنیته انتقادات
بسیاری وارد است که من سعی کرده ام در قالب فیلم
«دیوانهای از قفس پرید» به آنهــا بپردازم .یکی از
این مسائل بحث معرفتشناسی آن است که در دل
مدرنیته شکل گرفته است .در جای جای فیلم سعی
شده است به بحث حقیقت ،معرفت در بیان مدرنیته
و چالشهای پیش رو بحث شود.
علیرضا شجاعی زند ،پژوهشــگر حوزه اجتماعی،
در ادامه این جلسه گفت :از اکران فیلم زمان زیادی
گذشته است .تجربیات و اتفاقات فراوانی در این فاصله
زمانی هم برای کارگردان و هم جامعه ایران رخ داده
اســت و از همین رو پرداختن به فیلمی که متعلق به
دوران خودش است کمی دشــوار است .اما میتوان
نکاتی را در باب آن مطرح کرد و اگر بخواهیم ایراداتی
را بیان کنیم در تشــریح آن فضــای فکری کمی بی
انصافی است.
وی ادامه داد :تاکید فیلمساز بر این است که تالش
میکند ایدههای فلسفی دعوای جدی مبنای جدی
مدرنیته و ســنت را عرضه کند .من اعتقاد دارم فیلم
نباید فلسفی باشد بلکه فیلمساز باید با نگاه فیلسوفانه

فیلمی بهدور از فلسفه بسازد؛ زیرا در این صورت یک
نمایشنامه از متون فلســفی در معرض دید مخاطب
قرار خواهد گرفت.
این جامعهشناس تصریح کرد :از طریق فیلمسازی
که فلســفه را میشناســد و زندگی را از دریچهای
متفاوت و بســیار پیچیده و متمایز نســبت به دید
دیگران نگاه میکند و قطعا فیلمی عمیق میســازد
میتوان گفــت که با دیدن چنین فیلمی شــما را به
دنیایی پیچیدهتر از دنیای ظاهری خواهد برد .کسانی
مثل من که از طبقه متوسط جامعه هستم ،نمیتوانند
با فیلمهای فلسفی ارتباط برقرار کنند اما با فیلمهایی
که سازنده آن انسانی متفکر و فیلسوف است ارتباط
بهتری برقرار میکنند و تاثیر بیشتری از آن دریافت
میکنند.
شــجاعیزند خاطرنشــان کرد :من با دیدن فیلم
«دیوانهای از قفس پرید» مدنیته را برجسته نمیبینم.
همه اتفاقات در بســتر یک زندگی ســنتی در حال
جریان است به جز چند صحنه که روی برخی عبارات
و نمادها تاکید شــده اســت این نمادها مثال خانه و
ماشین لوکس ،خیابا نها و ســاختما نهای جدید،
لزوما مدرنیته نیســتند بلکه نوعی پیشرفت هستند.
چرا اصرار داریم که این فیلم را منازعه میان مدرنیته
و ســنت قلمداد کنیم؟ به اعتقاد بنده داستانی است
در یک بستر و ساعت ســنت انجام میشود و جدال
همیشگی خوبی و بدی در جریان است.
رضا داوری اردکانی نیز دربــاره فیلم «دیوانهای از
قفس پرید» ،گفت :به دلیل اینکه با تفکرات احمدرضا
معتمدی آشنا هســتم ،این شــناخت ،در دید من
اثرگــذار خواهد بود .مخاطبین تصــور میکنند این
کارگردان با ساخت این فیلم میخواهد برداشتی از
وضع تفکر روزگار ما را جلوه بدهد .سینما تصویر است.
سینما یک تفکر و اندیشه هم که باشد تصویر است و
همین تصویر است که تفاوت میان فیلم و گزارش را
به وجود میآورد.
وی ادامــه داد :معتمــدی در تصویرســازی،
تصویرسازی اندیشههای انتزاعی بسیار استادانه کار
میکند .اگر بخواهیم در این فیلم کســی را نماینده
سنت بدانیم و یکی را نماینده مدرنیته بدانیم مشکل
ســاز اســت .هیچکدام به صراحت نماینده تفکری
نیستند ،همه آدمهای این فیلم آدمهای متجدد معاب
هستند ،همه شخصیتها این فیلم در زمان مدرن با
مدرنیته زندگی میکنند.
این اســتاد دانشــگاه اضافه کرد :تقابل ســنت و
مدرنیته برای ما بســیار مکانیکی مطرح شده است.
ما تصــور میکنیــم مدرنیته به جنگ ســنت آمده
اســت ،اینها با هم جبهه بندی کرده اند و هرکدام
زمینی را میخواهند به تصرف خــود دربیاورند ،اما
اینگونه نیست ،وضع ما در نسبت با مدرنیته و سنت،
وضع قسمتی آن و قسمتی این نیســت ،کارگردان
نمیخواهد تیپی را ،نماینــده این تفکرها را ،در برابر
هم قرار دهد .ما حادثه ای داشــته ایم در  200سال
پیش در همه جهان روی داده اســت و آن ضربه ای
بوده است که مدرنیته به بیرون از دنیای مدرن وارد
کرده است.
شماره پانزدهم اردیبهشت1397
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پیوند ناگسستنی شهید آوینی و هنر انقالب
همزمان با هفته هنر انقالب سمینار سینمایی در مازندران برگزار شد .دکتر داود ضامنی در
این محفل پژوهشی ،که با حضور تنی چند از هنرمندان و مدیران حوزه سینما و فیلمسازان
و اهالی رسانه برپا شد پیرامون شهید سیدمرتضی آوینی سخنرانی کرد.
بخشی از سخنان وی در این سمینار به این شرح است:

« شــهید مرتضی آوینی» و هنر انقالب با یکدیگر
گره خوردهاند .او هم در حوزه تولید مفاهیم و گزاره
های مربوط به چیســتی هنر انقــاب و خصوصاً
ســینما ،اندیشــه ورزی کرده و هم بعنوان یک
هنرمند فعال ،آثار هنریای را به تاسی از آموزههای
انقالب در حوزه سینمای مستند تولید کرده است.
سه چهار سالی است که در سالروز شهادت ایشان،
حوزه هنــری مجموعه برنامههایــی ذیل عنوان
«هفته هنر انقالب اسالمی » برگزار میکند .این
مناسبت بهانه خوبی است تا هر سال بحث و گفتگو
پیرامون آثار و افکار این بزرگمرد هنر و اندیشــه
ایران صورت پذیرد تا هنرمندان جوان ما گوهرهای
تازهای از دریای معرفت ایشان صید کنند .پرسش
آوینی از ســینما به ذات و جوهره آن بر میگردد.
پرسش آوینی از واقعیت سینمایی ،فراتر از مسأله
فــرم و محتوا بود .مســأله او چیســتی و ماهیت
سینما بود .آوینی بحث خودش را درباره ماهیت
سینما با انتقاد از نظام آموزشــی در دانشگاهها و
مدارس ســینمایی آغاز میکند .او معتقد بود در
مدرسههای سینمایی به جای «فلسفه سینما»،
تاریخ سینما تدریس میشــود .معتقد بود سینما
یکی از محصوالت تکنولوژیک تمدن غرب اســت
که نمیتوان آنرا جدا از مجموعه کلی تمدن غرب
شناخت .از نگاه آوینی اصالت «روش» و «ابزار» از
خصوصیات ذاتی و ماهوی تمدن غرب است .جهان
غیرغرب ابتدا مسحور همین ابزار و روش شد و از
این طریق «غایات» آنرا نیز پذیرفت.
شهید آوینی ســینما را یک «هنر تکنولوژیک»
میدانســت که عالوه بر وجوه فنی ،هنر را نیز در
خود دارد .البته منظور آوینی از تکنولوژی معنای
هایدگری آن اســت .آوینی عالوه برتکنولوژیک
بودن ســینما ،تعلق آن به مخاطب عام را ذات آن
قلمداد میکند و معتقد بود :سینما یک هنر محض
مثل نقاشی یا رمان نیســت .سینما با مردم شکل
میگیرد .به همین خاطــر خصیصه «جذابیت» و
«استغراق» در سینما مهم است .از دیدگاه آوینی
استغراق تماشاگر برای فیلم الزم است
جذابیت و
ِ
اما کافی نیست .بلکه بایستی به مرزهای جاذبیت
و جایگاه «خودآگاهی تماشاگر» نیز پرداخته شود.
از دید او مــا دو نوع جذابیت و اســتغراق در فیلم
داریم :یکی استغراق مثبت که قادر است مجموعه
ترسها ،خشمها و هیجانات تحریکشده در فیلم
را در خود حل کند و دیگری اســتغراق منفی که
مانع آزادی و عقل تماشــاگر میشــود .استغراق
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مثبت مفهومی شــبیه «پاالیش» یا کاتارسیس
دارد که ارسطو در کتاب فن شعر خود از آن سخن
میگوید و معتقد است تراژدی در نهایت انسان را
به یک پاالیش یا کاتارسیس میرساند .البته شدت
استغراق در بین تماشاگران متغیر است .آنچه که
من از نوشــتههای آوینی فهم کردم این است که
شدت اســتغراق از دید آوینی به «نفس» شخص
بر میگردد .او اعتقاد داشــت که اثــر فیلم نه در
پایانبندی و تیتراژ پایانی ،بلکه در نفس مخاطب
و دیالکتیک مخاطب و فیلم رخنمایی میکند.
سید شهیدان اهل قلم در مورد فرم و محتوا در فیلم
اعتقاد داشت :رابطه فرم و محتوا شبیه رابطه بدن
و روح است .این فرم اســت که محتوا را میسازد.
برای فهم درست فیلم میبایست ابتدا فرم و «بیان
سینمایی» را شــناخت نه اینکه در محتوا متوقف
شد .تقطیع ماهیت سینما به فرم و محتوا ،از دید
آوینی اص ً
ال صحیح نیســت .بلکه او سینما را یک
کلیت واحد میدانست و معتقد بود با تکنیک در
سینما «نحوی انکشــاف» صورت میگیرد که در
عین حال هم متضمن صورت اســت هم متضمن
معنا.
پرســش مهمی که آوینی مطرح کرد این بود که
آیا میتوان در فرم سینما هر محتوایی را ریخت؟
آنچه که از نوشــتههای آوینی برمیآید این است
که او معتقد بود نمیتــوان هر محتوایی را در فرم
سینمایی بیان کرد .پس واقعیت را چطور میتوان
در فرم سینما بیان کرد؟ آیا فیلمساز حق دارد از
هر نمادی برای بیان واقعیت استفاده کند؟ آوینی
به این سؤال پاســخ منفی میدهد .چون معتقد
بود فیلمسازی که به دنبال نمادسازی است اسیر
«سوبژکتیویســم» خواهد شــد .به همین دلیل
او اســتدالل میکرد ســینما هنر مدرن نیست.
چون هنر مدرن به دنبال ســوبژکتیویته اســت.
سوبژکتیویســم راهی به حقیقت و واقعیت ندارد.
چرا؟ چون هنرمند مدرن مسئله شخصی خود را
در اثرش طرح و دنبال میکند.
پس چطور میتوان از فرم سینما راهی به واقعیت
پیدا کرد؟ آوینی پاسخ میدهد تنها با بهرهگیری
از «نمادهای فطری» و سمبلهای فطری این کار
میسر خواهد شد .آوینی مبنای این نظریهاش را از
آموزههای قرآنی و دیدگاههای شهید مطهری در
باب فطرت وام میگیرد.
در نظریه فیلم شــهید آوینی ســینما نمیتواند
بازتاب واقعیت باشد .او تحقق واقعیت در سینما را
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غیرممکن میداند .چون معتقد بود ما در سینما همواره
با روایتی از واقعیت  -واقعیت برساخته و حداکثر برشی
از واقعیت مواجه هستیم .او اظهار می کند البته واقعیت
دو سطح دارد :واقعیت به مفهوم دنیایی ،زمینی و بشری
و واقعیت به مفهوم نفساالمر آن .او تأکید میکند که در
دنیای بیرون رئالیته وجود دارد نه واقعیت .آوینی برای
تشریح فهمی که از واقعیت سینمایی بدست آورده بود به
تمثیل متوسل میشود .او معتقد بود واقعیت سینمایی
شبیه رویاســت .همانطور که رؤیا بازتابدهنده جهان
درون افراد اســت فیلم هم بازتابدهنده جهان درون
فیلمساز است.
از دیــدگاه شــهید آوینی آن چیــزی که مــرز فیلم
مســتند را از فیلم داســتانی متمایز میکند اســتناد
به واقعیت ســینمایی اســت .او باور داشــت سینمای
مستند خاســتگاهاش واقعیت بیرونی است و سینمای
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داســتانی خاســتگاهش را از واقعیت درون فیلمساز الهام
میگیرد .آوینی به چهار مانع تحقق واقعیت در سینما اشاره
میکند که عبارتند از «:فاصله بین کارگردان و فیلمبردار»،
«ســنگینی تجهیزات ســینما» « ،واکنش خود به خودی
فیلمبردار»و«استریلیزاسیون»
استریلیزاســیون یعنی بردن همه چیز جنــگ درون یک
فضای ساختگی .او به تدریج دریافته بود که از طریق گفتگو
و مصاحبه میتوان به واقعیت جنگ پیبــرد .از نظر آوینی
«مصاحبــه» بهترین روش برای کشــف حقیقت و واقعیت
سینمای جنگ است .
آوینی بعدها اسم این سبک فیلمسازیاش را «اشراق» نامید.
اشراق یعنی عدم تصرف در واقعیت .اشراق یعنی آیینهسانی.
آوینی معتقد بود غایت فیلمساز بایستی دستیابی به واقعیت
بدون تصرف و دستکاری شده باشد .و این در سینمای مستند
آنهم از نوعی که آوینی آنرا تجربه و ابداع کرد ،شدنی است .اما
در سینمای داستانی امری است نزدیک به محال.

البته از نظر آوینی ،سینما ظرفیت بازتاب حقیقت جهان را دارد اما بینهایت دشوار است .از نظر او رسیدن
به این مرز تنها و تنها یک راه حل دارد و آنهم «آیینهسانی» یا ایندکسیکالیته است .آینهسانی یعنی آنکه
این آفرینش مجدد تا آنجا نزدیک به واقعیت باشــد که انگار هیچ تصرف و تغییری در آن صورت نگرفته
است .چطور این اتفاق صورت میپذیرد؟ آوینی پاسخ میدهد :فیلم ،اثر هنری فیلمساز و مظهر روح اوست.
و از این لحاظ همان قدر به واقعیت نزدیک است که ســازندهاش .فاصله میان فیلم و واقعیت به «التفات
وجودی» مؤلف وابسته است .التفات وجودی یعنی رابطه میان انسان و جهان .به میزانی که رابطه وجودی
فیلمساز و واقعیت شکل گیرد این واقعیت در اثر او هم ظهور میکند .پس برای نزدیکشدن به واقعیت
باید فرد از «خود» شروع کند.
آوینی با اشاره به آینهگونگی هنر سینما ،معتقد اســت زمانی که آینه در برابر مردم باشد واقعیت شکل
میگیرد و اگر بطرف خود فیلمساز بچرخد این سوبژکتیوته است که تبلور مییابد.
دغدغه آوینی «کشف حقیقت» بود نه صِ رف ساختن فیلم .او معتقد بود و گویا میخواست بگوید به سینما
جور دیگری هم میتوان نگریست .آوینی قطعاً به همه پرسشهای ما در باب ماهیت سینما پاسخ نداده
است .اما کوششهای نظری او و تأمالتی که در باب فلسفه سینما داشته واقعاً تحسینبرانگیز است .اما به
جرأت میتوان گفت بعد از انقالب شاید به تعداد انگشتان یک دست ما در سینما نظریهپرداز نداشتیم .و
البته شهید آوینی عالوه بر تجربه فیلمسازی ،یک نظریهپرداز بود و هست .به همین خاطر میتوان آثار و
نوشتههای او را بارها و بارها خواند و معارف تازهای از دل آن صید کرد.
شماره پانزدهم اردیبهشت1397
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گزارش

رضورت کشف و اعمتاد
به استعدادها و نبوغ جواانن در سیمنا
محمدرضا محدثی
برای رشد و بهبود وضعیت سینمای ایران نیاز به ورود
جوانان انقالبی هنرمند و توانا داریــم تا روح و جانی
تازه به سینمای کشوردمیده شود .یکی از مهم ترین
نهادهای که همواره گلــوگاه ورود جوانان انقالبی به
حوزه سینما و هنر بوده و هســت؛ نهاد انقالبی حوزه
هنری است .نهادی که برغم همه هجمههای جریانات
شبه روشنفکری و گعدههای لیبرالیستی همچنان بر
اصول و آرمانهای انقالب وفادار مانده است.
شکی نیست که حوزه هنری امروزه در حال دیده شدن
است؛ چرا که فراتر از یک سازمان در حال فعالیت است
و همانند یک میدان مغناطیسی قدرتمند روی همه
امور فرهنگی کشور تاثیرگذار بوده و هست.
این نهاد انقالبی در سالهای اخیر توانسته است نقش
مهم و حساس خود را در عرصه فرهنگ و هنر بهخوبی
ایفا نماید .این امر حاصل خواســتنهای مدیران این
نهاد و ایمان به توانســتنهای آنها اســت؛ چرا که
نیروهای انسانی جوان ،هوشمند و متعهدی دارد که
در اجرای درست نقش خود به آن کمک میکنند.
رهبری معظم انقالب در زمینه مسائل فرهنگی هنری
کشــور و به صورت مشخص در زمینه ســینما ابراز
ناامیدی کردند؛ و سینمای کشــور را راضی کننده و
موفق نمیدانند ،البته ،این میتواند هم خوب و هم بد
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است .بد بودنش مشخص است که نشان از کمکاری و
یا بیدقتی مدیریتهای فرهنگی کشور در تولیدات
ســینمایی دارد .اما از طرفی هم خوب است؛ چرا که
میدان را برای فعالیتهای هنرمندان انقالبی جوان باز
میگذارد تا با همان مدیریت جهادی و خالقیتهای
ناب خودی نشان دهند و ســینمای ایران را متحول
ســازند .این موضوع میتواند فرصتی برای نهادهای
همچون حوزه هنری باشــد تا با کشف استعدادهای
جوان و اعتماد به نبوغ آنها سینمای کشور را به آنچه
رهبری در نظر دارند نزدیک کنیم.
در سال گذشته سینمای ایران  82اثر را نمایش داده
اســت .این تعداد آثار هزینههای بسیاری در پروسه
تولید دارند .اما بازدهی الزم را نمیتوانند به دســت
بیاورند؛ چرا کــه  82اثر تولیدی تنهــا 180میلیارد
فروش داشته است .همین امر نشــان از عدم توانایی
الزم در جــذب مخاطبان و خانوادهها به ســالنهای
سینما است .بســیاری از فیلمهای تولیدی در سال
 96کیفیت الزم را نداشــته اند .این وضع ترسناک و
غیر قابل حل نیست .همچنان که نمیتوان به آن دل
خوش کرد .پس باید دست به کار شویم .برای رشد و
بهبود وضعیت ســینمای ایران الزم است به جوانان
انقالبی هنرمنــد و توانا تکیه کنیم تــا جانی تازه به
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سینمای کشور ببخشیم.
با توجه به بیانات رهبری ســینمای ایــران نیازمند
آمادهسازی بســترهای مناســب برای رشد و تحول
توســط جوانان اســت .این رشــد و زمینهســازی
با شناســایی اســتعدادهای جــوان انقالبی ،جذب،
آموزش و تربیت صحیح آنها صورت میپذیرد .کلید
پیشرفت ســینمای ایران در دســتان جوانان است.
بیش از هر زمانی در عرصه ســینما محتاج چرخش
نخبگانی هستیم .باید به نسل جوان سینمایی اهمیت
و برایشــان برنامهریزی الزم صورت بگیرد .ناگفته
نماند که بســیاری از همین هنرمندان جوان انقالبی
کشور که دارای استعدادهای قابل توجهی هم هستند
به طور مســتقیم و یا غیرمســتقیم با حــوزه هنری
ارتباط و پیوســتگی دارند .این نهاد از طریق مراکز و
مجموعههایی چون :باشگاه فیلم سوره و مرکز مستند
سوره ،مرکز انیمیشن ،مرکز تولید متن و  ...بیش از هر
زمانی قادر خواهد بود تا در سازمان دهی و حمایت از
جوانان نقش آفرین باشد.
تذکری که رهبری در یکی از دیدارهای خود با مدیران
و اهالی هنر فرمودند مبنی بر اینکه «هنر انقالبی تنها
رسیدگی به وقایع تاریخی سالهای  57و  58نیست
بلکه هنر انقالبی یعنی با چشــمانی بــاز به نیازهای
فرهنگی اجتماعی روز کشور رسیدگی کنیم» نکته
مهم و کلیدی است که عالوه بر این مطلب ،ایشان بر
فعالیتهای امید بخش به جامعه تاکید داشتند ،چرا
که بیشک امید به زندگی در هر جامعه باعث رشد و
شکوفایی آن خواهد شد.
یکی دیگر از نکاتی که رهبری به آن بارها اشاره و تاکید
داشــتند ،اقتباس ادبی از رمانهــای انقالب و دفاع
مقدس در تولیدات سینمایی و داستانی شهرستانها
است .با توجه به این فرمایش ایشــان الزم است که
مراکز استانی حوزه هنری و همه نهادهای دلسوز به
شکل جدی وارد عرصه تولیدات سینمایی و فیلمهای
داستانی شوند.

دیدگاه

اوج گیری نهضت سینماسازی حوزه هنری
یزدان عشــیری مدیر روابــط عمومی و امــور محافل
ســازمان ســینمایی حوزه هنری از برنامهریزی برای
افزایــش  4000صندلی به ظرفیت ســینماهای حوزه
هنری در ســالجاری و اوجگیری نهضت سینماسازی
حوزه هنری در شهرهای مختلف خبر داد.
وی گفت :حوزه هنری در ســه ماهه نخســت امسال
مطابق برنامه ریزی و اعالم قبلی  14سالن سینمایی را
به ناوگان سینمایی کشور اضافه میکند که از این تعداد،
دو سالن سینمایی در شهر تبریز ،سالن  2سینما یاسمن
شاهین شهراصفهان ،ســینما فرهنگ در فوالدشهر و
سینما فرهنگ میمه همزمان با عید مبعث تکمیل و راه
اندازی شده و تا دو ماه دیگر همزمان با عید سعید فطر
نیز ،سینما فلسطین بروجرد با ظرفیت  750صندلی و
پردیس سینمایی ســاحل واقع در اصفهان با دارا بودن
 ۹پرده نمایش افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.
به گفته وی؛ نهضت بازسازی ،تعمیر و نوسازی ناوگان
سینماهای حوزه هنری که در دو سال اخیر اوج گرفته،
در سال  97با قدرت و جدیت بیشتری ادامه مییابد.
مدیر روابط عمومی و امور محافل ســازمان سینمایی
حوزه هنری همچنین ،درباره پروژه هایی که نیمه دوم
سال به بهره برداری میرسند خاطرنشان ساخت :سالن
شماره  ۲سینما بهمن تهران و توسعه پردیس فرهنگی
سینمایی سپیده تهران به  ۳سالن نمایش ،سینما بهمن
اصفهان ،مجتمع فرهنگی تجاری ســیاهکل با ظرفیت

 280صندلی ،سالن  2و  3ســینما سپهر ساری ،سالن
سینما بهمن علویجه ،سالن  2سینما بهمن شهرکرد و
پردیس  29بهمن تبریز نیزاز جمله پروژههایی اســت
که توســط بهمن ســبز و با مدیریت مهندس محمود
کاظمی برای استفاده در اختیار ســینما دوستان قرار
خواهد گرفت.
وی با اشاره به ساختار پردیس سینمایی «ساحل» که
دارای ویژگیهای منحصر به فردی نسبت به سینماهای
کشور است یادآور شد :دو سالن سینمایی این پردیس
برای نخســتین بار در ســطح کشــور ویژه کودکان و
سینمای انیمیشن طراحی شــده ،ضمن اینکه سینما
ساحل مجهز به مهد کودک اســت.یعنی فردی که به
سینما میآید فرزند خود را به ســینما کودک تحویل
میدهد که البی این ســالنها به شــکل مهد کودک
خواهد بود .همچنین ،پردیس سینمایی ساحل دارای
یک ســالن روباز با نمای  ۳۳پل است که صدا از طریق
هدست به گوش مخاطبان خواهد رسید و در این شرایط
مخاطب در حین غذا خوردن از تماشای فیلم هم لذت
خواهد برد.
عشــیری با اشــاره به روند فعالیت این نهاد هنری در
عرصه فرهنگ ،هنر و ســینما عنوان کرد :حوزه هنری
به صورت جدی برای توســعه و تقویت زیرساختهای
سینما و ارتقای سالنهای سینمایی در قالب نوسازی،
تجهیز و بهسازی سینماها در تهران ،مراکز استانها و

شهرستانها ورود کرده و «سینماسازی» را به
عنوان یکی از ضرورتهای مهم جزو سیاستها
و اولویت فعالیتهای ســازمان سینمایی حوزه
هنری در سالجاری است.
وی یــادآوری شــد :حــوزه هنری در ســال
گذشــته نیز ،چندین پروژه بازسازی ،نوسازی
و سینماســازی را بــه ســرانجام رســانده که
بازسازی سینما آفریقا مشهد ،بازسازی و توسعه
ســینما قدس تبریز ،بازســازی کامل ســینما
«فلسطین»همدان به صورت دو سالنه ،بازسازی
و بهره برداری سینما «فلسطین»اصفهان و اولین
پردیس ســینمایی اصفهان به نام «خانواده» با
چهار سالن ،بازسازی ســینما «آزادی» ارومیه،
بازسازی سینما «آزادی» آبادان ،بازسازی سینما
بهمن تهران و  ...از جمله نمونه های آن است.
به گفته وی؛ معضل کمبود ســالن استاندارد در
کشور یکی از مهمترین مشکالت سینمای ایران
اســت و طبیعی است با تســریع روند بازسازی
سالنها ،میتوان گام مؤثری در اعتالی سینمای
ایران برداشت.
عشیری خاطرنشــان ســاخت :در حالی که بر
اساس حداقل استانداردها باید به ازای هر 100
هزار نفر یک سالن سینما وجود داشته باشد امار
ســالنهای ســینمایی موجود در سطح کشور
بسیار پایینتر از این استانداردهاست.
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دیدگاه

چراغهای روشن
محمود کاظمی
اکران نوروزی یکــی از مهمترین فصلهای اکران
در ســینمای ایران را پشت ســر گذاشتیم .به لطف
خداوند متعال و با همکاری دوستانم در موسسه بهمن
سبز ،وضعیت فروش فیلمها در نخستین روزهای
سال  97امیدوارکننده بود و طبق آماری که به دست
آوردیم نسبت به سال پیش  33درصد به مخاطبان
سینماهای حوزه هنری افزوده شــده و  40درصد
رشــد فروش داشتهایم.
این همه اهداف موسسه بهمن ســبز در سال 97
نیست ،روشن شدن چراغ گیشه در روزهای عید نشان
دهنده این موضوع اســت که با برنامه ریزی صحیح
و توجه به شــیوه اکران فیلم و چینش ســانسها
میتوان از امتیاز اکران فیلمهای جذاب و مخاطب
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پسند اســتفاده کرد .در طول سال ،عالوه بر حفظ
این روند باید به دنبال راهکارهایی تازه برای جذب
مخاطب باشیم .راهکارهایی متناسب با انواع
فیلمهایی که در ســبد اکران قرار میگیرند و باید
به دست تماشاگران برسند.
نکته مهم بعــدی که باید بــا مدیران
امورســینمایی در میان بگذارم ،توجه به وضعیت
سینماهایشــان اســت .بخشــی از کار مدیران
ستادی در بهمن ســبز ،بررسی و تحلیل وضعیت
فــروش و جذب مخاطب در ســینماهای مختلف
این موسسه است .آمارهایی که به دقت تجزیه و
تحلیل شده اگرچه از رشد بعضی ســینماها در
چند استان خبر میدهد اما متاسفانه درباره بعضی
ســینماها شــاهد افت فــروش هســتیم .این
روند اگر درمان نشــود و استمرار یابد ،موقعیت این
سینماها را در جدول فروش با مشکل مواجه میکند
و تداوم این وضعیت به نتایج منفی میانجامد.
مدیــران محترم امور سینمایی که بر شرایط کاری
خود اشراف دارند باید مانع افت فروش و ریزش
مخاطب شوند .نکته قابل توجه بعدی افتتاح رسمی
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سینما قدس« تبریز» در هفته هنر انقالب اسالمی
است .خوشبختانه و به لطف خداوند متعال موسسه
بهمن سبز توانست بازسازی و به سازی «سینما
قدس» را طبق برنامه و با کیفیتی قابل توجه به پایان
برساند .شهر تاریخی و فرهنگی تبریز بستری مناسب
برای جذب مخاطب است و متاسفانه ،سینماهایی
که در این شــهر وجود دارند ،شایسته و در خور
شــان مردم فرهنگ دوست این منطقه نیســتند.
بازســازی سینما «قدس»اولین گام موسسه بهمن
ســبز برای ارتقای سیستم نمایشی این شهر است.
امیدوارم در سال جدید و روزهای پیش رو با مساعدت
مســئوالن استانی و نهادهای فرهنگــی مربوطه،
روند تجهیز ،نوســازی و بازســازی ســینماهای
اســتان آذربایجان شرقی تسریع شــود .استقبال از
اکــران نوروزی نشــان داد که تماشــاگران تبریزی
در صورت تامین خواستهها و سالیق شان حتما به
سینما خواهند رفت و از تماشای تولیدات سینمای
ایران روی پرده لذت خواهند برد ،تالش خواهیم کرد
این نیاز و دغدغه را رفع کنیم.

دیدگاه
امیرحسین کوهپایهای کارگردان برنامه «درحلقه رندان»

در جستجوی خندههای عمیق ،نه سطحی
یکی دیگر از برنامههای مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری که برای پخش در تلویزیون آماده
میشود ،برنامه «درحلقه رندان» است .با امیرحسین کوهپایهای در رابطه با فرم و محتوای این
برنامه تازه نفس گفتگو کردیم.

این کارگردان جوان در ابتــدای گفتگو و درخصوص
ایده اصلی راه انــدازی آن گفت :برنامــه «در حلقه
رندان» براساس نشســتهای شب شعر طنزی است
که هرماه ،در حوزه هنری برگزار میشــود و ایده آن
از همان نشستها برداشته شــده .در شب شعر «در
حلقه رندان» شاعران جوان و پیشکسوت عرصه طنز
دورهم جمع میشوند ،به شــعر خوانی میپردازند و
دغدغههای روز را در قالب طنز بیان میکنند .باتوجه
به مضامین این نشســتها ما یک ایده اولیه را طرح
کردیم و مدیران حوزه هنری از آن اســتقبال کردند،
ایده را تکمیل کردند و ما توانستیم برنامه «در حلقه
رندان» را برای تلویزیون آمــاده کنیم ،برنامهای که
براساس یک طنز ادبی ساخته ،نوشته و اجرا میشود.
کارگردان «درحلقه رندان» در رابطه با حال و هوای
این برنامه نیز گفت :برنامه ما شاید برخالف برنامههای
طنز تلویزیون ،طنز خیلی عمیــق و در بعضی موارد
تلخی داشته باشــد .هر هفته یکی از شعرای طنز از
میان افراد پیشکســوت مثل آقای فیــض و یا دکتر
امینی و همینطور شاعران جوانتری که تازه وارد این
عرصه شدند و با استعداد خوبی که داشتند ،پیشرفت
کردند ،به عنوان مجری  -مهمان برنامه را اجرا میکند
و این افراد در هر قسمت راجع به یک سری موضوعات
خاص صحبت میکنند .این صحبتها همه در قالب
طنزهای عمیق و بعضا تلخ مطرح میشود و با رعایت
خط قرمزهای تلویزیون ،به مسائل روز هم اشاره دارد.
به طور کلی دوســتانی که اجرای برنامــه را برعهده
دارند سعی میکنند مســائل را طوری بیان کنند که
هم دغدغهمند باشد و هم اینکه به هر نحوی به دنبال
خنداندن مخاطب نباشند .هدف ما فقط خنده نیست،
بلکه بیشتر به دنبال این هستیم که مخاطب را به فکر
کردن وادار کنیم ،بیشــتر دوستانی که در این برنامه

حضور دارند ،میخواهند از طریق «درحلقه رندان»
حرفشــان را بزنند و جامعه را در جاهایی که حس
میکنند ،درجا مانده حرکت بدهند و تلنگر بزنند.
این برنامه در  24قسمت  45دقیقهای تولید میشود
که آیتمهای مختلفــی هم دارد« ،چنــد آیتم ثابت
برای درحلقه رندان در نظر گرفته شــده مثل بخش
«ترجمان مشعشــع» که در آن که اشــعار قدیمی
فارسی به زبان انگلیســی ترجمه میشود و در خالل
این ترجمهها یک ســری مســائل مرتبط با موضوع
برنامه نیز بیان میشــود .بخش دیگــر برنامه «زنده
گیری خویش انداز» اســت که باتوجه به رشد فضای
مجازی ،حال و هوایی نزدیک به آن فضا دارد و علیرضا
لبش آن را به اجرا درمیآورد .در هر قسمت هم یک
بخش تذکره نویســی در مورد موضوع برنامه داریم د
که انیمیشن است و توســط یک تیم انیمیشن ساز با
روش کات اوت انجام شده است .آیتم اولیه هر برنامه
نیز به حالت بازجویی طراحی شــده کــه اجرای آن
برعهده صابر قدیمی اســت که در این بخش ،مجری
مهمانهای برنامه خودشــان را معرفی میکنند ،از
کارنامه هنریشان میگویند و به سواالتی که اکثرا تم
طنز دارند نیز پاسخ میدهند .بعد از این بخش اولیه
هم مجری مهمان در چند پالتو راجع به موضوعاتی
که یا خودشان مشخص کردند یا ما در اختیارشان قرار
دایدیم صحبت میکنند.
مهمترین برنامه در ژانر شعر طنز ،مسابقه «قند پهلو»
بود ،که کوهپایهای معتقد است این برنامه کاملتر از
قند پهلوست :بعد از مسابقه قند پهلو دیگر آنطور که
باید به شــعر طنز و ادبیات طنز و فاخر اصال پرداخته
نشده ،البته برنامه قند پهلو هم چون مسابقه بود هیچ
وقت در آن به طور مســتقیم نظــرات و دیدگاههای
شاعران این حوزه بیان نشد ،اما حاال این مجالی برای

شعراست که با امضای خودشــان بتوانند مطالبشان را
برای بینندگان تلویزیون بیان کنند.
سوژههای اصلی و موضوع هر قسمت از «درحلقه رندان»
متفاوت است و نکات ریز و درشت مختلفی را نیز شامل
میشــود ،از معضالت مربوط به محیط زیست گرفته تا
ایدههای به ظاهر ساده دیگر مثل کاله که خود شاعران
آنها را انتخاب کردهاند و به عنوان سوژههای طنز از آنها
استفاده میکنند .انتخاب سوژهها و فرم روایت این برنامه
باعث شده کارگردان آن «درحلقه رندان» را یک اثر ویژه
بداند« :فکر میکنم این برنامه جایگاه متفاوتی در میان
آثار طنز خواهد داشت .یک نکته جالب درخصوص این
برنامه این است که ما میخواهیم در زمینه طنز سلیقه
ســازی انجام دهیم و به همین خاطر کامال از طنزهای
کالمی و ســطحی فاصله گرفتیم و به سمت طنز عمیق
پیش رفتهایم .زمانی که مجله «گل آقا» منتشر میشد،
جنس خندههایی که مردم با خواندن مطالب این مجله
بر لبشــان مینشســت ،با جنس خندههای حاصله از
کتابها و مجالت طنز دیگر فرق داشت ،البته ما خودمان
را در جایگاه گل آقا نمیبینیم ولی تالش میکنیم که به
روش متفاوتتری مخاطب را به وجد بیاوریم ،خندهای
عمیق که قرار است همراه با فکر ،نگاه جدید و اصالحگری
باشد».
برنامه «درحلقــه رندان» که در حال حاضر  9قســمت
اولیه آن را ساخته شــده ،این روزها در حال تولید است
و تیم ســازنده آن قصد دارند بعــد از بازخوردهایی که
از قســمتهای ابتدایی آن گرفتند ،به سراغ فصلهای
بعدی آن برونــد .البته هنوز شــبکه نمایش دهنده این
برنامه قطعی نشــده اما گزینههای اصلی شبکههای سه
و نسیم هستند.

شماره پانزدهم اردیبهشت1397

23

در نشست مشترک مدیر شبکه المنار در تهران با رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری مطرح شد

لزوم تعامل برای همکاری و تولیدات مشترک منطقهای و بینالمللی

مدیر دفرت شبکه املنار لبنان در تهران گفت :جایگاه حوزه هرنی در معادالت هرنی و سینامیی ایران تاثیرگذار است
نبیل حموده مدیر دفتر شبکه المنار لبنان
در تهران با حضور در سازمان سینمایی
حوزه هنری با محمد حمزه زاده دیدار
کرد .در این نشست محمد حمزه زاده رئیس سازمان
سینمایی حوزه هنری عنوان کرد :شبکه المنار یکی
از شبکههای پیشگام در منطقه و جهان اسالم است.
با گفتمان و استراتژی جمهوری اسالمی همراه است.
دغدغهها و مالحظات آن را میشناسد .از ظرفیت،
شرایط و امکانات بسیار خوبی برخوردار است که قطعا،
از طریق مشارکت و تعامل ،حوزه هنری میتواند از
این ظرفیتها بهره مند شود و متقابال به دلیل جایگاه
راهبردی مهمی که حوزه هنری در هنر و سینمای
ایران دارد در عرصههای گوناگون میتواند خدمات
24

متقابل ارائه دهد.
وی ادامه داد :برخی مراکز حوزه هنری از جمله مرکز
مستند سوره ،باشگاه فیلم سوره و مرکز تلویزیون
و انیمیشن سوره در زمینه تولید آثار میتوانند از
کمکها و امکانات این شبکه در نقاط مختلف منطقه
و جهان اسالم استفاده کنند .همچنین ،میتوان
تولیدات مشترک داشت؛ آثاری که در سوریه و لبنان
یا حتی ،یمن قابل پیگیری و تولید هستند.
رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری همچنین
خاطرنشان ساخت :متقابال بخش عمدهای از تولیدات
و محصوالت حوزه هنری و سازمان سینمایی حوزه
همسو با افق نگاه کالن شبکه المنار است .بویژه،
برخی از آثار مرکز مستند سوره را که با رویکردهای
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بینالمللی و منطقهای تولید میشوند ،میتوان برای
پخش در این شبکه در نظر گرفت.
بر پایه این گزارش ،در این نشست ،نبیل حموده با
اشاره به جایگاه تاثیرگذار حوزه هنری در معادالت
هنری و سینمایی ایران تصریح کرد :تشکیالتی
مانند حوزه هنری با توجه به گستردگی و تنوع در
فعالیتهای هنری و سینمایی منحصربفرد است.
چنین چیزی الگوی موفق خوبی برای بسیاری از
کشورهاست.
وی با بیان اینکه شبکه المنار از سال  2000که تاسیس
شد به مثابه مهم ترین و جدی ترین شبکه و رسانه
مقاومت ایفای نقش می کند .خاطرنشان ساخت:
المنار امروز جایگاه خودش را در میان رسانههای ضد

وی اضافه کرد :متاسفانه ،چنان فضاسازی و ذائقه
سازی کردند که در کشورهای عربی و شمال آفریقا
توجه و جستجوی شدیدی نسبت به فیلمها و
سریا لهای ترکی شکل گرفته است .حتی از فاز
سریا لهای تاریخی هم خارج شدند و وارد فاز
سریا لها و مضامین اجتماعی و عشقی و فرهنگی
هم شدند.
مدیر دفتر شبکه المنار در تهران عنوان کرد :از آن
جایی که ما به لحاظ فکری و فرهنگی نزدیک هستیم
و تشیع وجه مشترک ماست و در راهبردها و هدف
گذاریها ،با یکدیگر فاصله نداریم می توانیم در زمینه
همکاریها قویتر و وسیعتر عمل کنیم.
وی تاکید کرد :نیاز است یک همکاری و تعامالت
فیمابین ترسیم کنیم .هم حوزه می تواند از
ظرفیتهایی که المنار در لبنان و منطقه و هر جایی
که لبنانیها حضور دارند مانند :اروپا ،آمریکای جنوبی
و ...استفاده کند و متقابال ما هم همین دغدغه و نگاه
را داریم .به عنوان مثال در دهه فجر به صورت خاص و
متمرکز نگاه کردیم روی پیشرفت ایران در زمینههای
مختلف دفاعی ،انرژی ،صنعت ،پزشکی ،پل سازی،
حتی تجمیع زباله و  ...همچنین برنامههایی تولید
می کنیم برای معرفی سینمای ایران .سینمایی
که جنبههای بینالمللی دارد .پخش فیلم به همراه
گفتگوهایی با کارگردانان ایرانی .چون هنوز به
استثنای چندتایی که شاخص ،فیلمسازان ایرانی در
کشورهای عربی معروف نیستند.
وی گفت :ما حتی برنامههای دیگری هم پیش بینی
کردیم و از فیلمسازان دعوت کردیم تا به لبنان
بیایند و آن جا برنامههای میزگرد،گفتگو و پخش

فیلمهایشان را انجام دادیم .کارگردانانی همچون
مجید مجیدی و تعدادی از فیلمسازان و بازیگران
حوزه سینمای دفاع مقدس.
به گفته وی ،این گونه تعامالت بازخوردهای خوبی
را به همراه دارد و باعث میشود ترددشان به ایران
زیادشود و دنبال برقراری ارتباط و تولیدات مشترک
باشند.
نبیل حموده خاطرنشان ساخت :فیلمهای تولیدی
حوزه هنری فیلمهای غنی و خوبی هستند .بیشتر
جنبههای انسانی و اخالقی و خانواده را دنبال میکنند.
من برخی از فیلمهای حوزه را دیدم« .یک حبه قند»
و «حوض نقاشی» و  ...که هم کارکرد داخلی و تاثیرات
بینالمللی دارند .قطعا ،در خیلی از کشورهای اسالمی
از این سبک فیلمها استقبال میشود.
وی ادامه داد :ما در راستای همکاریها سعی میکنیم
این زمینهها بسطش دهیم .از اهمیت و کارکردهای
حوزه هنری همواره توسط حزب اهلل لبنان و مسئوالن
فرهنگی آن تعریف و تمجید م شود .ما دوست داریم
گستردگی کار را بیشتر کنیم .نکته مهم اینکه از
طریق شبکه المنار شما با بیش از  250میلیون
جمعیت کشورهای عربی ارتباط برقرار میکنید.
انشاهلل بتوانیم از فیلمها و مستندها برای معرفی
بیشتر و بهتر ایران و فرهنگ ایران استفاده کنیم.
شایان ذکر است در این نشست مریم نقیبی مدیر
بازرگانی و بینالمللی حوزه و آقایان :احسان کاوه
مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن سوره ،محسن یزدی
مدیر مرکز مستند سوره ،یزدان عشیری مدیر روابط
عمومی و امور محافل سازمان سینمایی حوزه هنری
حضور داشتند.

صهیونیستی و ضدآمریکایی پیدا کرده است.
حموده با اشاره به لزوم تعامل میان حوزه هنری
و شبکه المنار یادآور شد :در مقطعی محصوالت
سینمایی و سریالهای تلویزیونی ایران در کشورهای
منطقه به راحتی فروخته میشد .مجموعههای مثل
میوه ممنوعه ،اغما ،یوسف پیامبر و  ...ولی االن شرایط
پیچیده شده است .در این شرایط ترکیه و تر کها
آثارشان را نفوذ و گسترش دادهاند؛ مثل سریال حریم
سلطان .صنعت سینماسازی و فیلم و سریال سازی
ترکیه دارد کشورهای عربی را تسخیر میکند.

فیلمهای حوزه هنری هم کارکرد
داخلی و هم تاثیرات بینالمللی
دارند.

قطعا ،در خیلی از کشورهای

اسالمی از این سبک فیلمها استقبال
میشود.
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در مراسم رونمایی از پوستر «لوپتو» مطرح شد:

تبدیل انیمیشن به یک هنر -صنعت راهبرد حوزه هنری
در مراسم رونمایی از پوستر انیمیشن «لوپتو» محصول مرکز تلویزیون و انیمیشن
حوزه هنری ،اکبر منانی پیشکسوت دوبله مورد تقدیر قرار گرفت.
مراسم رونمایی از پوستر انیمیشن سینمایی «لوپتو» به همراه تجلیل از مقام دوبلور
پیشکسوت اکبر منانی  9اردیبهشت در تماشاخانه مهر حوزه هنری با حضور محمد
حمزهزاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری ،احسان کاوه مدیر مرکز تلویزیون و
انیمیشن سوره ،یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و امور محافل سازمان سینمایی
حوزه هنری ،عوامل انیمیشن و اجرای محمدرضا شیرخانلو برگزار شد.

26
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عباس عسگری کارگردان انیمیشــن «لوپتو» در ابتدای مراسم با اشاره
به اینکه تیم برگزاری این اثر از اهالی کرمان هســتند ،گفت :کلمه لوپتو
به معنی لعبت یعنی عروسک اســت و در کرمان بسیار استفاده میشود.
این اثر به مدت  ۲سال با یک تیم حرفه ای و کاربلد دنبال شد که از لحاظ
تکنیکی در سطح باالیی قرار دارند.
وی افزود :یکی دیگر از ویژگیهای اصلی این انیمیشــن صدای خاطره

گزارش

در این  ۶۰سالی که مشغول

کار هستم این دومین بار است که
در چنین جمعی شرکت میکنم.

شاید دوبلور باشم اما ناطق خوبی
نیستم .من اولین کسی بودم که
انیمیشن دوبله کردم زمانیکه

کسی چنین تجربه ای نداشت.

انگیز پیشکسوتان دوبله اســت که من شخصا بسیار
از شنیدن شان لذت میبرم .امیدوارم این انیمیشن
زمان اکران از فروش قابل توجهی برخوردار شــود و
کودکان این نســل دوباره به دیدن کارهای سینمای
ایران عالقه نشــان دهند .در حال حاضر «فیلشاه»
نماینــده ســینمای کودک اســت که بــا فروش ۴
میلیاردی خود ما را هم امیدوار کرده است.
در ادامه محمدحســین صادقی تهیه کننده این اثر
نیز بیان کرد :انیمیشــن «لوپتو» یــک تیم  ۳۰نفره
دارد که در بخش صدا با دوبلورهای پیشکســوت و
تراز اول همکاری خوبی را رقم زده است .این اثر یکی
از ســختترین پروژههای زندگی من بود و به عشق
بچههای ایران ساخته شــد .ما با کارتونهایی بزرگ
شدیم که تولید کشورهای دیگر بوده و هیچ ارتباطی
با فرهنگ ما نداشتند.
وی ادامــه داد :ما تــاش میکنیم تا بعــد از این
کاراکترهای ایرانی را برای بچهها خاطره ساز کنیم.
این انیمیشن قصهای جذاب دارد و از قصهها و معاری
ایرانی الهام گرفته است که در ترکیب با فضایی هنری
و فانتزی بنــا دارد لحظاتی مفــرح و دیدنی را برای
تماشاگر خلق کند.
احســان کاوه دیگر تهیهکننده این اثر و مدیر مرکز
تلویزیون و انیمیشــن حوزه هنری نیز اظهار کرد :بر
اســاس راهبردهایی که حوزه هنری در نظر گرفته
است انیمیشــن باید به یک هنر-صنعت تبدیل شود
تا جایی که بتواند مشکل اشتغال را حل کند .ما این
روزهای در شهرهای مختلف درگیر معضالت جدیدی
هستیم .برایم مهم بود درباره بحران آب که این روزها
به خصوص در شهر کرمان نمود بیشتری دارد اثری
بسازیم.
کاوه بیان کرد :ایــن معضالت گاهی باعث مهاجرت
بومیان یک منطقه بــه مناطق دیگر میشــود .اگر
بتوانیم کاری کنیم تا این تولیدات سراســری شود
شاید بتوانیم برخی از مسایل را با کمک یکدیگر حل
کنیم .با شــناخت شرکت فراســوی ابعاد ،انیمیشن
«لوپتو» تولید شد و با همکاری تیم انیمیشن خراسان
رضوی هم «آقای گوزن» را به تولید رساندیم که مورد
تقدیر جشواره فجر نیز قرار گرفت و در جشواره انسی
نیز پذیرفته شده است .امیدواریم که بتوانیم با یافتن
سرمایه گذار خارجی انیمیشــن را به ب ُعد اقتصادی
خود نزدیکتر کنیم.
وی اشاره کرد :شخصیتهای این اثر قابلیت دارند تا
بعدا از دل هر کدام خرده داستانهایی متولد شده و
سوژه یک فیلم یا سریال مستقل شوند .برای هر یک
از این پروژهها برنامه اقتصادی تعریف شــده اســت
و امیدواریــم بتوانیم این پروژهها را در اســتانهای
مختلف به اجرا درآوریم.
سعید شــیخزاده دیگر مهمان این مراسم نیز بیان
کرد :ما نسلی بودیم که چوب اســتاد را بیش از مهر
شان تجربه کردیم به همین خاطر امروز نسل خوبی
در دوبله پرورش پیدا کرد امیدوارم شرایط اقتصادی

و اجتماعی اجازه دهد که ما هم بتوانیم بر نسلهای
آینده چنین تاثیری بگذاریم.
وی افزود :ابتدا کلمه لوپتو برایم سخت بود اما بعد که
متوجه معنی شدم بسیار خوشم آمد و گفتم کاش آنها
که به فرهنگستان ادبیات و زبان فارسی توجه دارند
کمی دایره تحقیقات شان را وسیع تر میکردند و به
جای عبارات ترکیبی مثل اســباب بازی از واژه هم
معنی آن یعنی لوپتو استفاده میکردند .این انیمیشن
میتواند راه «فیلمشــاه» را در جذب مخاطب ادامه
دهد ولی یادمان باشــد هیچکس با هزینه شخصی
نمیتواند انیمیشن بســازد بلکه ارگانها هستند که
باید حمایت کنند.
وی همچنین در تقدیر از مقام اکبر منانی پیشکسوت
دوبله گفت :درسهایی که استادانی چون اکبر منانی
به ما دادند امروز سطح دوبله پیشرفت کرده است .این
صداها ماندگارند چون در خاطر مردم جای گرفته اند
ولی متاسفانه در همین عالم هنر هم قدرشان را آنطور
که باید نمیدانیم .چه بســیار بازیگرانی که به واسطه
صدای این عزیزان جایزه گرفتــه اند اما هیچ نامی از
اینها برده نشــد .در صورتی که حتما خللی در صدا
وجود داشــته که در این عصر و زمانه به جای صدای
شان از دوبلور استفاده کرده اند.
وی عنوان کرد :اکبر منانی پدر دوبله انیمیشن ایران
است و به خیلی از شخصیتهای حقیقی مثل «پوآرو»
و کارتونی مثل زبل خان جان و هویت بخشیده است.
امیدوارم جامعه هنر بعد از این بیشــتر قدر عزیزان
پیشکسوت را بداند.
پس از این ســخنان و پخش کلیپی از پشت صحنه
این انیمیشن اکبر منانی روی صحنه آمد و بیان کرد:
در این  ۶۰سالی که مشــغول کار هستم این دومین
بار اســت که در چنین جمعی شرکت میکنم .شاید
دوبلور باشم اما ناطق خوبی نیستم .من اولین کسی
بودم که انیمیشــن دوبله کردم زمانیکه کسی چنین
تجربه ای نداشت.
ســال  ۱۳۳۹کارتونی به نام «کیمبا» به ایران آمد
که بعدها از روی آن انیمیشنهایی چون «شیرشاه»
ساخته شد و من جای بچه آهو صحبت میکردم .پس
از آن هم در انیمیشن «عصر حجر» صحبت کردم و
تا امروز کارتونهای بســیاری را گفتم .البته در ۱۲
سال اخیر کم کارتر شدم .گویندگان جوان دوبله باید
بدانند کار دوبله انیمیشــن از فیلم خیلی ســختتر
است و واقعا باید با همه احســاس شان به کاراکترها
جان بدهند.
وی در پایان اشــاره کرد :قدیمها بــه فروش کمتر
توجه میکردیم و همه عشــق مــان کار کردن بود.
شــبانه روز کار میکردیم و به جرات میتوانم بگویم
من  ۲۰۰سال کاری کار کرده ام .به نظر من گویندگان
مظلوم هســتند و خیلی به آنها توجه نمیشود تنها
خوشحالی ما این است که در دل مردم هستیم و آنها
همیشه به ما لطف دارند.
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گفتگو

انیمیشن «لوپتو»
را به عشق بچههای
سرزمینمان میسازیم
تهیهکننده انیمیشــن «لوپتو» گفت :ما این را به
عشق بچههای سرزمینمان میسازیم .دوست داریم
کودکان سرزمینمان با شخصیت انیمیشنهای ایرانی
خاطرات کودکیشان را بسازند.
محمدحســین صادقی تهیهکننده این انیمیشن
نیز اعتقــاد دارد «لوپتــو» توانایی ایــن را دارد که
به انیمیشــنی نوســتالژیک برای نســلهای آتی
تبدیل شــود :ما این انیمیشــن را به عشق بچههای
ســرزمینمان میســازیم ،زیرا خودمان در دوران
کودکی با شخصیتهای کارتنهای خارجی ارتباط
برقرار کردیم ولی حــاال میخواهیم بچههای ایرانی
با شخصیتهای ایرانی در انیمیشنها ارتباط برقرار
کنند و بزرگ شوند ،امیدوارم «لوپتو» نماینده خوبی
برای انیمیشن ایران باشد.
عباس عسگری کارگردان انیمیشــن «لوپتو» در
رابطه با نوع تلفظ و معنی نــام متفاوت اثرش گفت:
«لوپتــو» یک کلمــه اصیــل کرمانی اســت که به
عروسکهای دست ساز قدیمی گفته میشود و این
انیمیشــن نیز در کرمان تولید شده است و به همین
خاطر از این نام استفاده کردیم.
اینکه چرا و چطــور اســتودیویی در کرمان لقب
ســازنده اولین انیمیشــن حوزه هنــری را به خود
اختصاص داد ،ســوالی است که احســان کاوه ،تهیه
کننده این انیمیشن و مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن
حوزه هنری پاسخ مناسبی برای آن دارد :با توجه به
راهبردی که معاونت سینمایی حوزه هنری برای ما
ترسیم کرده ،تالش میکنیم انیمیشن را به یک هنر
صنعت تبدیــل کنیم تا بتوانیم اشــتغال هنرمندان
داخلی را تامین کنیم .اگر بتوانیم در حوزه انیمیشن
در سراسر کشور تولید داشته باشــیم شاید بتوانیم
بسیاری از مشکالت در حوزه اشتغال را برطرف کنیم.
خوشبختانه این سیاست در استانهایی مانند کرمان
28
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و خراسان رضوی دنبال شده و موفقیتهایی را هم به
دست آورده است .انیمیشن «لوپتو» به عنوان اولین
انیمیشن سینمایی در کرمان ساخته شده و انیمیشن
کوتاه «آقای گوزن» نیز در جشنواره جهانی فیلم فجر
مورد تقدیر قرار گرفت و در جشنوارههای معتبر بین
المللی مثل انسی و زاگرب پذیرفته شد.
او البته از طرحهای جذاب دیگــری هم در رابطه
با انیمیشــن ســینمایی «لوپتو» خبر داد :انیمیشن
«لوپتو» بــه گونهای ســاخته شــده که بتــوان از
شــخصیتهای آن بــرای تولید ســریالهای دیگر
اســتفاده کنیم .نبایــد فراموش کرد که ســینمای
انیمیشــن بضاعتش برای اکران بســیار کم است به
همین دلیل محصوالت جانبی انیمیشن و توجه به آن
میتواند باعث سوددهی انیمیشن شود».
دوبله انیمیشــن «لوپتو» چند ماه پیش و با حضور
چهرههای شاخص دوبله ایران همچون اکبر منانی و
سعید شیخ زاده انجام شد ،شیخ زاده ،مدیر دوبالژ این
انیمیشن هم معتقد است که بچههای ایرانی ،نیاز به
آثار ایرانی دارند :بچههای ایرانی بی شک نیاز به فیلم
ایرانی دارند و باید به این مساله توجه ویژهای داشت،
همچنین نبایــد فراموش کرد که انیمیشــن نیاز به
حمایت دارد و این باید از طریق ارگانهای دولتی این
حمایت صورت گیرد .مثال در همین انیمیشن لوپتو،
نام این انیمیشــن به معنی اسباب بازی است ،چقدر
حیف که نامهایی این چنینی را ما فراموش کردهایم
و کلمهای سخت و ترکیبی مثل اسباب بازی را وارد
ادبیات خود کردهایم .آثاری از این دست میتوانند به
زنده شدن زبان شیرین فارسی نیز کمک کنند.
پوستر انیمیشن سینمایی لوپتو اوایل اردیبهشت
رونمایی شد و خود آن نیز به احتمال فراوان در پاییز
امسال اکران خواهد شد.

دیدگاه
نقیزاده:

«دیوار گتو» را در روز نکبت رونمایی میکنیم
محسن نقیزاده ،کارگردان و مستندساز،
با اشاره به اتمام تصویربرداری مستندش
با عنوان «دیوار گتــو» گفت :در این کار با
بررسی تاریخ یهودیت ،به چگونگی تشکیل
کشور جعلی اسرائیل پرداختیم.
محســن نقیزاده ،کارگردان و مستندســاز ،در
سخنانی درباره آخرین وضعیت تولید کار جدیدش
با عنوان «دیوار گتو» گفت :ساخت این مستند 40
دقیقهای از اواخر دیماه سال گذشته آغاز شده و در
حال حاضر در مراحل پایانی خود قرار دارد.
وی افزود :مستند «دیوار گتو» به آوارگی قوم یهود
میپردازد و تجربهای را کــه از این وضعیت در طول
تاریخ به دست آوردند مورد بررسی قرار میدهد .این
مستند ،آوارگی یهودیان کشــور لهستان ،ماجرای
ب ُخْ ُت ن َُّصر ،ماجرای کوروش و باز شدن پای یهودیان
به ایران را با مخاطبانش درمیان میگذارد.
این کارگردان ادامه داد :بخش دیگر مستند «دیوار
گتو» چگونگی تشــکیل کشــور جعلی اسرائیل را
مورد بررســی قرار میدهد .در حقیقت مخاطبان با
تماشای این مستند ضمن آشنایی با یهودیان ،تاریخ
و سرگذشت آنها با تاریخچه تاسیس دولت جعلی
اسرائیل آشنا میشوند.

نقیزاده خاطرنشــان کرد :مستند «دیوار گتو» بر
اســاس برنامه ریزیهای صورت گرفته باید تا عید
نوروز امســال به پایان میرســید .اما به دلیل دیر
اقدام کردن برای دریافــت مجوزهای الزم از انجمن
کلیمیان ،بخشی از تصویربرداری و مصاحبهها به بعد
از عید نوروز موکول شد .در حال حاضر تصویربرداری
مستند به صورت کامل به پایان رسیده است.
این کارگردان یادآور شد :برای تولید این مستند از
آقای دکتر همایون سامهیح رئیس انجمن کلیمیان
تهران و خاخام «یونس حمامی اللهزار» مرجع دینی
یهودیان کمک گرفتیم ،همچنین از عبادتشــان در
کنیسه ابریشمی و قبرستان آنها در خیابان خاوران
تهران هم فیلمبرداری کردیم.
نقیزاده عنوان کرد :مستند «دیوار گتو» همانند
کار قبلــی من «بومرنــگ» به صورت آرشــیوی و
مصاحبهای تولید شده است .در کنار اینکه با استفاده
از نریشن توضیحاتی را در مورد موضوع این مستند
به مخاطبان میدهیم.
وی اظهار داشــت :قــرآن مجید و تــورات ،کتب

مقدسی بودند که برای تحقیق و پژوهش ساخت
مســتند «دیوار گتو» اســتفاده کردیم .ضمن
اینکه از مستندها و آرشیوهای بسیاری که برای
یهودیان لهستان و مسئله فلسطین وجود داشت
به منظور غنیتر شدن این کار بهره بردیم.
این کارگردان تصریح کرد :اکران اولیه مستند
«دیوار گتو» را برای  25اردیبهشتماه مصادف
با «روز نکبت» که تاسیس کشور جعلی اسرائیل
است درنظر گرفتیم.
نقیزاده در پایان ســخنان خود با بیان اینکه
«دیوار گتــو» را بــرای حضــور و نمایش در
جشــنوارههای عمار و ســینما حقیقت درنظر
گرفته اســت ،گفت :در حــال هماهنگی برای
برگزاری اکرانهای دانشگاهی این مستند هم
هستیم؛ البته عالقهمندیم اکران ویژهای را هم
برای کلیمیان تهران برگزار کنیم تا آنها مستند
را تماشا کرده و آن را نقد کنند.

تصویری از کوچ یهودیان لهستان به ایران
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گزارش

دوبرابرشدنفروشنوروزی

سینماهای حوزه هنری

سینماهای حوزه هنری امسال جزو سینماهای پرمخاطب اکرانهای نوروزی بودند و
فروش برخی از این سینماها با وجود اینکه نرخ بلیت افزایش نداشته؛ دو برابر فروش
نوروزی در سال  ۹۶بود.
تعطیالت نوروز مهمترین و طوالنیترین تعطیالت رسمی کشور است و سینماگران همواره از
اکران آثار سینماییشان در این ایام استقبال کرده و حتی رایزنیهایی را پیش از شروع تعطیالت
برای مهیا کردن شرایط اکران در روزهای تعطیالت آغاز میکنند .سینماهای حوزه هنری امسال
جزو سینماهای پرمخاطب اکرانهای نوروزی بودند و فروش برخی از این سینماها با وجود اینکه
نرخ بلیت را افزایش نداده بودند دو برابر فروش نوروزی در سال  ۹۶بود.

مهدی نیک آئین مدیر سینمای سپیده تهران با اشــاره به اقبال خوب و دور از
انتظار مخاطبان از اکران نوروزی این سینما میگوید« :اکران نوروزی سینما سپیده
شامل فیلمهای «به وقت شام»« ،فیلشاه» و «فراری» بود .در این بین فیلم «فراری»
همانطور که انتظار میرفت فروش چندان مناسبی نداشت چراکه حال و هوای آن
مناسب اکران نوروزی نبود اما از فیلمهای «فیلشاه» و «به وقت شام» استقبال خیلی
خوبی به عمل آمد« .فیلشاه» در سالن دو سینما اکران شد و در تمامی سئانسها
سالن کامال پر میشد و گاهی حتی شرمنده مخاطبانی میشدیم که برای تهیه بلیت
مراجعه میکردند و از آنها میخواستیم به ســینماهای مجاوری که همین فیلم را
اکران کرده بودند مراجعه کنند».
نیک آئین در ادامه میگوید« :در کل از فروش فیلمها رضایت داریم و اگر بخواهم
وضعیت فروش نوروزی امسال را با اکران نوروزی سال گذشته که فیلمهای «ماجرای
نیمروز» و «نبرد خلیج فارس» در این سینما اکران شده بود مقایسه کنم باید بگویم
بیش از پنجاه درصد افزایش فروش و جذب مخاطب داشــتیم .ضمن اینکه سینما
سپیده چون بیشتر مورد اقبال قشر کارمند و دانشجو قرار میگیرد فروش مان پس
از پایان تعطیالت هم بسیار رضایت بخش است».
نیک آئین با ا شاره به اینکه سینما سپیده همواره از حضور دانشجویان استقبال
کرده میگوید« :سینما سپیده از قدیم پاتوق دانشــجویان بوده و هست و همواره
نرخ بلیت را ارزانتر از میزان مصوب ارائه کرده است .سینما سپیده سینمای ممتاز
است و نرخ بلیت سینماهای ممتاز طبق ابالغیه وزارت ارشاد ده هزار تومان است اما
قیمت بلیت در سینما سپیده هشت هزار تومان است و به این ترتیب سینما سپیده
ارزانترین نرخ بلیت را در میان تمام سینماهای ممتاز کشور دارد».
حسین کشاری مدیر سینما استقالل تهران نیز اقبال مردمی به اکران نوروزی این
ســینما را رضایت بخش توصیف کرده و میگوید« :سینما استقالل سرگروه فیلم
«التاری» بود و خوشبختانه استقبال بســیار خوبی از این فیلم در روزهای نوروز و
پس از آن شد و این استقبال همچنان نیز ادامه دارد».
مدیر سینما اســتقالل در ادامه میگوید« :پردیسها امسال بهای بلیت شان را
افزایش دادند اما بهای بلیت سینما استقالل همان نرخ سال گذشته یعنی ده هزار
تومان است .خوشحالیم این موضوع یعنی باال نبردن بهای بلیت تاثیر چندانی در
آمار فروش نداشت و خوشبختانه مردم از این فیلم استقبال کردند و راضی از سالن
خارج میشدند .سال گذشته فیلم «گشت ارشــاد  »2که اثری کمدی بود در ایام
نوروز اکران شد و فروش بســیار خوبی داشت .امسال و با توجه به غیرکمدی بودن
فیلم اکران نوروزی مان انتظار استقبالی در حد سال گذشته را نداشتیم اما مردم به
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همان اندازه از فیلم «التاری» نیز استقبال کردند .این استقبال همچنان و بخصوص
در روزهای سه شنبه که بلیت به صورت نیم بها به فروش میرسد ادامه دارد».
کشاری با اشاره به اینکه تنوع انتخاب فیلمها برای اکران نوروزی دارای اهمیت
است میگوید« :امســال چینش فیلمها برای اکران نوروزی بسیار منطقی و خوب
بود .مضامین فیلمها متنوع بود و همه سالیق و سنین را پوشش میداد .امسال اولین
سالی بود که انیمیشنی مخصوص کودکان در نوروز اکران شد و خانوادهها توانستند
فرزندان شان را هم در روزهای نوروز به تماشای «فیلشــاه» ببرند .در میان سایر
آثار نیز درام اجتماعی ،کمدی و تریلر دیده میشــد که توانستند طیف وسیعی از
مخاطبان را به سالنهای سینما جذب کنند».
کشاری «التاری» را فیلمی مناســب اکران نوروز دانسته و میگوید« :با توجه به
اقبال بسیار خوبی که از فیلم «التاری» در روزهای جشنواره دیده بودیم اکران این
فیلم برای ایام نوروزی تصمیمی درســت بود و اقبال خوب مخاطبان در سینمای
ســرگروه این فیلم نیز موید همین ادعاســت .این فیلم در زمان جشنواره بارها به
سئانسهای فوق العاده رسید که نشان از محبوبیت این اثر سینمایی دارد».
مصطفی حسینی مدیر امور سینمایی اصفهان نیز درباره اکرانهای نوروزی در
سینماهای حوزه هنری در این شهر میگوید« :فیلمهایی که در روزهای عید اکران
شدند متنوع و جذاب بودند و میزان استقبال مردمی از این فیلمها در سینماهای
اصفهان به حدی بود که فروش ما نسبت به همین ایام در سال گذشته رشد دوبرابری
داشت .به نظر من یکی از علل موفقیت اکران نوروزی چیدمان خوب فیلمها برای
اکران در تعطیالت بود .در این چیدمان همه مخاطبان و سلیقه همه مردم در نظر
گرفته شده بود که به فروش اکران نوروزی سال 97کمک کرد .این موفقیت به ما
ثابت کرد تنوع ژانر در اکران نوروزی نیز باید در نظر گرفته شود و اکران عید نباید
تنها منحصر به آثار کمدی نباشد».
حســینی در ادامه میگوید« :از همه فیلمهای اکران نوروز در اصفهان استقبال
خوبی به عمل آمد اما فروش فیلمهای «التاری»« ،به وقت شام» و «فیلشاه» بیش
از سایر فیلمها بود».
حسینی با اشــاره به اضافه نشدن بهای بلیتها در ســینماهای حوزه هنری در
اصفهان میگوید« :قیمت بلیتها تغییری نکرده است و با همین قیمت نیز فروش
آثار در ایام عید خوب بود اما باید توجه داشته باشــیم با توجه به اینکه بسیاری از
هزینههایی که یک ســینما دارد باال رفته و باید به تبع آن قیمت بلیت نیز افزایش
پیدا کند .اگر فیلم اکران شده مورد توجه مخاطب باشد و سینما نیز محیطی امن و
پر آرامش برای مردم باشد باال رفتن قیمت بلیت تاثیری در میزان مخاطب نخواهد
داشت».

گفتگو

« پلههای یک منبر»

روایت ممنوعیت روضهخوانی زمان رضا شاه و سبک زندگی اسالمی -ایرانی
کارگردان مستند نمایشی
«پلههای یک منبــر» بیان
کرد قصــد دارد این اثر را در
جشــنواره فیلــم رضوی که
محوریت دینی دارد رونمایی کند.
اصغر عباسی کارگردان مستند نمایشی
«پلههای یــک منبر» دربــاره تازهترین
فعالیتهــای خود گفــت :تصویربرداری
مستند نمایشی «پلههای یک منبر» تیر
ماه  ۹۶به پایان رســید و همزمان مراحل
تدوین ،صداگــذاری و جلو ههــای ویژه
در حال انجام اســت تا هفته آینده آماده
نمایش شــود .البته رونمایی آن را برای
اولین جشــنواره پیش رو یعنی جشنواره
رضوی گذاشــتیم که هم ،زمان برگزاری
آن نزدیک است هم محوریت دینی دارد.
وی افــزود :این پروژه را در ســه مقطع
فیلمبرداری کردیم چون بخشــی از آن
الزم بود که حتمــا در روزهای ماه محرم
و عاشــورا باشــد تا جمعیت وســیعی از
عزاداران حسینی را در قاب تصویر داشته
باشیم .این بخش عاشورای دو سال پیش
جلوی دوربین رفت .در فروردین  ۹۶نیز
بخــش دوم را ضبط کردیــم که حکایت
راویان داستان اســت و بخش سوم که به
بخش داستانی و بازسازی روزگار گذشته
از  ۱۳۳۰تا امروز مربوط می شد را اوایل

تابستان  ۹۶به پایان رساندیم.
عباسی با اشــاره به اینکه این اثر یک راوی کل و  ۲شاهد
دارد ،ادامه داد :سوژه اصلی این مستند مرد سالخورده ای
است که بیش از  ۸۰سال سن دارد و داییهایش توسط رژیم
پهلوی زمان رضاخان به جرم روضه خوانی به قتل رسیدند.
ما امروزه خیلی راحت در ایام محرم به عزاداری میپردازیم
اما شاید جوانان و نوجوانان امروز ندانند که پشت این ماجرا
چه اتفاقاتی رخ داده و خون دلها خوردهایم.
وی که سال گذشته به عنوان چهره برتر هفته هنر انقالب
در کشور و امسال در یزد انتخاب شــده است ،اضافه کرد:
دلم می خواســت در بطن پرداخت بــه ممنوعیت روضه
خوانی زمان رضا شاه ،سبک زندگی اسالمی -ایرانی را هم
به نمایش بگذارم .قصه کربال و واقعه عاشورا چنان در وجود
ما نهادینه شــده که مثل قصههای معاصر نیاز به پرداخت
آنچنانی ندارد و همه در ناخودآگاه مان به آن ارادتمندیم اما
این روزها معضالت فرهنگی زیاد است و ما نیز در یک کشور
اســامی زندگی می کنیم و اگر این قطار را حرکت دهیم
خودش پیش می رود.
کارگردان این مســتند بیان کرد :عنوان کار در مقطعی
«نفس حق» نام داشت اما به «پلههای یک منبر» تغییر دادم
و این پلهها اشاره به شخصی دارد که از همان دوران کودکی
روی این پلهها باال رفته و امــروز در نهمین دهه عمر خود
مردم را از شهرهای مختلف به سوی خود جلب میکند تا به
مصیبت خوانی او گوش فرا دهند .در زمینه داســتان نقش
مادر پررنگ اســت چرا که به اعتقاد من مادر تاثیر بسزایی
در شکل گیری شخصیت کودک و راه و رسم زندگی دارد.
اصغر عباســی گفت :برای این پروژه در همه سکانسها

بازیگر داشتیم که البته از استان یزد بودند .تنها
شــخصیت اصلی قصه ما در زمان معاصر واقعی
است و نقش خود را ایفا میکند .از آنجا که کار ما
پر از هنرور و بازیگر بود؛ دشــواری خاص خود را
داشت .ضبط این اثر همزمان شد با سریال «سر
دلبران» به کارگردانی محمدحســین لطیفی و
فکر میکردم در حضور هنروران دچار مشــکل
شویم ولی میگفتم این کار مال امام حسین (ع)
است و ایشان خود ،کار را به سرانجام میرسانند
که در عمل همین هم اتفاق افتاد.
مستند نمایشی «پلههای یک منبر» محصولى
مشترک از حوزه هنرى استان یزد و مرکز مستند
سوره با حمایت ســازمان سینمایى حوزه هنری
است.
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ترومای جنگ همراه شماست

نقدی برفیلم مستند «دایان»
محمدرضا کردلو

«دایان» حتما باید برای مخاطبان بینالمللی به نمایش دربیاید تا تروما و روان ضربهای را که از
جنگ بر مردم سوریه و عراق تحمیل شده و همراه آنان خواهد بود درک کنند.
اطالعاتی که ما از جنگ ،در جنگ و بعد از پایان جنگ توســط رسانهها کسب میکنیم ،معموالً
اخباری عادی شــده از میزان کشتهشــدگان ،مجروحان و نهایتاً تعــداد آوارگان جنگی و حجم
تخریبهای صورت گرفته است .جنگ اما همه اینها نیست.
جنگ هزار روی دیگر دارد .هزار روی دیگری که خبرهای رسمی به دالیل متعدد از ارائه آن سر
باز میزنند و گزارشگران جنگی هم عالقهای به بیان آنها ندارند.
در واقع تالش همه گزارشهــای تلویزیونی ارائه تصاویری از اخبار میدانی نبرد اســت و کمتر
میشــود که کیفیت زندگی و روان ضربههای ناشــی از جنــگ و تاثیراتی که در نهــاد خانواده
میگذارند ،توسط رسانهها ارائه شود .حداقلدر عمده رســانههای داخلی این چنین است .حال
آنکه توفیق نسبی برخی از رسانههای خارجی در همراه کردن مخاطبان ،ناشی از تالشی است که
برای نمایش رویه «کیفی» صورت میدهند.
آنچنان که می دانیم ،بعد از جنگ جهانی دوم و سقوط هیتلر ،نسلی ظهور کرد که شاید کمتر
تحلیلگر سیاسی یا میدانی جنگ ،درپیش بینیهای خود از آثار و نتایج جنگ ،به ظهور آن اشاره
کرده بود؛ «نسل فرزندان نامشروع».
با پایان یافتن جنگ و کشته شــدن میلیونها نفر از مردان جوان از کشورهای مختلف ،ترکیب
جمعیتی به شــکل غیرقابل تصوری بههم ریخــت ،تجاوزهای بیحدوحصر علیــه زنان بیمرد،
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ســیاهترین اثرات جنگ را نمایان ساخت .فروپاشی
نهاد خانواده اولین نتیجه این اتفاق بود.
کتاب «زنی در برلین» تنها نمونهای از واقعیتهای
دوران پس از ســقوط هیتلر را ارائه میکند که در آن
به تجاوز به بیش از چندصدهزار زن ،اشاره شده است.
دایان ،تازهترین فیلم بهروز نورانی پور -که نخستین
اثر داستانی او نیز هست -هم با یک آمار آغاز میشود.
نوشتهای روی پرده ســیاه که به تعداد آوارگان زن و
دختر جنگ سوریه که مردهایشان را از دست دادهاند،
اشاره میکند.
جمعیتی که درصد زیادی از آنها را کردها ،تشکیل
میدهند.
اشــارهای دقیــق در این نوشــتهها قابــل توجه
است(نقل به مضمون) :از آغاز جنگ سوریه تاکنون،
۴۵۰هزار زن و دختر ،بیمرد ،هنوز به خانههایشــان
بازنگشتهاند.
با این توضیح متوجه میشــویم که تمرکز داستان

دیدگاه

دایان روی زنان و دخترانی اســت کــه به انحاء
مختلف در جنگ دچار مشکل شدهاند .از آنهایی
که در اسارت داعش مورد تجاوز قرار گرفتهاند و
فرزندی نامشروع در شکم دارند ،تا آنهایی که به
جبر جنگ ،وارد کارزار و میدان جنگ شــدهاند،
تامادری که همه زندگیاش در جنگ گذشــته و
تا دختران معصومی کــه حتی نمیتوانند حدس
بزنند چه آیند های پیش رو دارنــد .جملهای در
همه فیلم ،به طرُق مختلف تکرار میشود.
جملهای خبری که فقط تفاوت لحنها ،منظور
گویندهاش را میرسانند:
«جنگــه دیگــه» .و در این «جنگــه دیگه»
هزاران درد ،غم ،ترس ،نفرت ،خشونت ،نامردی،
بیمعرفتی و در سوی دیگر هزاران عشق ،صبر و
زیبایی نهفته است.
اگرچه در دایان روی نامرد جنگ ،بیشــتر رخ
مینماید ،امــا نمیتوان تصاویــر زیبایی را که با
سختی هم ثبت شــدهاند فراموش کرد .داستان

تاثیرگذار دایان ،اگرچه اشاراتی به حضور همراه
با ظلم داعش در نقاط کردنشین دارد ،اما بیشتر
تالش کرده کیفیت زندگی پــس از داعش را به
تصویر بکشد .در واقع داعش با همه وحشتناکی،
شاید در مقابل اتفاقاتی که در نتیجه حضور خود
به جا میگذارد ،آنچنان دردناک نمینماید.
اتفاقاتــی کــه در خانوادههــا رخ میدهــد،
دردناکتر اســت .از مواجهه و تــرس هر روزه از
میدان مین تا فروختــن نوامیس و قاچاق اعضای
بدن انســان که به فجیعترین شکل ممکن اتفاق
میافتد و در دایان روایت شده است ،گوشهای از
نیمه پنهان جنگی اســت که وارد هفتمین سال
خود میشود.
و در پس این دردناکی ،روایت زیبای عشق پدر
و فرزندی است که دردقایق آخر مخاطب را باخود
همراه میکند.
دایان اگرچه شــاید روندی کند در بیان قصه
دارد و از تعلیقهایــی که نیاز قصه اســت ،کمتر

بهره میبرد ،اما بــه عنوان اولین کار داســتانی
یک مستندســاز که پیــش از این اثــر کم نظیر
 A157را کارگردانــی کرده اســت ،قابل توجه
اســت و احتماالً خبرهای بیشــتری از این فیلم
در جشــنوار هها خواهیم شــنید چرا که هم در
فرم تجربه گرایانه و هم در قصــه متفاوتش ،نیم
نگاهی نیز به جشنوارهها داشته است که طبیعی
مینماید.
این فیلم و فیلمهای دیگری که در فضای جنگ
سوریه و اثرات آن ساخته شدهاند ،حتماً باید برای
مخاطب بینالمللی به نمایــش دربیایند تا تروما
و روان ضربهای را که از جنگ بر مردم ســوریه و
عراق تحمیل شده و همراه آنان خواهد بود درک
کنند .همچنین برای مردمی که با «خداراشــکر
امنیت داریم» شوخی میکنند!
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نقد

انیمیشن سیمنایی «فیلشاه»؛یک اتفاق ویژه
سجاد صداقت
انیمیشن سینمایی «فیلشاه» به کارگردانی هادی
محمدیان با همه امتیازهایش اتفاقی ویژه در صنعت
انیمیشن ایران است.
بدون شک برای کســانی که انیمیشن «شاهزاده
روم» را تماشا کردهاند ،دیدن تازهترین ساخته هادی
محمدیان به خوبی نشــان از پیشرفت این کارگردان
و همکارانش دارد .انیمیشــن «فیلشــاه» تازهترین
محصول گروه هنر پویا یک گام بزرگ از لحاظ تکنیکی
در انیمیشنسازی ایران است .اتفاقی که نشان میدهد
حاال انیمیشنسازان ایرانی گامهای بزرگی را در این
راه برداشــتهاند و به زودی میتوانیم شاهد اتفاقات
بزرگتری نیز باشیم.
اگر اهل تماشــای انیمیشــن هســتید و معموال
انیمیشنهای خارجی را تماشــا میکنید ،میتوان
از نظر تکنیکــی ادعا کــرد که «فیلشــاه» با وجود
همه مســائل و مشــکالتی که از نظر دسترســی به
تکنولوژیهای روز دنیا برای آن وجود داشــته ،یکی
از بهترین آثاری است که تاکنون ساخته شده است.
یک انیمیشن موفق که نشــان میدهد حاال صنعت
انیمیشن ســازی در ایران به دســتاوردهای بزرگی
دست پیدا کرده است.

بیشــک «فیلشــاه» از این نظر یکی از مهمترین
محصوالت سالهای اخیر ســینمای ایران است .در
شــرایطی که تولید انیمیشــن یکی از پیچیدهترین
کارها در صنعت سرگرمی اســت ،چنین پیشرفتی
میتواند امیدواری بسیاری برای سالهای آینده باشد.
محمدیان و تیم همراهش پس از انیمیشن «شاهزاده
روم» حاال نشان دادهاند که میتوانند در این حوزه به
دستاوردهای بزرگی برسند.
اما این انیمیشــن که در زمینه تکنیکی مانند یک
اتفاق ویژه خود را نشان میدهد ،از ناحیه فیلمنامه با
مشکالت بزرگی روبرو است .سازندگان این انیمیشن
قصد دارند که یک داســتان معروف از تاریخ اســام
را در قالب یک انیمیشــن روایت کننــد .رویکردی
که معمــوال در تمامی انیمیشــنهای روز دنیا نیز با
آن مواجه هســتیم .معموال بخش مهمی از محتوای
این صنعت سینمایی به پاسداشت تاریخ ،سنتها و
اتفاقات اختصاص دارد .تازهتریــن نمونه این امر نیز
انیمیشن «کوکو» محصول استودیو انیمیشنسازی
پیکسار و کمپانی والت دیزنی است که سعی میکند
با بهرهگیری از آیین «روز مــردگان» در مکزیک به
برجسته کردن ســنتهای این کشور بپردازد .از این
نمونه رویکردها در انیمیشــنهای مختلف میتوان
مثالهای بسیاری آورد .شاید به همین دلیل نیز باشد
که سازندگان «فیلشاه» با هوشیاری داستانی از تاریخ
پیش از اسالم و حمله سپاه ابرهه به خانه خدا را چنین
هوشــمندانه در قالب یک انیمیشن مطرح میکنند.
داســتان این انیمیشنپورشــور ،رنگ و احساس

درباره یک فیل دستوپا چلفتی است که در خالصه
داستان آن میخوانیم« :در جنگلی در آفریقا رئیس
گله فیلها صاحب فرزندی میشــود که همه انتظار
دارند جانشین رئیس گله باشد ،اما خالف تصور همه
توپا چلفتی است و هیکل گندهاش
شادفیل بسیار دس 
همیشه سبب تخریب و خرابکاری میشود»
نکته قابل تامل این است که نویسندگان فیلمنامه
تاکید فراوانی بر این دارند که مشخص نشود که آنها
قصد دارند داســتان را چگونه به تاریخ پیش از اسالم
ربط دهند .اگر از این موضوع آگاه نباشــید قطعا باید
یک ســوم ابتدایی انیمیشن را پشت ســر بگذارید تا
به آن نقطه مورد نظر نویســندگان برسید و متوجه
شوید که داســتان درباره یک فیل دست و پا جلفتی
اســت که یکی از فیلهای ســپاه ابرهه خواهد شد.
اگر فرض بر این باشــد که «فیلشاه» برای گروه سنی
کودکان و نوجوانان ساخته شده – که احتماال چنین
باشد – تاکید ســازندگان بر این نکته که از داستان
یک فیل ،به روایت یک تاریخ برسند ،چنان انیمیشن
را پر از جزئیات کرده که میتــوان گفت با یک پروژه
بسیار سخت برای این گروه سنی روبهرو هستیم .اگر
هم مساله ساختن فیلمی انیمیشنی برای گروه سنی
بزرگســاالن و به طور کلی عموم جامعه اســت ،نوع
روایت تاریخ در این انیمیشــن آن نیست که در یادها
بماند .با همه این اوصاف اما «فیلشاه» – همان گونه
که اشاره شد – اتفاقی ویژه در صنعت انیمیشنسازی
در ایران و یکــی از رویدادهای مهم ســالهای اخیر
سینمای ایران است.

کیومرث پوراحمد:

سالنسازی در سراسر کشور اتفاق بسیار خوبی است
کارگردان سریال «قصههای مجید» معتقد است تاسیس پردیسهای سینمایی اتفاق بسیار خوبی
است و ما هر چقدر سالن سینما داشته باشیم باز هم کم است.
کیومرث پوراحمد کارگردان سینما و تلویزیون درباره کمیت و کیفیت سالنهای سینمایی کشور به خبرنگار سوره
سینما گفت :ما هرچقدر سالن سینما داشته باشیم باز هم کم است .خوشبختانه حوزه هنری ،ارشاد ،شهرداری و هر
نهاد مسئول دیگری جهت بهتر شدن و تاسیس سالنهای سینمایی قدم برداشته اند و ما نسبت به گذشته شرایط
بهتری در شهرستانها شاهد هستیم.
وی افزود :البته سالن های خوب استاندارد باید ساخته شود نه اینکه صرفا پرده سینما در یک اتاق را نامش سینما
بگذارند .پیش از تاسیس پردیس های سینمایی برخی سینماهای مثال الف به کمک واژه سیستم دالبی سعی در
تبلیغ داشتند اما دیگر به کیفیت تصویر و صندلی فکر نمی کردند .این مدل هزینه ها را اگر انجام ندهند خیلی هم
بهتر است .در شهرستان ها به تازگی پردیسهایی افتتاح می شود که واقعا جای خوشخالی دارد و مردم از حضور در
این سالنها و تماشای فیلم لذت می برند.
این کارگردان بیان کرد :خیلی کم پیش آمده فیلمهای سینمایی را با مردم در شهرستان ببینم اما زمان اکران فیلم
«پنجاه قدم آخر» به شیراز رفتم و واقعا متاسفم شدم چون به قدری تصویر تاریک ،صدا بد و صندلی ها نامناسب بود
که واقعا چیزی از فیلم را نمی توانستید ببینید .سالن استاندارد باید در همه جای ایران ساخته شود.

شماره پانزدهم اردیبهشت1397

35

نــه به خامویش چراغ سیمناها

موسسه هبمن سزب پرچمدار هنضت سیمناسازی در کشور

«موسسه بهمن سبز» به اذعان همه اهالی فن و کارشناســان در چند ساله اخیر با تدبیر و
آگاهی در عرصه سینماسازی و توسعه زیرساختهای ســینمایی پرچمدار نهضتی واقعی
شده است« .نهضت سینماسازی در سطح کشور».
در حالی که به اســتثنای برخی افراد در بخش خصوصی که با هدف توسعه مراکز تجاری
و «مال ســازی» در زمینه ســاخت پردیس ورود کرده اند که در جای خود ارزشمند است
«موسسه بهمن سبز حوزه هنری» با دستان خالی و با همت دلسوزان فرهنگی و سینمایی
در مناطق و استانهای مختلف کشور دست به حرکت و جهشی اساسی در توسعه سالنهای
سینمایی زده است .شــنیده می شود این نهاد در نظر دارد با اســتمرار این نهضت و تداوم
فعالیتهایش در زمینه ساخت ،نوسازی و بازسازی سینماها آمار سالنهایش را در سال 97
به  120سالن برساند .وعده ای که محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری اعالم کرده است.
نکته قابل توجه اقدام عینی و عملی موسسه بهمن سبز و سازمان سینمایی حوزه هنری در
تحقق این وعده است به طوری که در فروردین ماه چهار سالن – سینما آزادی تبریز ،سینما
فرهنگ در فوالدشهر و سینما فرهنگ میمه  -را افتتاح کرده و قرار است همزمان با عید سعید
فطر پردیس 9سالنه ساحل را در شهر اصفهان افتتاح نماید.
دیگر تردیدی نیست که «موسسه بهمن سبز» در یکی دو ساله اخیر ،خیز بلندی برای توسعه
سینما در شهرهای مختلف برداشته است .بازسازی سینما آفریقا در مشهد ،بازسازی و توسعه
سینما قدس در تبریز ،بازسازی کامل سینما «فلســطین» در همدان به صورت دو سالنه،
بازسازی و بهره برداری سینما «فلسطین»در اصفهان ،اولین پردیس سینمایی اصفهان به
نام «خانواده» با چهار سالن ،بازسازی سینما «آزادی» در ارومیه ،بازسازی سینما «آزادی»
در آبادان ،بازسازی شماره یک سینما بهمن تهران ،ســالن  2سینما یاسمن شاهین شهر
اصفهان ،سینما فرهنگ در فوالدشهر ،سینما فرهنگ در میمه و  ...از جمله سینماهایی است
که در یکی دو ساله اخیر به بهره برداری کامل رسیده اند و این روند در سال جدید پرخون تر
و جدی تر در حال پیگیری است.
بد نیست اشــاره ای کنیم به سینماهایی که «موسسه بهمن ســبز» در سال  97در دست
اقدام دارد.
ســینمای بروجرد با ظرفیت  750صندلی ،سینما فجر ســیاهکل با  3سالن ،سینما بهمن
علویجه با  1سالن ،سینما استقالل تهران با  2سالن ،بهمن اصفهان با  1سالن ،سالن شماره
 2سینما بهمن تهران ،و سالن شماره یک سینما سپیده تهران از جمله سینماهایی است که
مسئوالن حوزه هنری وعده ساخت و بهره برداری آن را برای سال  97دادند.
اگرچه وظیفه سازمان سینمایی حوزه هنری و موسسه بهمن سبز است تا در مسیر گسترش
ظرفیتهای سالنی سینما و توسعه زیرساختها گامهای جدی بردارند ولی با توجه به شرایط
سخت اقتصادی و مشکالت مبتالبه ،چشــم انداز فعالیت این نهاد در زمینه ساخت و ساز
نشان از عزم و همتی بلند دارد و شایسته است همه دستگاههای مسئول بویژه استانداریها،
شهرداریها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و  ....در تعامل با این «نهاد انقالبی و جهادگر»
همیاری نمایند تا شاهد رشد قابل مالحظه تر سالنهای سینما در کشور بویژه ،در شهرهای
محروم و فاقد سینما باشیم.
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چیدمان درست اکران ،مهمترین دلیل رشد مخاطبین
تحلییل بر رشد قابل توجه مخاطبان سیمناهای حوزه هرنی در اصفهان
مصطفی حسینی

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان

میزان استقبال مخاطبین از سینماهای حوزه هنری در اصفهان در ســال  97به نسبت سال  96رشد قابل توجهی
داشته است.
مهمترین دلیل رشد مخاطبین و باال رفتن استقبال مردم بویژه خانوادهها از سینماهای حوزه هنری چیدمان درست
اکران و ترکیب مناســب همه ژانرها اعم از حوزههای کودک ،خانواده ،طنز و همچنین اکران فیلمهای ارزشی که
متناسب با سالیق اقشار مختلف و ردههای سنی گوناگون بوده است.
بازسازی سینماهای اصفهان و به روز کردن تجهیزات سینمایی و ارزش گذاری به مخاطب یکی دیگر از دالیل رشد
مخاطب بوده و طبق شواهد و نظر سنجیهای میدانی در سینماها افرادی در سال  97به سینماها مراجعه کرده اند
که بعضا سالها فیلمی در سینما ندیده بودند که پس از جویا شدن دالیل آنها ،به روز و مدرن شدن سینماها را عنوان
کرده اند که این مهم به خوبی توسط موسسه بهمن سبز حوزه هنری محقق گردیده است.
همچنین ،استفاده درست از فضای مجازی و کانالهایی که در اختیار امور سینمایی استان بوده و بکارگیری مفید و
بهینه از پتانسیل موجود و اجرای طرحهای تشویقی در فضای مجازی جهت مخاطبین را از فاکتورهای دیگر افزایش
مخاطب در سینماهاست .سانس بندی مناسب جهت سینماها و اجرای سانسهای فوق العاده در کلیه سینماهای
تابعه در استان اصفهان و کسب تجربه که در نیمه اول سال اجرای ســانس فوق العاده حداقل  30درصد به فروش
سینماها افزود.
چیدمان درست فیلمها در سالنها و سانسهای مختلف متناسب با سالیق مخاطبین در شهرهای مختلف استان،
اجرای برنامههای جانبی اعم از پذیرایی در اعیاد مختلف باعث رضایتمندی بیشــتر مخاطبین گردیده است و نیز،
تعامالت برون سازمانی با نهادها و ارگانها در خصوص رزرو سانسهای اختصاصی و تعامل با اداره آموزش و پرورش در
خصوص اردوهای دانش آموزی در سینماها جهت اکران فیلمهای کودک از جمله انیمیشن فیلشاه در کنار رونمایی
فیلمها و اکرانهای مردمی با حضور عوامل فیلم ،تاثیر بسزایی در جذب حداکثری مخاطبین خواهد داشت از عوامل
موثر در افزایش میزان استقبال و حضور خانوادهها در سینماهای حوزه هنری اصفهان است.
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کار گروهی،
خالقیت ،مسئولیت پذیری

با محمد تنکابنی ،کارگردان برنامه تلویزیونی «مکث»
یکی از طرحهای در دست تولید مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری در ایام
ماه مبارک رمضان ،برنامه «مکث» است ،برنامهای که در آن نوجوانها حرف اول
را میزنند و قرار است فضایی را تجربه کنند که پیش از این به هیچ وجه در آن
قرار نداشتند.
با محمد تنکابنی ،سازنده این برنامه تلویزیونی گفتگویی ترتیب دادیم که با هم میخوانیم.

برنامه تلویزیونی «مکث» در چه سبکی است و چه اتفاقاتی را قرار است در آن شاهد باشیم؟

این برنامه یک رئالیتی شو اســت ،ما چند وقت پیش برای جذب نوجوانانهای با استعداد
فراخوانی دادیم تا بهترینهای آنها را در این برنامه ببینیم .این نوجوانها قرار است هربار اتفاقی
یا چالشی که برای خودشان و هم نسالنشــان به عنوان دغدغه مطرح است را بررسی کنند،
آنها برای این موضوعات که از قبل مشخص شده است ،تحقیق میکنند ،منابع مختلف را سرچ
میکنند و در نهایت سواالتی را در مورد موضوع آماده میکنندن و آن سواالت را با افرادی که
حس میکنند توانایی حل این دغدغهها را دارند در میــان میگذارند و به نوعی با آنها گفتگو
میکنند تا بتوانند دغدغه مورد نظر را رفع کنند.
یعنی تمام مراحل را خود بچهها جلو میبرند؟

بله ،کل کار به این شــکل است که بچهها خودشــان کار را انجام میدهند ،از همان مرحله
تحقیق و بررسی گرفتعه تا طرح ســوال و گفتگو با چهرههای شــاخص.در تمام طول انجام
کارهایشان نیز با دوربینهایشان مستندســازی میکنند ،تصاویر و فیلمهای مراحل مختلف
کارشان را فاینال میکنند و روی کانال بارگذاری میکنند .بعد از نهایی شدن تمام مستندها،
نتیجه کار گروههای مختلف به رای گذاشته میشود و گروهی که بهترین نتیجه را بگیرد ،به
عنوان برنده انتخاب میشود.
در حال حاضر ترکیب گروهها مشخص است؟

تا چند روز دیگر این اتفاق رخ میدهد .فراخوان انجام شــده و کارشناسان در حال انتخاب
بچهها و تقسیم کردن آنها به گروههای سه نفره هستیند.
و سوژههایی که قرار است راجع به آنها تحقیق و مصاحبه کنند چطور ،آنها آماده است؟

بله ما سوژهها را از قبل انتخاب کردیم و همه چیز آماده است ،البته اگر در میان بچهها دغدغه
یا موضوعی مطرح شود که حس کنیم میتوان برای رفع آن به جوابهای خوبی رسید ،کامال
این فضا را داریم که به سمت سوژههای بچهها نیز برویم .اما ما دغدغه ها و سوالاتی که در ذهن
شان هست.
تمام مراحل این برنامه در چند قسمت و از کدام شبکه پخش میشود؟

«مکث» قرار است بیست قسمت  25دقیقهای باشد که در هر قسمت آن عملکرد یک گروه را
میبینیم .در رابطه با شبکه نمایش دهنده آن هم باتوجه به صحبتهایی که بین مرکز تلویزیون
و انیمیشن حوزه هنری و صداوسیما انجام شده ،به احتمال فراوان این برنامه از شبکه دوم سیما
به روی آنتن خواهد رفت.
از چه تاریخی باید منتظر تماشای این برنامه در شبکه دو باشیم؟

طبق برنامه ضبط ما از اواسط این هفته شروع میشود و پخش آن نیز در ماه مبارک رمضان
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خواهد بود .یعنی در روزهای میانی ضبط ،پخش آن نیز همزمان
انجام میگیرد.

باتوجه به اینکه  20گروه سه نفره در این برنامه حضور دارند ،به
نظر کارهای هماهنگی و انجام کلیه مراحل خیلی زمان بر و سخت
خواهد بود درست است؟ فکر میکنید زمان بندی تولید و پخش
برنامه به مشکلی نخواهد خورد؟

طبیعتا کار سخت است اما یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه
گروهها ثابت نیستند و مثال یکی از اعضای این گروه ممکن است
در روزهای بعدی در گروههای دیگر هم حضور داشــته باشــد.
باتوجه به اینکه دغدغهها و موضوعات متفاوت اســت ،نوجوانان
میتوانند بــا توجه بــه عالقهمندیها و توانمندیهایشــان در
گروههای مختلف عضوب باشــند ،به همین دلیــل افراد گروه
متغیر هستند .البته ممکن اســت اعضای یک گروه از فضای کار
گروهی که بینشان شــکل گرفته راضی باشند و فقط در همان
گروه بمانند.

به نظر بچهها باید کارهای زیادی را در این برنامه انجام دهند،
در نهایت هدف شما از طراحی این همه مرحله و کار برای
نوجوانها چیست؟

هدف نهایی ما از طراحی و ساخت این برنامه در سه چیز نهفته
است ،ترویج کار گروهی صحیح ،خالقیت و مسئولیت پذیری.
در نهایت فکر میکنید نتیجه این برنامه رضایت بخش خواهد
بود ،و «آقای خبرنگار» به یک اتفاق خوب در تلویزیون ختم
خواهد شد؟

بله ،چرا که نه؟ من بــه این برنامه خیلی امیــدوارم ،به خاطر
اینکه رئالیتی شو است و فضایی که در آن شکل گرفته رقابت بین
نوجوانهاست و از طرف دیگر قرار است اتفاقات روی یک سری
کانال بارگذای شود و با مشــارکت عمومی برنده مشخص شود و
خود بچه ها باید تمام کارهایشان از قبیل ساخت مستند ،انجام
گفتگو و تبلیغات را به همراه هم انجــام دهند .همه اینها باعث
میشود با یک برنامه تلویزیونی جذاب روبرو باشیم.

