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سخن نخست
عبور از تنگه هزارپاها!

                                                                                                           
سینمای ایران در سال های اخیر گرفتار نوعی »روزمرگی« شده اســت. تولید انبوهی از آثار نازل در ژانر 
کمدی جلوه یی از روزمرگی هولناکی است که سینما را از رهگذر فشارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی به 
این سوی کشانده است. سینمایی که زمانی انتظار می رفت پیشاهنگ حرکت های آگاهی بخش و امیدآفرین 
جامعه باشد سال هاست که در خودش می پیچد و دست و پا می زند و از مرحمت چنگ انداختن به رشته 
های پیدا و پنهان جذابیت های جنسی و شــوخی های هرزه و کالمی و ادا و اطوارهای سخیف روی پایش 
ایستاده است.  دورزمانی یک مدیر دلسوز هشدار داده بود که صدای پای ابتذال در سینما به گوش می رسد 

اکنون، اما، مدت هاست که ابتذال در ساختار این سینما رخنه کرده و گسترش یافته است. 
در وانفسای چنین بحران و وضعیت بغرنجی، بعضا فیلم هایی همچون شهاب می درخشند و حال و هوای 
تازه یی را خلق می کنند. »تنگه ابوقریب« با دستمایه یی از فضای عملیات دفاع مقدس یکی از این دست 

آثار است. 
این فیلم که با حمایت حوزه هنری و بهمن سبز پخش می شــود در آغازین روزهای اکرانش نشان داد که 
ضمیر خودآگاه جامعه همچنان، برغم حاکمیت کورکورانه سینمای نازل و سخیف تشنه آثار خوب و نجیب 
است.  هنوز مردم و خانواده ها کنجکاو و مشتاق دیدن اثاری هستند که ضمن احترام به شعور آن ها چند 
پله به آگاهی و  وسعت ذهن شان بیافزاید.  هنوز، میراث ارجمند دوران دفاع مقدس برای طیف ها و سالیق 
گوناگون این مردم حرمت، احترام  و جذابیت دارد.  »تنگه ابوقریب« با همه کاستی ها و بعضا، ایرادات فنی  
فیلمی خوب، تکان دهنده و ارزشمند است که گوشه های از رنج ها، حماسه ها، روحیه و هویت رزمندگی 

را روایت می کند.
اســتقبال از این فیلم که قطعا، حمایت همه جانبه حوزه هنری در نحوه اکرانش را نمی توان نادیده گرفت 
نشان داده؛ خانواده ها  همچنان، از فیلم های خوب و نجیب استقبال می کنند و زمانی به سینما می آیند  و 
با آن آشتی می کنند که با احساس امنیت خاطر و احترام، بازتابی از واقعیت های جامعه و تاریخ این مرز و 
بوم را با زبان هنر شاهد باشند. »تنگه ابوقریب« نشان داد که می توان با ارائه و خلق فیلم های خوب از تنگه 

هزارپاهای سینما عبور کرد.
                                                                                                                                                                                                               یزدان عشیری
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مدیران مرکز تلویزیون و انیمیشــن حوزه هنری  از روند تولید 
لوپتو بازدید کردند.

این اثر به کارگردانی عباس عسکری و به تهیه کنندگی مشترک 
مرکز تلویزیون و انیمیشن سوره و موسسه فرهنگی هنری فراسوی ابعاد  در 
راستای سیاست مرکززدایی و در جهت توجه به جوانان مستعد انیمیشن 
در شهر کرمان،در حال تولید است و احتماال سال آینده آماده اکران خواهد 

شد. 
در جریان این بازدید احســان کاوه مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه 
هنری از نزدیک در جریان روند تولید این اثر قرار گرفت. داســتان فیلم به 
ماجراهای یک آسایشــگاه می پردازد، که در آن با آموختن نحوه ســاخت 

اسباب بازی به بیماران، آن ها را درمان می کنند.

بازدید مدیران مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری  از روند تولید لوپتو

حضور فیلم های ایرانی در جشنواره بین المللی »رجینا« کانادا
دو فیلم ســینمایی و دو عنوان فیلم کوتاه از  ایران در جشــنواره بین المللی فیلم 

»رجینا« کانادا حضور دارد.
روابط عمومی سازمان ســینمایی حوزه هنری با اعالم این خبر عناوین فیلم ها را 
به این ترتیب معرفی کرد: فیلم های بلند »21 روز بعد« بــه کارگردانی محمدرضا خردمندان، 
»کمدی انسانی« به کارگردانی محمدهادی کریمی و فیلمهای کوتاه »گزارشگر« و »مادر« در 

سومین  دوره جشنواره بین المللی فیلم »رجینا« کانادا به نمایش در می آیند.

                              رویدادها

توسط پخش بین الملل سازمان سینمایی حوزه هنری صورت گرفت

سینماهای حوزه هنری در تهران، هفدهم مرداد برای خبرنگاران رایگان بود.
در آســتانه روز خبرنگار، محمود کاظمی مدیرعامل موسسه بهمن سبز 
طی پیامی سینماهای استقالل، سپیده، بهمن و شاهد از سینماهای حوزه هنری 
را برای خبرنگاران رایگان اعالم کرد. این حرکت نمادین برای احترام و امتنان از 

مجاهدت ها و تالش های جامعه خبری کشور در نظر گرفته شده بود.
رسانه ها نقشی اساســی و موثر در رشد و ارتقای ســینمای کشور دارند و رونق 

سینماهای حوزه هنری

 17 مرداد برای خبرنگاران رایگان بود

بر پایه این خبر؛ این جشنواره که با هدف »الهام بخشی و انگیزه مردم برای کشف جهان از طریق هنرسینما است« در پنج روز از تاریخ 14 تا 18 آگوست برابر با 23 تا 27 
مرداد در شهر رجینا ساسکچوان کانادا برگزار می شود. 

در این خبر آمده است: روز سوم جشــنواره ) 26 مرداد( در سالن سینه پلکس فیلم سینمایی »کمدی انسانی« در ســاعت 11 صبح و فیلم سینمایی »21 روز بعد« نیز 
در ســاعت 5 بعد از ظهر همان روز به نمایش درخواهند آمد. همچنین دو فیلم کوتاه »گزارشگر« و »مادر« نیز در همین روز درساعت 9 صبح  در این سالن نمایش داده 

خواهند شد.
امسال حضور موسسه سوره سینما با چهار فیلم در سومین دوره این جشنواره بسیار پر رنگ خواهد بود.

کسب بیش از 30 عنوان جایزه بین المللی و حضور در 92 جشنواره رقابتی و غیررقابتی از جمله دســتاوردهای پخش بین الملل سازمان سینمایی حوزه هنری در یکی 
دو ساله اخیر بوده است. 

و روشــنی چراغ ســینماها مرهون خدمات و مســاعی منتقدان، نویسندگان و 
خبرنگاران است.

کاظمی در این پیام »روز خبرنگار« یادروز باشــکوه تالشگران عرصه اندیشه و 
قلم را به جامعه خبری کشــور بویژه، خبرنگاران عرصه ســینما را تبریک گفت و 
ضمن پاسداشت خاطره شهدای اصحاب رسانه، از تالش آن ها در برافروختن چراغ 

اطالع رسانی و روشنگری قدردانی کرد.
برپایه این خبر، همچنین رضا سعیدی پور مدیر سینما آزادی، تسهیالتی از سوی 
این پردیس برای روز خبرنگار در نظر گرفته بود. در روز خبرنگار، خبرنگاران طبق 
معمول با ارائه کارت خبرنگاری، می توانستند از صبح تا شب روز هفدهم مرداد در 

پردیس آزادی حاضر شده و فیلم مورد عالقه خود را ببینند.
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 »تمام مریم ها« با موضوع مادر یک مفقوداالثر در سمنان

حمله تروریستی به مجلس و حرم امام 

خمینی)ره( در »ماجرای آن روز«

فیلم داســتانی »تمام مریم ها« کار مشترک حوزه هنری اســتان سمنان و صدا و 
سیمای مرکز سمنان به تولید رسید.

بر اساس این گزارش، داستان این فیلم 38 دقیقه ای، درباره مادر مفقوداالثری است 
که نامه ای از پسرش مبنی بر خواســتگاری از دختری به نام مریم دریافت می کند و جستجوی 

مادر برای پیدا کردن مریم آغاز می شود.
محمد اسکندرزاده نویسنده و کارگردان، عمار خطی تهیه کننده، امین رنجبر دستیار کارگردان و 
برنامه ریز، محمد رحمانیان طراح صحنه و لباس، زهرا بابایی طراح چهره پردازی، اهورا جواهری 
مدیر تدارکات، امیر صدهزاری مدیر تولید، صابر جعفری آهنگساز، هادی ساعد محکم صدابردار، 
احسان افشاریان صداگذاری و ترکیب صدا، حســین صدقی اصالح رنگ و نور، مهدی مهر نیا 
تدوین، حسن ســلطانی مدیر فیلمبرداری و مهری آل آقا، مینا نوروزی، فریبا طالبی، سلمان 

خطی، سحر روانبخش و مرجان حق پناه از بازیگران فیلم هستند.

 فیلم کوتاه »ماجرای آن روز« در دفتر هنرهای تصویری و پویانمایی حوزه 
هنری استان سمنان تهیه و تولید شد.

فیلم کوتاه »ماجرای آن روز« با موضوع حمله تروریستی به مجلس و حرم 
امام خمینی)ره(، به مدت 5 دقیقه و به تهیه کنندگی حوزه هنری اســتان ســمنان 

تولید شد.
بر اساس این گزارش، حسین شــیخ نویســنده و کارگردان، مصطفی مدرسی، بهار 
ذوالفقاری و زهرا مدرســی بازیگران، رسول ولی افتری دســتیار کارگردان، حسین 
یوسفی و حسین شیخ فیلمبردار، حسین یوسفی تدوین و حوزه هنری استان سمنان 

تهیه کننده فیلم کوتاه »ماجرای آن روز« است.

انیمیشن »آقای گوزن« به کارگردانی مجتبی موسوی در جشنواره 
»انیبار« کوزوو حضور دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ســینمایی حوزه هنری، »آقای 
گوزن« محصول مشترک مرکز انیمیشــن و تلویزیون حوزه هنری در ادامه 
حضورهای بین المللی خود، اینبار در نهمین دوره از جشــنواره »انیبار«؛ تنها 

جشنواره انیمیشن کشور کوزوو نمایش داده می شود.
طی مدت برگزاری جشنواره »انیبار« برنامه های متنوع هنری برپا خواهد بود 
و مخاطبان شاهد انیمیشن های متفاوتی از سراسر دنیا خواهند بود. هدف این 
جشنواره نه برای مطرح کردن بیشتر شــهرهای اصلی کوزوو، بلکه شهرهای 
کوچک و دور افتاده هستند تا ساکنان آن شهرها و روستاها هم بتوانند دنیای 

انیمیشن را تجربه کنند.
این جشنواره از 13 تا 19 آگوست برابر با 22 تا 28 مرداد در شهر پژای کوزوو 

درحال برگزاری است.
انیمیشن »آقای گوزن« در جشــنواره »جیفونی« ایتالیا، جشنواره »زاگرب« 
کرواسی، جشنواره »انیماموندی« برزیل، جشنواره »انسی« فرانسه، جشنواره 
»انیماتریکز« فنالند، جشــنواره جهانی فجر، بازار فیلم برلین حضور داشته و 

»آقای گوزن« در جشنواره »انیبار« کوزوو

لوح تقدیر بخش مسابقه بین الملل جشنواره جهانی فجر، جایزه ویژه جشنواره 
انیمیشن »زاگرب« کرواسی را دریافت کرد.

الزم به ذکر است، انیمیشن »آقای گوزن« هم اکنون در شصت و ششمین دوره 
از جشنواره »ملبورن« استرالیا که از 11 تا 28 ماه مرداد در حال برگزاری است، 

حضور دارد.

رویدادها                                     
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فیلم سینمایی »مریم مجدلیه« ساخته »گارت دیویس« در پنجاه و ششمین نشست کافه نقد به 
نمایش درآمد و نقد و بررسی شد.

نشست پنجاه و ششــم کافه نقد با کارشناسی »معین مشــکات« دانش آموخته کارشناسی ارشد 
ادیان و عرفان از دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر ســینما یک شنبه 14 مرداد در سالن سوره حوزه هنری، 

واقع در خیابان آمادگاه برگزار شد. 
علی خطیبی مدیر هنرهای تصویری حوزه هنری اســتان اصفهان در خصوص برگزاری نشست های کافه نقد 
گفت: نشســت های کافه نقد با برگزاری بیش از 50 برنامه در طول سه ســال در فصل تابستان 97 به صورت 
هفتگی از سر گرفته می شود. کافه نقد تابستان در ادامه نشســت های بهار به نمایش و نقد فیلم های سینمایی 

روز جهان می پردازد.
وی افزود: این برنامه ها با همکاری حوزه هنری اصفهان و فرهنگسرای رسانه و دفتر تخصصی سینما وابسته به 
سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان روزهای یکشــنبه ساعت 16 در سالن سوره حوزه هنری استان 
اصفهان برگزار می شود. شناسایی و بهره مندی از کارشناسان سینمایی و رسانه ای اصفهان؛ نمایش آثار به روز و 
بحث های آزاد و چالشی پیرامون آن ها از ویژگی های نشست های کافه نقد می باشد که با استقبال انبوه نخبگان 

و جوانان عالقه مند به سینما و رسانه در اصفهان همراه بوده است.
گفتنی است، کافه نقد با شعار »به تماشای اندیشه« با نمایش و نقد یک فیلم آمریکایی- استرالیایی- انگلیسی 

در سبک درام و درباره زندگی »مریم مجدلیه« برگزار شد.
در این فیلم »رونی مارا« نقش مریم مجدلیه و »جاکوئین فونیکس« نقش عیسی مسیح را بازی می کنند.این 
فیلم که مبتنی بر کتاب مقدس ساخته شده، به ارتباط میان عیسی و مریم مجدلیه قبل و بعد از تصلیب عیسی 

می پردازد.

نقد فیلم »مریم مجدلیه« در اصفهان

فیلمساز کردستانی درجشنواره جهانی »ساپورو«ژاپن

»آخرین آغوش« ساخته سامان حسین پور در ســیزدهمین جشنواره جهانی 
فیلم کوتاه »ساپورو« ژاپن حضور دارد و با آثار بیش از 22 کشور جهان حاضر 

در این دوره جشنواره به رقابت خواهد پرداخت.
امین مرادی، رئیس حوزه هنری کردســتان گفت: »آخرین آغوش« ســاخته 
سامان حسین پور از تولیدات حوزه هنری کردستان، داستان خانواده ای است که آنچنان 
سرگرم موبایل و فضای مجازی هستند که حتی متوجه مرگ یکی از اعضای خانواده شان 

نمی شوند.
وی ادامه داد: در کنار سامان حسین پور که نویســندگی، کارگردانی و تدوین این فیلم را 
برعهده داشته است، زانیار لطفی به عنوان تصویربردار، محمد توریوریان به عنوان صدابردار، 
آکو زندکریمی به عنوان دســتیار کارگردان، نویــد زارع به عنوان دســتیار تصویر و ژونا 
سجادی، فریدون علی رمایی، رشید حسین پور، علی پناهی، محمد پناهی، نیما حسینی، 

پروین فالحی و کژال صادقی به عنوان بازیگر در ساخت این فیلم همکاری داشته اند.
مرادی با بیان اینکه سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه »ساپورو« ژاپن 11 تا 14 اکتبر 
برگزار می شود گفت: جشنواره »ســاپورو« عالوه بر نمایش فیلم ها، چندین ورک شاپ و 
سمینار هم برگزار می کند و در طول برگزاری بازار فیلم جشنواره نیز برگزار می شود. تمام 

فیلم هایی پذیرفته شده در جشنواره در بازار فیلم نیز عرضه خواهند شد.
گفتنی است؛ سامان حسین پور فیلمساز کردستان تاکنون نویسندگی و کارگردانی 6 فیلم 

کوتاه و بالغ بر 30 جایزه ملی و بین المللی را در کارنامه اش دارد.

                              رویدادها
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کارگاه آموزشی
»مبانی فیلم سازی با تلفن 

همراه« در کرمان

مســئول روابط عمومی حوزه هنری اســتان 
کرمان از برگزاری دور مقدماتی کارگاه آموزشی 
»مبانی فیلم ســازی با تلفن همــراه« با هدف 
شناسایی و توانمندســازی عالقه مندان حوزه 

سینما خبر داد. 
ســیدجواد میرحســینی گفت: دور مقدماتی 
کارگاه آموزشــی »مبانی فیلم ســازی با تلفن 
همراه« بــا برگزاری دهمین جلســه، با حضور 
محمدصادق اسماعیلی مدرس کارگاه به پایان 

رسید.
مســئول روابط عمومی حوزه هنری اســتان 
کرمان عنوان کرد: این کارگاه که به همت واحد 
هنرهای تصویری حوزه هنری استان کرمان و با 
همکاری جبهه فرهنگی انقالب اسالمی استان 
کرمان و با حضور جمعی از عالقمندان به سینما 
در محل ســازمان هنری رســانه ای اوج برگزار 
شد، به شــیوه های روایت در سینمای مستند، 
تکنیکهای مصاحبه در فیلم مســتند و تدوین 

فیلم پرداخته شد.
میرحسینی با اشاره به اینکه این کارگاه آموزشی 
در سه سطح مقدماتی - پیشــرفته و تخصصی 
برگزار می گــردد، بیان کرد: کارگاه آموزشــی 
»مبانی فیلم ســازی با تلفن همــراه« با هدف 
شناسایی و توانمندســازی عالقه مندان حوزه 

سینما در استان برگزار می شود.
وی ادامــه داد: در ایــن کارگاه فراگیران بطور 
ملموس با مطالب پایه و اساســی فیلم ســازی 
بالخص فیلم نامه نویســی، کارگردانی و تدوین 
آشــنا شــده و با مهندســی معکوس، به رمز و 
رازهــای نویســندگی و کارگردانی آثــار  پی 

می برند. 
مسئول روابط عمومی حوزه هنری استان کرمان 
در پایان اظهار امیدواری کرد با توجه به استقبال 
عالقمندان به این حوزه، دوره های پیشــرفته و 

تخصصی به زودی برگزار خواهد شد.

آموزش

نشست هم اندیشی رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی با فیلمسازان

نشســت هم اندیشــی رئیس حوزه 
هنری آذربایجان غربی با هنرمندان 

فیلمساز شهرستان ارومیه
نشســت هم اندیشــی جمعــی از فیلمســازان 
شهرستان ارومیه با رئیس حوزه هنری آذربایجان 

غربی در ارومیه برگزار شد.
در این نشســت که با دعوت هنرمندان و با هدف 
ساماندهی وضعیت تولید فیلمهای کوتاه و جریان 
ســازی بهتر روند تولیدات تصویــری در حوزه 
هنری آذربایجان غربی برگــزار گردید، انتقادات 
و پیشنهادات اعضای حاضر در نشست بررسی و 

مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
رئیس حوزه هنری انقالب اســالمی آذربایجان 
غربی در این نشست صمیمی ضمن ارائه گزارشی 
از برنامه ها و تولیدات حوزه هنری استان در حوزه 
هنرهای تصویری در پنج ســال گذشته، بر تولید 
آثار فاخر تصویری کــه مطابق بــا نیازها و بیان 

کننده دغدغه های جامعه باشد تاکید کرد.
احد هوشــمند قره باغ در ادامه ســخنان خود با 
اشاره بر رســالت ها، اهداف و سیاست های حوزه 
هنری در زمینه تولیدات هنری افزود: کسانی که 
در زمینه تولیدات تصویری کار می کنند و بر همه 
کسانی که دستی در رشته فیلمسازی دارند معلوم 
و مشخص است که حوزه هنری یکی از مهمترین 
و پرتالش ترین دســتگاه های فرهنگی در زمینه 
تولیدات تصویری و اجرای کارگاه ها و دوره های 
آموزشــی بوده و می باشــد و اگر تالش جمعی 
هنرمندان این عرصه نیز به آن اضافه گردد شاهد 
رشد و توسعه بیش از پیش این هنر در استان در 

آینده نزدیک می باشیم.
معاون فرهنگی حوزه هنری آذربایجان غربی نیز، 
در این نشست طی سخنانی در پاسخ به برخی از 
انتقادات هنرمندان، ضمن ابراز خوشحالی از دقت 
نظر و مسئولیت پذیری هنرمندان فیلمساز استان 
و توجه و دلواپسی های آنها در خصوص رشد کیفی 
و کمی هنر فیلمسازی در آذربایجان غربی، کمبود 
اعتبارات و فقدان آموزشهای الزم در این خصوص 
را از دالیل اصلی برخی عقب ماندگی ها در حوزه 

هنرهای تصویری آذربایجان غربی بیان کرد.
پدرام رحمانی افزود : حوزه هنری آذربایجان غربی 
تمام تالش خود را در اســتای بهبود وضعیت این 
رشته هنری طبق سنوات گذشته در استان بکار 
بسته است و لی الزمه موفقیت چشمگیر در این 
خصوص حضور فعال همه هنرمندان این عرصه 
در کنار حوزه هنری است تا با همکاری یکدیگر به 

نتایجی بهتر از گذشته دست یابیم.
برگزاری کارگاههای آموزشــی در خصوص ایده 
یابــی، فیلمنامه نویســی، کارگردانــی و تصویر 
بــرداری با حضــور اســاتید برتر کشــور، تهیه 
امکانات ســخت افزاری بروز و مناســب توسط 
حوزه هنری استان و دسترسی فیلمسازان به این 
امکانات، جبران کمبود اعتبارات مالی در راستای 
افزایــش تولیدات تصویری )فیلم و انیمیشــن(، 
برگزاری جشــنواره های معتبر ملی و بین المللی 
در استان و ایجاد سیســتم معرفی و نمایش آثار 
تولید شده توســط هنرمندان استان برای عموم 
از درخواســت های فیلمســازان حاضــر در این 

نشست بود.

رویدادها                                     
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دومین جشنواره فیلم »ایثار« با درخشش هنرمندان فیلمساز حوزه هنری به پایان رسید.
در اختتامیه جشــنواره ملی فیلم ایثار، فیلم کوتاه »ولد« و پویانمایی »آنتراکت« از آثار باشگاه 
فیلم سوره و فیلم »ته ته« از تولیدات حوزه هنری استان کهکیلویه و بویراحمد موفق به دریافت 

جوایزی از دومین جشنواره ملی فیلم ایثار شدند.
امیرعباس ربیعی در بخش فیلم کوتاه داســتانی جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم »ولد« 
بدست آورد. جایزه بهترین پویانمایی نیز به »آنتراکت« ساخته سیدمحمدرضا خردمندان اهدا 

شد.
همچنین، فیلم »ته ته« به کارگردانی ســید جواد هادی اصل توانست تندیس جشنواره و مقام 

سوم را کسب کند.
الزم به ذکر است، در این جشنواره از فیلم »کوتاه پایی که جاماند« ساخته سعید کریمی محصول 

حوزه هنری کهکیلویه و بویراحمد تقدیر شد.

درخشش آثار حوزه هنری در جشنواره »ایثار«

انیمیشن »محراب آرامش« در جشنواره »تورنتون« آمریکا

استقبال از »وروجک ها« در پارک ساحلی یاسوج
همزمان با پخش فیلم »وروجک ها« در پارک ساحلی یاسوج استقبال بسیار خوبی از پخش این فیلم شد. 

 فیلم »وروجک ها« با موضوع کودک و نوجوان به همت حوزه هنری استان و با همکاری معاونت فرهنگی سپاه فتح 
استان و شهرداری یاسوج در محل تعالی بخش پارک ساحلی یاسوج پخش شد.

 قبل از آغاز نمایش فیلم فرزاد اژدری کارگردان این فیلم طی ســخنان کوتاهی در مورد این فیلم با تماشاگران 
صحبت کرد.

 فیلم »وروجک ها« تاکنون در چندین جشنواره معتبر موفق به دریافت جوایز برتر شده است.
در این برنامه شریف اسالمی رئیس حوزه هنری استان بر توجه به مقوله سبک زندگی ایرانی و اسالمی تاکید کرد 
و این مهم را از اولویت های حوزه هنری عنوان کرد و گفت: حــوزه هنری با برنامه  ای متعدد و همچنین برگزاری 

کالس های آموزشی در پی جذب و توجه به مردم و رفع نیازمندیهای فرهنگی و هنری آنان است.

انمیشــن »محــراب آرامــش« از 
تولیــدات واحد هنرهــای تصویری 
حوزه هنــری کهگیلویه و بویراحمد 
بعد از حضور در دو جشنواره معتبر بین المللی 
در کشورهای آلبانی و روسیه این بار موفق به 
حضور در یک جشــنواره جهانی در تورنتون 

آمریکا شد. 
این انیمیشن ساخته زیبا ارژنگ از هنرمندان 
حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد اســت که 
با نگاه به قصه »ضامن آهو« ســاخته شــده 
است و داستان آهویی اســت که برای نجات 

جان فرزنــدش از فرش هایی با نقوش مختلف 
می گذرد.

این انیمیشــن تاکنون با اســتقبال خوبی در 
جشنواره های داخلی و بین المللی مواجه شده 
است و می  واند نوید بخش تولید آثار فاخر در 

این حوزه باشد.
توجــه و حمایت از آثــار تولیــدی در حوزه 
انیمیشن از سیاست های حوزه هنری کهگیلویه 
و بویراحمد در چند سال اخیر بوده و تا کنون 
چندین اثر موفق در این حوزه تولید شده است.
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در ششمین جلسه از سلسله نشست های سینمایی، 
»سفر به چرابه« توسط عالقه مندان و منتقدان مورد 

نقد و بررسی قرار گرفت
ششمین جلسه از سلسله نشست های سینمایی حوزه 
هنری بوشهر با عنوان »نمای نزدیک« با هدف بررسی 
چهار دهه ســینمایی پس از انقالب در حوزه هنری 

بوشهر برگزار شد.
در این نشست فیلم »ســفر به چزابه« ساخته رسول 
مالقلی پور توســط مژده غضنفری منتقد سینما و با 
حضور سیدرضا صافی فیلمســاز و منتقد حوزه دفاع 

مقدس مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
بعد از پخش این فیلم ســینمایی، سیدرضا صافی به 

بیان نقطه نظرات خود پرداخت و گفت: جذابیت های 
یک فیلــم، مانند احساســی که از دیــدن یک فیلم 
خانوادگی به ما دســت می دهد، ممکن است به مرور 

زمان از دست برود.
او ادامه داد: این مورد برای من خارج از قاب تلویزیون 
یا ســینما معنا و جذابیت دارد. امثال فیلم »ســفر به 
چزابه« یک پایش در نوستالژی شخصی من است که 
وقتی از آن زمان فاصله می گیــرم جذابیت خود را از 

دست می دهد.
صافی در مورد ساختار این فیلم گفت: در واقع نکته مهم 
این است که فیلم نمی تواند با منطق درام با من حرف 
بزند و همین جا پای فیلم می لنگد. در ساختار درست 

درام هر کسی از هر کجای دنیا وقتی در سالن سینما 
می نشیند به نوعی کنتور خود را صفر می کند و با شروع 
فیلم این کنتور روشن می شود. در این هنگام عناصری 
فرامتنــی که در قالــب درام قرار بگیرنــد کارکردی 
نخواهند داشــت و اصطالحا فیلم برای مخاطب غیر 
وطنی کارکرد خود را از دست می دهد. من با این نقص 

در اینگونه فیلم ها مشکل دارم.
در پایان جلسه مژده غضنفری به تحلیل و نقد این فیلم 
پرداخت و اهمیت فیلم سفر به چزابه را در این نشست 
که در زمانه خود با روایتی متفاوت به جنگ پرداخته 
اســت و آن را نمونه یک فیلم دفاع مقدس دانست که 

جریان سیال ذهن در آن نقش اول را بازی می کند.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان مرکزی از برگزاری پاتوق فیلم 
کوتاه در اراک خبر داد. 

حمیدرضا مجیدی گفت: به منظور آشنایی با مســائل تئوری و عملی فیلمسازی 
و همچنین نظر به برگزاری کالسهای تخصصی فیلمنامه نویسی، برگزاری پاتوق 
فیلم و نمایش فیلمهای کوتاه منتخب و تاثیرگذار ایران و جهان را در دســتور کار 
قرار داده ایم و این جلسات در عصر روزهای یکشنبه هر هفته در محل حوزه هنری 

استان با اکران آثار برتر فیلمهای کوتاه برگزار می شود. 
وی افزود: این جلســات فرصت مناسبی برای ارتقای ســطح دانش عالقه مندان 
و هنرمندان فیلمســازی اســت زیرا در کنار مشاهده فیلم با ســاختار فیلمنامه، 

کارگردانی و تصویربرداری آنها بصورت تخصصی آشنا می شوند.
مجیدی، از برگزاری کالس های تخصصی فیلمنامه نویسی در اراک خبر داد و گفت: 
این کالس ها با حضور تنی چند از هنرجویان و عالقمندان به فیلمنامه نویسی در 
محل حوزه هنری استان مرکزی برگزار شــد و محمدرضا آزاد مطالبی پیرامون 

مباحث تخصصی فیلمنامه نویسی را برای حاضرین بیان کرد. 
وی اظهار داشــت: با توجه به اهمیت فیلمنامه و ایده پردازی در تولید آثار فاخر 
فیلم کوتاه و به منظور تربیت هنرمندان متعهد در خلق آثار فاخر هنری در زمینه 
فیلمســازی و همچنین تولید فیلمنامه و فیلم های کوتــاه، کالس های تخصصی 
فیلمنامه نویسی در 20 جلسه به صورت هفتگی با حضور استاد محمدرضا آزاد در 

محل حوزه هنری استان مرکزی برگزار می شود.

بررسی »سفر به چزابه« در »نمای نزدیک« بوشهر

پاتوق فیلم کوتاه و کالس های تخصصی فیلمنامه نویسی در اراک
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تولید »ایشیق« در آذربایجان غربی

تولید فیلم کوتاه داســتانی »ایشیق« به کارگردانی 
ســیامک خوش نیت خرداد ماه سال جاری در حوزه 

هنری آذربایجان غربی به پایان رسید. 
این فیلم بــه اخالق اجتماعــی و امیــد در جامعه 
می پردازد. در فیلم »ایشیق« با ایفای نقش هنرمند 
پیشکسوت استان بهمن حاتمی و هنرمند خردسال 
هلیا برادران در مدت ســه دقیقه به تصویر کشیده 

شده است.
این فیلم داســتانی با تصویربرداری محمد خلیلی، 
تدویــن بهمــن رضایی و مشــاوره امید برجســته 
طی مــدت دو هفته در ســطح شهرســتان ارومیه 
تصویربرداری شــده و بعد از فیلم کوتــاه »دیوار« 
به کارگردانــی مجتبی پناهی دومیــن تولید واحد 
هنرهای تصویری حوزه هنــری آذربایجان غربی از 

ابتدای سال جاری است.
ســیامک خوش نیت پیش از این در رشته کارگرانی 
نمایش در شهرســتان ســلماس فعالیت داشته که 
اعطای مقام »چهره هنری شهرســتان سلماس« در 
سال گذشته و اجرای پرتماشــاگرترین نمایش در 

شهرستان سلماس از افتخارات هنری وی است.

                              رویدادها

رویــــ
ــداد

 ها

تولید

با تالش واحد هنرهای تصویری حوزه هنری 
استان گلستان، نقد و بررســی فیلم سینمائی 
»نفس عمیق« به کارگردانی پرویز شــهبازی، 
با حضور منتقد برجسته کشور عزیزا... حاجی 
مشهدی در محل ســینما عصر جدید گرگان 

برگزار شد. 
درابتدای این جلســه فیلــم »نفس عمیق« 
برای حاضرین اکران شــد و سپس نقاط ضعف 
و قوت این اثر سینمائی مورد تحلیل و بررسی 

هنرمندان قرار گرفت.
آمــوزش، ارتقــاء قــدرت تحلیــل در بین 
هنرمندان، پرورش ایده ها و کشف استعدادهای 
جوان و تشــویق و ترغیب فیلم ســازان جوان 
برای بررسی آثار بزرگان از اهداف برگزاری این 

نشست بود.

نقد وبررسی فیلم 

»نفس عمیق« با 

حضور عزیزالله 

حاجی مشهدی

همکاری حوزه هنری استان اصفهان در 

برگزاری جشنواره »روح اهلل« 

حجت االسالم عباس کمســاری مدیر 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( 
اصفهان و دکتــر مهدی احمدی فر رئیس 
حوزه هنری اســتان اصفهان درخصوص 
همکاری هــای مشــترک ایــن دو نهاد 
فرهنگــی به ویــژه در برگــزاری دومین 
جشنواره تئاتر »روح اهلل«  با یکدیگر دیدار 

کردند.
مدیر موسســه تنظیم و نشــر آثار امام 
خمینی )ره( با اشــاره به سبقه فرهنگی 
استان اصفهان گفت: حوزه فرهنگ حوزه 

مظلومی اســت، مخصوصا نهادهایی که 
سبقه مذهبی دارند بســیار مظلوم واقع 

شده اند.
وی پس از بیان فعالیت های موسســه 
تنظیم و نشــر آثــار امام خمینــی )ره( 
در زمینــه هنرهــای تجســمی، تئاتر، 
جشــنواره های فرهنگی و هنری، فیلم و 
ســینما ادامه داد: در این میان همیشــه 
حمایت از جوانــان و هنرمنــدان جوان 
برای ما دارای اهمیت بوده اســت و مهم 
اندیشه و روش امام است که به واسطه 40 



11       شماره هجدهم        مرداد  1397

ـــداد

»اسب« بهترین فیلم جشنواره بشردوستی شد

فیلم کوتاه »اسب« از تولیدات حوزه هنری استان 
کردســتان به نویســندگی و کارگردانی رسول 
احمــدی جایزه بهتریــن فیلم بخش داســتانی 
جشــنواره ملی فیلم وعکس بشردوستی را از آن 

خود کرد.
امین مرادی رئیس حوزه هنری استان کردستان با 
اعالم این خبر گفت: این فیلم کوتاه در مدت زمان 
3 دقیقه تالش های یک کودک برای نجات اسب 

خود را در قالب داستانی به تصویر درآورده است.
مرادی تصریح کرد: این فیلم ســاز جوان عالوه بر 
نویسندگی و کارگردانی 8 فیلم کوتاه داستانی و 
مستند، تجربه همکاری و مدیریت تولید فیلم های 
بسیاری از فیلم سازان کردســتان از جمله سالم 
صلواتی، سامان حســین پور، عدنان زندی، زانیار 
عزیزی، آکو زندکریمی، زانیار طهماسبی، اشکان 
ساعدپناه، و دکتر جالل نصیری هانیس و ... را در 

کارنامه خود دارد.
وی افزود: فرهام گویلی به عنــوان بازیگر، ایوب 
شیخ احمدی دستیار کارگردان و استوری بورد، 
سامان پاسیان به عنوان تصویربردار، طالب ظاهری 
نورپرداز، فرشید محمدی دســتیار نور و تصویر، 
ایوب شیخ احمدی به عنوان تدوینگر، پژمان راژ 
به عنوان صدابــردار و صداگذار، مصطفی حبیبی 
بخش جلوه های ویژه کامپیوتری، شورش وکیلی 
طراح تیتراژ و پوســتر، اشکان ســاعدپناه مدیر 
تولید و شهیاد فیلم به عنوان مجری طرح، رسول 
احمدی کارگردان و نویسنده این اثر تولیدی حوزه 

هنری استان کردستان را یاری کرده اند.
پنجمین جشنواره ملی فیلم و عکس بشردوستی 
توسط سازمان جوانان جمعیت هالل ایران و اداره 

کل امور اجتماعی وزارت کشور برگزار شد.

رویدادها                                     

جشنواره

دومیــن نشســت تخصصی و 
کارگاهــی »کالکت« بــا حضور 
هنرمندان و عالقه مندان رشــته 
ســینما، در حوزه هنــری زنجان 

برگزار شد.
میثم ســیفی، مســئول واحد 
هنرهای تصویری حــوزه هنری 
زنجــان، گفــت: این نشســت با 
هدف ارتقای درک هنری فعاالن 
سینمای کوتاه و همچنین بررسی 
تاثیر انواع هنرهــا برهنرهفتم به 

صورت هفتگی برگزار می شود.
ســیفی با اشــاره به اینکه این 
نشســت، به صــورت موضوعی 
در حــوزه هنری زنجــان برگزار 
می شود، اظهار داشــت: دومین 
نشســت تخصصــی و کارگاهی 

دومین نشست »کالکت«  در 

حوزه هنری زنجان

اُمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی این 
مهم برایمان اولویت بیشتری در برگزاری 

جشنواره تئاتر»روح اهلل« یافته است.
در ادامــه دکتــر مهــدی احمدی فــر 
خاطرنشــان کرد: امروز باید با زبان هنر و 
زبان روز با جوانان صحبت کرد و همســو و 
هم جهت شــدن ارگان های فرهنگی سبب 
می شــود تا از موازی کاری جلوگیری شود 

و بتوان کارهای بزرگ و موثری انجام داد.
رئیس حــوزه هنــری اســتان اصفهان 
همچنین با اشاره به موضوعات دفاع مقدس 
و جایگاه و نقش رزمندگان در شهر اصفهان، 
خواستار همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی )ره( با حوزه هنری برای نشان 

دادن هر چه بهتر این جایگاه شد.
وی با اشاره به آثار فاخری که در جشنواره 
تئاتر روح اهلل تولید شده بود، گفت: در سال 
گذشته حوزه هنری اقدام به تولید نمایش 
از این آثار کرد که در جشنواره های مختلف 
نیز موفق بود و این حرکت، حرکت درستی 
بود. حوزه هنری استان اصفهان در طی یک 
سال گذشته سعی کرده است که از تمامی 
تیم های تئاتری این شهر استفاده و حمایت 
کند و در همین راستا ســالن های خود را 
برای تمرین و اجرای تئاتــر در اختیار قرار 

داده است.

کالکت در ادامه بحث موضوع 
نقش و جایگاه هنر نقاشــی 
در ســینما، مورد بررسی قرار 

گرفت.
وی توضیح داد: در راستای 
موضوع این نشست، دو فیلم 
کوتــاه »بوطیقا« اثــر فرید 
ناصر و »آفتاب ســوخته« به 
کارگردانی مشــترک بهمن و 

بهرام ارک به نمایش درآمد.
ســیفی یادآور شــد: طبق 
برنامه ریزی صــورت گرفته، 
قرار اســت در این کارگاه ها 
نگاهی ویژه به خلــق ایده و 
محتوا برای تولید و ســاخت 
فیلم ها در آینده داشته باشیم.

رویــــ ها
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حوزه هنری کردستان و تولید 22 عنوان فیلم در سال 96

لطفی گفت: حوزه هنری کردستان     
در ســال 96 با تولید 22 فیلم کوتاه 
داستانی، انیمیشن و مستند، سال موفقی را 
سپری کرد و امیدواریم در سال 97 نیز این 
روند با تکیه بر تولید آثار حرفه ای و ارزشمند 
در کنار حمایت از هنرمندان جوان و با آتیه 

را بتوانیم تداوم بخشیم.
زانیار مســئول واحد هنرهــای تصویری 
حوزه هنری انقالب اسالمی استان کردستان 
با اعالم این خبــر افزود: خوشــبختانه هم 

اکنون استان کردستان با پتانسیل های باالی 
انســانی و همچنین خالقیت و ســوژه های 
مناســب با حمایت های صــورت گرفته به 
عنوان مطرح ترین استان کشــور در زمینه 
تولید فیلم های کوتــاه حضوری موفق را در 
جشــنواره های داخلی و خارجی داشــته و 
عناوین مختلفی را نیز در بخش های مختلف 

این جشنواره ها کسب کرده است.
وی در ادامه درخصــوص فیلم »دیگران« 
تازه ترین اثر این استان نیز گفت: فیلم کوتاه 

                              رویدادها

»دیگــران« تولید واحد هنرهــای تصویری حوزه 
هنری کردســتان، بــه نویســندگی و کارگردانی 
امیــد راســت بین در قالــب فیلم هــای تجربی و 
به صورت پالن-سکانس و با هدف تداوم همکاری 
با هنرمندان شناخته شــده در عرصه فیلم کوتاه و 
تولید فیلم های کوتاه حرفه ای تهیه شده است که 
پس از مراحل تصویربرداری و تدوین، آماده نمایش 

و حضور در جشنواره های داخلی و خارجی است.
در این فیلــم در کنــار نویســنده و کارگردان، 
مازیار قبادی به عنوان بازیگر، حســین قورچیان 
صداگــذار، مصطفی حبیبی در بخــش جلوه های 
ویژه، سامان حسین پور دستیار کارگردان، عدنان 
زندی به عنوان مدیــر تولید، زانیــار لطفی مدیر 
تصویربرداری و نوید زارع به عنوان دستیار تصویر 

حضور داشته اند.
لطفی درخصوص داستان فیلم نیز گفت: در این 
فیلم 4 دقیقــه ای به زندگی جوانــی خیر که نگاه 
ویژه و متفاوتی در زندگی دارد از منظر یک مگس 
که کارهای وی را نظــارت و ثبت می کند پرداخته 

شده است.
امید راست بین عالوه بر ثبت 14 اثر داستانی به 
عنوان نویسنده و کارگردان، برنامه ریزی و دستیار 
کارگردانی چندین فیلم ســینمایی را نیز برعهده 
داشــته  و عناوین مختلفی را نیز در جشنواره های 

مختلف به دست آورده  است.

تولید فیلم کوتاه »جستجو« در حوزه هنری
داستانی »جســتجو« با موضوع امدادگران ســانحه هوایی تهران-یاسوج 
به کارگردانی ســید جواد هادی اصل در حوزه هنری استان کهکیلویه و 

بویراحمد تولید شد.
اکبر آیین مسئول واحد هنرهای تصویری این مرکز گفت: این فیلم کوتاه 6 دقیقه ای 
باموضوع تالش شبانه روزی امدادگران سازمان جمعیت هالل احمر در ارتفاعات کوه 
دنا برای پیدا کردن قربانیان سانحه هوایی تهران-یاسوج به کارگردانی سیدجواد هادی 
اصل،کارگردان خوش قریحه هم استانی در واحد هنر های تصویری حوزه هنری این 

استان تولید شد.
وی اظهار داشت:این فیلم اخیرا مراحل فنی خود را پشــت سر گذاشته و هم اکنون 

آماده اکران و شر کت در فستیوال های ایرانی و خارجی می باشد.
همچنین، فیلم مســتند »فرودگاه ابدی« به کارگردانی هادی اصل در حوزه هنری 
استان استان کهکیلویه و بویراحمد تولید شد. این مستند 30 دقیقه ای به سانحه هوایی 
تهران - یاسوج و ابعاد آن که هنوز هم اثرات  و تبعات اجتماعی، اقتصادیو فرهنگی آن 

بر پیکره این استان وجود دارد، می پردازد. 
آیین افزود: این مستند با مشارکت صدا و سیمای مرکز دنا تولید شده و هم اکنون در 

مرحله نهایی فنی قرار دارد. 
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نقد و بررسی»بچه های آسمان« در بوشهر
»بچه های آســمان« ساخته مجید 
مجیدی با حضور عالقه مندان حوزه 
فیلم و سینما در حوزه هنری بوشهر 

بررسی شد.
هفتمین نشست تخصصی سینمایی 
پس از انقالب در ســالن اجتماعات 
به بررسی فیلم »بچه های آسمان« 
ســاخته مجید مجیدی اختصاص 

داده شد.
در این جلســه پــس از پخش فیلم 
حلیمــه آذریــون، علــی احمدی، 
پردیس حسینی، فرشاد محقق پور، 
صادق حســینی، بهداد شــاهین و 
مهدی انصاری مســئول واحد فیلم 
و نمایش از جمله حضاری بودند که 
به بیان دیدگاه های خود پرداختند. 
احترام متقابل شخصیت های فقیر 
فیلم در عیــن نداری، بــازی فوق 

العاده بازیگران بی تجربه، ســاختار 
کالسیک فیلنامه، نقد فقر و حمایت 
فیلمساز از طبقه فقیر در برابر طبقه 
ثروتمند از جملــه مهمترین نقطه 

نظرات آنها بود.
در پایان جلســه مــژده غضنفری 
منتقد کارگاه به جمع بندی نظریات 
پرداخت. وی در ارتبــاط با کیفیت 
فیلم گفــت: دو عنصــر مخاطب و 
جوایز هیچ کدام دلیلی برای خوب یا 
بد بودن فیلم ها محسوب نمی شود. 
میزان مخاطب یک فیلم به هیچ وجه 
مشخص کننده ی کیفیت یک فیلم 
نیســت. این موضوع در طول تاریخ 
جشنواره ها و سینمای ایران بررسی 

و تایید گردیده است.
همچنیــن غضنفــری در مــورد 
»بچه های آســمان« افزود: دریافت 

اولین جایزه اسکار در تاریخ ســینمای ایران یکی از نکات برجسته این 
فیلم محسوب می شود.

او ادامه داد: فیلم »بچه های آســمان« همه معیارهای یک فیلم کانون 
پرورش فکری کودکان را دارد زیرا در کنار پرداختن به مسائل اخالقی 
دارای پیام های آموزشــی نیز است و با اینکه از ســوژه های کودک و 
نوجوان به عنوان بازیگر در این فیلم استفاده شده است اما بیان کننده 

این نیست که مخاطب فیلم صرفا کودک و نوجوان باشد.

رویدادها                                     

انیمیشن »آقای گوزن« به کارگردانی مجتبی موسوی در جشنواره 
بین المللی »ملبورن« به نمایش در آمد.

»آقای گوزن« محصول مشترک مرکز انیمیشن و تلویزیون حوزه 
هنری که به تازگی در جشنواره »جیفونی« ایتالیا حضور داشت، در شصت و 

ششمین دوره از جشنواره »ملبورن« استرالیا نمایش داده  شد.
جشنواره بین المللی »ملبورن« قدیمی ترین جشنواره استرالیایی است که از 

لحاظ قدمت همپای جشنواره های معتبری همچون برلیناله و کن است.
اهداف این جشنواره عبارتند از: ساخت یک جامعه روشنگر و مشارکت کننده از 
طریق فیلم، تجربه فراموش نشدنی مخاطبان از حکایات دنیا به واسطه فیلم ها و 

القای خالقیت و الهام ایده ها به مخاطبان جشنواره.
انیمیشــن »آقای گوزن« در جشــنواره جهانی فجر، جشــنواره »زاگرب« 
کرواسی، جشنواره »انیماموندی« برزیل، جشنواره »انسی« فرانسه، جشنواره 
»انیماتریکز« فنالند، بازار فیلم برلین حضور داشته و لوح تقدیر بخش مسابقه 
بین الملل جشنواره جهانی فجر،  جایزه ویژه جشــنواره انیمیشن »زاگرب« 

کرواسی را دریافت کرد.

»آقای گوزن« در جشنواره »ملبورن«



بازدید مدیر کل حراست حوزه هنری کشور
 از پردیس سینمایی چهارباغ و ساحل  اصفهان

                              گزارش تصویری
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حوزه هرنی مهم ترین مرکز اپسداری

 از حفظ ارزش های اسالیم

بدون شــک جایگاه ویژه حوزه هنری انقالب اسالمی در بخش 
سینما در شرایط فعلی مرهون تالش های آقای حمزه زاده رئیس 
سازمان سینمایی حوزه هنری کشــور و همکاران خدومشان در 

موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز است.
در عصر حاضــر و با ورود تکنولوژی های مختلف، هنر ســینما با 
استفاده از نبوغ و خالقیت هنرمندان متعهد و ارزشی کشورمان 
در مســیر اعتالی هنر و فرهنگ ایرانی گام بردارد و پیام رسای 
انقالب اســالمی ایران را به گوش جهانیان برساند و در راستای 
عملیاتی کردن این مولفه بسیار مهم نقش مدیران و برنامه ریزی 

در این بخش بسیار مهم و حیاتی است.
امروز عزیزان توجه داشته باشــند با وجود تکنولوژی و فضاهای 
مجازی ایجادشده کوچکترین غفلت در ایفای نقش و مسئولیت 

خود می تواند صدمات جبران ناپذیری را فراهم نماید.
آبروی هر ســازمان در گرو اعتباری اســت که کسب می نماید و 
اگر امروز ســازمان ســینمایی حوزه هنری به عنوان بزرگترین 
سینمادار در کشور و مهم ترین مرکز پاسداری از حفظ ارزش های 
اســالمی می درخشــد، بخش عمده ای از آن در کنــار مدیریت 
ارزشمند سازمان و همکارانشــان و واکنش های سریع و به موقع 
به حرکت های مشکوک و شــائبه داری که قصد آلوده کردن این 
صنعت را دارند، وابســته به نحوه تکریم و برخورد نیروی انسانی 
است که به صورت مســتقیم با ارباب رجوع و مخاطبین سینما 

است.
تالش در جهت پایبندی به اصول ارزشی حوزه هنری توأم با حفظ 

کرامت مخاطبین به عنوان سرمایه های اصلی این صنعت است.
امروز پردیس سینمایی بهمن سنندج به عنوان یکی از مهم ترین 
مراکز فرهنگی نه تنها در کردســتان حتی در ســطح منطقه و 
کشور، به بهترین شکل توانسته است مردم هنردوست و فرهنگی 
شهر سنندج را با سینما آشتی دهد و نگاهی گذرا به عملکرد این 
پردیس از زمان بهره برداری تاکنون به خوبی این مهم را نشــان 

می دهد.
حوزه هنری اســتان کردســتان از زمان بهره بــرداری پردیس 
ســینمایی بهمن سنندج، توانسته اســت با تعریف کاربری های 
مختلف و متعدد نقش مهمی را در راستای توسعه و اعتال فرهنگ و 
هنر این دیار برعهده دارد و انتظار می رود که در سایه حمایت های 
مدیران محترم حوزه هنری و موسسه بهمن سبز این روند رو به 

رشد با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

مستند بازرگان
 را عاقالنه و به دور از تعصب ساختیم

علــی مالقلــی پور مســتند 
ســینمایی »راه طی شده« را 
با موضوع تفکر و نگاه مهندس 
مهدی بازرگان برای جشــنواره ســینما 

حقیقت آماده می کند.
علی مالقلی پور کارگــردان درباره فعالیت 
این روزهای خود گفت: آخرین مســتندی 
که کار کردم »راه طی شده« نام دارد و سوژه 
آن شخصیت مطرحی به نام مهندس مهدی 
بازرگان است. این روزها در مراحل پایانی 
تولید قــرار دارد و بــه زودی اماده نمایش 
می شــود تا در جشنواره ســینما حقیقت 

رونمایی شود.
وی درباره چگونگی پرداخت مستندگونه 
به این شخصیت توضیح داد: مهدی بازرگان 
صرفا یک شخصیت سیاسی یا یک مهندس 
نیست بلکه یک روشن فکر مذهبی است که 
شاید این وجه کاراکترش تاثیرگذارتر بوده 
است. ما نیز سعی کردیم تا بیشتر از دریچه 

نگاه فکری او به مستندش بپردازیم.
مالقلی پور در پاسخ به اینکه آمادگی الزم 
برای دریافت پیامدهای یک اثر سیاسی را 
دارد یا نه؛ بیان کرد: در اینکه قبل از شروع 
کار در چنین ژانری باید همه جوانب را پیش 
بینی کرد شکی نیست و ما هم کامال به آن 
واقفیم اما سعی کردیم هم در محتوا و هم 
فرم یک شــیوه عاقالنه را برگزینیم و از هر 

تعصبی پرهیز کنیم.
این کارگردان با اشاره به اینکه همه اعضای 
نهضت آزادی در این مستند صحبت کرده 
اند، گفت: به هر حال کســی که می خواهد 
وارد یک فضای آمیخته با سیاست شود باید 

فکر این روزها را هم بکند. ضمن اینکه »راه 
طی شده« خیلی شبیه مستندهای متداول 
نیست و شخصیت مورد نظر این فیلم شاید 
اولین فرد روشنفکر مذهبی باشد که درباره 

اش فیلم ساخته شده است.
وی در پایان گفت: برای تولید این مستند 
با مسئوالن هم مشــکلی نداشتیم چرا که 
می دانستیم می خواهیم نگاهی منصفانه و 
بیابینی را در نظر بگیریم و پیشنهاد می کنم 
کسانی که به این ســوژه عالقمند هستند 
حتما ایــن کار را ببینند و بعــد درباره آن 
قضاوت کنند. با اطمینان می گویم که شبیه 
آن وجود ندارد و به این شیوه نگاه تا کنون 

توجه نشده است.
علی مالقلی  پور در مستند »راه طی شده«، 
به بررســی افکار و اندیشــه های مهندس 
مهدی بازرگان به عنوان روشــنفکر دینی، 
سیاســتمدار و نخســت  وزیر دولت موقت 
ایران در ســال 57 پرداخته اســت. عنوان 
فیلم هــم از یکــی از کتاب  هــای مهم و 
تاثیر گــذار مهندس بازرگان گرفته شــده 

است.
عوامل تولید این فیلم مســتند عبارتند از: 
نویســنده و کارگردان: علــی مالقلی  پور، 
پژوهشــگر: حامد تقــی  زاده، فیلمبردار: 
رضا تیموری، صدابــردار: علی ذوالفقاری، 
تدوینگر: شهاب بشــیری، آهنگساز: فرید 
سعادتمند، گوینده متن: علی مالقلی  پور، 
عکاس: ســمیه میری، تهیه  کننده: محمد 
امین نوروزی، تهیه شده در: مرکز مستند 

حوزه هنری.

علی مالقلی پور:

امین مرادی
رئیس حوزه هنری استان کردستان

                              رویدادها
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پـرونـده                                                                   
مستند  ادوارد                                                                



یک پرتره جذاب
گزارشی از نشست نقد و بررسی مستند »ادوارد« در »سینماروایت«

ادوارد چگونه متولد شد؟
در ابتدای این نشست محمدباقر شاهین کارگردان مستند »ادوارد« 
درباره چگونگی آشــنایی با ســوژه این مســتند گفت: من اولین بار 
»ادوارد« را در یکی از برنامه های شبکه بی بی سی دیدم و صحبت های 
او درباره زندگی اش در آن برنامه برای من جذاب بود؛ تا اینکه من در 
سال 2015 برای یکی از آثارم به جشنواره برلین دعوت شدم و در آن 
سفر محل زندگی ادوارد را پیدا کردم ولی احساس کردم برای پرداختن 
به سوژه او باید ارتباط بیشــتری با او بگیرم، به همین خاطر بعد از دو 
سفر دیگر به اروپا و مالقات با »ادوارد«، در اواسط سال 2016 ساخت 

این اثر آغاز شد.

صدوبیست ویکمین برنامه »سینماروایت« به نقد و بررسی مستند »ادوارد« به 
کارگردانی محمدباقر شاهین محصول مرکز مستند سوره اختصاص داشت.

صدوبیست ویکمین برنامه »سینماروایت« که دومین قسمت از فصل جدید این 
برنامه نیز بود، به نقد و بررسی مستند »ادوارد« با حضور عباس سلیمی نمین )منتقد(، 
محمدتقی فهیم )منتقد(، محمدباقر شاهین )کارگردان( و محمدمهدی شیخ صراف 

)مجری - کارشناس( اختصاص داشت.
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مستند  در  پژوهش  نقش  بودن  کمرنگ 
»ادوارد«

عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین 
تاریخ ایران در ادامه این نشست با تقدیر از محمدباقر 
شاهین برای ساخت این اثر و پرداختن به بخشی از 
تاریخ معاصر، در ارتباط با مســتند »ادوارد« گفت: 
اما نکته ای که درباره این مستند می خواهم بگویم 
آن است که این سوژه دارای ظرفیت چندانی برای 
پرداختن به همه ابعاد سازمان منافقین نیست. نکته 
دیگری که در ارتباط با این اثر با آن مواجه هستیم، 
کمرنگ بودن نقش پژوهش در آن است. یعنی انتظار 
می رفت که سازندگان با مطالعه در این حوزه، در اثر 
خود عالوه بر روایت سرگذشــت زندگی شخصی 
ادوارد، اطالعاتی درباره ســازمان منافقین نیز ارائه 
می کردند و از این طریق ســازندگان می توانستند 
به آنچه که از ســاخت این اثر به دنبــال آن بودند، 

نزدیک تر شوند.
ســلیمی نمین در ادامه گفت: اما مسئله دیگر در 
ارتباط با ادوارد آن اســت که این فرد خود از جمله 
چهره های بسیار رده پایین سازمان منافقین بوده 
که ارتباط بسیار سطحی با ســازمان داشته است. 
این در حالی اســت که در سازمان منافقین افرادی 
حضور داشتند که حتی تا 10 سال در سلول انفرادی 
نگه داشته می شدند تا تاثیر آن ها بر سایر نیروهای 
سازمان تا حد ممکن کم شود. مثال های زیادی از 
این موارد وجود دارد ولی مســئله این است که آیا 
ادوارد می تواند به عنوان دریچه ای برای شــناخت 

پدیده پیچیده ای چون مجاهدین خلق باشد؟
اوج خشونت منافقین در مواجهه با چهره های 

جدا شده
سلیمی نمین در ادامه صحبت های خود با اشاره 
به ابعاد مختلفی که سازمان منافقین داشته و لزوم 
شناخت این ابعاد اظهار کرد: کتاب های مختلفی در 
ارتباط با ســازمان منافقین از سوی افراد جدا شده 
از این سازمان در خارج از کشور منتشر شده است 
که با خواندن آن شما می توانید به ابعاد مختلف این 
سازمان و اوج معایب ضدانســانی این سازمان پی 
ببرید. سازمانی که انسان ها را از درون تهی می کند 
و البته ادوارد هم در این مســتند بخشــی از این 
موضوعات را بازگو می کند ولی نکته این است که او 
اساسا فرد مهمی در سازمان منافقین نبوده به همین 
خاطر پس از جدایی نیز مورد توجه افراد رده باالی 
ســازمان قرار نمی گیرد؛ اما اگر شما همین رفتار را 
با رفتاری که سازمان منافقین پس از جدایی علی 
زرکش کرد، مقایسه کنید، متوجه اوج خشونت این 

سازمان می شوید.
ادوارد درباره منافقین نیست

محمدتقــی فهیم منتقد ســینما دیگر چهره ای 
بود که در ادامه این نشست به نقد و بررسی مستند 
ادوارد پرداخت. فهیم با اشــاره بــه پیچیده بودن 
موضوع منافقیــن گفت: ما با تشــکیالت مخوفی 
روبرو هستیم که آســیب های بسیاری را به جوانان 
این مملکت وارد کرده اســت و نمی توان از یک اثر 
انتظار داشت که به همه ابعاد این سازمان بپردازد. 
من باید به این نکته نیز اشاره کنم که به نظرم اساسا 

پرونده                                

به طور کلی بیشتر تالش 
ما بر این بوده تا در این 
اثر به جای داشتن نگاهی 
سیاسی، با نگاهی انسانی به 
بررسی این سوژه بپردازم؛ 
هر چند که من برای افزایش 
شناختم در ارتباط با 
منافقین، بیش از 15 کتاب 
در ارتباط با آن ها خواندم و 
چند صدساعت از برنامه ها 
و سخنرانی های آن ها را 
دیدم.

این فیلم در ارتباط با سازمان منافقین نیست. البته باید 
بگویم متاسفانه این گونه نیست، چرا که هر جای دیگری 
در دنیا اگر با چنین تشکیالتی طرف بودند که چند هزار 
نفر از مردم یک کشور را ترور کرده بودند، بدون شک آثار 
متعددی برای معرفی ماهیت واقعی آن ها تولید می شد.

»برای دخترم سمیه« هنوز بهترین مستند درباره 
منافقین است

فهیم در ادامه با اشاره به آثاری که در این سال ها در 
ارتباط با منافقین در سینمای ایران تولید شده است، 
اظهار کرد: متاسفانه آثاری که در همین چند سال اخیر 
هم در ارتباط با سازمان منافقین تولید شده نیز اغلب 
آثار اثــر ضعیفی بودند که نتوانســته بودند در رویکرد 
دراماتیک خود قوی ظاهر شــوند. در حوزه مستند نیز 
وضعیت به همین شکل اســت و اگر بخواهیم بهترین 
اثر تولید شــده در این حوزه درباره ســازمان منافقین 
را انتخاب کنیم، باید به مســتند »فیلم ناتمامی برای 

دخترم سمیه« اشاره کنیم.
این منتقد پیشکسوت ســینما در ادامه خاطر نشان 
کرد: به نظر من این مستند در گونه پرتره ساخته شده 
و در این گونه توانسته از عهده کار خود برآید. یعنی این 
فیلم اساسا در ارتباط با منافقین نیست بلکه پرتره ای در 
ارتباط با یک جوان بلندپرواز است که در زندگی خود 
دچار فراز و نشیب هایی می شــود. در این شرایط، کار 
مستندساز برای اینکه بتواند او را در چارچوب مورد نظر 
خود قرار دهد و به الیه های درونی ســوژه خود نزدیک 

شود، خیلی سخت است.
»ادوارد« یک پرتره جذاب است

وی با اشــاره به همنظر بودن خود با ســلیمی نمین 
درباره ضعف پژوهش در این اثر گفت: این پاشنه آشیل 
عرصه مستندسازی کشورمان در این مستند نیز وجود 
دارد و من نیز در این زمینه با آقای سلیمی نمین همنظر 
هستم. البته فیلمساز در بخش فرمی، هوشمندی هایی 
را به خرج داده اســت. فیلمساز توانســته در این اثر با 
تصاویری الغر و یک سوژه  تقریبا معمولی اثری را بسازد 
که مخاطب را ســرگرم کند و این کار ساده ای نیست. 
چون در گونه پرتره اصوال ســاخت مستندی که بتواند 
مخاطب را ســرگرم کند و برای او جذاب باشــد، کار 
بسیار سختی است ولی شاهین با هوشمندی توانسته 
با استفاده از عوامل مختلف از جمله موسیقی، این کار 

را انجام دهد.
مستندساز نتوانسته به سوژه اش جهت دهد

سلیمی نمین در ادامه این نشست با اشاره به اینکه این 
سوژه می تواتند برای نسل امروز جذاب باشد، گفت: ما 
در دورانی زندگی می کنیم که اگر بخواهیم حجم باالیی 
از اطالعات سیاســی را در یک اثر هنری به جوانانمان 
منتقل کنیم، قبول نمی کنند و به اصطالح پس می زنند 
و من فکر می کنم نوع ورود به این قضیه خوب اســت و 
استفاده از موضوعاتی مثل موســیقی و یا آوازخواندن 
شخصیت اصلی که در فیلم شــاهد آن هستیم، کمی 
می تواند فضای ناشی از سیاسی شدن موضوع را تلطیف 
کند اما مشکل این است که مستندساز نمی تواند به این 
سوژه خوب، جهت دهی کند تا از طریق این سوژه انتقال 

پیام را انجام دهد.
برخی از جریانات داخلی به دنبال تطهیر چهره 

منافقین هستند
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در چهارمین روز از هفته فیلم انقالب اسالمی مستند ادوارد با روایتی جنجالی از 
فعالیت منافقین اکران شد.

مستند »ادوارد« به کارگردانی محمدباقر شاهین روایتی متفاوت از منافقین است و 
نقد و بررسی آن در برنامه هفته فیلم انقالب اسالمی را محمد محبوبی که پژوهشگر 
فیلم »ماجرای نیم روز« و نویسنده کتاب »عملیات مهندسی« است، انجام داد. این 
فیلم مستند در مورد یک اقلیت مذهبی است، در واقع این فیلم در مورد یک ارمنی 
است که 9 سال اسیر جنگ بوده است و بعد از آن به دالیلی به سازمان مجاهدین 

خلق می پیوندد که 12 سال در آن به فعالیت می پردازد.
این فرد از همان سال اول احساس پشیمانی داشته اما به دلیل شرایط موجود در 
سازمان به وی اجازه خروج داده نمی شد که در نهایت او را تحویل زندان ابوغریب 
می دهند، او از آنجا به زندان اوین منتقل می شود که بعد از آزاد شدن به کشور آلمان 

مهاجرت می کند؛ او 35 سال است که درغربت زندگی می کند.

مارکسیست برای مجاهدین خلق علم شد

محمد محبوبی پژوهشگر فیلم ماجرای نیمروز با بیان اینکه با نگاهی به شروع عمل 
سیاسی مجاهدین خلق می توان به ماهیت آنها پی برد، گفت: شروع عمل سیاسی 
این گروه از سال 57 تا 60 بود اما از سال 44 عملیات مخفیانه شان را آغاز کردند. این 
سازمان ابتدا تمرکز خود را روی بحث های ایدئولوژیکی گذاشت و شروع به خواندن 

مباحث چپ و انقالب های مارکسیستی دنیا کرد و مارکسیست برایشان علم شد.
وی فعالیت  این گروه را بعد از انقالب ایدئولوژیکی ندانســت و اظهار داشت: این 

سازمان از تفکر ایدئولوژیکی جدا شد و حب قدرت گرفت.
نویســنده کتاب »عملیات مهندســی ســازمان مجاهدین خلق« افزود: سازمان 
مجاهدین خلق)منافقیــن( از اول انقالب بین 150 تا 200 نیرو داشــت اما برای 
فعالیت های سیاسی و انگیزه هایشان نیاز به نیرو داشتند و این آمار بسیار کم بود تا 

تمامیت قدرت را به دست بگیرند.

عضویت چند صد هزار نفر در 3 سال

محبوبی در ادامه بیان کرد: افرادی که در رأس تشکیالت بودند دیدند صاحب قدرت 
نیستند و هرکاری برای رسیدن به آن کردند اما افراد در بدنه تشکیالت ایدئولوژیک 
و تشنه قدرت نبودند اما در 3 ســال از 150 نفر به چند صد هزار نیرو رسیدند این 

نشان می داد که احساسات در این انتخاب دخیل بوده است.
وی با بیان اینکه این تشکیالت احساســات افراد را بر انگیخته می کرد تا به سمت 
سازمان حرکت کنند، گفت: مثاًل دانش آموز عضو سازمان که 18 سال سن داشته 

20 ترور انجام داده بود و این موضوع نشان از جذب باالی تشکیالت داشت.
این پژوهشگر با برشمردن دو نوع ترور در ســازمان اظهار داشت: ترورهای کمی 
ترورهایی بود که افراد تشکیالت برای کشتن تعداد زیادی از مردم که ظاهر مذهبی 

داشتند انجام می دادند.
محبوبی ادامه داد: در ترورهای کیفی مسووالن، نماینده ها، امام جمعه ها و مقامات 

نظامی در راس عملیا ت ها شهید می شدند.
این مولف با بیان اینکه عملیات های کیفی سازمان مجاهدین خلق از سال ها قبل 
با برنامه و ساماندهی شــده بود، گفت: این عملیات ها که بار عمده اش روی نفوذ و 
شناسایی بود یا توسط افرادی انجام می شــد که توانسته بودند خود را در نظام جا 
دهند و یا افرادی آن را به عهده می گرفتند که از درون نظام جذب ســازمان شده 

بودند.

»ادوارد«روایتی متفاوت از منافقین این کارشناس تاریخ با اشاره به تالش های اخیر برخی از 
جریانات داخلی برای تطهیر چهره سازمان منافقین گفت: 
دلیل تاکید من بر این موضوع این اســت که در چند سال 
اخیر جریاناتی در داخل کشور تالش می کنند تا جنایت های 
ســازمان مجاهدین را تطهیر کنند و این سازمان را مظلوم 
نشان دهند. این مسئله قابل تاملی است. لذا شما می بینید 
غربی ها با همکاری اسرائیل همزمان با نشست اخیر سازمان 
مجاهدین در پاریس، به دنبال حرکتی تازه برای تطهیر این 

سازمان بودند.
وی افزود: مــن در این مدت اخیر مقاالتــی را در برخی 
از مجالت داخلی دیدم که می خواهند آرام آرام ســازمان 
منافقین را تبرئه کنند و آن ها را افرادی نشــان دهد که از 
سرناچاری دست به سالح بردند در حالی که همه مقاالت 
نوشته شده توسط اعضای بردیه از مجاهیدن خلق در خارج 
از کشور نشان می دهد که مجاهدین خلق از ابتدای پیروزی 
انقالب اعضای خود را به طرف ایجاد تنفر از انقالب اسالمی 
سوق می دهد تا روزی آن ها را مجبور کند که علیه این نظام، 

اسلحه به دست بگیرند.

مستندساز سیاسی نیستم
محمدباقر شــاهین کارگردان این اثر در ادامه برنامه در 
پاســخ به نقدهای مطرح شده به مســتند »ادوارد« گفت: 
من با ســوژه ای طرف بودم که حتی یک فریم آرشیوی از 
او موجود نبــود و من باید روایتی از 52 ســال زندگی این 
فرد را بدون حتی یک فریم آرشــیو روایــت می کردم. این 
بزرگترین چالشــی بود که با آن روبرو بودم که بتوانم همه 
ابعاد شــخصیتی او را آن گونه که مدنظر بــودم، به تصویر 
بکشم. من نمی خواهم ارزش مستندهای سیاسی را پایین 
بیاورم ولی من مستندساز سیاسی نیستم و ادعایی هم ندارم 
که فیلم من در ارتباط با مجاهدین خلق است بلکه ارتباط 

سوژه با مجاهدین خلق تنها بخشی از مستند من است.

از زاویه انسانی به ادوارد نگاه کردیم نه سیاسی
وی با اشاره به این نقد که ادوارد نقش مهمی در سازمان 
منافقین نداشــته نیز اظهار کرد: شــما در هر اداره ای که 
وارد شــوید، می توانید این نکته را ببینید که ممکن است 
آبدارچی یک اداره از مشــاور رئیس آن مجموعه، اشــراف 
بیشتری نســبت به شــرایط و ویژگی های آن اداره داشته 
باشد و این سوژه را نیز می توان از همین زاویه نگاه کرد. اما 
به طور کلی بیشتر تالش ما بر این بوده تا در این اثر به جای 
داشتن نگاهی سیاسی، با نگاهی انسانی به بررسی این سوژه 
بپردازم؛ هر چند که من برای افزایش شناختم در ارتباط با 
منافقین، بیش از 15 کتاب در ارتباط با آن ها خواندم و چند 

صدساعت از برنامه ها و سخنرانی های آن ها را دیدم.
او در ادامه خاطرنشــان کرد: من دوست دارم برای نسل 
جوان که خودم نیز جزئی از آن ها هســتم، فیلم بسازم. با 
همین نگاه و شناختی که از نسل خودم دارم سعی کردم به 
نحوی قصه ادوارد را روایت کنم که نسل جوان بتواند بیشتر 
به شخصیت او نزدیک شود. عالوه بر این قرار نیست که ما 
همه سواالت مخاطب که شاید در یک سریال 50 قسمتی 
هم نمی شود به آن پاســخ داد در یک مستند 70دقیقه ای 
پاسخ دهیم بلکه همه تالش ما بر این بود که برای مخاطبی 
که از ســازمان مجاهدین خلق اطالعی ندارد، سوال ایجاد 

کنیم.

                              پرونده



21       شماره هجدهم        مرداد  1397

کارگردان مســتند »ادوارد« درباره روند ســاخت این اثر که به سرگذشت یکی از اعضای 
جداشده سازمان تروریستی منافقین می پردازد، توضیحاتی ارائه داد.

محمدباقر شاهین کارگردان مستند بلند »ادوارد« درباره این اثر گفت: من مستندساز جنگ 
هستم و قبل از مستند »ادوارد« در عراق، سوریه و افغانستان فیلم هایی تولید کردم از همین 
رو همیشه دوست داشتم به جنگ از یک زاویه دیگر نگاه کنم و در مستند »ادوارد« هم تمام 

تالشم را کردم که به این فضا نزدیک شوم.
وی با اشاره به اینکه شخصیت اصلی این مستند با نام ادوارد در سال 59 برای وطنش می 
جنگد اما در حال حاضر شرایط به گونه ای شده اســت که با همه این سختی ها در غربت 
زندگی می کند، افزود: ادوارد شخصی است که در سال 59 یعنی اوایل جنگ و در حالی که 
مشغول دفاع از کشور بوده است، اسیر می شود و 9 سال از عمر خود را در زندان های عراق 
سپری می کند و در مدت اسارت فشارهای زیادی را متحمل می شود. او در همین اثنا و در 
حالی که از سوی همه فراموش شده بود به سازمان مجاهدین خلق می پیوندد و حدود 12 

سال هم به لحاظ ایدئولوژی و تفکر اسیر منافقین می شود.
شاهین با اشاره به چگونگی پیدا کردن ادوارد اظهار کرد: من برای اولین بار ادوارد را در برنامه 
»به عبارت دیگر« بی بی سی مشاهده کردم و از آنجا سرگذشت زندگی اش مرا درگیر کرد. 
بعد از چند ماه به جشنواره برلین دعوت شــدم و تصمیم گرفتم که هر طور شده ردی از او 
پیدا کنم و بتوانم او را ببینم به همین ترتیب بعد از پرس و جوهایی که با دوستان فیلمساز و 

خبرنگارم در شهر کلن آلمان داشتم شماره ای از ادوارد پیدا کردم.
این کارگردان ادامه داد: اولین باری که ادوارد را دیدم متوجه شدم که نمی شود این فیلم را 
با یک سفر و به تنهایی ساخت به همین دلیل ارتباطم را با او بیشتر کردم و در نهایت این کار 

نزدیک به سه سال طول کشید.
شــاهین بیان کرد: با توجه به اینکه ادوارد در آلمان زندگی می کند تمام فیلمبرداری این 
اثر در کشور آلمان انجام شــد و به طور کلی ما در این فیلم به آسیب های جنگ همچون 

مهاجرت، اسارت و... نیز پرداختیم.
وی با اشاره به چگونگی ساخت مستند »ادوارد« توضیح داد: همیشه هنگام ساخت یک اثر 
سوژه هایم جزیی از زندگی من می شوند و اگر این اتفاق نیفتد من شروع به ساخت آن اثر 
نمی کنم. از همین رو برای اینکه بخواهم نظر مثبت ادوارد را برای ساخت این مستند جلب 

کنم نزدیک 2 سال با او گفتگوی اسکایپی می کردم و البته سفرهایی هم به آنجا داشتم.
کارگردان »مالکیه« اضافه کرد: یکی از موضوعات مهمی که در »ادوارد« به آن پرداخته می 
شود این است که او شخصی از اقلیت های مذهبی است، مساله ای که چندین سال است ما 
آن را فراموش کرده ایم و به واسطه همین کم توجهی تاکنون تعدادی از این افراد از کشور 
مهاجرت کرده اند. برای مثال در حالی که ادوارد یک شخص ارمنی بوده که برای این کشور 
جنگیده و اسیر شده اما فراموش شده است و همه عوامل دست به دست هم داده که او در 

برهه ای از زمان عضوی از این سازمان تروریستی شود.
شاهین بیان کرد: ادوارد در حال حاضر در کشور آلمان مشــغول انتقال تجربه های تلخ و 
سخت خود از مجاهدین خلق به دیگران و یک فعال علیه این سازمان در اروپا است ولی او 

حتی در حال حاضر هم در غربتی شبیه به اسارت زندگی می کند.
وی با اشاره به دالیل ساخته نشدن چنین آثاری در طول این سال ها گفت: سینمای مستند 
سیاسی در این چند ساله در ایران مهجور مانده اســت چون ما شاهد فیلم هایی بودیم که 
موضع گیری های جانب دارانه داشــته اند به همین دلیل کمتر کسی سراغ ساخت چنین 
آثاری رفته است. نکته دیگری که می توان به آن اشــاره کرد این است که در این سال ها 
فضای کار کارگردانان بسته بوده و نمی توانسته اند همه چیز را بیان کنند به همین دلیل فکر 
می کنم مستند »ادوارد« جزو معدود فیلم هایی است که شیوه جدا شدن اعضای گروهک 

مجاهدین خلق را از طریق زندگی شخصی شان نشان داده است.
شاهین در پایان ضمن تشکر از تمامی عوامل فیلم گفت: عوامل این فیلم خیلی صمیمانه به 
من کمک کردند به ویژه بابک حیدری که در تدوین و حامد شــکیبانیا که به عنوان مشاور 

پروژه در همه مراحل من را همراهی کردند.
عوامل فیلم عبارتند از فیلمبردار: محمد حدادی، صدابردار: حسن شابانکاره، طرح و پژوهش 
علیرضا تلوری، محمدباقرشــاهین، مدیر تولید: افســون محمود نژاد، اصالح رنگ و نور: 

حمیدرضا فتورچیان، طراح پوستر: علی باقری و تهیه شده در مرکز مستند سوره.

۳ سال تالش برای یک مستند

پرونده                                              
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»ادوارد«هماین بود که 

منتظرش بودیم

مدت ها بود که اخبار جسته گریخته ای در مورد تولید فیلم جدید محمدباقر شاهین 
در آلمان می شنیدم. شاهین در چند سال اخیر با مســتند کوتاه »مالکیه« که در 
سوریه ساخته بود، به موفیقت هایی در جشنواره های داخلی و خارجی دست پیدا 

کرده بود.
چند هفته قبل از شروع تولید مســتند »ادوارد«، برای شرکت در جشنواره »نهج« 
کربال با هم همســفر شــدیم. گپ و گفت زیادی در مورد مستندســازی داشتیم. 
محمدباقر در چند سال اخیر، وقت بسیاری صرف دیدن مستند و تجزیه و تحلیل 
آثار سینمایی کرده بود و مشــخص بود که با چنین پیشینه ای ایده ساخت مستند 

کوتاه »مالکیه« به ذهنش رسیده بود.
باالخره بعد از یکی دو سال قرار بر رونمایی »ادوارد« در جشنواره سینما حقیقت شد. 
متأسفانه هیچ یک از اکران ها در سالن اصلی نبود و سالن های فرعی مملو از جمعیت 

برای دیدن مستند جدید محمدباقر شاهین شده بود.
»ادوارد« یکی از هموطنان ارمنی مان اســت که زندگی پر فراز و نشیبی داشته که 
بخشی از آن در اردوگاه اشــرف و تحت سلطه سازمان تروریســتی منافقین بوده 
است. اولین نکته درســت فیلم انتخاب بجای شخصیت اصلی است. روایت زندگی 
ادوارد، نه در زندان اوین یــا اتاق های وزارت اطالعات یا حتــی داخل ایران که در 
یکی از کشورهای اروپای غربی روایت می شود. روایتی دردناک از شخصیتی که با 
کابوس های زیادی دست به گریبان است؛ از خاطرات تلخ دوران زندگی در اشرف تا 
تهدید علنی به ترور توسط سازمان تروریستی منافقین در قلب اروپا. دومین نکته 
مثبت فیلم نزدیکی به شــخصیت اصلی و به تصویر کشیدن این کابوس ها با کمک 
عنصر صدا در مقاطع مختلف فیلم است، آنجایی که فضایی وهم آلود ساخته می شود 
و سخنرانی های سرکرده منافقین پخش می شود. به طور حتم عهد مستندساز مبنی 

بر استفاده نکردن از آرشیو، او را به چنین خالقیتی رسانده است.
در الیه های بعدی، مســتند »ادوارد« یک اثر ضد مهاجرت است و زندگی سخت 

شخصیت اصلی، بخشی از واقعیت مهاجرت به غرب را به تصویر کشیده است.
مستند »ادوارد« با تیم کاماًل حرفه ای و با دقت و حساسیت باالی کارگردان ساخته 
شده؛ اما به راحتی در جشنواره ســینما حقیقت بایکوت شــد تا پیامی روشن به 
مستندسازان داده شود که سراغ اینگونه آثار نروند و اگر رفتند بدانند با سخت گیری 

نسبت به آثار اجتماعی با آن ها برخورد می شود.
هر چند بر همگان روشــن است که جشــنواره ســینما حقیقت در چنته جریان 
روشــنفکری بوده و آثار اجتماعی با وجود ضعیف و تکراری بودن در اولویت توجه 
هستند  ؛ اما آثار قوی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در جشنواره یازدهم، نشان داد 
که با تمام سخت گیری هایی که در مورد مستندهای انقالبی می شود، از این پس باید 
بپذیرند که ُرقبایی جدی و غیر قابل کتمان در جشنواره های داخلی و خارجی ظهور 

کرده اند که محمد باقر شاهین یکی از آنهاست.

محسن اسالم زاده

                              پرونده
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»ادوارد«؛ مشعی در ظلمات

پرانزتی از منای اپییزی درخزتار

سازمان منافقین شجره خبیثه ای است که جز ننگ و پشیمانی و فنای نفوس ثمره دیگری 
نداشته است به تعداد تک تک اعضای این سازمان داستان های عبرت آموزی وجود دارد که 
می توان تمام رذیلت های انسان را در آنها دید منشأ این انحرافات بزرگ و گرایش به سمت 
آن جز هوای نفس و بی خردی نیست. امروز کمترین تردیدی در ارتباط با جنایت های این 
سازمان کثیف وجود ندارد اما چگونه است که مدعیان حقوق بشر آن را به عنوان سازمانی 
غیر تروریستی به رسمیت می شناسند؟ این نشانه حاکمیت جهل در جهان است حاکمیتی 
که به مدد پول های کثیف و رسانه ها تثبیت شده است ساختن آثاری نظیر مستند »ادوارد« 
می تواند نظیر برافروختن شمعی باشد در این ظلمات... امیدوارم کارهایی از این دست برای 

روشنگری بیشتر و ثبت در تاریخ همچنان تولید شود.

معموال آدم وقتی خاطرات گذشته را مرور می کند ... این خاطرات تلخ است که یاد می آیند ..
خاطرات گذشته فراموش شدنی نست ...

ادوارد در همین جمله گویی خالصه می شود . زندگی او از همان زمان که به سربازی اعزام 
می شود در اجباری ناخاســته پیچیده شــده  و کاری نمی تواند بکند جز تمکین وضعیت 

موجود . 
در این میان دو اتفاق بارقه های امیدی هستند که او را در این جهان بی وجه تا حدودی خود 

ساخته زنده نگه می دارند . 
دوستی با حسن رحیمی که بناست به قیمت شهادت خود جان ادوارد را نجات دهد. 

و دعای مادر که گویی نقش تونلی را بازی می کند از بازداشگاه انفرادی اشرف به زندان مخوف 
ابوغریب و در نهایت از ابوغریب به ایران و بازگشت او به زندگی .

ادوارد که در تمام مدت حیاتش سعی در فراموشی این هر دو را داشته . در مسیر سرنوشت 
دوباره به مغناتیس عشق مادری جلب می شود و بعد فرصت می یابد به گذشته بیندیشد و به 
خاطر بیاورد حسن رحیمی چگونه با سپر کردن جانش باعث زنده ماندن او شد . زنده ماندنی 

که شاید یک ماموریت اساسی در قبال بخشی از تاریخ معاصر ایران است.
زدودن غبار تزویر و ریا از چهره فرقه ای که دم از آزادی می زند و تا نهایت ممکن دستش در 
خون انسانهای بی گنان فرو رفته و با خیانت و جنایت و قتل و دروغ خود را زنده نگهداشته 

تا نمادی باشد از تغییر بزرگ مالکهای انسانیت در عصر مدرن. 
فیلم در پرانتزی از نمای پاییزی درختزاری خلوت پیچیده شده . که شاید نمادین ترین حالت 
بیان معنای زندگی ادوارد است. چنانکه به نظر می رســد فیلمساز قصد دارد به مخاطبش 

بگوید زندگی ادوارد یک فصل بیشتر ندارد.
فصلی که نه می توان فراموشش کرد و نه می توان با آن تا انتها ادامه داد. 

فقط باید با تی زمین آلوده آن را سابید و عرق ریخت تاشاید بخشی از آن جبران شود ... 

جلیل سامان

سیدمحمد حسینی

پرونده                                              
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داستان آرزوهای ذبح شده

محمد مهدی شیخ صراف

دریچه یی متفاوت برای کشف ماهیت منافقین

اینکه دشمنان انقالب اســالمی از پلیدترین های تاریخ هستند خود نشانه ای بر حقانیت این انقالب و 
نظام است. 

مستند »ادوارد« دریچه ی جدید و متفاوتی بود برای کشف ماهیت غیر انسانی سازمان منافقین؛ انتخاب 
ادوارد به عنوان یک هموطن ارمنی و قصه پرغصه او ضمن بیان متفاوت او در نقد سازمان منافقین این 
مستند را از نمونه های دیگر متمایز کرده است. به خصوص دیدن این مستند برای کسانی که فرصت 

آشنایی با این مجموعه ی شیطانی را از طریق مطالعه اسناد نداشته اند، می تواند جذاب تر باشد.

وحید یامین پور

موفقیت کارگردان ادوارد در پوشــاندن نقاط ضعفی 
است که می توانست مستند را به یک اثر بدون کشش 
تبدیل کند اما حاال نقطه قوت اوست. مستندساز با یک 
مرد بازگشته از طوفان سهمگین زندگی مواجه است 
کسی که فقط و فقط زندگی فعلی اش در کلن آلمان 
جلوی چشم ماســت و خاطراتی که تصاویر آن فقط 
در ذهن او موجود اســت. نبود حتی یک فریم تصویر 
آرشیوی از زندگی پر فراز و نشیب سوژه، کار را برای 
کارگردان بسیار دشوار می کند. در ایران از نوجوانی تا 
رفتن به جبهه، در عراق از زمان اسارت تا اردوگاه اشرف 
و ابوغریب و حتی دوران پس از آزادی هیچ قرینه ای 
در دسترس نیست؛ حتی از چهره مادر ادوارد که سالها 
چشم به راه فرزندش بوده. کار وقتی دشوارتر می شود 
که کارگردان قصد کرده یک مستند پرتره بسازد، نه 
مثال یک مستند درباره اســرار درون پادگان مخوف 

اشرف از زبان یک شاهد عینی.
او برای ایــن کار پیش از همــه دیوار بین ســوژه و 
کارگردان را شکسته. در مســتند این را می بینیم که 
حرف زدن با دوربین برای ادوارد دشوار است. عصبی 
و بر آشفته می شود، از صندلی بر می خیزد، پیراهنش 
را در می آورد، سیگاری روشن می کند و لحظه طالیی 
شکل می گیرد. ادوارد از دیوار نامرئی لنز دوربین عبور 

می کند. با زیرپیراهن رکابی شــاهین را خطاب قرار 
می دهد و از این به بعد به راحتی با او صحبت می کند. 
حتی جایی در گفتگو با همسرش، کارگردان را دست 
می اندازد و البته هوشمندی کارگردان در این مواقع 
همان ادامه ضبط تصویر اســت، گاهــی بدون اینکه 

اصالح کادر کند.  
مستند با یک تلخی انباشته مواجه است. رخدادهایی 
که هریک به تنهایی می تواند زندگی یک نفر را تا پایان 
تحت تاثیر قرار دهد برای ادوارد افتاده اســت. تجربه 
جنگ و جراحت در میدان نبرد. اســارت و زندگی در 
اردوگاه اسرا با سخت ترین شــرایط، پیوستن به یکی 
از عجیب ترین تشــکیالت نظامی دنیا با ســاختاری 
آهنین و غیرقابل خــروج، تجربه زنــدان ابوغریب و 
استخبارات صدام، از دست دادن دختری که عاشق او 
بود و سالها برای بازگشت به انتظار نشست. همه اینها 
موجب می شود که ادوارد پس از گذر سالها هنوز دچار 
کابوسهایی باشد که بیشتر آنها به خاطراتی بر می گردد 
که از مجاهدین خلق دارد. مستندساز اما در ورود به 
این خاطرات زیاده روی نمی کند و حد نگه می دارد تا 
غلظت آن مخاطب را آزار ندهد. بلکــه به نمایش اثر 
درونی و نتیجه آن بر ســوژه اش بپردازد و این یکی از 

سخت ترین کارهاست.

در مقابل این تلخی انباشته، زندگی در جریان است. 
ادوارد گروه مستندســاز را به طور کامــل در خانه و 
خانواده اش پذیرفته. او روزها غذا می پزد، شــبها کف 
کافه را تی می کشد، تمرین آواز می کند و خانواده اش 
در تدارک جشن تولد هستند. صحنه بازی کردن او با 
فرزندانش در خیابان پوشیده از برگهای پاییزی پالن 
پیچیده ای نیست اما بسیار شیرین است. با تمام این 
اوصاف فیلم قدری طوالنی تر از انتظار شده است و این 

یکی از نقاط ضعف اثر است. 
داستان ادوارد داستان آرزوهاست. داستان بالیی که 
جنگ، اسارت، بی وطن شدن بر سر یک مرد می آورد. 
داستان آرزوهای ذبح شــده. کلیدی ترین نقطه فیلم 
جایی اســت که او می گوید تنها دلش می خواســت 
ازدواج کند و فرزند دختری داشــته باشد. چطور یک 
مرد به جایی می رسد که ساده ترین رخدادهای زندگی 
برایش به آرزویی دست نیافتنی تبدیل می شود؟ این 
اتفاق در جایی می افتد که ازدواج در آن جرم است و 
حتی در دوره ای فرزندان اعضایش را از آنها جدا کرد و 
به خانواده های اروپایی فروخت. چنین چیزی تنها در 
جایی مثل اردوگاه اشرف و تشکیالت منافقین می تواند 
اتفاق بیفتد. شبیه بالیی که آنها سالهاست می خواهند 

بر سر تمام مردم ایران بیاورند.
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سینمای ایران با مشکالت عدیده ای دست به گریبان 
است.همه کسانی که به نوعی با سینما درگیر هستند 
از این مشکالت می گویند،  اما هیچ کسی، از مسوول 
گرفته تا فیلمســاز راه حلــی عملی بــرای رفع این 
مشــکالت ارائه نداده اند. اگر هم کسی سخنی بر لب 

آورده شعاری بیش نبوده است.
متاسفانه برخی که خود را سردمدار سینما می دانند، 
به جای حل مشکل، مشکل آفرینی کرده و فرا قانونی 

عمل می کنند.
رییس سازمان سینمایی و مدیران پایین دست، نه تنها 
با مشکل آفرینان و دردسرسازان عرصه سینما برخورد 

نمی کنند، بلکه گاهی نیز با آنان همراه می شوند.
در سینمای ایران عالوه بر بخش به اصطالح خصوصی، 
نهادهای دیگری هم از گذشته های دور در این عرصه 
فعال بوده و تاثیرات مهمی برجای گذارده اند که می توان 
به سازمان سینمایی حوزه هنری، کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان و شهرداری اشاره کرد.
این سه نهاد، به ویژه حوزه هنری آثار زیادی را تولید و به 
نمایش درآورده اند. متاسفانه گاهی به جای تعامل با این 
نهادها، چوب الی چرخ آنها گذاشته تا از حرکت بیفتند.

این در حالی است که این نهادها در بدترین زمان ها به 
پروژه های سینمایی کمک کرده اند تا سینمای ایران از 

حرکت نیفتد.

اکران نشــدن برخی از فیلم ها در ســینماهای حوزه 
هنری و شهرداری، باعث شد گروهی فراقانونی عمل 
کرده و خودســر تصمیم به مقابله با این دو نهاد موثر 

بگیرند.
درگیر شــدن با این نهادهای تاثیرگذار، بی شــک به 

سینمای ایران و اقتصاد آن ضربه می زند.
عده ای می اندیشــیدند کــه رییس حــوزه هنری به 
زودی تغییر خواهد کرد و آنان می توانند خواست های 
نامعقول خود را به رییس جدید تحمیل کنند، اما ابقای 

محسن مومنی شریف خواب آنان را آشفته کرد.
بعد از این ابقا، رییس ســازمان ســینمایی و برخی از 
مسووالن زیرمجموعه این ســازمان به دیدار مومنی 

شریف شتافتند تا قافیه را نبازند.
این دیــدار می تواند کمــک حال ســینمای تقریبا 
ورشکســته ایران باشــد.این گونه دیدارها، باید بین 
مسووالن سینمایی کشــور و مدیران نهادها به طور 
مرتب انجام شود تا با تشریک مساعی مشکالت کمتر و 
برای آینده سینمای ایران تصمیمات کاربردی گرفت.

تعامل، کلید حل مشکالت سینمای ایران است. آنانی 
که فراقانونی عمل می کنند باید بدانند که فقط تعامل 
چاره حل مشکل است، نه جار و جنجال مطبوعاتی و 

مظلوم نمایی.
بی شــک محمد مهدی حیدریان بهتر از هر کســی 

می داند که حضور نهادهایی مانند حوزه هنری در عرصه 
تولید سینما چقدر موثر و مشکل گشاست. دیدار وی با 

مومنی شریف نیز با این دید انجام شده است.
حیدریان باید بداند که سازمان تحت امر وی متعلق به 
تمام ارگان ها و کسانی است که در این عرصه فعالیت 
می کنند. جانبــداری وی از یک عده خــاص، نوعی 

تبعیض خواهد بود که تاثیر بد داشته و خواهد داشت.
رییس سازمان سینمایی، باید عدالت پیشه کرده و حق 

همه را محترم بشمارد.
دیدار حیدریان با مومنی شریف، گویای این نکته است 
که با چنین نهادی نمی شود با زبان زور و تهدید سخن 
گفت، باید تعامل پیشه کرد و حق آنها را به خصوص در 
زمینه اکران فیلم محترم شمرد. حوزه هنری نیز مانند 
تمام سینماداران حق انتخاب دارد و باید به آن احترام 

گذاشته شود.
همان گونه که حیدریان به این مهم پی برده که حوزه 
هنری، شهرداری و دیگر ارگان ها بازوی توانایی برای 
کمک به سینمای ایران هستند، امید است عده ای از 
تهیه کنندگان نیز که همیشــه ســاز به دلخواه زده و 

می زنند به اهمیت تعامل با این نهادها پی ببرند.
باید همه سینمایی ها با یکدیگر تشریک مساعی داشته 
باشند که مشکالت کوچک به پیچ و تاب گره های کور 

نیفتند./خبرگزاری دانشجو

تعامل ،کلید حل مشکالت سیمنای ایران

سیدرضااورنگ

دیدگاه                                              
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                             گزارش

اکران نوروزی»فیلشاه«
 کارنامه موفق بهمن سبز در پخش

فیلم سینمایی »فیلشاه« یکی از آثار موفق اکران نوروزی بوده 
است. این فیلم که پخش آن را موسسه بهمن سبز حوزه هنری 
بر عهده داشــت برغم پیش بینی ها، با تدبیر و هوشمندی در 
بهره گیری از روش های تبلیغاتــی و بازاریابی صحیح و مدیریت هدفمند 
بهمن سبز در مهندسی اکران سینمایی با استقبال غیرمنتظره مخاطبان 

سینما بویژه خانواده ها مواجه شد.
در همیــن راســتا، برنامه ســینما روایــت که آغــاز فصل ششــم و 
یکصدوبیســتمین  برنامه اش را به نقد و بررســی انیمیشــن »فیلشاه« 
با حضورهادی محمدیــان )کارگردان(، حامد جعفــری )تهیه کننده(، 
دکتر سیدبشیر حســینی )منتقد( و محمدمهدی شیخ صراف )مجری - 

کارشناس( اختصاص داشت.

اهمیت کمپانی ها در تولید انیمیشن
در این برنامه حامد جعفری، تهیه کننده »فیلشاه« با برشمردن تفاوت  های 
تولید آثار انیمیشن و آثار رئال گفت: یکی از اصلی ترین تفاوت های میان 
آثار انیمیشن و رئال، کمپانی محور بودن آثار انیمیشن است. یعنی برای 
مثال اگر در همین جمع اســمی از انیمیشن برده شــود، همه بالفاصله 
نام کمپانی های بزرگی که پشت ســر تولید این آثار هستند، به ذهنشان 
می آید و کمتر اسم افراد در حوزه انیمیشن شناخته شده است. این یکی 
از نشــانه های اهمیت کمپانی در تولید انیمیشن است. ما از سال 86 کار 
انیمیشن سازی را آغاز کردیم و با راه اندازی گروه »هنرپویا« این راه را ادامه 
دادیم و در این مسیر به این جمع بندی رســیده  بودیم که کار سینمایی 
بلند تولید کنیم که اولین قدم جدی آن »شاهزاده روم« بود که در سال 
94 اکران شــد و تبدیل به پرفروش ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران 
تا آن زمان شــد. اما در تالش هســتیم که بتوانیم به عنوان یک کمپانی 

انیمیشن سازی در کشور شناخته شویم.
اکران نوروزی یک موفقیت برای »فیلشاه« بود

جعفری در ادامه با اشــاره به تاثیر بازخوردهای »شاهزاده روم« بر روند 
تولید دومین اثر سینمایی هنرپویا یعنی »فیلشــاه« اظهار کرد: پس از 
»شاهزاده روم« سعی کردیم با توجه به بازخوردهایی که از طیف متنوع 
مخاطبان اثر از جمله بچه ها، والدین و کارشناسان گرفتیم، نواقص را در 
»فیلشاه« کمتر کنیم و البته تاثیر خود را هم داشت. »شاهزاده روم« نقطه 
عطفی در تاریخ سینمای ایران است که به انیمیشن کشور کمک به سزایی 
کرده است، به نظر من یکی از موفقیت های مهم هنرپویا، اکران نوروزی 
»فیلشاه« بود؛ چرا که کسانی که با فرآیند اکران در سینمای ایران آشنا 
باشــند، از میزان اهمیت باالی اکران نوروزی در آن آگاه هستند. در این 
مسیر هم سازمان ســینمایی که برای اکران یک فیلم کودک در اکران 
نوروزی به ما کمک کرد و هم استقبال خوب مردم موثر بود و فروش بیش 
از 8.5 میلیارد تومانی »فیلشاه« حاصل اعتماد مردم به برند »هنرپویا« 
بوده اســت و البته هنوز هم اکران ما در برخی شــهرها ادامه دارد، و این 
موفقیت قطعا زمینه تکرار موفقیت را برای دیگر آثار کودک و انیمیشن 

فراهم کرده است.
محصوالت جانبی »فیلشاه«، از سریال تا کتاب نقاشی

رئیس هیئت مدیره گــروه »هنرپویــا« در ارتباط با ســایر برنامه های 

اکران این اثر گفت: مــا از اینجا به بعد دو 
موضوع مهم را در ارتباط با »فیلشاه« دنبال 
می کنیــم. یکی اکران هــای دانش آموزی 
برای مدارس و دیگری هم تولید محصوالت 
جانبی از این انیمیشن است که تا به امروز 
فقط نزدیک به یک میلیــون جلد دفتر از 
کاراکترهای مختلف »فیلشاه« تولید شده 
و در حال توزیع برای فصل شــهریورماه و 
آغاز ســال تحصیلی جدید مدارس است. 
در کنار این برای »فیلشــاه« کتاب نقاشی 
و اســتیکر، تِم تولد و تِم جشــن تکلیف و 
بسیاری محصوالت متنوع دیگر طراحی شد 
تا بتوانیم بحث استمرار ارتباط با مخاطب 
را از طریق تولید محصوالت جانبی داشته 
باشــیم. در کنار همه این مــوارد در حال 
پیگیری تولید سریال »فیلشاه« هستیم تا 
بتوانیم این موضوع را به عنوان یک پیکج به 

مخاطب خود ارائه کنیم.
جعفری در پایان با اشاره تحقیقات بازار و 
تحلیل مخاطبی که به صــورت یک طرح 
علمی به ســفارش »هنرپویا« انجام شده 
اســت گفت: برای ما بازخوردها و نظرات 
مخاطبان بســیار مهم اســت، مــا از یک 
گروه علمی در دانشــگاه عالمه طباطبایی 
خواســتیم که در حــوزه تحلیل مخاطب 
و اثربخشــی تبلیغات و پیام فیلم و ســایر 
پارامترها بــه ما کمک کند کــه این طرح 
انجام شــده و بــا حضور در ســینماهای 
مختلــف و مصاحبه با والدیــن و فرزندان 
آنها در سینماهای مختلف به بازخوردهای 
جالبی دست یافته ایم که انشاءاهلل در آثار 
بعدی خود از نتایج این تحقیقات استفاده 

خواهیم کرد.

سختی های ســاخت فیلم برای 
مخاطب کودک

در ادامه هــادی محمدیــان، کارگــردان 
»فیلشاه« در ادامه این نشست با بیان این 
نکته که پس از ســاخت »شــاهزاده روم« 
و دریافــت بازخوردهــای مخاطبان، در 
گروه محتوایــی »هنرپویا« تصمیم گرفته 
شد که ســن مخاطبان آثار مجموعه باید 
از گروه نوجوان و جوان، بــه گروه کودک 

و نوجــوان تقلیل یابد، گفــت: اجرای این 
تصمیم خیلی ســخت بود. چرا که قبل از 
ما تجربه تولید انیمیشــن سینمایی برای 
گروه کــودک و نوجوان در داخل کشــور 
وجود نداشــت. اولویت اول ما این بود که 
بچه ها کار را دوست داشته باشند، به ویژه 
آن که مخاطب کودک و نوجوان نسبت به 
اثر بی رحم است و اگر آن را دوست نداشته 
باشد، در سالن ســینما نمی نشیند. این در 
حالی است که در ســینمای بزرگسال نگه 
داشتن مخاطب در سالن و توانایی فیلمساز 
برای اقناع مخاطب در جهت تماشای فیلم 
تا انتها بسیار راحتر است. ما مخاطب این اثر 
را کودکان باالی 6 سال در نظر گرفتیم، چرا 
که اساسا سینما رسانه کودکان کمتر از این 
سن نیست  اساســا ممکن است به واسطه 
شرایط سینما و تاریک شدن سالن پیش از 
آن که بخواهند با اثر ارتباط برقرار کنند، از 

فضای سالن بترسند.

»شــاهزاده روم« نقطــه عطف 
تولیدات انیمیشن ایران بود 

دکتر سیدبشــیر حســینی منتقد حاضر 
در این برنامه نیز در ســخنانی با اشاره به 
تغییرات مهمی که در حوزه تولید انیمیشن 
طی چند سال گذشــته اتفاق افتاده است، 
گفت: تا چند سال پیش جریان انقالبی در 
حوزه تولید انیمیشــن حضور چشمگیری 
نداشت و آثار و تولیداتشان را نمی شد جدی 
گرفت، ولی از چند ســال پیش و خصوصا 
پس از تولید انیمیشــن »شــاهزاده روم« 
فضای انیمیشن در سینمای ایران به طور 
کلی تغییر پیدا کرده اســت. به شکلی که 
فضای جریان اقلیت و اکثریتی که در حوزه 
ســینمای رئال ایران داریم، به شکل کامال 
معکوس در حوزه انیمیشــن شکل گرفت. 
یکی دیگر از اتفاقات مبــارک در ارتباط با 
حوزه انیمیشن طی این سال ها همبستگی 
بیشتر فعاالن این حوزه با هم بود، که یکی 
از نمونه هــای آن همراهی شــبکه پویا با 
»فیلشاه« بود. اتفاقی که نتیجه خودباوری 
ایجاد شده پس از تولید »شاهزاده روم« بود 

که خود را در اینجا نشان داد.
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تحلیل مخاطب از مرحله »پایلوت« آغاز 
می شود

وی افزود: به نظرم »فیلشــاه« یک ضعف بزرگ 
در حوزه کمپانی یعنی همان فرآیند پیش تولید، 
تولید و پس تولید خود داشــت. یعنی »فیلشاه« 
با پتانســیلی که به واسطه »شــاهزاده روم« در 
مجموعه »هنرپویا« ایجاد شــده بود، به مراتب 
می توانست اثر بهتری باشد. در کنار این در حوزه 
درآمدزایی از تولید انیمیشــن و تکمیل زنجیره 
ســاخت و توزیع یک اثر انیمیشن که منطبق بر 
فرمول »یک به سه« یا کسب سه برابر سود فروش 
از طریق محصوالت جانبی اســت، »فیلشــاه« 
می توانست عملکرد بهتری داشته باشد. اینکه ما 
بعد از تولید اثر به سراغ تحلیل مخاطب و گرفتن 
بازخورد رفته ایــم، اتفاق خوبی اســت ولی در 
بسیاری از کمپانی های انیمیشن سازی در جهان 
این اتفاق در مرحله »پایلوت« و در جریان ساخت 
اثر اتفاق می افتد. البته با وجود همه احترامی که 
برای مجاهدت ســازندگان این اثر برای ساخت 
آن قائل هســتم، اما توقع من از »فیلشاه« باالتر 

از این ها بود.

عدم توجه بــازار به حقــوق معنوی 
انیمیشن سازان

حامد جعفری، تهیه کننده »فیلشــاه« در پاسخ 
به انتقادات حسینی گفت: بازار یا درواقع همین 
زنجیره به شکل کامل در اختیار ما نیست. یعنی 
ما به عنوان سازنده یک انیمیشن نمی توانیم همه 
اجزای این زنجیره را ایجاد کنیم. البته مدعی این 
هم نیستم که در حال حاضر یک کمپانی کامل 
انیمیشن سازی شده ایم، بلکه در حال حرکت به 
سمت تبدیل شدن به یک کمپانی هستیم. این 

زنجیره زمانی می تواند کامل شود که ما بتوانیم 
بگوییم مثال در بازار ما کسی از کاراکتر »فیلشاه« 
بدون الیسنس استفاده نمی کند. بازاری که عادت 
کــرده از کاراکترهای انیمیشــن های با کیفیت 
روز جهــان بدون پرداخت حق الیســنس برای 
تولید محصوالت جانبی از قبیل کیف و دفتر و... 
استفاده کند، نمی توان از آن توقع پرداخت پول 
برای الیسنس »فیلشاه« را داشت و این عدم توجه 
به حقوق معنوی صدمه بســیاری به ما می زند. 
موضوعی که از عهده ما خارج اســت و نیازمند 
توجه دولتی و ایجاد ســاختارهای قانونی است. 
پس نمی توان توقع داشــت که نسبت درآمدی 
از فیلم و محصوالت جانبی آن منطبق بر فرمول 
»یک به سه« باشد. البته این را هم بدانیم که خود 
فرمول هم در ســالهای اخیر برای کمپانی هایی 
مثل پیکسار و دیزنی دســت خوش تغییر شده 

است.

برخی از نقدها کارشناسی است نه نظر 
مخاطب عام

جعفری اضافــه کرد: برای نمونــه می خواهم به 
یکی از تحقیقات آماری صــورت گرفته درباره 
»فیلشاه« اشاره کنم. ما یک جامعه آماری با بیش 
از 700 نمونه آماری داشتیم که حدود 350 نفر 
از این نمونه آماری کسانی بودند که در سینماها 
با آن ها گفتگو شده است و 350 نفر دیگر از عامه 
مردم بودند. ما می خواستیم ببینیم که »مخاطب 
وفادار« ما چه کسانی هستند. نکته جالب این بود 
که حدود 60 درصد عامه مردم برند »هنر پویا« 
را می شناختند و حدود 75 درصد، شعار مجموعه 
ما که شعار فیلمهایمان نیز هستند را به درستی 
و به طور کامل نوشته بودند که همه اینها نشان 

می دهد ما تا چــه حدی در این زمینه موفــق بوده ایم. به 
عنوان مثال یکی از انتقاداتی که من خیلی دیده ام در مورد 
»فیلشــاه« مطرح می کنند این است که فیلم دوپاره بوده 
است، در حالی که بازخوردهای آماری که ما از مخاطبان 
گرفتیم نشان می دهد که کمتر از 10 درصد از مخاطبان ما 
به این موضوع اشاره کردند و این نشان می دهد بخشی از 
این نقدها، بیشتر نظرات کارشناسی افراد است که به جای 
نظر مخاطب جا زده می شود. البته ممکن است این سئوال 
مطرح شود که چرا مخاطب با وجود همه این ضعف ها که 
خود ما بیشتر از هر کسی به آن آگاه هستیم پای این آثار 
می نشــنینند؟ به نظر من به این دلیل است که مخاطب 
برای این روند رو به رشــد انیمیشــن احترام قائل است و 
برایش مهم اســت که مجموعه »هنرپویا« به عنوان یک 
کمپانی بتواند برای بچه های این ســرزمین آثار فاخر و با 

کیفیت تولید کند.

خاطره جالب دانشجوی مسلمان غیرایرانی از 
دیدن »فیلشاه«

در ادامه این نشســت هادی محمدیان با اشــاره به نگاه 
ســازندگان »فیلشــاه« به مخاطب غیرایرانــی به ذکر 
خاطره ای در ارتباط با یک دانشجوی غیرمسلمان ایرانی 
پرداخت: یکی از موضوعات جالبی که ما در فضای مجازی 
دیدیم و خیلــی برایمان لذت بخش بــود، خاطره یکی از 
دانشجویان ایرانی ساکن کانادا بود که یک همکار آفریقایی 
مسلمان داشته است و وقتی آنونس فیلم را به او نشان داده 
است. وقتی او این آنونس را دیده بود و متوجه شده بود که 
ایران ها چنین انیمیشنی را ساخته تعجب کرده بود، و هم 
اتاقی ایرانی اش به او گفته بــود که ما بیش از یک میلیارد 
مسلمان هستیم و باید برای خودمان انیمیشن بسازیم و آن 
دوست خطاب به او گفته بود که چه خوب که شما باالخره 

کاری ساخته اید که خدا هم در یک انیمیشن باشد.

خنداندن بچه ها کار سختی است
محمدیان با بیان اینکه مخاطب ما، مخاطبی است که به 
واسطه تماشای انبوهی از آثار پررنگ ولعاب خارجی دارای 
نوع خاصی از سلیقه شده است، گفت: ما اول از همه سعی 
کردیم که اثری شاد و سرگرم کننده برای بچه ها بسازیم و 
این را هم بگویم که خنداندن بچه ها و سرگرم کردن آن ها 
کار بسیار سختی است؛ چرا که شــما نمی توانید به سراغ 
بســیاری از شــوخی ها و موضوعات بروید. این کار بسیار 
سختی اســت که چاپلین هم آن را انجام می داد که سعی 
می کرد مخاطبش را به شکلی سالم بخنداند. ما در این فیلم 
سه حلقه اصلی توحید، انتظار و توجه به باورها و ارزش های 

خودمان را مورد توجه داشتیم.
توجه به رویکرد تخصصی فیلمنامه نویسی برای کودکان

همچنین دکتر حســینی منتقد برنامــه در ادامه ایراد به 
فیلمنامه را در حوزه انیمیشن ســازی نیز وارد دانســت و 
گفت: ما از خیلی ظرفیت هایی که در این حوزه وجود دارد 
یا عمدا و یا سهوا اســتفاده نمی کنیم و در پایان خواهشم 
این است که در ادامه این مسیر رویکرد تخصصی و جمعی 
فیلمنامه نویســی برای کودکان را برای ســایر آثار خود 

جدی تر بگیرید.
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علی قربانی دبیر دوازدهمین جشــنواره بین المللی 
»فیلم 100« همزمان با انتشــار فراخوان این رویداد 
ســینمایی گفت: جشــنواره »فیلم 100« امسال با 
تغییرات کیفی و موضوعی و با رویکرد اخالق و سبک 
زندگی طراحی شده و امیدواریم با بهره گیری از تجربه 
دوره های گذشته حرکت مناسب، موثر و متفاوتی را 

رقم بزنیم.
وی با اشــاره به اهمیت و جایگاه تولیــدات کوتاه و 
فیلم های ثانیه ای در جامعه امروز خاطر نشان ساخت: 
داشتن پیام و این مســئله که فیلمساز تا چه میزانی 
میتواند در یک زمان کوتاه ایــن پیام را منتقل کند از 
مشخصههای اصلی فیلم های 100 ثانیهای است و چه 
بهتر که این پیام بر پایــۀ نگاهی اخالق مدارانه عنوان 

شود؛ مسئله ای که نیاز امروز جامعۀ بشری است.
دبیر جشنواره بین المللی »فیلم 100« با بیان اینکه 
جشنواره در دوره دوازدهم در قالب بخش های مسابقه 
سینمای 100 ثانیه ای ایران شامل: بخش اصلی، بخش 
مسیر تجربه )مسابقه فیلم های مســتند، داستانی و 
پویانمایی(، مسابقه سینمای 100 ثانیه ای جهان در 
زمینه فیلم های داستانی، مستند و پویانمایی برگزار 
می شود عنوان کرد: همزمان با سال حمایت از تولید 
ملی و حمایت از کاالی ایران بخش ویژه جشنواره در 

این دوره به این موضوع اختصاص داده شده است.
وی اضافه کرد: حمایت از تولید ایرانی )ایران ساخت(، 
حمایــت از تولید کاال و خدمــت دانش بنیان ایرانی، 
فرهنگ تولید محصوالت باکیفیت ایرانی، پویش ملی 
و حمایت مردمی از تولید کاال و خدمات دانش بنیان 
باکیفیت ایرانــی، تأثیرات مخرب خریــد کاالهای 
خارجی، واردات بی رویــه و غیرقانونی )قاچاق کاال(، 
معرفی کسب و کارهای نوین و اســتارت آپ ها، تولید 
ثروت از علم و فّناوری و معرفــی اقتصاد دانش بنیان 

از جمله موضوعاتی است که در این بخش ویژه مورد 
توجه قرار می گیرد.

قربانی، اخالق و سبک زندگی، ترویج مفاهیم اخالقی 
همچون قانون مداری، گذشت، سعۀ صدر، ایثار، ترویج 
الگوی انسان انقالب اســالمی، خانوادۀ الگوی ایرانی 
اسالمی، فرهنگ اصیل ایرانی و نگاه دوباره به زندگی و 
زدودن غبار روزمرگی از موضوعات این دوره جشنواره 
عنوان کرد و یادآور شــد: تالشمان بر این بود تا سراغ 
موضوعــات و مفاهیمی برویم کــه در جامعه معاصر 

کاربردی و اثرگذار باشد.
 به گفته وی؛ ساخت فیلمهایی با زمان حداکثر 100 
ثانیه در کوتاهترین زمان ممکن و با کلیتی منســجم 
کاری بسیار مشکل است و فیلمساز می باید داستانی 
را بیان کند که آغاز، میانه و پایان داشته باشد و بتواند 
بر مخاطب تأثیر بگذارد. چرا که بــر این بارویم فیلم 
100 یک فیلم کامل اســت؛ با تمام مشــخصات یک 
فیلم و بــا تکیه بر دو عنصر ایجــاز و خالقیت، نه یک 
تیزر تبلیغاتی اســت، نه نماهنگ و نه بخشی از یک 

فیلم بلند. 
 دبیر جشــنواره »فیلــم 100« تصریح کــرد: فیلم 
100ثانیه ای رسانه ای نو و مناسب است برای ابزارهای 
جدید که با قابلیت تأثیرگذاری بســیار باال در جهان 
پرشــتاب و پرهیاهوی امــروز می توانــد ثانیه هایی 
مخاطب بی وقت و کم حوصله را به خود مشغول کند 
و در کنار انتقــال مفهوم و پیام خــود لذت بصری و 

زیبایی شناسانه هم به او هدیه کند.
وی با بیان اینکه جشنواره »فیلم 100« با برنامه ریزی 
منســجم و بلندمدت در حال انجام است یادآور شد: 
خوشبختانه از زمان انتشار فراخوان تا آخرین مهلت 
دریافت آثار یک بــازه زمانی مناســب را پیش بینی 
کردیم که این تدبیر می تواند کمک کند تا عالقمندان 

و متقاضیان به شرکت در جشــنواره با صبر و حوصله 
نسبت به تولید اثر یا اثارشان اقدام نمایند. عالقمندان 
به شرکت در جشنواره تا دی ماه فرصت دارند آثارشان 

را به دبیرخانه جشنواره ارائه نمایند.
دبیر جشنواره بین المللی »فیلم 100« این گونه آثار 
را برای شرایط امروز جامعه مفیدتر و موثرتر خواند و 
عنوان کرد: شتاب زندگی در جامعه امروز باالست. در 
عصر پرشــتاب امروز که اوقات فراغت معنای واقعی 
اش را از دست داده و چرخه پرســرعت روند فعالیت 
و رومزگی اجازه تمرکز و فراغــت را نمی دهد ضریب 
وقت های خالی و حوصله مردم هم به شــدت پایین 
است. شاید از دالیل دوری بخش هایی از مردم با سیِنما 
همین باشــد. در این شــرایط بدون شک، بسته های 
فرهنگی و تفریحی ســهل الوصول و فیلم های کوتاه 
و ثانیه ای حرف اول را می زنند. بویژه اینکه با رشــد 
تکنولوژی الکترونیک و توســعه فضاهــای مجازی 
و گســترش روزافزون دامنه شــبکه های اجتماعی 
زندگی پیوندی ناگسســتنی با این فضاها دارد؛ پس 
بهترین، موثرترین و آگاهی بخش ترین محصول عرضه 

فیلم های کوتاه در این ظرفیت هاست.
وبه اعتقــاد وی، فیلم کوتاه نیاز جامعه امروز اســت. 
سینمای کوتاه سینمایی خالق تر، جسورتر، کنجکاوتر 
است. رشد صنعت، تکنولوژی و فضاهای مجازی این 
مکانیســم را ایجاد کرده تا از این فرایند کاربردی تر 
استفاده کنیم. این استفاده هم در حیطه فرهنگ سازی 
و تعالی فرهنگی جامعه می تواند باشد و هم در گستره 

مقاصد تبلیغی، آموزشی و کاربردی. 
شایان ذکر است دوازدهمین جشــنواره بین المللی 
»فیلم 100« به همت حوزه هنری اسفندماه سالجاری 

در تهران برگزار می شود.

اخالق، سبک زندگی و خانواده مهم ترین رویکرد جشنواره »فیلم 100«
علی قربانی دبیرجشنواره عنوان کرد:
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دوازدهمین دوره از جشنواره بین المللی »فیلم 100« 
در بخش ویژه »ایران ســاخت« حمایــت از تولید و 

مصرف کاالی ایرانی را مورد توجه قرار داده است.
علی قربانی دبیر دوازدهمین جشــنواره بین المللی 
»فیلم 100« با بیان اینکه این دوره با شعار »سینمای 
اخالق« برگزار می شــود اظهار کــرد: در عصر حاضر 
ســینما یکی از بهترین ابزارها برای جذب مخاطب و 
فرهنگ سازی اســت و در این میان تولید فیلم های 
صد ثانیه ای نیز ابزاری برای رســانه های نو همچون 
تلفن های هوشــمند محسوب می شــود. پس با این 
ابزار می توان انتقال پیام مد نظر را راحت تر انجام داد 

تا شاهد گسترش پررنگ تر آن پیام در جامعه باشیم.
قربانی با بیــان اینکه کوتاه و مختصر بــودن این آثار 
باعث انتقال سریع آن به مخاطب می شود گفت: زمانی 
که با زبان هنر آن هم در زمانی کوتاه حرف خود را به 
مخاطب می زنیم به مراتب ثاتیرات بیشتری دارد که 
این موضوع را در »فیلم 100« می بینیم. پس گسترش 
این مسئله یکی از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی به اضافه شــدن بخش ویژه »ایران ســاخت« در 
این دوره به جشنواره اشاره و ابراز کرد: دوره گذشته 
با حمایت ستاد فرهنگ ســازی اقتصاد دانش بنیان 

معاونت علمی آثــاری با محوریــت موضوع فرهنگ، 
اخالق و اقتصاد مقاومتی تولید شد که زیر شاخه هایی 
همچون کارآفرینی، تجاری سازی ایده های نو، تولید 
ثروت از علم، حمایت از خدمــات دانش بنیان ایرانی 
و فرهنگ تولید کاالی باکیفیت ایرانی را داشــت که 

اثاری در سطح خوب برای این موضوعات تولید شد.
قربانی همچنین ابراز کرد: بر این اساس در این دوره 
نیز برای ایجاد انگیزه بیشتر میان تولیدکنندگان بخش 
ویژه ای به جشنواره اضافه شد تا فیلمسازان عالوه بر 
شرکت در بخش اصلی در این بخش نیز شرکت کنند. 
داوری و جوایز بخش »ایران ساخت« جداگانه است. 
عالوه بر نمایش این آثار در جشــنواره در شبکه های 
مختلف به نماییش در می آیند که خود زمینه ای برای 

دیده شدن بیشتر این آثار و انتقال پیام است.
وی تاثیرگذاری این آثار را در زمینه فرهنگسازی قابل 
توجه دانست و گفت: سینما ابزاری است که مخاطب 
را جذب می کنــد بنابراین با انتقال پیــام به ارتقای 
فرهنگ کمک می شود از سویی هر میزان پیام کوتاه 
تر باشد مخاطب بیشتری را جذب می کند پس »فیلم 
100« در حال حاضر بهترین ابزار برای انتقال هر نوع 
پیامی محسوب می شــود و چه بهتر این پیام دغدغه 

امروز جامعه یعنی حمایت از تولیدات داخلی باشد.
دوازدهمین دوره از جشنواره  بین المللی »فیلم100«  
در بخــش ویژه خــود »ایــران ســاخت« حمایت 
از تولید و مصــرف کاالی ایرانی را مــورد توجه قرار 
داده است و موضوعات این بخش شــامل حمایت از 
تولید ایرانی )ایران ســاخت(، حمایت از تولید کاال و 
خدمت دانش بنیان ایرانی، فرهنگ تولید محصوالت 
باکیفیت ایرانی، پویش ملی و حمایت مردمی از تولید 
کاال و خدمات دانش بنیــان باکیفیت ایرانی، تأثیرات 
مخرب خرید کاالهــای خارجــی، واردات بی رویه و 
غیرقانونی )قاچاق کاال(، معرفی کسب و کارهای نوین 
و استارت آپ ها، تولید ثروت از علم و فّناوری و معرفی 
اقتصاد دانش بنیان است. شــرکت کنندگان عالوه بر 
حضور در بخش مسابقۀ ملی می توانند در این بخش 
نیز شرکت کنند. داوری در این بخش جداگانه انجام 

می شود و جوایز بخش ویژه مجزا است.
این جشنواره به همت حوزه هنری و با حمایت ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 8 تا 

10 اسفندماه 97 برگزار می شود.

حمایت از کاالی ایرانی اولویت جشنواره سینمایی حوزه هنری

»جایزه ملی سینمای 100« اهدا می شود
جایزه بزرگ جشنواره بین المللی فیلم 100 با عنوان 
»جایزه ملی سینمای 100« در دوازدهمین دوره از 

برگزاری این رویداد اهدا می شود.
روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم 100 با اعالم 
این خبر افزود: شــورای سیاســتگذاری این رویداد 
سینمایی به منظور اهتمام و تاکید بیشتر بر محورها 
و مضامین ملی در ساختار مسابقه ای جشنواره 100، 
جایزه ویژه ای را با عنوان »جایزه ملی سینمای 100« 

در نظر گرفته است.

بر پایه ایــن خبر؛ ایــن جایزه که شــامل: تندیس 
جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 15،000،000 تومان 
جایزه نقدی خواهد بود به کارگــردان بهترین فیلم 

جشنواره  اهدا می شود.
در این خبر آمده است: بهترین فیلم جشنواره فیلمی 
اســت که از نظر مضمون و تکنیک به تمامی اهداف 
جشــنواره نزدیک تر باشــد. بهترین فیلم به لحاظ 
مقررات می تواند یکی از فیلم های برگزیده بخش های 

گوناگون جشنواره از جمله مسیر تجربه نیز باشد. 
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فیلمبردار »سرو زیر آب« و برنده سیمرغ بلورین جشنواره سی و ششم فیلم 
فجر، فیلمبرداری »تنگه ابوقریب« را درخشان و یکی از عوامل موفقیت این 

فیلم می داند.
به گزارش روابط عمومی موسسه بهمن سبز، علیرضا زرین دست فیلمبردار 
باسابقه درباره فیلم »تنگه ابوقریب« گفت: »تنگه ابوقریب« فیلم بسیار خوب 
و دیدنی است. این فیلم اثری قابل ستایش اســت و فیلمبرداری آن عالی و 
درخشان است.  فیلمبرداری »تنگه ابوقریب« تالشی نوآورانه برای رسیدن 
به نگاهی تازه به موضوع جنگ و اتفاقاتی است که در بطن آن رخ داده است. 
او ادامه داد: فیلمبرداری این حس را به شما می دهد که با اثری تقریبا مستند 
مواجه هســتید. در این بین فضاســازی هایی که در فیلم وجود دارد باعث 
می شود تماشــاگر حس کند در بطن جنگ و همراه با شخصیت ها در قلب 
حوادث است. فیلمبرداری و فضاســازی متاثر از نگاهی نو به موضوع جنگ 

است. 
زرین دســت فیلمبرداری »تنگه ابوقریب« را از عوامل موفقیت فیلم دانست 
و گفت: قطعا فیلمبرداری درخشــان آقای خضوعی ابیانه در موفقیت فیلم 
بسیار موثر است. اولین کســی که در عوامل یک فیلم روی بیننده از جهت 
تصویرسازی تاثیر می گذارد فیلمبردار است. ایجاد فضا و رسوب حس جاری 
در یک فیلم بر مخاطب، وظیفه فیلمبردار اســت و این اتفاق در فیلم »تنگه 

ابوقریب« به بهترین شکل ممکن رخ داده است. 
فیلمبردار فیلم »سرو زیر آب« که برای فیلمبرداری این فیلم سیمرغ بلورین 
سی و ششمین جشنواره فجر را دریافت کرد، گفت: تاثیری که عوامل فیلم 
سعی می کنند با خلق حال و هوا و فضاسازی روی مخاطب داشته باشند بدون 
خالقیت و درخشش در فیلمبرداری ممکن نیست. خوشبختانه در فیلم آقای 
توکلی فضاسازی، داســتان، هم بازی ها و فیلمبرداری همه جذاب هستند و 

منجر به خلق اثری دوست داشتنی شده اند. 

تهیه کننده فیلم ســینمایی »بغض« تاثیرگذاری، روایت مستندگون و هنرمندانه 
»تنگه ابوقریب« را از ویژگی های مثبت این فیلم می داند.

به گزارش روابط عمومی موسسه بهمن سبز، غالمرضا موسوی تهیه کننده سینما 
درباره فیلم »تنگه ابوقریب« گفت: با توجه به اینکه فیلم از دل واقعیت بیرون آمده 
و سعی شده به آن وفادار باشد، می توان گفت »تنگه ابوقریب« محصولی است که از 
دل برخاسته و بر دل می نشیند. فیلم به درستی احساس مخاطب را درگیر می کند 
و این موفقیت در جذب مخاطب را مرهون بیان مستحکم در انتقال بخشی از وقایع 

تاریخ معاصر است.
وی با اشاره به اینکه تازه ترین ســاخته بهرام توکلی فیلم ساده ای نیست، توضیح 
داد: تولید فیلم درباره آنچه در بطن روزهای جنگ و دفاع مقدس رخ داده، در عین 
وفاداری به واقعیت های جنگ از بزرگترین مشکل های فیلمسازی در ایران است. در 
این زمینه آثار مستند، موفق و ماندگار جنگی در مقایسه با تعداد تولیدات کم داریم.

موسوی اضافه کرد: »تنگه ابوقریب« توانسته واقعیت جنگ را به سالن سینما بیاورد 
و شما آنچه را روی پرده اتفاق می افتد با گوشت و پوست خود احساس کنید. این به 
گمان من اتفاق بسیار بزرگی است. بیان یک رویداد واقعی به زبانی جذاب و هنری، 

در قالب فیلم سینمایی ساده نیست.
این تهیه کننده ادامه داد: فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« جزو معدود فیلم های دفاع 
مقدس است که با نگاهی قابل درک، بخشی از جانبازی و رشادت کسانی را نشان 
می دهد که توانستند مملکت را از تهاجم و ویرانی حفظ کنند. من به این قهرمان ها 
ارادت دارم، خداوند برای آنها که به شهادت رسیدند علو درجات عطا کند و آنها که 

در کنار ما هستند سالمت بدارد.
تهیه کننده »پارک وی« در پایان گفت: همه ما از آغاز دوران دفاع مقدس تا امروز 
مدیون کسانی هستیم که بی نام جنگیدند، بعد از آن توقع دریافت امکانات و مزایایی 
نداشتند و چیزی از این دنیا نخواستند. این بزرگواران سربازانی بودند که به عشق 

وطن و اعتقاداتشان جنگیدند، »تنگه ابوقریب« یادگاری از آنهاست.

فیلمبرداری »تنگه ابوقریب« درخشان است »تنگه ابوقریب« احساس تماشاگر را درگیر می کند
علیرضا زرین دست:  غالمرضا موسوی: 

                              دیدگاه
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 تهیه کننده فیلم »سرو زیر آب« با اشاره به امتیازهای »تنگه ابوقریب« تاکید کرد 
که این فیلم، روایت مستند و تاثیرگذار از یک حماسه ملی است.

سیدحامد حســینی تهیه کننده ســینما درباره فیلم ســینمایی »تنگه ابوقریب« 
گفت: این فیلم یک اثر بســیار خوب، پرزحمت و با پروداکشــنی عظیم اســت که 
استانداردهای ســینما در آن به درستی رعایت شده اســت. چنین فیلم هایی که 
سند تصویری از تاریخ ایران هســتند باید ساخته و در ســطح کالن دیده شوند و 
طیف های مختلف مردم و ســینماگران در جریان آن قرار بگیرند. »تنگه ابوقریب« 
روایت یک حماسه بزرگ اســت و این که اساس مســتند دارد از نقاط مثبت فیلم 

محسوب می شود.
حسینی با اشاره به اینکه موضوع مستند را در این سطح به سینما آوردن کار سختی 
است، بیان کرد: روایت تصویری باورپذیر از یک داســتان واقعی بسیار سخت تر از 
ساختن فیلمنامه داستانی است. وقتی می خواهیم وارد قصه ای از تاریخ معاصر شویم 
کار دشوارتر هم می شود. در این شرایط شما باید هر آنچه امکانات و تجهیزاتی که 
مستلزم فیلمنامه است را از گوشه و کنار جمع کنید و به دنیای فیلمسازی بیاورید. 
انگار وارد یک جنگ بزرگ شــدید و برای موفقیت تان باید آنقــدر بجنگید تا فیلم 

درست در بیاید و مخاطب روایت مستند را باور و عظمتش را درک کند.
این تهیه کننده که با فیلم سینمایی »ســرو زیر آب« در سی و ششمین جشنواره 
فیلم فجر حضور داشت، گفت: وقتی به قصه ای ورود می کنید که اتفاق افتاده باید 
به باورپذیری اش در سینما فکر کنید و چاره ای ندارید جز اینکه سراغ پروداکشن 
بروید. »تنگه ابوقریب« ایــن موضوع را به خوبی رعایت کــرده بود و من مطمئنم 
شرایطی بسیار نفسگیر و مردافکن را از سر گذرانده است. نتیجه این زحمات را در 

ارتباط مخاطب با فیلم می توان احساس کرد.
وی افزود: من ایــن فیلم را واقعا دوســت دارم و به کارگــردان و عوامل هم گفتم 
ای کاش قصه منســجم تر و جغرافیای فیلم دقیق تر بود، اما اثــر با ارزش تر از این 
نقدهاست و حتما مکمل خیلی خوبی برای »سرو زیر آب« است. ما در هر دوره اکران 
باید از تمام ژانرها فیلم خوب داشته باشیم. برای هر مخاطبی الزم است که »تنگه 

 »تنگه ابوقریب«؛ روایت یک حماسه 

ابوقریب« را ببیند و حس و حال آن روزهــا و آدم هایش را لمس 
کند. آثار دفاع مقدس هر کدام راوی بخشی از آن روزهاست. »سرو 
زیر آب« هم از لحاظ مضمون بــه نوعی در ادامه »تنگه ابوقریب« 
است. در فیلم بهرام توکلی قهرمان ها شهید می شوند و در فیلم ما، 
به ســراغ آدم هایی از همین خاک می رویم که بعد از شهادت هم 

سرنوشتشان پر فراز و نشیب است.
ســیدحامد حســینی ادامه داد: بهــرام توکلی ســینما را خوب 
می شناســد، کارگردانی که ســینما را بداند شــاید در یک ژانر 
تخصصی تر عمــل کند، اما این دلیل نمی شــود در ژانرهای دیگر 
موفق نباشــد. ما او را با فیلم های اجتماعی می شناسیم اما دیدیم 
که در موقعیت طنز هم موفق بود. گویا آن دوربین سیال پرتنش 
در »من دیگو مارادونا هستم« تجربه ای بود که دوربینش در »تنگه 

ابوقریب« بهتر و تاثیرگذارتر عمل کند.
وی در پایان گفت: شناخت درست از حرفه ســینما این اجازه را 
به شــما می دهد هر فضایی را تجربه کنید، بدون آنکه شکســت 
بخورید. قطعا همــه فیلم های یک کارگردان در باالترین ســطح 
نیســتند، اما این نباید مانع تجربه گرایی فیلمسازان شود. بهرام 
توکلی فیلمسازی است که می توان یک پروژه با این پروداکشن را 

به او سپرد و نگران نبود.

دیدگاه                                              



چطور برای ایفای نقش در فیلم »تنگه ابوقریب« 
انتخاب شدید و وقتی فیلمنامه را خواندید چه حسی 

درباره آن داشتید؟ 
آقای سعید ملکان با من تماس گرفت و گفت نقشی 
در یک فیلم دارند که کاراکتری ترک زبان است که 
از تبریز به جبهه اعزام شده است. این کاراکتر در 
بخش هایی از فیلم به زبان آذری حرف می زند و اصال 
هم تعصبی به آذری بودن ندارد. این رزمنده معلم 
ورزش، مردم دار و مهربان است. من آن زمان سفر بودم 
و وقتی از سفر بازگشتم با آقای بهرام توکلی نازنین 
درباره نقش بیشتر صحبت کردیم و ایشان توضیح 

تکمیلی را داد. از ایشان درباره سایر بازیگران فیلم 
پرسیدم و او جواب داد که جواد عزتی، حمیدرضا 
آذرنگ و امیر جدیدی نقش های اصلی را ایفا خواهند 
کرد. من بسیار از نقش و فیلمنامه استقبال کردم و 

می دانستم برایم تجربه ای جدید خواهد بود.

تعاملتان با بازیگران فیلم چطور بود؟
بسیار عالی. با جواد عزتی و حمیدرضا آذرنگ دوستم 
و قبال تجربه همکاری داشتیم و فقط امیر جدیدی بود 
که قبال با او آشنایی نداشتم. خوشبختانه ارتباط گرم 
و صمیمانه ما و همچنین جلسات متعدد روخوانی 

و تمرین باعث شد رفاقت این چهار نفر در فیلم به 
اصطالح دربیاید. 

یکی از بازیگران فیلم در نشست مطبوعاتی جشنواره 
گفته بود بازی در این فیلم فرقی با حضور در کارزار 

جنگ نداشت. برای شما چطور تجربه ای بود؟ 
بجز سکانس های ابتدای فیلم یعنی همان سکانس 
های گپ و گفت رزمندگان کنار رودخانه و هویج 
بستنی خوردن که در پایان کار فیلمبرداری شد، همه 
سکانس های فیلم رسما جنگ بود. )می خندد( ما واقعا 
حس می کردیم در میدان جنگ حضور داریم. وقتی 

»تنگه ابوقریب« الگوی ایرانی برای سینمای جنگی جهان است
علی سلیمانی:

بازیگر »تنگه ابوقریب« معتقد است این فیلم از نظر ویژگی های ساختاری و تکنیک، الگویی ایرانی برای سینمای جنگی دنیا محسوب می شود. 
فیلم تحسین شده »تنگه ابوقریب« از فردا در سینماهای کشور به نمایش درخواهد آمد. این فیلم روایت قهرمانانه از دفاع مردان این 
سرزمین از خاک ایران است. فیلم بهرام توکلی داستان رشادت های رزمندگان گردان عمار در حفظ تنگه موسوم به ابوقریب است. علی 
سلیمانی بازیگر با تجربه سینما و تلویزیون در این فیلم نقش رزمنده ای آذری را بازی می کند و مانند سایر بازیگران این فیلم در ایفای 

نقش درخشان عمل است.  
  الناز نعمتی
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آخرین سکانس جنگی فیلمبرداری شد کنار سد دز 
بودیم و حمید آذرنگ از خوشحالی پرید توی آب 
و فریاد زد »تموم شد، تموم شد« )می خندد( البته 
این خوشحالی برای پایان فیلمبرداری نبود، به این 
خاطر بود که فیلم همان طور که می خواستیم به اتمام 
رسید. سختی فیزیکی کار واقعا زیاد بود و ما مدام در 
طوفانی از انفجارو دود بودیم، اما از این سختی رنج 
نمی کشیدیم و همه مصمم بودیم باید بهترین کار را 

ارائه کنیم. 
شما هم عالقه مند به کارگردانی هستید و هم در این 
زمینه تجربه دارید. اگر بخواهید از این زاویه به فیلم 

نگاه کنید چه خواهید گفت؟ 
کارگردانی بهرام توکلی واقعا مثال زدنی است. او 
ذهنیتی از کلیت کار و فضا داشت و سعی میکرد این 
ذهینت را به ما منتقل کند و اگر ما در نقش به ذهنیت 
ایشان نزدیک نمی شدیم آن را با حوصله اصالح 
می کرد. به نظرم نگاه او به داستان فیلم و شخصیت ها 
منحصر به  فرد بود و از این جهت کارگردانی ایشان 
را هم خاص می کرد، برایم این ویژگی بسیار جذاب 
بود. درواقع ایشان همه چیز را به ذهنیت خود شبیه 
می کرد و از این جهت می توانم بگویم از او بسیار 
آموختم.  او به من آموخت که دیدگاه شخصی 
بسیار مهم تر از دیدگاهی است که دیگران به انسان 
می دهند. ما معایب و محاسن دیدگاه های خود 
را راحت تر می فهمیم تا دیدگاه هایی که به ما القا 

می شوند. از این جهت بهرام توکلی می تواند الگویی 
برای کارگردانی باشند. کارگردانی که به همه چیز از 

منظر نگاه شخصی می نگرد.
اتفاقا منتقدان نیز در این مورد اتفاق نظر دارند که 
فیلم »تنگه ابوقریب« در سینمای جنگ اثری جدید 

و خالقانه است که شبیه به آن را ندیده ایم. 
شاید بزرگترین حسن فیلم همین باشد که منظر 
نگاه خاص خود )نگاه کارگردان( را دارد. در سینمای 
جهان هم هر کارگردانی نگاه شخصی خود را حفظ 
کرده موفق به ساخت فیلم جنگی خوبی شده است. 

شما قبال در فیلم ها و سریال های بسیاری که در 
ژانر جنگی تولید شده، بازی کرده اید. بازی در 
فیلم »تنگه ابوقریب« چه تفاوتی با سایر نقش 

آفرینی هایتان داشت؟ 
بود و همه  این فیلم، ماجرا زندگی کردن  در 
نقش هایمان را زندگی کردیم. برای مردم عادی 
که جنگ را ندیده اند جای تعجب دارد که رزمنده ها 
در میان آتش و خون با هم شوخی کنند و بخندند، 
ولی واقعا چنین اتفاق هایی در جنگ می افتاد 
و اگر به خاطرات رزمنده ها رجوع کنید و یا پای 
صحبت های شان بنشینید خواهید دید که آنها در 
میانه جنگ هم شوخی می کردند. برای تماشاگر 
عجیب است که یک رزمنده در میان کارزار جنگ و 
وقتی با مرگ فاصله ای به باریکی یک مو دارد با خنده 

به رفیقش بگوید حسرت هویج بستنی که نخورده 
به دلش مانده و کاش لیوان را تا آخر خورده بود. 
این شاید برای مخاطب خنده دار به نظر برسد ولی 
واقعیت جبهه همین بود و چنین لحظاتی به وفور در 

میان خاطرات رزمنده ها شنیده و خوانده می شود.

فیلم را روی پرده دیده اید؟ نظرتان درباره فیلم به 
عنوان یک مخاطب و سینما دوست چیست؟ 

فیلم را دوبار در جشنواره دیده ام. یک بار همراه 
تماشاگران و بار دیگر به همراه منتقدان. به نظر من 
تا به حال در سینمای ایران چنین فیلمی ساخته 
نشده است. این فیلم در حد و اندازه استانداردهای 
جهانی  است و همه ویژگی های تولیدهای بزرگ روز 
سینمای جهان را دارد. »تنگه ابوقریب« می تواند به 
عنوان یک الگوی ایرانی در زمینه فیلم جنگی به دنیا 

معرفی شود. 

چه پیش بینی از استقبال مخاطب از این فیلم دارید؟
بسیاری از سینما دوستان منتظر اکران این فیلم 
و  حرفه ای  برنامه ریزی  پخش کننده  و  هستند 
جدی برای فروش خوب فیلم داشته است. هم به 
عنوان بازیگر فیلم و هم به عنوان یک سینما دوست 
امیدوارم فیلم به فروش خوبی دست پیدا کند و 
سینما دوستان این فیلم را حتما روی پرده سینما 

ببینند. 
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»تنگه ابوقریب«  و جان گرفنت سیمنای دفاع مقدس 

فیلم ســینمایی »تنگــه ابوقریب« ســاخته بهرام 
توکلی کاری اســت که از آن می توان به عنوان یکی 
از شاخص ترین آثار سینمای دفاع مقدس نام برد که 

استانداردهای این ژانر را تغییر داد.
»تنگه ابوقریب« بهترین فیلم جشنواره سال گذشته، 
کاری در ژانر دفاع مقدس است. این فیلم تجربه ای نو 
در این ژانر محسوب می شود که تا به امروز مشابه آن 
را کمتر در سینمای کشورمان شاهد بوده ایم، هرچند 
فیلم ســینمایی »دوئل« نیز تا حدی به لحاظ فرم از 
استانداردهای خوبی بهره برده بود، اما در تنگه ابوقریب 

ما اتفاق بسیار زیباتری را شاهد هستیم.
نکته جالب درباره این فیلم دفاع مقدسی به کارگردان 
آن مربوط می شــود، زیــرا عموماً بــرای نقد برخی 
فیلم های دفاع مقدسی، این مطلب که فیلمساز در این 
حوزه تجربه الزم را نداشــته، دلیلی است تا فیلم های 
مورد نظر نقد شود، اما بهرام توکلی کارگردان این فیلم 
سینمایی با وجود تجربه اول خود در این ژانر، توانست 
اتفاقی خیــره کننده رقم زند تا انــدازه ای که کارش 

سیمرغ بهترین فیلم را به خود اختصاص داد.
تنگه ابوقریب بــه اتفاقی می پردازد کــه در واقعیت 
تاریخــی رخ داده و جز افتخارات جنگ محســوب 
می شود، زیرا تعدادی اندک در مقابل جمع کثیری از 
بعثی ها مقاومت کردند تا نگذارند دشمن به خاکشان 
دست درازی کند. این حماســه نیز به بهترین شکل 
ممکن رخ می دهد بدون اینکه فیلمساز بخواهد درباره 
آن اغراق کند. در همین رابطه پروداکشن و میزانسنی 
که کارگردان برای کارش انتخاب کرده، شگفت انگیزه 
اســت، البته امکاناتی که سازمان اوج به لحاظ سخت 
افزار در اختیار فیلمســاز قرار داده تــا حد زیادی در 
امتیازات حاصلــه این فیلم دخیل اســت، اما باز هم 

نمی توان از زیبایی این فیلم گذشت.
درباره فیلمنامه این فیلم سینمایی باید به روی نکته ای 
تاکید ویژه داشــت آن نیز شــخصیت  پردازی دقیق 
کار اســت. کارگردان در بخش بخش تنگه ابوقریب، 

قهرمان های خــود را  باال و پایین کرده تا تماشــاگر 
بهتر بتواند آنها را باور کند. برای همین از مطلق نگری 
در این کار پرهیز شده اســت. تنگه ابوقریب به آدم ها 
نگاهی واقع گرا دارد و هیچــگاه در پی قضاوت آدم ها 
نیست، حتی شخصیت های فرعی این فیلم هم چنین 
هستند. برای مثال شخصیت ارتشی فیلم، تصویری از 
خود ارائه می دهد که ابتدا نمی شد آن را حدس زد، اما 
در موقعیت خاص خود متوجه می شویم که وی نیز از 

هیچ گونه جانفشانی دریغ ندارد.
درباره صحنه های جنگ فیلم هم انتقاداتی مطرح شده 
که شاید تا حدی درست باشد، آن نیز به خشنوت این 
صحنه ها مربوط می شود، اما به نظرم کارگردان چاره 
دیگری نداشــت، چون باید برای نشان دادن واقعیت 
برخی از تلخی ها جنگ را هم تصویر کرد. نکته بعدی 
که در بســیاری از نقدهای تنگه ابوقریب آن را شاهد 
هســتیم به شــباهت های این فیلم با »نجات سرباز 
رایان« مربوط می شــود. این تشابه شــاید در برخی 
صحنه های جنگی وجود داشت باشد، چون هر دو کار 
صحنه های نبرد را با دوربین روی دست گرفته اند، اما 
به نظرم این توجیه به هیچ وجه مناسب نیست، چون 
اگر بخواهیم اینگونه قضاوت کنیم، ناچاراً باید بسیاری 

از فیلم های جنگی را شبیه به هم خوانیم.
درباره بازیگری این فیلم حرف برای گفتن زیاد است، 
چون بازی ها بســیار دوست داشــتنی هستند. امیر 
جدیدی، مهدی پاکدل، جواد عزتی  و... بازی از خود 
ارائه می دهند که در باالترین شکل ارائه می شود. برای 
همین هم امیر جدیدی توانست سیمرغ بهترین بازیگر 
را به خود اختصاص دهد، هرچند به باور من سیمرغ 
بهترین نقش مکمل نیز باید به جواد عزتی برای بازی 
در این فیلم داده می شد. درباره جواد عزتی یک نکته 
وجود دارد آنهم این که این بازیگر در هر شــکل بازی 
بهترین کیفیت را از خود ارائــه می دهد، حال آن کار 
می خواهد یک کار طنز بود یا این که موضوع آن درام 

یا دفاع مقدسی باشد.

درباره اکران این فیلم ســینمایی نیز در این یاداشت 
باید حرف زد. در ســینمای فعلی ما بنــا به دالیلی 
که بارها گفته شــده، فیلم های طنز حرف اول را در 
گیشــه می زنند؛ اتفاقاتی که با توجه به مشــکالت 
اقتصادی مردم دور از ذهن نیز نیست، چون آنها انتظار 
دارند وقتی به ســالن ســینما می روند برای دقایقی 
مشــکالت خود را فراموش کنند، اما این اتفاق کار را 
برای فیلم هایی نظیر تنگه ابوقریب دشــوار می کند، 
اما این فیلم توانســته در این چند روز که اکران فیلم 
می گذرد نشان دهد مردم فیلم خوب را می شناسند و 
از آن استقبال می کنند. این اتفاق خود نکته ای را به 
همه می فهماند آنهم این کــه این توجیهات که مردم 
سینمای دفاع مقدس را دوســت ندارند به هیچ وجه 
صحت ندارد، زیــرا مردم به دنبال دیــدن کار خوب 

هستند.
در همین رابطه ممکن است سوالی در ذهن به وجود 
آید. آن هم این که اگر مردم به دنبال دیدن فیلم خوب 
هستند، چرا از برخی فیلم های سطحی که به اسم فیلم 
طنز تولید می شود، اســتقبال می کنند؟ جواب این 
ســوال، مردم از هر ژانری انتظار خاص خود را دارند. 
برای همین وقتی به ســینما می روند تا فیلم کمدی 
ببینند تنها به دنبال شــاد بودن هســتند، اما درباره 
فیلم های جدی به ویژه دفاع مقدسی وضع کاماًل فرق 
می کند و مخاطب انتظار دارد کیفیــت کار به اندازه 

مفهوم خوب باشد.
ســخن پایانی خطاب به کارگردان فیلم است. بهرام 
توکلی در تنگه ابوقریب بهترین فیلم کارنامه خود را 
تا به امروز جلوی دوربین برده است، اما امیدوارم این 
اتفاق باعث نشود که وی در دام تکرار گرفتار آید، چون 
خیلی مواقع در سینمای ما فیلمسازن بعد از ساخت 
یک اثر خوب تکرار می شــوند و این آفت بزرگی برای 

سینمای این سرزمین است.

داود کنشلو
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هوای اتزه

محدثه واعظی پور 

درباره آغاز اکران عمومی »تنگه ابوقریب«

با آغاز اکران عمومی فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« از چهارشنبه 17 مردادماه، سینماها رنگ و بوی تازه گرفته 
است.

رونق بازار کمدی ها نشانه خوبی نیست. آن هم کمدی های ســطح پایین و جلفی که بیشتر جذابیتشان را مدیون 
شوخی های نازل و خط قرمزی شان هستند. سینماها در انحصار این کمدی هاست که یکی پس از دیگری مثل قارچ 
از زمین می رویند، به سرعت نوبت اکران می گیرند و روی پرده می روند. در این فضا از چهارشنبه 17 مردادماه دو 
فیلم تازه اکران می شوند. »همه چی عادیه« یک کمدی عامه پسند دیگر است که قرار است تماشاگر را بخنداند و 
چند ساعتی از فضای پر تب و تاب این روزها دور کند. اما مهمترین اتفاق اکران، آغاز نمایش عمومی »تنگه ابوقریب« 
ساخته بهرام توکلی است. فیلمی متفاوت در کارنامه سازنده »اینجا بدون من«، »پابرهنه در بهشت« و »پرسه در 
مه«. فیلمسازی که تا امروز جنس قصه ها، فیلم ها و شــخصیت هایش شباهتی به سینمای دفاع مقدس نداشته با 

یکی از بهترین فیلم هایی که درباره جنگ ساخته شده از راه می رسد.
»تنگه ابوقریب« در سی و ششــمین جشنواره فیلم فجر ســتایش شده و انبوهی جایزه به دســت آورده و برای 
تماشاگران بیگانه نیســت. اما چنین آثاری قطعا نمی توانند رکوردشــکنی کمدی ها را داشته باشند. با این همه، 
می توان امیدوار بود تبلیغات درست و حمایت رســانه ها از این فیلم باعث بهتر دیده شدن آن شود. شاید یکی از 
ویژگی های باارزش »تنگه ابوقریب« این است که با وسواسی هنرمندانه ساخته شده و برای شعور مخاطبش احترام 
قائل است. این موضوع برای آنهایی که از فضای دلزده کننده و تکراری سینمای عامه پسند خسته شده اند، جذاب 
است. ترکیب بازیگران فیلم یکی دیگر از امتیازهای آن است. امیر جدیدی در نقش یک بچه تهرون بامرام، دوست 
داشتنی و جواد عزتی در نقشــی جدی قابل باور و همدلی برانگیز است. مهدی پاکدل، حمیدرضا آذرنگ، مهدی 
قربانی و علی سلیمانی با حضوری بدون اغراق و دلنشین به شخصیت هایی شیرین و پرشور تبدیل شده اند که دنبال 

کردن سرنوشتشان برای تماشاگر فیلم، مهم می شود.
»تنگه ابوقریب« فیلم فضاسازی اســت و فیلمبرداری خوب حمید خضوعی ابیانه در خلق فضای پرتنش و ناآرام 
جبهه، بسیار موثر بوده است. تازه ترین تجربه همکاری توکلی و ســعید ملکان )تهیه کننده فیلم( اثری تاثیرگذار 
و تراژیک است. فیلمی در ســتایش وطن و قهرمانانی که پای انتخابشان می ایســتند و آگاهانه به مسلخ می روند. 
فیلم از لحظه درستی آغاز می شود، از آرامشی شکننده و شادی گذرایی که شخصیت های فیلم را دربرگرفته، اما 
این خوشی زودگذر، جایش را به حماسه ای قهرمانانه و ملی می دهد. اکران »تنگه ابوقریب« در فضایی که رقابت 
کمدی ها به وجود آورده می تواند یک چالش بزرگ باشد. فیلم بهرام توکلی باید در میانه یک کارزار پرزرق و برق و 
از البالی عکس های رنگارنگ و لبخندهای تصنعی کمدین ها، راهش را به دل مردم باز کند. »تنگه ابوقریب« فاصله 
زیادی با اغلب فیلم های روی پرده دارد، اما برای مردمی که قهرمانی را ستایش می کنند و به قهرمانانشان می بالند 
تحفه گرانبهایی است. نگاه کردن به چشم های پرغرور شخصیت های فیلم، وقتی در بطن خون و آتش ایستادگی 
می کنند ترکیبی از افتخار و اندوه را در دل تماشــاگر زنده می کند. »تنگه ابوقریب« برای بهرام توکلی یک نقطه 

عطف و شروعی تازه است.ندگی واحد هنر های تصویری حوزه هنری کارگردانی کرده بود.
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نقد                                                              



سینماهای زیادی در گوشه و کنار شهرها قرار دارند 
کــه روزگاری پاتوق مشــتاقان ســینما و گروه های 
مختلف مردم بــوده اند- مکان هایی مملو از عشــق، 
هیجان، حماسه، تمرین زندگی و مشی مشارکت های 
مدنی و ... که بســیاری از آن ها، سال هاست که دیگر 
نفس نمی کشند، نبض زندگی در آن ها نمی تپد و به 
بیغوله ها، خرابه ها و میعادگاه معتادیــن و ... تبدیل 

شده است. 
اگرچه هنوز، جای شکرش باقی است که موسسه ای 
به اسم »بهمن ســبز« در این وانفســای بحران زده 
حوزه فرهنگ و معضالت اساســی مبتالبه صنعت و 
اقتصاد چراغش همچنان، در گوشــه و کنار روشــن 
است. و  هنوز، نفس کم نیاورده و گام به گام به احیای 
سینماهای قدیمی می پردازد؛ سینماهایی که خیلی 
از هم نسل های شان سال هاست در شعاع بی توجهی 
و غفلت مسئوالن سینمایی و مدیران شهرداری ها و یا 
در سایه شیطنت مالکان آن ها تغییر کاربری می دهند 

و به پاساژها و انبارها تبدیل می شوند.
کمتر سینمارویی از نسل های گذشته داریم که »الله 
زار« را با سینماهایش نشناسد. خیابانی که روزگاری، 
یکی از مهمترین مراکز تئاتر و ســینمای کشور با 16 
سالن سینما و 6 ســالن تئاتر بود؛ سینماهایی چون: 
سارا، رکس، خورشید، فردوسی، البرز، ایران، مایاک، 
مرجان، متروپل، کریســتال، تابان، فاروس، رودکی، 
شــهرزاد و ...  در این منطقه فعال بودنــد و در طول 
ســالیان یکی یکی از نفس افتاده انــد و امروز، کامال 

تعطیل و تبدیل به ویرانه ای بدل شده اند.
هویت خیابان الله زار که با ســینماهایش تشــخص 

منحصربفردی داشت امروزه محو شــده و جایش را 
مغازه ها و فروشــگاه های الکتریکی گرفته اند. نســل 
امروز هیچ خاطــره ای از این خیابان و ســینماهای 
آن ندارد. مشــابه این خیابان و ســینماهای آن در 
شهرهای مختلف کشــور هم، شــاهد چنین مرگ 
خاموشی هستند. ساختمان هایی که با گذشت زمان، 
نه تنها برای نســل جوان و نوجوان حس و خاطره ای 
را رقم نمی زنند بلکه چنــان در الیه های ضخیم غبار 
فراموشــی و در محاق معماری کور ســاختمان های 
مدرن فرو رفته اند کــه دیگر برای قدیمی ها هم حس 
و نوســتالژیایی ندارند. و متاســفانه، در توسعه لگام 
گسیخته امروز شهرها »ما به ازاهایی« هم، برای آن ها 

طراحی نشده است. 
اینکه چه کسی یا دستگاه هایی این فاجعه را رقم زدند 
نیازمند بررسی است. در کشــوری که از هزار و 180 
شهر آن فقط 60 شهرش دارای سینماست. عالوه بر 
آن، حتی برخی استان هایش هم، از داشتن یک سالن 
سینمایی استاندارد محروم است روند رو به اضمحالل 
مکان های فرهنگی قدیمی و هویت دار  به شدت تلخ 

و قابل تامل است.
این در حالی است که وضعیت سینما و پرده نمایش در 
شهرهای مختلف هم چندان مطلوب و رضایت بخش 
نیست- از سینماهایی که تغییر کاربری داده و به انبار 
و رستوران تبدیل شده اند تا سینماهایی که تعطیل 

و متروکه هستند.
در منابع و مطالعات آماری تصریح شــده اســت: 62  
مجتمع، 195 ســینما، 8 ســالن و 14 فرهنگسرا با 
415پرده و 129هزار و 123صندلــی همه ظرفیت 

صندلی های سینمایی کشور است و به نسبت جمعیت 
ایران به بیش از نه هزار و 600  سالن سینما نیاز داریم! 
رها کردن بسیاری از سالن های ســینمایی و به گرد 
فراموشی سپردن آن ها کمتر از قتل نیست. »کشتن 

مکان های فرهنگی«با غفلت ها و شیطنت ها. 
مشابه خیابان الله زار را در بسیاری از شهرهای دیگر 
هم شاهد هستیم. شهرهایی که دیگر یادشان نیست 
که روزی روزگاری سینما داشته اند. یاسوج، شهرکرد، 
قائمشهر، نهاوند، شهرهای سیســتان و بلوچستان، 

ایالم، سمنان، اراک، آذربایجان غربی، اردبیل، و ... 
همگان واقفند سالن های ســینما صرفا مکانی برای 
فیلم دیدن نیستند که با رشد و گسترش فناوری های 
نوین این امکان به راحتی در هر خانه ای فراهم است. 
این مکان ها به مثابه گذارهای فرهنگی و پاتوق های 
تفریحی مشی زندگی اجتماعی و نقطه ثقل انتشار و 
گسترش نشاط و مشارکت های اجتماعی نیز هستند. 
گلوگاه هــای پیوند دائمی خانواده بــا اجتماع. مانند 
ورزشگاه ها، میادین و پارک ها و ... مضافا اینکه، در این 
مکان ها، رفتارهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی در 
ســطحی عالی تر و با زبان هنرمندانه و تاثیرگذارتری 

معرفی می شوند.
در تهران در میدان توپخانه از سینما سارا فقط سردر 
کهنه و ویرانه و کثیفش بر جای مانده و سالنش به انبار 
دپوی کاال تبدیل شده است. سینمایی که در سال های 
دور جزو سینماهای لوکس الله زار بوده و در مقاطعی 

به مخروبه و محل تجمع معتادان بدل شده بود.
درست چند قدم آن طرف تر، از سینما »سارا« سمت 
چپ الله زار ســردر »تئاتر تهران« قرار دارد.که دیگر 

سیمناهایی که دیگر نفس منی کشند!

                             گزارش

فاطمه پزشکی
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نه از تاک نشان است و نه از تاک نشان- و از تئاتر و از 
هنر نشانی بر خود ندارد. شبحی از یک مرکز هنری 
که زمانی قرار بوده موزه تئاتر شــود. جلوتر، کوچه 
ای کوچک- کوچه باربد- با 6 سینما: نادر، شهرزاد، 
جهان، مترو، اطلس و فردوسی که یکی یکی اکنون، 
خرابه و تعطیل شدند. سینما »نادر« که اطرافش دور 
زمانی  اســتودیوی صدای »ایران فیلم« بود و امروز 
پارکنیگ موتورســواران شده اســت. سینمایی که 
هنوز در حافظه تاریخی خیلی ها،  تصاویر و موسیقی 
فیلم های وسترن چون: »به خاطر چند دالر بیشتر« 
و یا »قلعه عقاب ها« باقی مانده، مردمی که از هشت 
صبح دم در این سینما صف می کشیدند و بسیاری از 
فیلم ها با حضور هنرپیشه های مطرح در این کوچه 

ساخته شده بود. 
از ســینما »البرز« با خاطره قهرمانان کشتی اش- 
سینمای پاتوق کشــتی گیران – هم، ردی بر جای 
نمانده است. محمد خادم، مرحوم غالمرضا تختی، 
حبیــب اهلل بلور ســرمربی تیم ملــی و محمدرضا 

طالقانی در این سینما فیلم می دیدند.
و ده ها ســینمای دیگر. در این میان یکسری سینما 
به دست اهلش افتاده است و از کلنگ تخریب و غبار 
ایام جان به در برده اند. بهمن، ســپیده، استقالل و 

شاهد و ... 
این فاجعه در دیگرشــهرها هم تکرار شــده است. 
شــهرکرد تنها یک سینمای رســمی به نام سینما 
بهمن دارد که آن نیمه تعطیل است. سینمای بروجن 
تعطیل شده اســت. قائمشــهر در مازندران، بعد از 
تهران متراکم ترین شــهر در زمان های دور صاحب 
چندین سینما بود. »سینما دیانا )فجر(« که تعطیل 

شد و بعدها کامال تخریب و با تغییر کاربری تبدیل به 
پاساژ بزرگی شد. »سینما نپتون« که به پاساژی به 
نام »سجاد« بدل شد.و سینماهای دیگری که دیگر 
نیستند. حتی یاد و خاطره شان هم محو شده است.

محمدشــهر و ســاوجبالغ، نظرآباد و اشــتهارد در 
استان البرز سینمایی ندارند. دومین سینمای شهر 
قزوین در خیابان امام اکنون رســتوران شده است. 
یک سینمای پنجاه ســاله دیگری در این شهر که 
اکنون، اثری از آن نیســت. »سینما ملت« این شهر 
هم، ملتی را به خود نمی بیند و تعطیل است. سینما 
فرهنگ نهاونــد که روزگاری نه چنــدان دور مردم 
جلوی گیشــه فروش بلیت آن صف می کشــیدند، 
پس از نیم قرن فعالیت از 10 سال قبل تعطیل است. 
به تعبیر روزنامه نگاری امروز این ســینما مانند یک 
لباس از مد افتاده گوشه ای از شهر،  غرق خاک است. 
در اردبیل دو شهرستان گرمی و خلخال اصال، سینما 
ندارند و طی سال ها، چهار سینما از سینماهای شهر 
اردبیل تعطیل و یک ســینما تخریب شــده است. 
اکنون،  سینما قدس و انقالب اردبیل باقی مانده اند 

سینماهای تعطیل دچار استهالک وسایل شده اند.
در اصفهــان وضعیت تا همین چنــدی پیش رو به 
وخامت بود ولی با دســتور واگذاری ســینماهای 
نیمه تعطیل و تعطیل به حوزه هنری تاحدودی این 
وضعیت سروســامان گرفت  و »بهمن ســبز« چند 
سینما از جمله: چهار باغ و ساحل و ... را بازسازی و 
نوسازی کرد در حالی که، تعدادی از سینماهای این 

شهر مانند: ایران و اندیشه همچنان تعطیل هستند
»ســینما قصرطالیی« با ظرفیت هزار تماشاچی و 
»سینما شــهرصنعتی« اراک نیز،  تعطیل شده اند. 

حتی ســینما قصر طالیی در ســال 1390 توسط 
اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی خریداری و در طرح 
بازسازی به »ســالن اجتماعات ســتارگان« تغییر 
کاربری داده است. ســینما شهر صنعتی نیز، توسط 
شــهرداری تملک و پس از چندین ســال مخروبه 
ماندن به فرهنگسرا تغییر کاربری یافت. در مجموع 
از  شش سینمای اراک امروز فقط 2 سینمای فرهنگ 
و عصرجدید مانده اند. سینمای ساوه و پردیس خمین 
نیز نیمه فعال اند و ســینماهای محالت و شــازند 

تعطیل شده اند. 
ارومیــه کــه دورزمانــی ســینماهای »آزادی 
«)تخت جمشید(، سینما انقالب و ســینما ایران و 
بعدها نیز، سینماهای فرهنگ و تربیت ، همچنین، 
ســینماقدس قدس در اشــنویه، وحدت در بوکان، 
فرهنگ در پیرانشهر، میهن و آسیا در خوی، قدس 
در سردشت، سعدی در سلماس، بهمن در شاهین دژ، 
قدس در ماکو، تربیت در مهاباد، انقالب در میاندوآب 
و فرهنگ و ایران در نقده را با ظرفیتی باالی 11 هزار 
صندلی )به ازای هر هزار نفــر 4صندلی( در اختیار 
داشت امروز از نوزده سینمای موجود استان،  شانزده 
سینما تعطیل و تنها سه ســینمای فرسوده ارومیه 
نیمه فعال است. و ده ها شــهر دیگر که ذکر آن ها در 

این مجال نمی گنجد. 
 به کجا می رویم؟ وقتی رهبری از ســینما به کلید 
پیشرفت و توسعه تعبیر می کنند این حجم از اهمال 

کاری و بی خیالی چه معنا دارد؟ 
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                             دیدگاه                              گزارش

جای خایل پردیس در همدان

سینما به منزله یک وسیله فرهنگی-آموزشی نقش مهمی را به خصوص درکشورهای در حال 
توسعه ایفا م یکند. این هنر-صنعت ساالنه میلیاردها بیننده دارد و این امر تاثیر اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی بسیار زیادی به دنبال دارد و معموال سرمای هگذاری در این صنعت با 
عمر طوالنی همراه است. یکی از مهمترین بخش های چرخه اقتصادی صنعت سینما، گیشه 

و فروش فیلم ها در سالن های سینماست.
سینما باید مربي باشد براي آنهایي که در سینما وارد مي شوند.

حضرت امام خمینی)ره(/صحیفه نور، جلد 9- صفحه 155
ســینما، ترکیبی ازمزایای موجود درهر یک از هنرها اســت و با عنوان هنر هفتم شناخته 
می شود. این هنر، مزیت تصویر را از مجسمه ســازی و معماری به عاریه گرفت، شخصیت 
پردازی را از ادبیاتبه ارث برد، صدا را از موســیقی وامدار است و برای ارائه جمعی و کوشش 
گروهی به تئاتر نظر انداخت. سینما آمیزه ای از ذوق، فن و علم است که روز به روز به غنای 

آن افزوده شده و کامل ترین وسیله ارتباطی در جهان امروز شناخته می شود.
درسال 1310 سینما فلسطین همدان با نام الوند باحضور هنرمندانی از جمله مرتضی نی 
داود به صورت یک سالن لژ و بالکن با ظرفیت 500 صندلی افتتاح شد. در سال 1337 سینما 
قدس همدان با نام هما نیز به صورت یک سالن لژ و بالکن با ظرفیت  520صندلی فعالیت خود 
را آغاز کرد و باالخره در سال سینما باید مربي باشد براي آنهایي که در سینما وارد مي شوند. 
در شهرستان مالیر به نام بهمن نام قدیم کورش با ظرفیت 600 صندلی آغاز به کار کرد. از 
آنجا که تاش تمامی صاحب نظران این عرصه استفاده حداکثری از فضا و امکانات موجود در 
سینماها جهت ارائه با کیفیت و مطلوب فیلمها است، سال نهای مذکور مجددا از سال 1385 
توسط حوزه هنری با همکاری و مشارکت سازمان توسعه سینمایی سوره و مؤسسه سینما 
شهر در مســیر جدید بازسازی قرارگرفتند. درســال 1385 همزمان با افتتاحیه جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان سینما قدس یک و دو بازسازی و از ابتدای سال 1393 به 

سیستم نمایش دیجیتال و صدای دالبی مجهز شد. سینما بهمن مالیر
نیز در سال 1389 بازسازی و از ابتدای ســال 1393 به سیستم نمایش دیجیتال و صدای 
دالبی مجهز شد. در نهایت سینما فلســطین بعد از حدود 9 سال تعطیلی در مهر ماه سال 
1394 همزمان با افتتاحیه جشــنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان با پیگیری موسسه 
فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز به صورت دوسالن مجزا و مجهز به سیستم نمایش دیجیتال و 

صدای دالبی به چرخه اکران بازگشت.
سینماهای استان همدان از سال 1373 به مالکیت و مدیریت حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اسالمی منتقل شد که مدیریت و اداره آنها از مهر ماه سال 1392 در اختیار موسسه فرهنگی 

تبلیغاتی بهمن سبز است.

سعید شرفی مدیر امور سینمایی همدان

سینما به منزله یک وسیله فرهنگی- آموزشی نقش مهمی را به خصوص در 
کشورهای در حال توســعه ایفا می کند. این هنر-صنعت ساالنه میلیاردها 
بیننده دارد و این امر تاثیر اقتصادی، اجتماعی و سیاســی بسیار زیادی به 
دنبال دارد و معموال سرمایه گذاری در این صنعت با عمر طوالنی همراه است. 
یکی از مهم ترین بخش های چرخه اقتصادی صنعت سینما، گیشه و فروش 
فیلم ها در سالن های سینماست، سال های اخیر شاهد افتتاح پردیس های 
سینمایی مختلفی در پایتخت و شهرهای بزرگ کشورمان همچون پردیس 
ســینمایی آزادی، کوروش، مگامال، اریکه ایرانیــان و ... در تهران پردیس 
سینمایی هویزه و اطلس درخراســان رضوی پردیس سینمایی چهارباغ در 
اصفهان، پردیس سینمایی بهمن در سنندج و ... بوده ایم که این امر کمک 
شــایانی به رونق فرهنگی و اقتصادی سینماها داده اســت اما در این میان 
همدان با جمعیتی بیش از 675 هزار نفر جمعیت هنوز از داشــتن فضایی 
مشابه بی بهره اســت. همدان با داشتن ظرفیت های باالی فرهنگی و وجود 
سینما قدس در پیاده راه بوعلی بهترین پتانســیل را برای احداث پردیس 
سینمایی دارا است. انشااهلل تالش داریم تا با معرفی حساسیت موضوع و نیاز 
ارتقاع سطح کیفی سینما با جذب اعتبارات الزم این مهم را به انجام رسانیم. 
همچنین، در تالشــیم تا از فضای موجود درســینما بهمن مالیر حداکثر 

استفاده را برده و سالن دو این سینما را نیز احداث کنیم.
سینماهای دراختیار موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز در استان همدان 
اکنون با سه سینما و پنج سالن در حال فعالیت هستند که در سه ماهه ابتدای 
سال جاری با نمایش 20 حلقه فیلم نسبت به سال 95 با بیش از صد در صد 
رشد در آمار مخاطب، میزبان حدود 151 هزار نفر در سینماها بودیم. نمایش 
فیل مهای هنر و تجربه برای مخاطب حرفه ای در سینما فلسطین و فیلم های 
مخصوص کودک در سینما قدس همدان و بهمن مالیر به صورت مستمر، 
نمایش فیلم های جشنواره بین المللی فجر در سال گذشته و جشنواره ملی 
پویا نمایی در ســال جاری از جمله کارهایی است که برای مخاطبان خاص 
سینما انجام داده ایم و با پیروی از اهداف ســازمانی در تالشیم تا با نمایش 
فیلم های ارزشی و فاخر هرچه بیشتر از حضور خانواده در سینما تقدیر کنیم. 
تالش ما این است تا با ایجاد انگیزه و نمایش فیلم های متنوع برای مخاطبان 
رفتن به سینما را در سبد نیازهای فرهنگی خانواده قرار دهیم و دسترسی به 

اطالعات و اخبار سینماهارا جهت انتخاب فیلم برای آنها ایجاد کنیم.



با نگاهی اجمالی بر لیست فروش فیلم ها در سال های 
اخیر خواهید دید ســینمای ایران کامــال در قبضه 
فیلم های کمدی اســت و صدر لیست پرفروش های 
سینما سال هاســت به نام این ژانر سند خورده است. 
واقعیت این اســت کــه در اوضاع نه چنــدان خوب 
اقتصادی ســینما، فــروش فیلم ها طبعــا باید جای 
خوشحالی داشــته باشد اما نزول ســلیقه مخاطب و 
دست کم گرفتن هوش و ذائقه تماشاگران و دستاویز 
شــدن به هر حربه مبتذل و بی مایه برای رسیدن به 

فروش خوب ابدا جای خوشنودی ندارد. 
مردم ایران عالقه بسیاری به طنز کالمی دارند و این 
عالقه دارای پیشینه تاریخی است و ریشه های آن را 
می توان در نمایش های روحوضی و سیاه بازی جست. 
مردم ما مزه پرانی را دوســت دارند و با حوصله برای 
هر رویداد اجتماعی، اقتصــادی و... جمالت و مطالب 
طنزآمیز خلــق می کنند. اگر نگاهی به شــبکه های 
اجتماعی و کانال های مختلف بیندازید خواهید دید 
حجم باالیــی از مطالبی که در روز در گوشــی های 
هوشــمند بین کاربران رد و بدل می شــوند مطالب 
طنزآمیز و فکاهی هستند. عالوه بر ذوق و عالقه مردم 
کشــورمان به طنز، می توان دالیل دیگری نیز برای 
این اقبال به طنز و لطیفه را در نیاز جامعه به شادی و 
داشتن ساعات مفرح دید. واقعیت این است که ما در 
کشورمان چندان توجهی به این نیاز ذاتی یعنی شاد 
بودن و ایجاد موقعیت هایی برای شادی نداریم و این 
موضوع باعث می شود مردم حتی برای باخت روبروی 
تیم آرژانتین و مساوی مقابل اسپانیا حتی در صورت 
عدم صعود هم در نیمه های شب به خیابان ها ریخته و 

به شادی و پایکوبی بپردازند. وقتی برای این نیاز هیچ 
پاســخی در جامعه وجود ندارد مردم در نهایت برای 
داشــتن دقایقی خوش در کنار خانواده و دوستان به 
گزینه های محدودی که پیش رو دارند اقبال نشــان 

می دهند که یکی از آنها سینمای کمدی است. 
تماشــای یک فیلم کمدی در کنار خانواده کمترین 
هزینه را به سبد خانوار تحمیل می کند و در شرایطی 
که اوضاع اقتصادی و تــورم بر خانواده های کم درآمد 
و آســیب پذیر و حتی خانواده هایی با درآمد متوسط 
فشار وارد می کند، بهترین گزینه انتخاب تماشای یک 
فیلم کمدی برای داشتن ساعاتی مفرح است. اما سوال 
اینجاست که آیا حاال که سالهاســت مخاطب به آثار 
کمدی اقبال نشان داده و سالن های سینما را پر کرده 
و پول را به جیب ســازندگان این آثار سرازیر می کند، 
ســازندگان هم خود را نســبت به این مهر مخاطبان 

مسئول و متعهد می دانند یا خیر؟ 
در تمام کشــورهای صاحب صنعت ســینما و البته، 
شــبکه های تلویزیونی وقتی گونه ای ســینمایی با 
اقبال مواجه می شود ســینماگران به تکاپو می افتند 
که چگونه و با اســتفاده از چه تدابیری در راه ارتقای 
هرچه بیشتر آن گونه سینمای گام بردارند تا هم میزان 
رضایت و سطح سلیقه مخاطب را باال ببرند و هم گیشه 
موفقی داشته باشند. مثال واضح در این مورد باال رفتن 
سطح سریال های تلویزیونی و شــبکه های اینترنتی 
وابسته به کمپانی های فیلمســازی است. با باال رفتن 
تب ســریال بینی در دهه اخیر در دنیا شاهد هستیم 
که سطح کیفی سریال ها به شکل اعجاب انگیزی باال 
رفته و گاهی حتی، قســمت های مختلف یک سریال 

تلویزیونی هم بــه لحاظ محتوایی و هــم از نظر فنی 
نسبت به فیلم های سینمایی بهتر هستند. به صورتی 
که در سال های اخیر کارگردانان مطرح و بازیگر درجه 
یک سینما نیز به صنعت سریال ســازی اقبال نشان 
داده و  هفته ای نیست خبری جدید از حضورشان در 

سریال ها شنیده یا خوانده نشود. 
در کشــور ما اما متاســفانه، اقبال مخاطبان به گونه 
کمدی نه تنها باعث باال رفتن کیفیت این آثار نشــده 
است که این ژانر سینمایی مدام در حال نزول و افتادن 
به ورطه لودگی های سطحی و شوخی های جنسی و 
سبک است. ساخت کمدی هایی که بتوانند مخاطب 
را به سینما بکشانند بسیار کم خرج است. کافی است 
تهیه کنندگان یکی دو بازیگر معروف کمدی را به بازی 
کردن در آثارشان راضی کنند و فیلمنامه ای دم دستی 
تهیه کرده و به کمک یک کارگردان فیلم را کلید بزنند. 
این میان تنها چیزی که به آن توجه نمی شود کیفیت 
فیلم و قصه و احترام به شعور مخاطبی است که برای 
تماشای فیلم به سالن سینما آمده. متاسفانه، تا وقتی 
آثار کمدی دم دستی و بی خاصیت به فروش های چند 
میلیاردی دست پیدا می کنند سازندگان شان به فکر 
باال بردن کیفیت آثارشان نخواهند بود. تا وقتی حضور 
چند بازیگر کمدی و گنجاندن ســیلی از شوخی های 
جنسی و متلک های سیاسی دم دستی جوابگو باشد 
چه نیازی بــه فیلمنامه خوب و قصه تازه و ســاختار 

مناسب است! 

سیمنای رو به نزول کمدی

الناز نعمتی
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شبکه نمایش خانگی که در بدو شکل گیری خود رسالتی دیگری داشت و قرار بود فیلم های سینمایی را بعد از 
تمام شدن اکران و گذشت مدت نه چندان کمی، در قالب نوارهای ویدئویی و سپس سی دی به خانه های مردم 
بیاورد تا خانواده ها بتوانند فیلم های مورد عالقه شان را که در سینما دیدند چندبار دیگر در خانه ببینند، حاال 
چند سالی است که تغییر ماهیت داده و خود به عنوان یکی از رقبای اصلی سینما قد علم کرده است. این شبکه گسترده 
در قالب موسسات و عناوین گوناگونی از دولتی تا خصوصی فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر گذاشته و در این آشفته 
بازار عدم رعایت حق کپی رایت و قاچاق غیر قابل کنترل محصوالت فرهنگی، تعداد زیادی از این موسسات از بازار رقابت 
بازماندند و تعداد معدودی ماندند و سیمرغ شدند. در این میان »موسسه هنرهای تصویری سوره« که از دو دهه پیش، 
تشکیل شده و طفل نوپای این سازمان بوده است، اکنون برای خودش قد کشیده و با همه ناهمواری ها سری میان سرها در 
آورده و اگر نگوییم یکه تاز این میدان است، در بدترین حالت به گواه آمار فروش و استقبال و اعتماد مردمی جز برترین ها 

و پیشگامان این عرصه به شمار می رود.

گنجینه سینمای انقالب و دفاع مقدس 
»موسسه هنرهای تصویری سوره« هم مانند سایرین در ابتدا ساز و کاری محدود و ساده داشت و فیلم های تولید حوزه 
هنری را در بهترین سال های سینمای انقالب و دفاع مقدس، بعد از گذشت زمان اکران تبدیل به VHS و CD می کرد و در 
بسته بندی هایی درخورشان فیلم شامل توضیحات و عکس ها و موارد ضروری با قیمتی مناسب عرضه می نمود. از نخستین 

فیلم سینمایی انقالبی با تهیه کنندگی 
مستقیم حوزه هنری یعنی »تیرباران« 
محصول 1366 با محوریت زندگی 
شهید اندرزگو تا فیلم های انقالبی و 
آثار  شامل  مقدس  دفاع  سینمای 
جاویدان زنده یاد مالقلی پور، ابراهیم 
حاتمی کیا، جمال شورجه، احمدرضا 
درویش و ... فیلم هایی همچون: مهاجر، 
مزرعه پدری، دیده بان، هیوا، تا نسل 
بعدی »از کرخه تا راین«، آژانس شیشه 
ای، روبان قرمز، ارتفاع پست و غیره 
همگی آرشیو دهه نخست این موسسه 
را تشکیل می دهند که تا همین جا بار 

چرا»موسسه هنرهای تصویری سوره« همه انتظارات شما را برآورده می کند؟

                             گزارش
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معنوی و مفهوم واالی چند دهه سینمای ارزشی در 
ایران بعد از انقالب را به تنهایی به دوش می کشد و 
گنجینه ارزشمندی از برهه ای حساس و مهم در 
سینمای ایران در دل این موسسه گنجانده شده است.
به روز رسانی و همســان سازی با فضای 

تبلیغاتی مورد نیاز جامعه
»موسسه هنرهای تصویری سوره« در دهه های بعدی 
فعالیت خود به فراخور نیاز اجتماع به روزرسانی شد، 
سرعت تبدیل فیلم های سینمایی به سی CDها و 
سپس DVD های باکیفیت هر روز بیشتر شد و عالوه 
بر فیلم های سینمایی مسئولیت پخش سریال های از 

قبل پخش شده در تلویزیون را هم برعهده گرفت.
در سال های بعد شبکه گسترده نمایش خانگی 
فعالیت جدید خود یعنی تولید محتوا را آغاز کرد که 
دوبله و پخش سریال های خارجی و همچنین، تولید 
تله فیلم ها و فیلم های تلویزیونی شروع این مسیر 
بود، مسیری که با تولید سریال های چندین قسمتی 
صرفا به منظور پخش در شبکه خانگی همچون »مرد 
هزارچهره«، »قهوه تلخ«، »قلب یخی« و... شروع شد 
و شاید بتوان گفت با »شهرزاد« و »عاشقانه« به اوج 

رسید.
اما نکته حائز اهمیت اینجاست که »موسسه هنرهای 
تصویری سوره« هم در این میان دست روی دست 
نگذاشت و نه تنها از رقبای مدرن خود عقب نماند بلکه 
با ورود به دنیای انیمیشن ایرانی برگ برنده ای منحصر 
به فرد رو کرد و مانند همیشه با محوریت فرهنگ و 
تکنولوژی ایرانی پیشتاز فعالیت در بین سایر موسسات 

هم راستا شد.
مجموعه انیمیشن ایرانی »شکرستان« با پخش 
و حمایت حوزه هنری به اوج اعتال رسید. پس از 
استقبال از این انیمیشن، عروسک هایی به شکل 
شخصیت های این مجموعه با حمایت سازمان تبلیغات 
اسالمی و به همت مرکز نشر الکترونیک و با همکاری 
مرکز انیمیشن حوزه هنری، توسط دو شرکت »آیس 
تویز« و »پالیز« ساخته و در بازار ایران به فروش رفت 
و بیشترین استقبال از عروسک های »ننه قمر« و 
»اسکندر« صورت گرفت. در ادامه در سال 1394 
مرکز مطالعات و تولیدات انیمیشن حوزه هنری و 
انتشارات سوره مهر، 30 جلد از مجموعه کتاب های 
شکرستان را با عناوینی همچون نیم مشت نمک، 
وردهای دزدگیر، شیر آب، پر جادویی، عمونوروز و 

چهل دزد و ... منتشر کرد.
در نهایت هم بازی تلفن همراه »صمد پرواز« براساس 
به  انیمیشن شکرستان  و شخصیت های  تصاویر 
وسیله حوزه هنری استان تهران تولید شد و همه 
این حمایت ها، مجموعه »شکرستان« را اینچنین 
مشهور، محبوب و ماندگار کرد و این ظرایف خالقانه 
و داشتن پشتوانه حمایتی قوی همچون حوزه هنری، 
و »موسسه هنرهای تصویری سوره« این اثار را چنین 

نام دار و سرآمد کرده است.

چشم انداز آینده ؛ زیرساخت های تلویزیون 
IPTV تعاملی

»موسسه هنرهای تصویری سوره« در چشم انداز 
آینده کاری خود در پرتابل رسمی اش عالوه بر 
فراهم آوردن واحد فنی سیار، نوید مدیریت محتوای 
بسترهای نمایشی VOD و IPTV داده است . نسل 
جدید تلویزیون تالش بر آن دارد تا در خانه هایمان 
واقعاً فرد دیگری داشته باشیم و بتوانیم با او رابطه دو 
طرفه برقرار کنیم. این ارتباط دو طرفه باعث می شود 
تا حتی االمکان محتوای دلخواه بیننده به او نمایش 
داده شود. تلویزیون هوشمند یا تعاملی تلویزیونی 
است که به بیننده اجازه می دهد از راه هایی به جز 
تغییر کانال یا کم و زیاد کردن صدا با آن ارتباط برقرار 
کند. تلویزیون هوشمند دارای یک »مسیر بازگشت« 
و تعامل و ارتباط دو طرفه بین بیننده و مرکز پخش 
است. یعنی در این تلویزیون، اطالعات نه تنها از مرکز 
پخش به بیننده می رسد، بلکه اطالعاتی نیز از سوی 
بیننده به مرکز پخش باز می گردد. ویژگی جالب 
سیستم های تلویزیون تعاملی آن است که توانایی 
آن را دارد تا هر دستگاه تلویزیون یا بیننده، محتوای 
دلخواه بیننده آن را در اختیار بگذارد. با این روش هر 
تلویزیون خانگی بر اساس سلیقه، عالقه، تخصص و 
فضای فکری بیننده خود محتوای مخصوص به او را 

ارائه و قابل دسترس قرار خواهد داد.
سیستم IPTV نوعی سیستم تلویزیون تعاملی 
است که بر بستر شبکه IP پیاده سازی شده است و 
برای عملکرد نیاز به اتصال شبکه و اینترنت دارد. برای 
بهره برداری از سیستم تلویزیون تعاملی با استفاده از 
پروتکل اینترنتی می توان از تلویزیون های هوشمند 
بدون احتیاج به وسیله جانبی، و یا از دستگاهی جانبی 
به نام گیرنده دیجیتال تلویزیونی )STB( در کنار 
تلویزیون های موجود استفاده نمود تا بدین وسیله به 

آن قابلیت های تلویزیون هوشمند را افزود.
دیگر  همانند  نیز  ایران  در  اینترنتی  تلویزیون 
فناوری های جدید در بدو ورود با مشکالتی همراه بوده 
و در حالی که در بسیاری از کشورها این فناوری جدید 
در کنار سایر رسانه های جمعی تبدیل به ابزاری عادی 
برای ارائه اخبار، محتوا و اطالع رسانی شده، در ایران 
همچنان چالش هایی در مسیر بهره برداری از این 
سرویس وجود دارد. اگرچه بهره برداری از تلویزیون 
اینترنتی نیازمند به مشارکت فراسازمانی صدا و سیما، 
شرکت مخابرات و بخش خصوصی است، اما همانطور 
که گفتیم »موسسه هنرهای تصویری سوره« هم از 
این رویداد مهم بازنمانده و تمام بسترهای مناسب 
را برای شروع بهره برداری از این تکنولوژی آماده 

ساخته است.
سینما در درون خانه ها

این »موسسه« با بیست و چند سال سابقه درخشان 
در پخش و تولید و جهت دهی فکری و فرهنگی 
یکی از آن اسم هایی است که حاال واقعا به گردن 

فرهنگ سمعی و بصری این کشور حق محترمی 
دارد و امروزه که علیرغم همه پیشرفت های سخت 
افزاری صنعت سینما همچنان مشکل کمبود سالن 
سینما در شهرستان ها را داریم و حتی در شهرهای 
بزرگ و مدرن هم علیرغم وجود سینماها و سالن های 
استاندارد، با بحران کمبود مخاطب مواجه شده ایم، 
آوردن فیلم ها با پرداخت مبلغی معادل یک بلیت 
معمولی سینما، در قلب خانه پدیده مهم و ارزشمندی 
است که بیش از پیش اهمیت شبکه نمایش خانگی را 
برای ما مسجل می کند. شبکه ای که اگرچه به لحاظ 
اقتصادی به صرفه است اما به دلیل ورود فیلم به 
هسته مرکزی خانواده، یعنی خانه، می تواند خطرناک 
و آسیب رسان باشد. پس دقت در انتخاب یک فیلم 
برای خریدن DVD آن به مراتب مهم تر از دقت در 
انتخاب یک فیلم برای رفتن به سینماست. در خانه 
صحبت از خانواده و دور هم دیدن و شنیدن است و 
امنیت و سالمت فیلم قطعا حرف اول و آخر را می زند.

سرآمد در انتخاب مضامین سالم و خانوادگی
موسسات تولید و پخش گوناگون شاید آنقدر که به 
سرعت پخش و کیفیت دیجیتالی و تبلیغات شهری و 
جاذبه های گرافیکی و مختصاتی از این دست اهمیت 
می دهند، در انتخاب مضمون اثر خودشان را به زحمت 
نمی اندازند و انواع فیلم های کودک، بزرگسال، ارزشی 
و فکاهی و مبتذل و فیلمفارسی و ... را بسته بندی 
و توزیع می کنند، اما »موسسه هنرهای تصویری« 
بی تردید از معدود موسساتی که سرآمد انتخاب 
مضامین سالم و خانوادگی است و بدون کمترین 
خدشه به کیفیت و سرعت و پخش و تبلیغات و ... با 
رعایت همه الزامات حرفه ای و استاندارد بین المللی، 
همیشه مضمون پاک را سرلوحه کار خود قرار داده و 
بی شک همین آرشیو سالم و خانوادگی است که آثار 
این موسسه را اینقدر به درون خانه ها برده و در نتیجه 
این اعتماد، سودآوری مالی مطلوبی برای خودش 

داشته است. 
»موسسه هنرهای تصویری سوره« که با ساختار 
مدیریتی و اقتصادی »خودگردان« در حال حاضر در 
راستای طرح تکریم مخاطب و کمک به فضای شهری 
پاک و بی ترافیک، امتیازاتی ارزنده برای خرید آنالین 
فیلم و محصوالتش از وب سایت موسسه هنرهای 
تصویری سوره قائل شده است. امتیازاتی از قبیل 
دسترسی به جدیدترین فیلم ها به صورت مستقیم، 
قیمت مناسب به دلیل عرضه مستقیم، شرکت در قرعه 
کشی های ماهانه و در نهایت ارسال رایگان به درب 
منزل شما. ودر پایان باید گفت این یعنی »موسسه 
هنرهای تصویری سوره« می تواند همه انتظارات شما 

را از یک شبکه نمایش خانگی برآورده کند.



اگر وجه هنری تاثیرگذار ســینمای ایران در داخل و جنبه اعتباری موفق 
آن در عرصه جهانی را کنار بگذاریم و روی وجه صنعتی و ســینمای بدنه 
و تجاری و سویه ســرگرم کننده این سینما تمرکز کنیم، باید هر چه بیشتر 
بازوهای اجرایی آن را تقویت و از سنگ اندازی ها و مانع تراشی های بی دلیل 

خودداری کرد.
به عبارت دیگر سینمای ایران به اندازه کافی نحیف و رنجور است و با مشکالت 
متعددی دســت و پنجه نرم می کند و مواجهه بدون موجه و قهری با آن در 

زمینه های مختلف تولید و پخش، غیرمنصفانه به نظر می رسد.
اکران نشدن یک فیلم کمدی ســرگرم کننده ای مثل »خالتور«ـ  با وجود 
برخی نقد و نظرات منفی به ساختار و کیفیت آنـ  در پردیس ها و سینماهای 
زیر مجموعه شهرداری تهران از جمله ملت، راگا، تماشا و رازی بتازگی باعث 
ایجاد حاشیه و جنجال شده و این سوال را به وجود آورده که چرا شهرداری 
و موسسه تصویرشهر مانع نمایش این فیلم در سینماهای تحت نظارت خود 
شده اند؟ این در حالی است که حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی با وجود 
رویکرد و مالحظاتی جدی تر که مسبوق به سابقه است، مشکلی با »خالتور« 
نداشته و این فیلم در همه سینماهای زیرمجموعه این سازمان نمایش دارد.

مقایسه عملکرد شهرداری در این زمینه با حوزه هنری، قابل توجه و نیازمند 
بررسی اســت. حوزه هنری، به عنوان نهادی با دیدگاه انقالبی و ایدئولوژی 
مبتنی بر نظام جمهوری اســالمی ایران، بخوبی و با شــفافیت طی سال ها 
مواضع روشــنی دارد و در عرصه های مختلف از جمله سینما منطبق به آن 
عمل می کند. چندی پیش بود که محمد حمزه زاده، قائم مقام رئیس و معاون 
سینمایی حوزه هنری در برنامه تلویزیونی »چشم شب روشن« حاضر شد و 
از یک روش انتخاب با توجه به دیدگاه ها و مواضع حوزه هنری برای نمایش در 
سینماهای تحت نظارت خود حرف زد. او در بخشی از این برنامه گفت: »اگر 
فیلمی بخواهد اخالق، اصول و اعتقادات، باورهای مذهبی مردم و باورهای 
سیاسی آنها و دستاوردهایی را که انقالب اسالمی در طول این سال ها داشته 
است هدف بگیرد و بخواهد درباره آنها نکاتی را بازگو کند یا پیشنهادهایی 
بدهد که آن پیشــنهادها مخل مبانی ای که ما یا مردم به آنها اعتقاد داریم، 
باشند آن فیلم ها )برای اکران در سینماهای حوزه هنری( انتخاب نمی شوند. 
از طرفی دیگر اگر ما فیلمی را در اختیار مردم قرار دادیم و مردم به تماشای 
آن نشستند، این مردم حق دارند که از ما به عنوان سازمان سینمایی شکایت 

کنند که چرا شما در سینما به ما چنین محتوایی را ارائه کردید.«
در واقع حوزه هنری، متر و معیار مردمی و انقالبی مشخصی برای مواجهه با 
فیلم های سینمایی دارد و به این دلیلـ  که البته این روش هم گاهی مورد 
اعتراض برخی اهالی سینما قرار می گیردـ  بعضی از فیلم ها را در سینماهای 
تحت نظارت خود نمایش نمی دهد. اما تصویر شهر و شهرداری هنوز رویکرد و 
دیدگاه مشخصی را در مواجهه با فیلم های سینمایی تبیین نکرده یا دست کم 
بخوبی میان اهالی ســینما و مردم جا نینداخته است و شفاف اعالم موضع 
نکرده که چه فیلم هایی را در سینماهای تحت مدیریت و نظارت خود اکران 
می کند و چه آثاری را نمایش نمی دهد، ضمــن این که بویژه درباره همین 
مورد اخیر و فیلم »خالتور« این ســوال پررنگ تر هم می شود؟ بیشتر این 
پردیس های متعلق به شــهرداری و تصویرشهر مثل راگا و تماشا در جنوب 
شهر تهران قرار دارند، یعنی جایی که می تواند مخاطب بالقوه و خوبی برای 
فیلمی سرگرم کننده باشد. در واقع سالن سینماهایی که در این مناطق برای 
ســرگرمی مردم طراحی و ایجاد و برای آن سرمایه گذاری شده، می تواند از 
چنین ظرفیت ها و فرصت هایی برای افزایش رونق و جذب مردم و رضایت 

سـد معرب مقابل سیمنا

علی رستگار

آنها استفاده کند، کاری که با این تصمیم ها 
نتیجه معکوسی خواهد داشت.

محمدحسین فرحبخش با انتقاد از عملکرد 
موسسه تصویرشهر و شهرداری تهران در 
برخورد بــا این اثر کمدی ســرگرم کننده 
به جام جم گفت: تصویر شــهر به صورت 
ســرخود تصمیم به تحریم فیلم ما گرفته 
اســت و آن را در پردیس های ملت، راگا، 
رازی و تماشا اکران نمی کند، در حالی که 
پردیس ها طبق آیین نامه شــورای صنفی 

نمایش باید همه فیلم ها را نمایش دهند.
وی افزود: طبق آیین نامه شــورای صنفی 
نمایش هر ســینمایی یک فیلم بیشــتر 
نمی تواند اکران کند، اما پردیس هایی که 
مثال پنج ســالن دارند، به شرطی که همه 
فیلم هــا را نمایش دهنــد، می توانند آنها 
را به صورت شــناور و گردشــی و به شکل 
ســه سئانســه اکران کنند. پردیس هایی 
همچون آزادی، کوروش، زندگی، چارسو 
و مگامال همه فیلم ها را به صورت شــناور 
اکران می کنند، اما شهرداری و تصویر شهر 
خودش فیلم ها را تحریم می کند. به نظرم 
این رفتار علی احمدی به عنوان مدیرعامل 
این موسسه با فیلم ها درست نیست. او در 
پاسخ به چرایی اکران نشدن فیلم خالتور در 
سینماهای شهرداری می گوید من در محرم 
و صفر فیلم طنز اکران نمی کنم. من هم به 
او می گویم کجای قانون و کجای اسالم این 
را گفته است! حوزه هنری این فیلم را اکران 
می کند، اما شما این کار را نمی کنید؟ ولی 
باوجود اعالم قبلی به دفتر ما که بعد از ماه 
صفر این فیلم را اکران می کنیم، هنوز این 

اتفاق نیفتاده است.
این تهیه کننده ســینما ادامــه داد: خود 
مدیــران داخلی این ســینما طالب اکران 
خالتور هستند، چرا باید مردم جنوب شهر 
نتوانند این فیلم را ببیننــد؟ چرا پردیس 
ملت نباید این فیلــم را نمایش دهد؟ اگر 
مدیرعامل تصویرشــهر این اســتدالل را 
بیاورد که من جایی برای نمایش این فیلم 
ندارم، باز هــم پذیرفتنی نیســت، چون 
فیلم مــا وارد چهارمین هفته نمایش خود 
شده است. این پردیس ها سه هفته جایی 
برای اکران این فیلم نداشــتند، در هفته 
چهارم چطور؟ باز هم جایــی برای اکران 
آن ندارند؟ ضمن این که فیلم های قوی هم 

روی اکران نیست که بگوییم سالن ها را در 
اختیار آنها قرار داده اند. فروش فیلم ها افت 
کرده است. سخنم با شــهردار تهران این 
اســت که این آقا چه کاره است که چنین 
تصمیمی بــرای فیلم ها می گیــرد؟! قبال 
هم شــهرداری فیلم های آس و پاس، پاتو 
کفش من نکن و من و شارمین را هم تحریم 
کرد. آنها از عید تا حاال حداقل هفت هشت 
فیلم را در سینماهایشان نمایش نداده اند. 
من معترضم و بــزودی بیانیه ای می دهم و 
جلسه ای هم با جناب شهردار تهران خواهم 
گذاشــت. جامعه تهیه کنندگان سینمای 
ایــران برنامه ای برای اعتــراض جمعی به 
شــهردار تهران برای این اقدام خودسرانه 

دارد.
بی مناســبت ندیدیم به بهانه این مساله، 
سراغ یکی از مدیران حوزه هنری هم برویم 
و تفاوت های تصمیم های این ســازمان را 
با نهادها و مجموعه های دیگر کشــور در 
مواجهه بــا فیلم ها بررســی کنیم. معاون 
اجرایی ســازمان ســینمایی حوزه هنری 
درباره این موضوع بــه جام جم گفت: ابتدا 
ذکر این نکته ضروری اســت که اساســا 
شــورای صنفی نمایــش نمی تواند برای 
سینمادار تعیین تکلیف کند. درست است 
که سینماداران هم در شورای صنفی، عضو 
هستند، اما در همه جای دنیا سینمادار این 

حق را دارد که فیلم را انتخاب کند.
علی قربانی افزود: درباره چرایی و کیفیت 
این روش انتخاب، آقای حمزه زاده به طور 
کامل و مشخص در برنامه چشم شب روشن 
صحبت کــرد و جهت را نشــان داد. دیگر 
سینمادارها مثل شهرداری یا سینمادارهای 
خصوصی هم می تواننــد این حق انتخاب 
را داشته باشــند که آیا فیلم ها متناسب با 
سینماهای آنها هست یا نه. تعریفی که حوزه 
هنری از سینما کرد این است که سینمای 
ما، ســینمای خانواده و اخالقمدار است، 
یعنی سینمایی که خانواده ها بتوانند راحت 
برای دیــدن فیلم ها به آنجــا بروند و هیچ 
برداشت بدی از این محیط نداشته باشند. 
ما متناسب با همین تعریف، فیلم ها را برای 
اکران انتخاب می کنیم. شاید شهرداری هم 
متناسب با تعریفی که از سینما دارد، اقدام 
به این تصمیم در مواجهه با برخی فیلم ها 

کرده است.
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اغلب فیلمســازانی که در ســینمای ایران مشغولند 
با ادعای اینکه بــرای مردم کار می کننــد، آثاری را 
خلق می کنند که در بهترین حالــت آیینه زندگی و 

دغدغه های شخصی شان است.
ســینمای ایران بازتاب دهنده دغدغه های شخصی 
سینماگران است نه مردم. سینما باید چه باشد و چه 
چیزی را چگونه بگوید؟ این اساســی ترین پرسشی 
است که وضعیت مخاطب و سینماگر را نسبت به هم 
مشخص می کند. هر چه ترسیم این وضعیت واقعی تر 
باشد، جامعه ای که مخاطب و سینماگر را در خود جای 

داده را بهتر می توان شناخت.
از آنجایی که ســینما پدیده ای ذاتا آرمان گراســت 
ممکن است وضعیت مورد اشاره کمتر حقیقی باشد 
با این حال، امر محالی نیســت. هر دو سوی معادله، 
یعنی مخاطب و سینماگر به یک اندازه در تحقق این 

حقیقت سهیم اند.
در این نوشــتار فقط به جامعه ایرانی اشاره می شود و 
اینکه چرا نسبت مخاطب و سینماگر به قدری از هم 
فاصله دارند که به سختی می توان جامعه ایران را در 
آثار سینمایی آن مشاهده کرد. یعنی سینمای ایران 
وامدار جامعه خود نیســت و در عین حال مخاطبان 
نسبت به این سینما در موضع مطالبه گری قرار ندارد.

آثار سینمایی که اکران می شــوند در بهترین شکل 
ممکن بازتاب دهنده طبقه  ســینماگران است. اغلب 
فیلم های هنرمندان ایرانی نوعی حدیث نفس و شرح 
دریغ ها و زندگی آرمانی فیلم ســازان خود هستند نه 
مردم. مخاطبان ایرانی پول می پردازند تا تماشاگران 
منفعل زندگی جامعه سینمایی باشند نه زندگی خود.

ســینمای دغدغه مندی که باید به رســالت خود در 

طرح مسئله جامعه بپردازد، موضوعاتی مانند خیانت، 
طالق و ازدواج سفید، دختران فراری و ... را به نمایش 
می گذارد. موضوعاتی که مسئله اکثریت جامعه نیست 
و به همین دلیل باید گفت این ســینما آیینه جامعه 
ایران نیســت. از همین روست که ســینمای ایران 
به ســینمایی خنثی بدل شده اســت. دغدغه نهایی 
صاحبانش نیز معطوف به این اســت که چه درصدی 
از گیشه را تصاحب کند تا از رقیبان خود جلو بیافتد. 
این رویه در درازمدت جز تولید ســلبریتی ها و ایجاد 
مدلی از زندگی که تناســبی با جامعــه ندارد، ثمری 

نخواهد داشت.
به عنوان نمونه دغدغه اغلب مردم ایران »معشــیت« 
اســت این موضوع چقدر در سینمای ایران نمود پیدا 
کرده است. طرح مسئله معیشت باید دربرگیری داشته 
باشد. نه معیشــتی که در زیر الیه های خود باز هم به 

مسائل طبقه خاصی از جامعه را شامل شود.
ســینماگر باید دالیل بحران معیشت را نشان دهد نه 
صرف وجود بحران را. هر چند بیکاری موضوعی است 
که اغلــب خانواده های ایرانی با آن درگیر هســتند، 
اما نسبت شــاغلین جامعه به افراد بیکار درصد قابل 
توجهی نیست تا آن را به عنوان یک مسئله اجتماعی 

طرح کرد.
چون سینماگر طعم شهرت و معروف شدن را چشیده 
عامدا حصاری بین خود و مردم جامعه اش می کشد. 
او در جزیره ای زندگی می کند که ساکنانش از جنس 
خودش است. برای همین آنچه در فیلم های ساکنان 
این جزیره به عنوان مســئله اجتماعی طرح می شود 
ناهنجاری های اهالی آن جزیره است. جالب تر اینکه 
بازخوردهای آثارشان را نیز از معدود آدم های اطراف 

خــود می گیرند و در ایــن گمان به ســر می برند که 
حرف شان حرف جامعه است.

از طرفی موضوعاتی چون قاچاق ارز و کاال، اختالس، 
پول شــویی، ضد و بندهای مافیایی در قدرت و ثروت 
نیز از مسائلی است که زندگی اکثریت جامعه را تحت 
الشــعاع خود قرار داده و مخاطب پرسش گر به دنبال 
جواب روشــنی اســت که چرا درصد قابل توجهی از 
ثروت کشــور در انحصار درصد محــدودی از جامعه 
است. در مقابل ســینماگر نیز به دلیل مرعوب شدن 
توسط همان درصد محدود که به »آقازاده ها« تعبیر 
می شوند نمی توانند این مســئله اجتماعی را در آثار 

خود طرح کنند.
چرا که ایــن واقعیت تلخ را باید پذیرفت که بخشــی 
از ســرمایه تولیــد آثار ســینمایی از ســوی همین 
آقازاده ها به سینما تزریق می شود. وفتی چنین است 
چگونه می توان از این ســینما و ســینماگرش توقع 
دغدغه مندی داشــت. به قولی: »نمی توان از دلی که 

غنج می رود توقع پر دلی داشت.«
برای همین است که سینمای ایران اسیر سرمایه های 
آقازاده ها و نگاه بســته ســینماگران و ممیزی های 
مدیرانش است. مخاطب هم در این وضعیت به جای 
مطالبه گری به دیدن آن فیلم های کذایی تن می دهد، 
نتیجه چنین فضایی اوضاع نابسامانی است که کسی 
پاسخ گوی آن نیست و علی الظاهر هم راه برون رفتی 
هم دیده نمی شود. باید ســینما را به دست مردم داد 
تا آنها برای دراندازی طرحی جدید برای ســینمای 
دغدغه مند ایرانی تصمیم بگیرند و نسبت ها و حدودش 

را تعیین کنند.)دفاع پرس(

سیمنای ایران ابزاتب دهنده 
دغدغه های شخیص سیمناگران است نه مردم

رسول حسنی
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الگویی برای موسسه های 
شبکه منایش خانیگ

 شــبکه نمایش خانگی کشــور،گروه هایی مختلف 
و متعدد ازمدیــران، هنرمندان وکارشناســان را در 
کنار تاجران وکاســبکاران در خود جای داده است.

آن ها با تمــام توان مالــی و امکانــات وحمایت ها و 
بی حمایتی های ســازمان ها وجریان هــای هنری و 

فرهنگی به کار خود ادامه می دهند. 
شــبکه نمایش خانگی درآغاز فعالیتش ،دوســتدار 
وعالقه مند فراوان داشت ، ولی درادامه، فقط آن هایی 
ماندند ودوام آوردند که یا به حامیان پولدار وصل بودند 
و یا با مدیریت درست وکارکرد مناسب توانستند، در 
این شبکه بمانند وکارکنند. مدتی قبل بیست و سه 
موسسه وابسته و غیروابسته دراین فضا فعال بودند، اما 
ضعف های مدیریتی ودانشی ومالی وعملکرد نامناسب 
برخی، آن هــا را از فعالیت بازداشــت و پس از کلی 
ضرردهی، هفده موسسه تعطیل شدند، لیکن سایرین 

همچنان به کار خود ادامه می دهند.
 موسسه هنرهای تصویری سوره از زیرمجموعه های 
حوزه هنری، یکی از فعاالن شــبکه خانگی است که 
برخالف دیگر گروه های عضو شبکه، در مدت فعالیت 
خود، نه تنها ضرر نداده که سالیانه میلیون ها تومان 
سودرسانی هم داشته است. شــاید در نگاه نخست، 
این گونه تصور شودکه پشتیبانی و تزریق مالی حوزه 
هنری، عامل ســرپایی و موفقیت این موسسه بوده 
است، ولی واقعیت ها وآمار نشــان می دهد که این 
موسسه به رغم وابستگی به حوزه هنری، خودگردان 
بوده و با مدیریت درســت و بروز، توانسته با کسب 
اعتمــاد خانواده ها که ازسیاســت ها واهداف اصلی 
حوزه اســت، به توفیق اجتماعی ومالی دست یابد. 
نظرســنجی پیوســته، تحلیل نیاز مخاطب، حضور 
فعال در بازار شبکه و اســتفاده از فناوری در پخش 
و توزیع ازجمله عواملی اند که زمینه ســاز موفقیت 
موسسه هنرهای تصویری حوزه هنری شده اند و در 
میان آن ها، بدون شک اعتمادسازی و کسب اعتماد 
خانواده ها، عامل اصلــی راهیابی آن به میان مردم و 
خانواده ها بوده اســت. راهکارها و روش ها و اهدافی 
که موسسه مورد اشــاره را به موفقیت رسانده اند، 
می تواند الگــوی اجرایی دیگر موسســه های فعال 
شبکه خانگی باشد. موسسه هنرهای تصویری سوره، 
عامل پخش و توزیع فیلم های ارزشی، انقالبی و دفاع 

مقدسی است.

جبارآذین

سبک آوینی در سینما

»همه مشکالت ما به تصور و تلقی ما از هنر به 
عنوان ظرف و مظروف باز می گردد. این تصور 
را باید رها کرد تا وقتــی هنر را ظرف می دانید 
و می خواهید پیــام را به صورت مظروف در آن 
بریزید به جایی نمی رسید. اصاًل تفکر »قالب و 
محتوا« به مثابه ظرف و مظروف از ریشه غلط 
اســت. این تفکر از نظرگاه ســنتی درباره هنر 
نتیجه شده و غیر از اینکه ما را گمراه کند، فایده 

دیگری ندارد...«
 شهید سید مرتضی آوینی این تلقی از سینما 
را یکی از مهمترین دالیل ناکامی آن در کشور 
می داند و معتقد اســت بســیاری از مسئوالن 
و سینماگران ما ســینما را ظرفی می پندارند 
که می شــود هر مظروفــی را در آن ریخت اما 
وقتی می بینند این کار جواب نمی دهد بیشتر 
و بیشتر به سراغ فیلم های آمریکایی می روند و 
شخصیت های خود را به آن نزدیک می کنند و 

تازه سر از »رمبوییسم« در می آورند.
 آوینی معتقد اســت جوهر ســینما را باید 
مســخر فرهنگ کرد نه اینکه فرهنگ خود را 
به فرهنگ ســینما آنقدر نزدیــک کنیم که از 
هویت خود تهی شود و به شخصیت هایی شبیه 
شــخصیت های ســینمایی آمریکا بدل شود. 
تسخیر جوهر سینما کار بسیار سختی است اما 
شدنی است و برخی از سینماگران ما توانسته اند 
در حد وسع خود این کار را انجام دهند. اسالم 
از طریق انسان، عالم جدید را مسخر می کند، 
از طریق ساختن انسان هایی جدید و از طریق 
پرورش هنرمندان مسلمان »و این راهی است 
فردی که تنها هنرمند با فردیت و شــخصیت 

خود آن را طی می کند.«
 اگر به مستندهای شــهید به دقت نگریسته 
باشــیم از نظر ثبات و بافت شــکلی و روش و 
وفاداری به موضوع به نتایج خاصی می رسیم. 
شهید در مســتندهایش با پیروزی های بزرگ 
رزمندگان در جبهه هــا کار چندانی ندارد، به 
حجم و گســتردگی عملیات های پیروزمندانه 

هم نمی پردازد، قهرمان پــروری نمی کند، به 
شکلی تکرار شونده سراغ بسیجی ها می رود و با 
آنها مصاحبه می کند در نماهای باز و به صورت 
طوالنی. از آنها می خواهد برداشــت خود را از 

دفاع مقدس به زبان بیاورند.
 آوینی در روایــت فتح هنگام نشــان دادن 
دشمن عراقی، او را همانند یک ایرانی به تصویر 
می کشــد و این برای آنها که اهل تاملند سوال 
برانگیز است، در واقع او تعریف بسیار پیچیده ای 
از جنگ تحمیلی دارد که بــا تعاریف متداول 
ما متفاوت است، شــهید می خواهد به دور از 
کلیشه ها و با استفاده از انسان هایی به »روایت 
فتح« بپردازد کــه فرهنــگ و هویتی خاص 
خود دارند آدم های با قد و قــواره معمولی، از 
خانواده هایی معمولی و در محله هایی معمولی 
که نیروی فوق العاده ای در بازوانشــان نهفته 
نیست. شهید می خواهد ســینما را به فرهنگ 
و هویت این آدم هــا نزدیک کنــد و موفقیت 
مســتندهای او هم در همین اســت. »سبک 
آوینی« در ســینما بر اســاس همین معیارها 

شناخته می شود.
 نگارش نریشــن ها با ترکیبی شــاعرانه، از 
اندیشه های باطنی او و همچنین تعریف پیچیده 
و ماوراءالطبیعی اش از دفاع مقدس پرده برداری 
می کند و معنایی باطنی که سینمای آوینی را از 
کنونی بون بدر می آورد، او در خالل تصاویرش 
در جستجوی »حقیقتی« اســت و با پرسش 
از ظواهر و معنای باطنی رویدادها به ســلوکی 

عارفانه دعوت می کند.
 به واســطه همین نگاه و توان تسخیر جوهر 
سینماست که مســتندهای او با وجود پخش 
چندین باره از ســیما، هنوز بــرای اکثر مردم 
جذابیت دارد و صدای ســید هنــگام خواندن 
نریشــن ها، ضریب نفوذ باالی خود را در دلها 
حفظ کرده اســت. سینمای مســتند مرتضی 
ســلوک عملی و علمی اوست و دشمنان او هم 

نتوانسته اند به تصاویر او ایمان نیاورند.

علی مزامیر
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هنر- صنعت سینما ارزان ترین سرگرمی و تفریح برای 
مردم جهان است. تماشــای کنسرت های موسیقی و 
دیدن تئاتر برای قشــرهای پایین دست، غیر ممکن 
یا بسیار سخت اســت. به همین دلیل اقبال مردم به 
سینما بیشتر اســت. ســینما مادر هنرها نیست، اما 
جلوه ای از تمام هنرها را می توان در آن مشاهده کرد.

شخصی که برای تماشای فیلم به سینما می رود، آنچه 
را که دوســت دارد می بیند و احساساتش برانگیخته 
می شــود. عالقه مردم بــه دیدن فیلم کــه از همان 
روزهای ابتدایی تولد ســینما بروز پیــدا کرد، باعث 
شد مردانی هوشمند و سرمایه دار پا به میدان سینما 
بگذارند تا از این عالقه مردم، هم برای اعتالی سینما 
کمک بگیرند و هم کســب درآمد کننــد. این افراد 
که بعد تهیه کننــده و صاحب کمپانی نــام گرفتند، 
توانستند با ابتکارات خود، سینما را مطرح ترین رسانه 
کرده و گردش اقتصادی خوبی نیز بــه راه بیندازند. 
مهم ترین کشــف آنان مخاطب بود. از همان ابتدا به 
این مهم پی بردند، فقط مخاطب اســت که می تواند 
موجب پیشرفت سینما شده و چرخ های اقتصاد آن را 
بچرخاند. برای همین از همان ابتدا فریاد زدند که حق 
همیشه با مخاطب است و باید مطابق ذوق و خواست 
او عمل کنند. این شعار ســاده باعث انقالبی در عالم 

هنر و سینما شد.
صاحبان کمپانی ها مخاطبان را دســته بندی کردند 
تا بتوانند مطابق با ســلیقه آنــان فیلم های متفاوتی 
را بســازند که مورد اقبال قرار گرفته و گیشه سینما 
همیشه پر رونق باشد. این دســته بندی در هالیوود 

سبب شد ژانر به وجود بیاید.
یکی از مهم تریــن گروه های مخاطبــان، خانواده ها 
بودند که قشر عظیمی را دربر می گرفتند. از همین رو 
کمپانی های معظم  هالیوود همواره فیلم هایی را تولید 
می کردند که مورد اقبال خانواده هــا قرار بگیرند. در 
این گونه فیلم ها صحنه های آنچنانی و خشونت وجود 
نداشت و یا کمتر دیده می شــد، زیرا از کودک تازه پا 
گرفته تا پیران از پا افتاده را شامل می شد. بیشتر این 
فیلم ها ملودرام های خانوادگی بودند با داستان هایی 

ساده، اما گیرا که به مذاق مخاطبان خوش آید.

دسته بندی مخاطبان در ایران، آن گونه که باید و شاید 
شکل نگرفته است. در پیش از انقالب اسالمی نیز کمتر 
فیلمی روی پرده می آمد که خاص خانواده ها باشــد. 
با تعریفی که از فیلم هــای خانوادگی کردیم، طبیعتا 

فیلمفارسی ها در قالب آن نمی گنجند.
قبل از انقالب خانواده ها بیشتر به تماشای فیلم های 
خارجی می نشســتند، زیرا با توجه به اکران ژانرهای 
مختلف، خانواده ها به راحتی می توانستند فیلم مورد 

نظر خود را انتخاب کرده و به تماشای آن بنشینند.
در اواخر دهه چهل یک اتفاق خاص در سینمای ایران 
افتاد و آن اکران فیلم مســتند »خانه خدا« ســاخته 
مرحوم جالل مقدم بود. ایــن فیلم با توجه به موضوع 
آن توانست مخاطبانی را به سالن های تاریک سینما 
بکشــاند که به خاطر دیدگاه مذهبی شان، حتی یک 
بار نیز پا به سالن سینما نگذاشــته بودند. خانواده ها 
بیشترین مخاطبان این فیلم بودند، زیرا با خیال راحت 

می توانستند به تماشای آن بنشینند.
پیروزی انقالب اسالمی تحول بزرگی در سینما ایجاد 
کرد، مهم ترین تحول آشتی مردم مومن و خانواده ها 
با سینما بود. چون صحنه های مستحجن در فیلم ها 
وجود نداشت که برای کودکان و نوجوانان بدآموزی 
داشته باشد. این تحول موجب باال رفتن آمار مخاطبان 
سینما شد. ســازمان های نوظهوری نیز مانند حوزه 
هنری وارد این عرصه شده و فیلم هایی تولید کردند 
که مورد توجه خانواده ها باشند. تهیه کنندگان هم که 
دیگر نمی توانستند در فیلم های شان صحنه های رقص 
و آواز داشته باشند، برای اینکه بتوانند روی پا بمانند، 
ملودرام های خانوادگی تولید کردند که اکثر آنها مورد 

اقبال مخاطبان و خانواده ها قرار گرفت.
وضعیت سینما با توجه به اتفاقات دهه شصت بسیار 
خوب بود و اقتصاد سینما پر رونق، اما ناگهان عده ای 
تهیه کننده محدودگر، مدیران وقت سینمایی را تحت 
تاثیر قرار دادند تا اکــران فیلم های خارجی را ممنوع 
کنند. این مســئله خیلی زود باعث شــد سالن های 
ســینما مخاطبان شان را از دســت داده و یکی یکی 

ورشکست شوند.
ممنوعیت اکــران فیلم هــای خارجــی، موقعیتی 

بــرای برخــی از تهیه کنندگانــی که هنــوز دل در 
گروی فیلمفارســی داشــتند فراهم کرد تــا دوباره 
نقبی بزنند بــه گنداب ایــن گونه فیلم هــا. کم کم 
ملودرام های خانوادگی از پرده سینماها حذف شدند 
تا فیلمفارســی ها با اروتیک پنهان، الفاظ ناشایست و 
بی اخالقی در عرصه بی رقیب سینمای ایران جوالن 
دهند. این مهم باعث شد خانواده ها و اکثر مخاطبانی 
که به ســینمای بعــد از انقالب دل بســته بودند، با 
سالن های سینما قهر کرده و دیگر پای به آنجا نگذارند.

در حال حاضر سینمای ایران کم مخاطب ترین دوران 
خود را تجربه می کند. در طول تاریخ ســینما چنین 

وضعیتی دیده نشده است.
آشــتی دوباره خانواده ها و مخاطبان اصیل با سینما 
بسیار بعید می نماید، به نظر می آید فقط یک معجزه 
بتواند این اتفاق را رقم بزند.با این وجود باید یک عزم 
ملی به وجود آید تا سخیف سازان به حاشیه رانده شده 
و سینماگران توانا و اخالقمدار وارد متن سینما شوند و 

آن را از مرگ حتمی نجات دهند.
نهادهایی چون حوزه هنری،کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان بنیاد ســینمایی فارابی،به ویژه 
حوزه هنری با توجه به امکاناتی که دارد، باید آستین 
همت را باال بزنند و با تولید آثار ارزشــمند و خانواده 

پسند دوباره مخاطبان را به سینما برگردانند.
باید هم فیلم خوب تولید کرد و روی پرده فرستاد و هم 
آثار خارجی را اکران کرد تا مخاطبان را از قهر بیرون 
آورد. در طول این سه دهه به مخاطبان توهین شده و 
حق انتخاب از آنان گرفته شده است، باید این احترام 
به مخاطبــان برگردد و حق انتخاب شــان را محترم 
شمرد. اگر غیر از این باشد باید فاتحه سینما را خواند.

امیدواریم حوزه هنری ،کانون و بنیاد فارابی با همراهی 
دولت، هر چه زودتر تولید فیلم های خوب را شــروع 
کرده و زمینه اکران واقعــی فیلم های خوب خارجی 
را نیز ایجاد کنند تا ســینمای ایــران از مرگ حتمی 

نجات یابد.
بدون مخاطب ســینما می میرد، همــان گونه که به 
قول قدیمی ها اگر نفســی در خانه ای نباشد آن خانه 

فرو می ریزد.

خانواده، دم مسیحایی سیمنای ایران
سیدرضااورنگ

ددگاه                                                  
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تیرماه امســال میزبان مدیران محترم امور سینمایی 
اســتانها بودیم. در کارگاهی دو روزه و در جلســاتی 
صمیمی، صریح و بدون محافظه کاری صحبت کردیم 
و از نقاط ضعف و قوت بهمن ســبز ســخن گفتیم. 
خوشبختانه فضایی که بر سمینارهای مدیران حاکم 
است،همواره زنده و پویا بوده و شکل اداری و فرمایشی 

پیدا نکرده است.
امید که همه ما، از دستاوردهای این نشست و گپ و 
گفت به بهترین شکل استفاده کنیم، تا در دیدار بعدی 
موفقیت هایمان بیشتر و نواقصمان اندک باشد. آنچه 
از مجموعه بحث ها و نقدهــا دریافتم اهتمام عمومی 
برای رشد و ترقی در بهمن سبز بود، همه دوستانم با 
توجه به بضاعت و تواناییشــان در حال تالش هستند 
و امیدوارم در پنج ساله دوم فعالیت موسسه، حاصل 
کارمان مورد رضایت خداوند متعال و مردمی باشد که 
برای ارتقای کیفیت فضای فرهنگی و تفریحی شان 

کوشش کرده ایم.

این روزها فیلم »خاله قورباغه« روی پرده رفته. فیلمی 
کودکانه و نوســتالژیک که به مرور بر فروش و میزان 
مخاطبانش افزوده می شود و احتماال زمانی که شما 
این یادداشــت را می خوانید رونق گیشــه آن بیشتر 

شده است.
شــروع اکران »خاله قورباغه« البتــه امیدوارکننده 
نبود. موتور فروش فیلم دیر روشن شد و پخش نشدن 
تیزرهای تلویزیونی باعث شــد مخاطبــان با تاخیر 
متوجه اکران آن شــوند. بازار داغ رقابت فوتبال هم، 
مزید بر علت بود تا گیشه »خاله قورباغه« در روزهایی 
که همه سینماها با افت فروش مواجه شدند، کم فروغ 
به نظر برســد. اما آهسته آهســته وضعیت بهتر شد. 
بیلبوردهای تبلیغاتی و انتشــار اطالعات در فضاهای 
مجازی، بر مخاطبان فیلم افزود و وضعیت فروش سیر 
صعودی گرفت. اما یک نکته در اکران »خاله قورباغه« 

جلب توجه می کند. 
به نظر میرســد با توجه به فروش خوب »فیلشاه« و 

»شاهزاده روم« که پخش هر دوی آنها با موسسه بهمن 
سبز بوده، نیمه دوم سال زمان بهتری برای اکران فیلم 
کودک و نوجوان است. در این مقطع از سال، به دلیل 
فعالیت مدارس و جذب آنها، می توان هم آثار متعلق 
به کودکان و نوجوانان را به دست آنها رساند و زمینه 
دیده شدنشــان را فراهم کرد، هم فضایی ایجاد کرد 
تا خانواده ها و کــودکان در کنار هم فیلــم ببینند و 
متوجه اکران آثاری شــوند که مخاطب خاص دارند. 
در فصل های دیگر اکران و با تعطیلی مدارس، تمرکز 
و یکپارچگی برای دیده شــدن این فیلم ها از دست 
می رود و بضاعت قابل توجهی بدون اســتفاده باقی 
می ماند. »خاله قورباغه« فیلمی است مناسب کودکان 
ایرانی، پر از آواز و شوخی با مسائلی که در جامعه با آن 
درگیر هســتیم، »خاله قورباغه« فیلم روز است، پس 

می تواند مخاطبی بیش از این داشته باشد.

فصل اکران واقعیت فراموش شده

محمود کاظمی

                              یادداشت
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می گویند سینمای کمدی همیشــه وقتی دوران اوج خود 
را سپری می کند که مخاطبان عام از اوضاع زندگی چندان 
رضایت ندارند و خواســتار  خنده و شــادی هســتند تا از 
این رهگذر دست کم لحظاتی مشــکالت خود را به دست 
فراموشی بسپارند. از ســویی برخی معتقدند آدمها وقتی 
حالشان خوب است و روزگار به کامشان هم فیلم های کمدی 
را در اولویت تماشا دارند و با فراغ بال به آنها می خندند. این 
تئوری شــاید جنبه های عینی و ملموس تری در کشور ما 
داشته باشد. بویژه امروز که شرایط اقتصادی مردم تعریفی 
ندارد و در عین حال کمدی ها در ســینماها گیشــه داغی 

دارند.
به طبع دست اندرکاران ســینمای ایران نیز در مواجهه با 
استقبال گرم ســینماروها از کمدی های ســالهای اخیر، 
گویی تمرکز خود را بیشــتر روی ساخت این دست فیلم ها 

گذاشته اند.
فقط در سال جاری هشــت فیلم از 15 فیلم اکران شده در 
سینمای ایران که باالتر از یک میلیارد فروخته اند، متعلق به 
ژانر کمدی هستند. ضمن اینکه صدرنشین جدول فروش 

هم »مصادره« است که در ژانر کمدی ساخته شده.
»نهنگ عنبر 2«، »گشــت 2«، »خوب، بد، جلف«، »من 
ســالوادور نیســتم«، »پنجاه کیلــو آلبالــو«، »بارکد« و 
»اکسیدان« هم فیلم هایی هســتند که سال گذشته موفق 
به فروشی بیش از 10 میلیارد تومان در گیشه شدند. ایسنا 
در این باره می نویســد: »اینکه چرا فیلم های کمدی فارغ 
از کیفیت ســاختاری و محتوایی آن مورد استقبال مردم 
قرار می گیرد نیازمند واکاوی پژوهش گرانه است که صرفا 
مربوط به مطالعات سینمایی نیست و باید از دانش های دیگر 
به ویژه دانش های میان رشــته ای مثل مطالعات فرهنگی 
و ارتباطات و جامعه شناســی برای فهم و رمزگشــایی آن 
بهره بــرد؛ به عبارت دیگر اگر گرایش مخاطبان ســینما را 
به ژانر کمدی به عنوان یک رفتار وکنش اجتماعی تعریف 
کنیم بدون شــک عوامل فرامتنی سینما ازجمله فرهنگ، 
نظام اجتماعی، طبقه، نژاد، جنســیت و بسیاری از عوامل 
اجتماعی دیگر در شکل گیری رفتار مخاطبان و انتخاب های 
آنها در تماشای فیلم موثر است…  ضمن اینکه گرایش به 
فیلم های کمدی را می توان در رفتارشناســی ایرانیان هم 
ردیابی کرد به این معنا که ایرانیان غالبــا از روحیه طنز و 
شوخ طبعی برخوردار هستند و همین روحیه فارغ از اینکه 

دالیل اجتماعی آن چیست می تواند در گرایش به فیلم های 
کمدی موثر باشد. انسان ایرانی شوخ طبعی را به عنوان یک 
عنصر و خصلت فرهنگ ملی برای سازگاری و شکل دادن به 
زندگی مدرنش مورداستفاده قرار داده است و توجه مخاطب 
امروز به فیلم های کمــدی را می توان از ایــن حیث مورد 
بررسی قرارداد و آن را هم امتداد همان خصلت شوخ طبعانه 
در جهت سازگاری بیشــتر با زندگی و زیست- جهان خود 

تعبیر کرد که حاال سویه بصری و تکنولوژیک یافته است«.
تا اینجای بحث ظاهرا باید به نیازسنجی متولیان سینمای 
ایران تبریک گفت که به فراخور نیاز تماشاگرانشــان فیلم 
تولید می کنند. مشــکل اصلی اما از جایی آغاز می شود که 
برخی از این کمدی ها چنان بنجل و بی مزه هســتند که نه 
صدای خنده ای در سالن های نمایش آنها شنیده می شود و 
نه با روراســتی و تبلیغات صادقانه تماشاگران را ترغیب به 

خرید بلیت کرده اند.
معضل بزرگتر هم از جایی آغاز می شــود که این فیلمهای 
به اصطالح پرفروش بدل به بســتری ایــده آل برای طرح 
شوخی های مبتذل و اشاره های آشــکار و پنها نبه مسائل 
جنسی می شوند. شــوخی هایی که گاه از شدت صراحت، 
مرزهای وقاحت را نیز جا به جا کرده اند و گویا سازندگانشان 

با ذهنیت هرچه وقیح تر، بامزه تر آنرا کلید زده اند.
شــوخی هایی که امروز در فیلم های به وفور یافت می شوند 
و در دهان اغلب کاراکترها به عنــوان دیالوگ می چرخند. 
جالب اینجاســت اگر این فیلم ها ممیزی می شــوند، پس 
چطور هنوز گرفتار این ادبیات قبیح هستند و آیا آ نبخشهای 
حذف شده چقدر بدتر از اینهایی هستند که از تیغ سانسور 

گذشته اند!
ولی واقعا چه برسر ســینمای ایران آمد که از کمدی های 
شریف و بانمک به سمت این دست طنزهای سخیف کشیده 
شد.فرهنگ نیوز در این مورد می نویسد: »در دهه هفتاد اگر 
فیلم اجاره نشین ها ســاخته داریوش مهرجویی، آپارتمان 
شماره 13 ســاخته یداهلل صمدی، همســر ساخته مهدی 
فخیم زاده، لیلی با من است ســاخته کمال تبریزی و فیلم 
مومیایی 3 با قالب اجتماعی و فانتزی، با مولفه های اخالقی 
گیشه ها را فتح می کرد در دهه هشتاد با کمرنگ شدن این 
نوع کمدی اخالقی و با گذشتن از خطوط قرمز مولفه های 

اخالقی، کمدی جنسی گیشه ها را فتح کرد.
کمدی مرد عوضی ساخته محمدرضا هنرمند با سکانس های 

کمدی های سیمنا در چنگ شوخی های ۱۸+

معروفش، آرایش منشی و معاشقه مرد با 
همســرانش را می توان به عنوان یکی از 
بارزترین مصادیق شــوخی های جنسی 
بعد از انقالب نام برد. بعد از آن به ترتیب 
فیلم های نان و عشق و موتور هزار ساخته 
ابوالحسن داوودی، خواب سفید ساخته 
حمید جبلی، دو کمدی مهمی هســتند 
که رگه هایی کمرنگ از کمدی جنســی 
را در خود داشــتند البته این نوع فیلم ها 
از حیث نخســتین بودن، حائز اهمیتند 
چون هیچ کدام مصادیق بارز جنســی را 

در خود ندارند.
یکسال بعد از آن، ســاخت کمدی های 
بی پروا ، دختر و پسری رشد چشمگیری 
داشــت. فیلم های عروس خــوش قدم، 
دنیا، دختر ایرونی، توکیــو بدون توقف 
را می توان از این حیــث فیلم ها نام برد. 
در ســال های بعد فیلم کما کــه یکی از 
معروف ترین سکانس هایش رقص امین 
حیایی و گلــزار بود و فیلــم مارمولک با 
حواشــی سیاســی پیرامــون فیلــم و 
دیالوگ هــای عجیــب و غریبــش، بــا 
زمینه های پر رنگ جنســی تنور کمدی 
جنسی را در ســینما داغ تر و داغ تر کرد. 
به طوری که در سال 84 تا 86 تولید این 
نوع کمدی ها به اوج خود رسید.حال در 
دهه نــود این خط بی حیاگری جنســی 
در فیلم های کمدی با اهتمام بیشــتری 
از سوی عده ای طنزپرداز دنبال می شود. 
چنانچه در فیلم زنان ونوســی و مردان 
مریخی ســاخته کاظم راســت گفتار و 
فیلم آتشکار ساخته محسن امیر یوسفی 
به اشــاره مســتقیمی از روابط جنسی 
می پردازد. حــال در دهه نــود این خط 
بی حیاگری جنسی در فیلم های کمدی با 
اهتمام بیشتری از سوی عده ای طنزپرداز 

دنبال می شود«.)بانی فیلم(

دیدگاه                                              



»شوخی یا ِمزاح به تمایل اشخاص به ارائه تجربیات شخصی که موجب خنده و تفریح می گردد، می گویند. 
مردم در اکثر سنین مایل به انجام شوخی هستند و اکثریت آنها پس از شنیدن شوخی لبخند زده و خوشحال 
می شوند.« این ساده ترین تعریف آکادمیک شوخی به معنی عام و فراگیر و بین المللی است، اما با کمی تعمق 
بیشــتر کامال متوجه خواهیم شد که شوخی یکی از از آن مواردی اســت که با عرف و فرهنگ هر جامعه ای 
ارتباط تنگاتنگ دارد و میزان و نوع و حد و اندازه شوخی هر جامعه را تفکر مردم آن، فضای حاکمیتی، حتی 
نوع آب و هوای آن اقلیم و بسیاری المان های دیگر تعیین می کند. به همین دلیل است که یک شوخی مشابه 
در نقطه ای جهان بسیار خنده دار است، در نقطه دیگری بی مزه؛ در جایی زشت و زننده و در جایی حتی منع 

و پیگیرد قانونی دارد. 
شوخی را می توان در قالب های گوناگون از جوک ها  و لطیفه ها ی محاوره و معمولی که روزمره بین افراد رد و 
بدل می شود تا انواع کمدی ها ی سینمایی، تلویزیونی، تئاتر، استندآپ )که این روزها در ایران هم خیلی رواج 
پیدا کرده و در ادامه به آن خواهیم پرداخت( و... دسته بندی کرد. که البته ما در این گزارش سعی می کنیم 

بیشتر تمرکزمان را روی سینما و بعد تلویزیون بگذاریم. 
اگر در برهه ای از زمان، مثال زمان حال جامعه ما، به طور ناگهانی ببینیم طی کمتر از یک دهه و یا حتی کمتر 
از 5 سال لحن و مدل و مرز شــوخی ها  چنان تغییر کرده که متولدین دهه 60 به قبل، نیمی از آن را متوجه 
نمی شوند، علت آن را باید چگونه کشف کنیم؟ آیا واقعا ارگانی یا سازمانی یا مرکزی وجود دارد که یک خط 
صاف بکشد و تعیین کند شوخی نباید پایش را از این خط فراتر بگذارد؟ نه واقعا چنین نیست. نه در ایران، بلکه 
در هیچ دوره تاریخی و هیچ کجای دنیا تعیین خطوط به اصطالح قرمز به این شکل مرسوم نیست و در عمل 
اصال نمی توان چنین محدودیت ها ی قاطعی برای هنرمندان هیچ کجای دنیا تعیین کرد. پس راهکار چیست؟

خانواده؛ مرز شوخی را تعیین می کند 
اولین قدم برای حل هر مســئله ای ارائه تعریفی جامــع و مانع از موضوع مورد بحث اســت. به فرض اگر 
ما احســاس می کنیم شوخی ها ی امروز رســانه ها  از حدی که باید گذشــته و از خطی که نباید عبور کرده 

سینمای کمدی؛ دوراهی سخت خنده یا خانواده

                             گزارش

5050       شماره هجدهم       مرداد            1397

در سال های گذشته هر چقدر سینما و تلویزیون 
ما در گریه گرفتن از خانواده ها موفق عمل کرده 
بودند در خنداندن یک خانواده در کنار هم شکست 
خورده بودند. همه ما خانوادگی با »شیار 143« 
گریستیم، خانوادگی و نگران در انتظار پایان »ابد 
و یک روز« نشستیم، خانوادگی و اشکبار آرزوی 
آزادی پدر خانواده »دهلیز« را کردیم، خانوادگی با 
»فیلم ها و سریال ها« گریستیم. اما کی بود آخرین 
باری که همگی دور هم و با هم فیلم کمدی سالم و 

تمیز دیدیم...

مرز و بی مرزی شوخی با ارزش های اخالقی جامعه در کمدی

مریم اکبرلو



باید بتوانیم آن خط را تعریــف و تعیین کنیم. حتما 
این جملــه را از قدیمی ترها زیاد شــنیده ایم که »ما 
هم ســن شــما بودیم پایمان را جلوی بزرگ تر دراز 
نمی کردیم« و یــا جمالتی از این دســت، متعلق به 
نسلی اســت که با طنزهای »لورل، ها ردی« و »جری 
لوئیس« می خندیدند، آنها طنز غمگین و فاخر »چارلی 
چاپلین« را دوست داشتند و در مدرن ترین حالت به 
طنزهای تلویزیونی»ســاعت خوش« رســیده بودند 
و با آن از تــه دل می خندیدنــد. طنزهایی که امروزه 
نســل ها ی جدید بســیاری از آیتم ها ی آن را بی مزه 
می دانند و برایشان ســوال اســت بزرگترها به چی 
می خندیدند! پس همین شکاف نسل ها  و تغییر حال 
و هوای جامعه یکی از موانع تعیین دقیق خط قرمز و 

مرز شوخی است. 
از بزرگترهــا که بگذریم نســل بعد یــا همان دهه 
شصتی ها  در کودکی شان با فیلم سینمایی ها ی»کاله 
قرمزی« و »دزد عروسک ها « و درخشان ترین فیلم ها ی 
ســینمای کودک در ایران خندیدنــد و در جوانی با 
»لیلی با من است «، »دروغ ممنوع«، »مرد عوضی«، 
»مومیایی 3« و مجموعه ها ی تلویزیونی »زیر آسمان 
شــهر« و »پاورچین« و »خانه به دوش« و غیره. این 
نسل آرام و ماخوذ به حیا از کودکی یاد گرفته بود که 
باید با خانواده به ســینما برود و شب ها  در کانون گرم 
خانواده دور سفره شام یا افطار ســریال طنز ببیند و 
واقعا بخنــدد. کمی که جلوتر آمدیم هــر روز حال و 
هوای جامعه بیشتر تغییر کرد و با پیشرفت تکنولوژی 
و ارتباطات جهانی و مجــازی همه چیز خیلی زود به 

زود رنگ عوض می کرد و شــکاف نسل ها  از چند دهه 
به کمتر از یک دهه رسید. تا جایی که متولدین 70 و 
80 با ادبیاتی حرف می زدند که متولدین قبلی متوجه 
نمی شــدند، جوری لباس می پوشیدند که بزرگ تر ها  
نمی پســندیدند و در ادامه همه تغییرها به چیزهایی 

می خندیدند که بزرگ تر ها  اصال نمی فهمیدند. 
حاال در مقطعــی قرار دادیم که این نســل خاص و 
پیچیده مخاطب اصلی ســینما و تلویزیون اســت و 
ناخودآگاه جمعی جامعه به سمت آنها متمایل شده و 
برای جذب کردن شان مجبور است با زبان خودشان 
صحبت کند. زبانی که اگر کمــی از فضاهای مجازی 
دور باشیم و نشانه ها  و ارجاعات برون متنی بسیاری از 
شوخی ها  را ندانیم،  به راحتی نصفی از خنده ها ی این 
نسل در سینما یا پای تلویزیون را نمی فهمیم و بعد از 
اینکه برایمان رمزگشایی کنند و توضیح دهند که این 
شوخی کنایه به چه مســئله ای بود که ما را به خنده 
انداخت، نه تنها نمی خندیــم بلکه عصبانی و ناراحت 
هم می شویم، زیرا برای گوش ها ی ما عجیب و زشت 

به نظر می رسد. 
حلقــه مفقوده ایــن نســل و شــوخی ها ی مورد 
پسندشان، عنصر مهم»خانواده « است و همین وجه 
ممیز خانواده مرز خوبی برای تفکیک شــوخی سالم 
و ناسالم اســت. شوخی ها ی نســل جدید جامعه که 
متاســفانه کل فضای جامعه را تحت تاثیر قرار داده و 
همان طور که گفتیم ناخودآگاه هنرمندان بزرگسال 
را هم به طمع جذب مخاطب به این ســمت کشانده 
است، همین »خانواده« است. خانواده ای که عرف آن 

برنمی تابد که همگی دور هم به این شوخی ها ی سطح 
پایین و اغلب با ارجاعات جنســی بخندد و به همین 
دلیل جوان و نوجوان امروز )مخاطبان اصلی رســانه( 
ترجیح می دهد جدا از خانواده و به همراه دوســتان و 
همساالن خودش به سینما برود یا جنگ ها ی شادی 
و استندآپ )عموما غیر اخالقی( را با پرداخت هزینه 
بلیت نسبتا زیادی در جایی خارج از خانه ببیند. زیرا 
اگر نگوییم برای توضیح و تشریح معنی این شوخی ها  
برای خانواده اش خجالت می کشد، در بهترین حالت 
این اســت که می خواهد بدون دغدغه و سرزنش به 
مطالبی هرچند پوچ و گذرا برای یک ساعت بخندد و 

بعد به خانواده برود. 
مردم باهوش ایران سخت می خندند، به چه قیمتی 

آنها را خنداندند 
از ســالیان قبل تر تحقیقات زیادی روی نوع نگرش 
مردم به جهان و ســخت و راحت خنده گرفتن از آنها 
انجام شــده بود که به اذعان همگی ایــن تحقیقات، 
مردم ایران به دلیل هوش جمعی باال و پشــتوانه ها ی 
ادبی و طنزنویسی غنی بسیار دیر و سخت میخندند 
و کمدین ها ی بزرگ ما همیشــه می گفتند شــوخی 
ساختن برای مردم ایران یکی از سخت ترین کارهای 
دنیاســت. آن زمــان در کنــار این مســئله، یکی از 
بزرگ ترین مشــکالت کمدین ها  حــد و مرز اخالقی 
جامعه ما بود که به لحاظ کشــوری ایرانی، اســالمی 
از زوایای مختلف محدودیت هــا ی فرهنگی خاصی 
بر آن اعمال می شــد و تیغ تیز سانسور همیشه روی 
آثار نمایشی ما اعم از ســینما، تلویزیون، تئاتر، رادیو 
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                               گزارش

و ادبیات نوشتاری و غیره ســایه می انداخت تا اینکه 
در چند سال گذشــته به ناگاه دایره جسارت و تظاهر 
به مدرن بــودن و با فرهنــگ بودن و بــه اصطالح 
روشنفکرنمایی چنان گسترده شد که ابتدا از کنترل 
تصمیم گیران رسانه خارج گردید و سپس، خنداندن 
مردم به هر قیمتی، یکی از ســرفصل ها ی مهم کاری 
هر مدیر و هنرمند و تصمیم گیر برای ذائقه مردم شد. 
آخرین باری که با خانــواده فیلم کمدی دیدیم چه 

حسی داشتیم؟
سال ها ست فیلم ها ی کمدی در صدر جدول فروش 
سینماها قرار دارند و با همه مشــکالت خارج از این 
بحث سینما و عدم بازگشت ســرمایه و کمبود سالن 
ســینما و... معدود فیلم ها ی کمدی هستند که چراغ 
سینمای عامه پسند را روشن نگه داشته اند و مردم را 
به سینما می کشــانند. اما این مردم واقعا چه کسانی 
هســتند؟ این مردم در چه رنج ســنی قــرار دارند؟ 
شــاید خیلی از ما که البته، اتهام عقــب افتاده بودن 
بهمان می زنند، یادمان نیاید آخرین فیلم طنزی که 
با خانواده به تماشای آن نشستیم چه فیلمی بود؟ یا 
اگر اسمش را یادمان بیاید قطعا خاطره خوشی از آن 
نداریم و یاد لحظه ها یی می افتادیم که با عنوان کردن 
فالن کلمه یا فالن حرکت، چقدر دلمان می خواست 
مقابل پدر و مادرمان، یا فرزندمان نباشــیم. یا مدام 
در هول و تــکان این بودیم که اگــر فرزندمان معنی 
این ارجاع برون متنی را نداند و از ما بپرســد باید چه 

پاسخی بدهیم؟ 
بله؛ حقیقت این اســت که حفظ کانون صمیمی و 
ســالم خانواده دیگر با تماشای فیلم سینمایی چه در 
سینما چه در منزل محقق نمی شود و تعداد انگشت 
شماری از فیلم ها ی ساخته شده در سال هستند که 
می توان با خیال راحت در کنار خانــواده آن را دید و 
اتفاقا، سینمای مورد بحث ما یعنی سینمای کمدی در 
عین سهم باالیش از گیشه، سهم بسیار بسیار کمی از 

این فیلم ها ی خانوادگی دارد. 
شاید بشود سینما نرفت، اما می شود تلویزیون هم 

ندید؟
همان طور کــه گفتیم خانواده ها یــی که حرمت و 
ارزش روابط بین افراد در درون خانواده برایشان مهم 
بود کم کم فهمیدند که باید کمتر به سینما رفتن فکر 
کننــد و تفریحات فرهنگی دیگــری را جایگزین آن 
کنند، البته آنها خیلی زود فهمیدنــد این تفریحات 
فرهنگی باید چیــزی غیر از شــبه تئاترهای طنز و 
جنگ ها ی شادی ســیار در ســالن ها ی آمفی تئاتر 
مختلف در سطح شهر باشــد زیرا وضعیت سالمت و 
کنترل اخالقی آن جنگ ها  به مراتب بدتر از ســینما 
است و انگار چون نسخه ضبط شده ای ندارد، شورای 
پروانه و ســاخت و بازبینی و اکرانی هم ندارد و کال با 
چاشنی موزیک زنده و حرکات موزون اجازه دارند هر 
حرفی با هر گروه از کلماتی که دلشان می خواهد بیان 
کنند و هیچ حرمتی برای رنج سنی مخاطبی که روی 
صندلی به تماشایشان نشسته و رابطه بین افرادی که 

مخاطبانشان را تشکیل می دهند، قائل نیستند. 
آخرین دستاویز مردم رســانه ملی بود، سریال ها  و 
جنگ ها ی طنز تلویزیون که ســاعت ها  سرگرمشان 
می کرد و با خیال راحت در کنار اعضای خانواده پای آن 
می نشستند. این طنازی و فرهنگ خنده و خنداندن 
با خالقیت رامبد جوان و گروه »خندوانه« داشت همه 
خواســته ها ی مردم از یک برنامه شــاد تلویزیونی را 
برآورده می کرد و برای اولین بار اتفاقی را رقم زد که در 
تلویزیون بعد از انقالب واقعا سابقه نداشت. همه اقشار 
مردم در همه رنج ها ی سنی کم کم به گروه مخاطبان 
این برنامه که انصافا با فــرم و ایده ها ی بکر و خالقانه 
آغاز شد و درخشان ادامه داد، پیوستند. »خنداونه« 
از دو فصل گذشته مســابقه ها ی جالبی طراحی کرد 
که ابتدا سلبریتی ها  و ســپس مردم را به شیوه ها ی 
معمول چنین برنامه ها یی در سراســر دنیا طی روند 
اجرای برنامه با خود همراه کرد و با مشــارکت خود 
مردم از مردم خنده گرفت. مسابقه ها یی که از لباهنگ 
و ادابازی و خانواده شاد شروع شد و با »خنداننده شو« 

به اوج رسید. 
طمع خنده گرفتن بیشتر، همه چیز را خراب کرد

»خنداننده شو« خوب شروع شد، عالی پیش رفت، 
هر روز آکادمیک تر و استاندارتر شد، فرهنگ شوخی 
را رواج داد، ظرفیت ها  را باالتر برد، برای معدود شرکت 
کننده ها یش فرصت شغلی ایجاد کرد و غیره و غیره تا 
آنجا که طمع خنده گرفتن بیشــتر از مردم همه چیز 
را خراب کرد. مردمی که به ایــن برنامه اعتماد کرده 
بودند و به عنوان آخرین امیدهایشــان برای دور هم 
بودن خانواده، پایش می نشســتند و بی دغدغه لذت 

می بردند. 
همین که مدل چنین اجراهایی برای مردم تازگی 
داشت، اینکه چنین برنامه ها یی خانم ها  را وارد عرصه 
اجرای طنز کرده بود، اینکه برنامه به سبک نمونه ها ی 
بین المللی اش ضبط و تدوین و پخش می شد همگی 
کافی بود تا مردم ساعاتی شاد و سالم داشته باشند اما 
به ناگاه طمعی که از آن حرف زدیم گریبان سیاست 
گذاران برنامه را گرفت. سختی ها ی نوشتن و اجرای 
یک متن ســالم و بی حاشیه و سوءاســتفاده از موج 
سواری مردم باعث شد تا متن ها  و حرکات بدن و روال 
کلی برنامه به سمتی برود که نباید می رفت و حاال این 
آخرین دستاویز خانواده ها  هم تبدیل شد به دو ساعت 
خوانش ریتمیک جک ها ی فضای مجازی، جک ها یی 
با از بین بردن حرمت خانواده، تبلیغ برای ریختن قبح 
رابطه بین دختر و پسر بدون هیچ پشتوانه و برنامه ای 
برای آینــده، ارجاعات برون متنی غالبا جنســی، به 
کارگیری زبان بدن در نمایش المان ها ی غربی خارج 

از ادب و عرف ما )مانند الیک( و... 
که البته »خنداننده شو« اگر بخواهد استندآپ ها ی 
غیر تلویزیونی را سرمشــق خود قرار دهد و به سبک 
آنها به همان میزان خنده از مردم بگیرد حاال حاالها 
برای افزایــش وقاحت و درجه حرارت شــوخی ها ی 
به اصطالح باالی 18 ســال جای دارد. متین نصیری 

و ابوطالب حســینی حاال حاالها راه دارند تا به حامد 
آهنگی یا گروه تانیش برســند که با اوج شوخی ها ی 
غیر متعارفشان در پردیس کوروش هرشب میلیون ها  
درآمد و ســاعت ها  خنده بی وقفه از مردم می گیرند.  
خنده ها یی که واقعا جا دارد از خودمان بپرســیم به 
چه قیمت؟! با شــوخی ها یی که اینقدر خارج از عرف 
و فرهنگ ماست که همین حامد آهنگی میلیونی در 
همین برنامه »خندوانه« کــه بازترین و راحت ترین 
برنامه طنز تلویزیونی اســت نتوانست از مردم خنده 

بگیرد و به راحتی فراموش شد. 
خنده یا خانواده 

در سال ها ی گذشته هر چقدر ســینما و تلویزیون 
ما در گریه گرفتن از خانواده ها  موفق بوده و عملکرد 
قابل ارائه ای داشته در خنداندن یک خانواده در کنار 
هم شکست خورده است. همه ما خانوادگی با »شیار 
143« گریستیم، خانوادگی و نگران در انتظار پایان » 
ابد و یک روز« نشســتیم، خانوادگی و اشکبار آرزوی 
آزادی پدر خانواده »دهلیــز« را کردیم، خانوادگی با 
»فیلم ها  و سریال ها « گریســتیم. اما کی بود آخرین 

باری که همه باهم فیلم کمدی سالم و تمیز دیدیم...
بله سال ها ســت ســینمای طنز شــده »50کیلو 
آلبالو«، »پا تو کفش من نکن«، »آس و پاس«، »من و 
شارمین« و... ، تئاتر طنز شده »فیسپوک«، »ازدواج 
اینستاجرامی«، »خواستگار بابام«، »باجناق ها ی کله 
پوک«،»میخوام بیام زنم شــی« و... سینمای خانگی 
شانه تخم مرغی طنز شــده »ازدواج در وقت اضافه«، 
»گدایان تهران«، »مردها فرشــته نیستند«، »شیر 
یا خط«، »رجب آرتیست می شــود« و... برنامه ها ی 
طنز تلویزیونی هم شده مسابقه »خنداننده شو« که 
شوخی ها یش به جایی رسیده پای بعضی از آنها حتی 
تنها مربی خانم این مســابقه )پانتــه آ بهرام( مجبور 

می شود سرش را پایین بیندازد و آرام بخندد. 
آخرین راه

و آخرین چیزی که به ذهنمان می رسد این است که 
تا اطالع ثانوی خانوادگی به سینما نرویم، خانوادگی 
DVD فیلم طنز نخریم و این عضو آســیب رسان را 
در منزل نگه نداریم، خانوادگــی تلویزیون نبینیم و 
همین که این الفاظ چه در ظاهر و چه در باطن رکیک 
و زننده، هنوز پایش را به کتاب ها ی درسی بچه ها  باز 
نکرده خدا را شاکر باشیم و فعال تا تغییر رویه و روحیه 
حاکم بر رسانه ها ی نمایشی، از این ورطه رخت خویش 

را بیرون بکشیم و پی کار خودمان برویم.
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نخستین قسمت از برنامه »شوکران« دوشنبه شب با 
حضور داوود هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی 

ایران، روی آنتن رفت.
نخستین برنامه تلویزیونی »شوکران« دوشنبه اول مرداد 
از شبکه چهارم سیما روی آنتن رفت. »داوود هرمیداس 
باوند« از بنیان گذاران انجمن علوم سیاسی و سخنگوی 
جبهه ملی ایران مهمان این برنامه بود و به پرسش های 
صریح »پیام فضلی نژاد« مجری و کارشناس برنامه 

پاسخ گفت.
هرمیداس باوند در پاسخ به این سوال که چرا برخی 
اندیشمندان علوم سیاسی مدام در چرخۀ پیش بینی های 
غلط و امیدهای واهی به مردم گیر کرده اند،  گفت: این 
افرد نظراتشان بیشتر روی مصالح و منافِع خاص خودشان 
هست که ما به آن فرصت طلبی می گوییم. مثاًل خیلی 
از دانشجویانم وقتی به طور خصوصی با من صحبت 
می کنند، نظرات شان متفاوت است ولی از نظر مصالح 
و منافعی برخالف باورهایشان همسو هستند، منتفع 

هم می شوند.
وی در پاسخ به  این سوال که شما پذیرش برجام را موجب 
رونق اقتصاد کشور دانسته بودید، گفت: مسئلۀ برجام را 
باید در شرایط و مقطِع تاریخی خودش تایید کرد؛ حال 
اگر انتظارات از برجام تحقق پیدا نکرده، مقوله دیگری 

است.
باوند خاطرنشان کرد: کشورها به دنبال منافع ملی 
خودشان هستند، حتی در ارزش های جهان شمول هم 
گاهی وقت ها از ارزش هایی مثل حقوق بشر سوءاستفاده 
ابزاری می کنند. بنابراین در یک چنین جهانی ما باید از 
فرصت هایی که به نفع مان پیش می آید استفادۀ بهینه 

بکنیم.
هرمیداس باوند در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به 
سبک زندگی و تفکر لیبرالی برخی مسئوالن پیشین و 
فعلی کشور گفت: کسانی که در ساختار سیستم و نظام 
هستند، به محض اینکه از گردونۀ قدرت خارج می شوند 

لیبرال می شوند و بدون تردید بچه هایشان که از ایران 
می روند هیچ، خودشان هم اگر فرصت پیدا کنند ابایی 

ندارند که به خارج کشور بروند و این ها همه نقص است.
این نظریه پرداز سیاسی افزود: متاسفانه جامعۀ ما در 
فرهنگ اجتماعی و سیاسی بیشتر در رابطه با خود است، 
به جای اینکه فراتر از خود باشد. این مشکلی است که ما 
در مملکت داریم و به همین دلیل خیلی آسان نه تنها فرار 

مغزها بلکه جالی وطن صورت می گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش فضلی نژاد که آیا گمان 
می   کنید هنوز استعمار در اشکال جدید در جهان 
حضور دارد یا نه، خاطرنشان کرد: قدرت   های سلطه   گر 
عناوینش عوض شده، ولی هنوز وجود دارد. بنابراین تنها 
راهش خرد سیاسی است که شما واقعیت   ها را تشخیص 
بدهید و سعی کنید از این واقعیت   ها به نحوی استفاده 
بهینه و متقابل بکنید که دچاِر تحمیالِت قدرت      های 

سلطه   گر نشوید.
سخنگوی جبهه ملی ایران در بخش دیگری از گفت  وگوی 
خود با برنامه شوکران درباره سرنوشت جبهه ملی اظهار 
داشت: ما آمدیم آن گروه همبستگِی دموکراسی را ایجاد 
کردیم و بردیم زیر چتر جبهه ملی. به آقای ادیب برومند 
هم گفتیم ایشان ریاست عالیۀ آن را هم داشته باشد. 
یعنی با وجود اینکه آن گروهی که تشکیل شده بود و 
ظاهراً رهبری جبهه را به من داده بودند، ولی من عنوان 
رهبری را از خودم جدا کردم و به آقای ادیب برومند 
دادم. اما متاسفانه  دو روز بعد آقای ادیب برومند پس از 
مذاکره با بی بی سی و صدای آمریکا خودشان مصاحبۀ 
قبلی خودشان را تکذیب کردند. بنابراین ما با یک وضع 
غیرمنتظره ای مواجه شدیم؛ ما خواستیم جبهه ملی را 
پویا بکنیم، آقای سحابی را هم بیاوریم و آن نگاهشان 
که بیشتر می خواستند شخصیت خاصی نباشد بیاوریم 
و بکشانیم ولی متاسفانه از درون خودمان، خودمان 
دچار فروپاشی شدیم. آن برنامه ای که می خواستیم 

عملی نشد.

عضو هیئت موسس انجمن علوم سیاسی با تقدیر از 
نتهای برنامه گفت: من  روش چالشی شوکران در ا
خیلی ناراحتم که دانشجویان نه چالشی دارند نه سوالی 
می کنند و هیچی هیچی، کالس دکتری و فوق دکتری 
هم همین طور است. بنابراین حتی ممکن است سواالتی 
را مطرح کنند که جرقه ای برای مِن نوعی باشد که فکر 
نکرده بودم و بالعکس، ولی متاسفانه نیست. نوعی که 
شما انتخاب کردید یک راهی است که می تواند به جامعه 
کمک کند. اگر از اشخاص دعوت می کنید و بازتاب آن 
گفت وگوها برای جامعه و به خصوص جوانان مفید است.

شوکران؛ برنامه ای جسور و بی پروا 

شوکران؛ محصول مشترک حوزه هنری و شبکه چهار 
سیما به تهیه کنندگی علی قربانی و سردبیری پیام فضلی 
نژاد است که دوشنبه ها حوالی ساعت 21 روی آنتن می رود 
و بازپخش آن نیز روزهای سه شنبه 10 صبح، جمعه 14 

ظهر و یکشنبه ساعت 19 است.
قسمت اول

برنامه شوکران در اولین قسمت خود میزبان دکتر داوود 
هرمیداس باوند سخنگوی جبهه ملی ایران 

قسمت دوم
این برنامه در قسمت دوم  میزبان دکتر شاهین فرهت پدر 

سمفونی ایران بود.
قسمت سوم

سومین قسمت برنامه تلویزیونی شوکران دوشنبه 15 
مرداد با حضور دکتر هوشنگ ماهرویان از نسل اول 
چریک های فدایی خلق و جامعه شناس 72 ساله از شبکه 
چهار سیما پخش  شد. پس از مناظرات معروف در اولین 
سال پیروزی انقالب که برخی از اعضای جریان های چپ 
در تلویزیون حضور یافتند، این نخستین باری است که یکی 
از پیشروان چریک های فدایی خلق در تلویزیون جمهوری 

اسالمی حضور یافت.

 دولت های سلطه گر هنوز وجود دارند
سخنگوی جبهه ملی ایران در برنامه تلویزیونی شوکران:
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خالصه اولین جلسه از نشست »سوژه یابی بررسی 
اتفاقات دهه 50 و60« استاد یعقوب توکلی بدین شرح 
است. گفتنی است در این نشست مباحث مختلفی 
پیرامون فعالیت کشورهای مختلف در دوره جنگ 

جهانی اول و دوم مطرح شد.

فلســفه مارکسیســم، اولین دشمن جدی 
کشورهای منطقه

توکلی در ابتدای صحبت های خود ضمن اشــاره به 
دشمنان جدی در حوزه های مختلف گفت: برای من 
توفیقی است که فرصتی به دســت آمده تا بخشی از 
تاریخ ایران معاصر را کــه در هیاهوی تبلیغات و بهار 
شبهات ممکن است از دست رفته باشد، بتوانیم مجددا 
بازخوانی کنیم. واقعیت این اســت که ما در 4 حوزۀ، 
دشــمنان جدی داریم و منظورمان از دشمن، یعنی 
کسانی که علیه ما صف کشــیدند و دست به اقدامات 
کامال مشخص عملی می زنند. اولین حوزه، دشمنان 
اسالم هستند که ما به صورت عمومی آنان را با جریان 
لیبرالیسم، فلسفه مارکسیسم و عرفان هایی انحرافی 
می شناســیم. این جریان براســاس عقل خودبنیاد 
انســان اســت و ممکن اســت بعضی جاها، توجه به 
خداوند داشته باشند و بعضی جاها بی توجه باشند. در 
موارِد بسیار زیادی، می توان گفت که این دسته، جز 
عرفان های ضدشریعت است و خدای بدون تکلیف و 

خداِی بدون شریعت را ترویج می کنند. 
تاکنون هیچ تناقضی بین صحبت های رهبران 

کشورهای شیعه جهان ندیده اید
وی حوزه تشیع را به عنوان دومین حوزه مورد بحث در 
سالیان اخیر دانست و گفت: حوزۀ دیگر حوزۀ تشیع 
است. در حوزۀ تشیع باز هم این وضعیت وجود دارد و 
شاهد این واقعیت هستیم که تحول عظیمی را انقالب 
اسالمی در جهان معاصر صورت داد. عالوه بر اینکه ما 
این تحول را صورت دادیــم، جنبش های دیگری در 
کشورهای همسایۀ ما و کسانی که صدای ما را شنیدند 
و پژواک صدای انقالب آنجا بیشتر شنیده شد نیز به 
وجود آمد. در طوِل تاریِخ کشور ما و جغرافیای تشیع 
تاکنون چنین وحدِت جغرافیایی و وحدِت فکری شکل 
نگرفته است یعنی شما طی سال های اخیر در جنگ 
منطقه ندیده اید که بین حرف های آقای خامنه ای یا 

حرف های آقای سیدحسن نصراهلل یا شیخ نعیم قاسم 
با آقای اکرم الکعبی با آقای عبدالملک حوثی یک تضاِد 
جدی و یا یک تناقضی باشــد. این اتفاِق بزرگ که در 
منطقه رخ داد نشان می دهد که تشیع به طور جدی 

مورد هدف قرار گرفته است. 
مروری دقیــق و جامع بر کشــورهایی که به 

جغرافیای ایران دندان طمع داشتند
یعقوب توکلی، ســومین حوزه مورد بحث را »ایران« 
نامید و بیان داشت: یک حوزۀ مهم دیگر حوزۀ ایران 
است ما طیفی از کسانی را داریم که به جغرافیای ایران 
طمع داشتند و این طمع در 200 سال گذشته خودش 
را نشــان داد. حافظۀ تاریخی ما عمدتاً متوجۀ تصرِف 
سرزمین هایی است که در شمال ایران توسط روس 
ها اشغال شد. البته این توجه، مساله ای منطقی است 
اما همین حافظۀ تاریخی چندان حساسیتی نسبت به 
تجزیۀ افغانستان ندارد، چندان حساسیتی به تجزیۀ 
هرات پیدا نکرده اســت، به تجزیۀ ناشــی از قرارداد 
گلداسمیت، خیلی توجهی نمی شود، تجزیۀ ناشی از 
تجاوِز انگلســتان به بحرین بزرگ نه بحرین کوچک، 
اصال مورد توجه قرار نمی گیرد و ... مثاًل یکی از جنبش 
هایی که در ایران راه افتاد جنبِش شیخیه است، رئیس 
جنبش شیخیه یک مرجع تقلیدی به نام شیخ احمد 
احسایی است. او متعلق احساء و قطیف عربستان فعلی 
است و اصاًل کسی او را عرب نمی داند و بیش تر افراد 
او را ایرانی می دانند.یک نکتۀ بســیار مهمی که اصاًل 
حواسمان نبود و نیســت، تجزیۀ عثمانی ها از ماست. 
ما از زمان شکل گیری ایران به معنای ایران واقعی و 
امروزی، 25 جنگ بزرگ با عثمانی ها داشتیم، چون 
بحث ایران مطرح است من یک نکته ای را می خواهم 
بی تعارف به شما بگویم و آن این است که ما باید قبول 
کنیم که بعضی از دروغ هایی که دربارۀ تاریخ ایران و 
مقاومِت سرسخِت مردم ایران و باقی ماندن فرهنگ و 
سرزمین و ... گفته می-شود، از واقعیت دور است. باید 
بعضی از این دروغ ها را قبول کنیم که دروغ اســت، 
بله االن شما می روید استانبول می بینید سردِر کاخ 
ایاصوفیه یا مساجد، همه جا فارسی نوشته شده است 
اما وقتی مغول ها حدود سال  های 670 و 700 به ما 
حمله کردند، ما حدود300 سال در ایران هیچ دولتی 
نداشتیم یعنی 300 سال حکومت های محلِی کوچِک 

ملوک  الطوایفی در ایران شــکل گرفت. یعنی 300 
سال هیچ کسی نتوانســت ما را کنار هم جمع بکند و 
یک قدرت منســجم به نام ایران به وجود بیاورد و در 

حقیقت شما 300 سال، تاریخی به نام ایران ندارید! 
شاه اسماعیل صفوی، پادشاهی که کمتر راجع به آن 

اطالعات داریم
وی اضافه کرد: یکی از عجایب تاریخ ما شاه اسماعیل 
اســت. همۀ بچه های ما جومونگ را می  شناســند 
دیگران را می شناســند ولی شاه اســماعیل را نمی 
شناسند. می بینید که یک تشکیالتی با رهبرِی یک 
نوجوان 12، 13 ساله توانســت ظرف 10 سال تمام 
جغرافیای ایران را فتح کنــد و یک امپراطوری بزرگ 
تشکیل داد. زمانی که جنگ چالدران اتفاق افتاد شاه 
اسماعیل 25، 26 ساله بود و 50، 60 هزار نفر نیروی 
نظامی داشــت. جالب اســت که در جنگ چالدران، 
داستان کینه طوالنی جدایی خواهی کردستان شروع 
شــد. در حقیقت منازعاِت ما و عثمانی ها و منازعات 

ایران و عراق از جنگ چالدران شروع شد.
 11 جریان فکری فعال بعد از انقالب اسالمی در 

ایران شکل گرفت
این کارشناس مسائل سیاسی، به حوزه مهم دیگری 
که باید مــورد توجه قرار بگیرد، اشــاره کرد و گفت: 
حوزۀ دیگری که به نظر من بســیار مهم است حوزۀ 
ایراِن بعد از انقالب اسالمی است. نکته جالب ادبیاِت 
مربوِط به تاریخ معاصر در ایران این اســت که حدود 
11 جریان جدی وجود داشت. در سال های 75، 76 
این جریانات را در کتاب ســبک شناســی به صورت 
تفکیک بیان کردم. البته ممکن است که اکنون شما 
یک یا دو جریان دیگر را به آن اضافه کنید. برای مثال، 
مجاهدین خلق وارد یک دورۀ تاریخ نگارِی خودشان 
شده اند که آن هم یک طیِف قابل توجهی از آثار را در 
خارج از کشور به شکل های مختلف دربرمی گیرد. از 
این 11 جریان که عرض کردم، جالب این اســت که 
فقط یک جریان آن مربوط به جریان انقالب اسالمی 
و نویسندگاِن حوزۀ نظام است که اکنون برچسب های 
مختلفی از جمله دولتی بودن، وابسته به نظام بودن و... 

را به آن می زنند. 

مروری بر شرایط ایران، آمریکا و اروپا در قرن 19؛ چگونه کشورهای مختلف قدرتمند شدند؟
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ساواک در ابتدا پلیس سیاسی بود
توکلی در ابتدای صحبت های خود ضمن اشــاره به 
ماجرای تشکیل ساواک اشــاره کرد و گفت: ساواک 
چند دوره دارد؛ اگر بخواهیــم برای نیروهای امنیتی 
رژیم پهلــوی یک عقبــه ای را توضیح بدهــم، ابتدا 
پلیس سیاســی اســت که در دوره رضاشاه تشکیل 
می شود. در این دوره ما با چهره های مختلف آن مانند 
ســرپاس مختاری، سرپاس رادســر و سرلشکر آیُرم 
روبرو هستیم. پلیس سیاسی وظیفۀ سرکوب مخالفان 
را برعهده داشــت و این پلیس سیاسی یک پشتوانۀ 
قضایی داشت و آن هم این بود که رضا خان در قانون 
مربوط به نیروهای نظامی ایران تغییری را ایجاد کرد. 
این تغییر چنان بود که ارتش و نیروی نظامی وظیفۀ 
دفاع از مرزها را در همه جای دنیا برعهده داشت و در 
درگیری های داخلی کشور ورود پیدا نمی کرد چرا که 
وظیفۀ درگیری ها در داخل کشور در همه جا به پلیس 
سپرده می شود. پلیس سیاسی وظیفۀ مبارزه، استماع 
اِخبار و جاسوســی را برعهده داشت ولی این سازمان 
چندان منسجم نبود چرا که از خیلی از اطالعات باخبر 
نمی شد. مثاًل ماجرای گروِه 53 نفرۀ دکتر تقی ارانی را 
اصاًل پلیس سیاسی نفهمید و به صورت کاماًل اتفاقی 
یک کسی آمد برای آنها گفت. در دورۀ محمدرضاشاه، 
نیروی ژاندارمری و رکن2 به کانون مبارزه با مخالفان 
اضافه شدند یعنی شهربانی، ژاندارمری و رکن2 وجود 

داشت که هر کسی در این 3 سازمان متهم شناخته می 
شد پرونده اش را به دادسرای نظامی ارجاع می دادند. 
در این میان، تغییری که رضاشاه ایجاد کرده بود این 
بود که وظیفۀ دفاع از امنیت داخلی را هم به ارتش داده 
بود. لذا در هر دوره ای در منازعات داخلی خصوصاً در 
دورۀ پهلوی اول، ارتشی ها ورود کردند و کشتاِر دسته 
جمعِی گسترده ای را رقم زدند که از آن جمله می توان 
به ماجرای مسجد گوهرشاد اشاره کرد. موضوع مهم 
دیگر این بود که اشــخاصی که دستگیر می  شدند به 
دادسرای نظامی ارجاع داده می شدند یعنی شما اگر 
یک کتاب می خواندید یا یک اعالمیه ای می خواندید 
یا شعاری می دادید یا حرکتی می کردید جرم شما در 
حد یک جرِم نظامِی در میدان جنگ بود. برای مثال، 
آقای محمد ولی خان اسدی در ماجرای گوهرشاد با 
اصحاب شورش مذاکره کرد و با روش نظامی و اِعمال 
برخورد نظامی مخالفت کرد. بالفاصله او را در دادگاه 
نظامی توســط ســرتیپ عباس البرز به صورت یک 
نظامی خیانتکار محاکمه کردنــد و اعدامش کردند. 
جالب این جا اســت که دادگاه های نظامی روش های 
خاصی برای محاکمه افراد داشت. برای مثال، آنهایی 
که در مســند قضا قرار می گرفتنــد، الزاما آدم های 
قضایی نبودند بلکه نظامیانی بودند که می خواستند 
تکلیف یک پرونده را براساس منطق نظامی مشخص 
کنند. دکتر مصطفی محقق داماد ادعای اشتباهی را 
مطرح کرده بود و آن این بود کــه ادعا کرده بود نظام 

دادگستری رژیم پهلوی به شدت مستقل بوده و قضات 
ما در این دوره به پروندۀ سیاســیون رسیدگی نمی 
کردند و هر آدِم سیاسی را که دستگیر می کردند عدم 
صالحیت می زدند اما واقعیت این نیست. جالب است 
که در دهه 50 یکی از کسانی که پرونده های بسیاری 
را به ســمت دادگاه های نظامی یعنی شدت مجازات 
ارجــاع داد خانم شــیرین عبادی بود که در ِســمت 

دادستان تهران ایفای وظیفه می کرد. 
دخالت مســتقیم آمریکا در تشکیل ساواک/ 

بختیار خشن ترین آدم دوران پهلوی بود
یعقوب توکلی به چرایی تشــکیل ســاواک در ایران 
اشاره کرد و گفت: ســال 1335 آمریکایی ها به این 
نتیجه رســیدند که در ایران باید نیروهای اطالعاتی 
متحد شوند و یک نیروی امنیتِی شناخته شده داشته 
باشــیم که این سازمان امنیتِی شــناخته شده تحت 
عنوان ســازمان اطالعات و امنیت کشور تشکیل شد 
و اولین رئیس آن هــم آقای تیمور بختیــار بود. در 
ابتدا حدود 150 نفر در این ســازمان مشغول به کار 
شدند که عمدتاً از بین نیروهای ژاندار پلیس سیاسی 
و رکن2 و فرمانداری نظامی انتخاب شدند. هر کدام 
از اینها کارهای مختلفی مــی کردند برای مثال آقای 
سپهبد محسن مبصر در خاطرات خودش که در مجلۀ 
نیمروز لندن منتشر شد، دربارۀ چگونگِی دستگیرِی 
عناصر سازمان نظامی حزب توده توضیح مفصلی می 
دهد. او می گوید وقتی ما سروان ابوالحسن عباسی را 

پرونده های قضایی در دادسرای نظامی مورد بررسی قرار می گرفت!!!

خالصه دومین جلسه از نشست »سوژه یابی بررسی اتفاقات دهه 50 و60« استاد یعقوب توکلی بدین شرخ 
است. گفتنی است در این نشست مباحث مختلفی پیرامون تشکیل سازمان امنیتی ساواک توسط محمدرضا 

شاه مطرح شد.  
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دستگیر کردیم اســناد زیادی از چمدانش به دست 
آوردیم از جمله آن، یــک دفترچه ای بود که در این 
دفترچه اسامی افسران حزب توده نوشته شده بود و 
این اسامی را کدگذاری کرده بودند. او می گوید مدت 
زیاد طول کشید تا توانستم از آن سردربیاورم. وقتی 
این نام ها مشخص شــد که چه کسانی هستند، تک 
به تک به سراغشان رفتیم. گاهی وقت-ها می دیدیم 
اینها فرار می کننــد و حضور ندارنــد. یکی از آنان 
سروان پوالددژ بود که توانســت تقریبا 150، 160 
نفر را فراری بدهد ولی بقیه دســتگیر شــدند. یکی 
از دالیلی که در خاطرات مختلــف افراد می خوانید 
که ما فرضاً رفتیم در زندان فالن توده-ای و در آنجا 
توده ای زیاد این است که این 440، 450 نفری که 
در سال 1333 دستگیر شدند، حبس های طوالنی 
باالی 25 سال داشــتند و در زندان مانده بودند. در 
نهایت در سال 1335 ساواک تشکیل شد و در دولت 
اقبال در سال 1336 اساسنامۀ آن در مجلس تصویب 
شد. اعضای ساواک شروع به مطالعه در مورد مسائل 
مختلفی کردند. بــرای مثال از جمله اســناد قابل 
توجهی که ســاواک تهیه کرد، اطالعاتی از وضعیت 
درسی مراجع تقلید در قم بود. برای مثال به جلسه 
درس آیت اهلل العظمی بروجــردی رفتند و اعضا را 
شمردند و مثاًل گفتند حدود 1100 نفر در این کالس 
شــرکت می کنند. هم چنین تعداد شاگردان کالس 
درس های مراجع دیگــر از جمله امام خمینی، آقای 
گلپایگانی، آقای مرعشی نجفی، عالمه طباطبایی و 

... را نیز شمرده بودند.  
متصل شدن نظام اطالعاتی پهلوی به غرب و اسرائیل 
توکلی به انتخاب سرلشگر پاک روان به عنوان رئیس 
ساواک اشــاره کرد و گفت: محمدرضا شاه، شخص 
دیگری را به جای بختیار برگزید که آن هم داستان 
خاصی دارد. دقت کنید که در تاریخ دوران پهلوی، 
دو شخصیت امنیتِی معروف در ایران داریم که از قضا 
اهل هنر، فلســفه و خواندن ادبیات نیز بودند. یکی 
از آن دو نفر، ســرهنگ رکن الدین مختار است که 
موزیســیِن خیلی خوبی بود و علیرغم چهرۀ خشنی 
که داشت، موسیقی را به خوبی بلد بود. شخص دوم، 
سرلشکر حسن پاک روان بود. او به واسطۀ اینکه آدم 
باسوادتری بین نیروهای نظامی بود، رفتاِر مهربانانه 
ای با مخالفان داشت بنابراین کســانی که در دورۀ 
پاک روان دســتگیر شدند، خیلی شــکنجه نشدند 
در حقیقت، سیاسِت کاری پاک روان برخالف رویۀ 
تیمور بختیار، سیاســِت آرام تری بود. با این وجود، 
موضوع بســیار مهم دیگری در این برهه از زمان رخ 
می دهد. آن اتفاق این است که در این زمان ضرورتی 
پیش آمد که ما باید به نظــام اطالعاتی غرب وصل 
شویم. این نظام اطالعاتی را انگلستان و آمریکا برای 
ما ایجاد نکردند بلکه حلقۀ وصل ما با اســرائیل این 
ســرویس امنیتی را برای ما فراهم کرد. در حقیقت، 
همکاری های ایران و اسرائیل در این دوره گسترش 
پیدا می کند. اســرائیل در ایران سفارت نیز داشت 
که به نام ســفارت »برن2« معروف بود. دفتر آژانس 

یهود که در خیابان فلسطین واقع شده بود، سفارت 
اسرائیل بود. جالب اســت که در اسناد و مدارک نیز 
اصاًل نام اســرائیل را نمی آوردند و تمام مکاتبات به 
نام سفارِت برن2 انجام می شد. همین موضوع باعث 
شــد تا آرام آرام حضوِر اســرائیلی ها در این دوره 
جدی شــود. به همین دلیل، پــاک روان جمعی از 
نیروهای جوان ساواک را به اســرائیل فرستاده بود 
تا در آن جا آموزش ببینند. ویژگــی نظام اطالعاتی 
موساد در اسرائیل بسیار پیچیده است که در مباحث 
بعدی حتمــا آن را توضیح خواهــم داد. برای مثال، 
اســرائیلی ها به این دلیل که افرادشان از کشورهای 
مختلف گــرد هم آمــده بودند، تجربیــات مختلف 
سازمان های اطالعاتی دنیا را داشــتند. می خواهم 
بگویم که یعنی شکنجۀ اسرائیل، تجمیعی از دولت 

های مختلف بود. 
توکلی در پایان خاطرنشان کرد: در این برهه از زمان، 
سه اداره مستشارِی اطالعاتی در ایران بود یک ادارۀ 
مستشاری انگلســتان، دوم ادارۀ مستشاری آمریکا، 
سازمان سیا بود و بعد ادارۀ مستشاری موساد که هر 
کدام نماینده داشتند، نماینده آمریکا معموالً تغییر 
می کرد اما نمایندۀ انگلیس بــه طور طوالنی مدت 
ریاســت این ادارۀ مستشــاری را برعهده داشت که 

البته آقای شاپورجی رئیس آن بود. 

                              گزارش
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خالصه سومین جلسه از نشست »سوژه یابی بررسی 
اتفاقات دهه 50 و60« استاد یعقوب توکلی بدین 

شرح است. 
گفتنی است در این نشست مباحث مختلفی پیرامون 
شکل گیری، به قدرت رسیدن و افول سازمان فدائیان 

اسالم مطرح شد.  
حزب توده، اولین گروه چریکی که از دل پهلوی 

بیرون آمد
یعقوب توکلی در ابتدای صحبت های خود ضمن اشاره 
به گروه های چریکی که در کشــور فعالیت می کردند 
پرداخت و گفت: امــروز بحث ما گروه های مســلح 
چریکی است. در این جلســه می خواهیم گروه های 
مســلح و جریان های مختلف نظامی و سیاسی را در 
ایران تجزیه و تحلیل کنیم. شــکل گیری گروه های 
مسلِح ضد رژیم پهلوی از ســه جریان نشات گرفت؛ 
جریاِن اســالم گرا، جریاِن ملی گرا و جریاِن چپ گرا. 
همچنان که در جلسات گذشته عرض کردم 3 جریان 
طرفدار حکومــت پهلوی که از قضــا درون حکومت 
پهلوی نیز بودند نیز برای خودشان گروه مسلح تشکیل 
دادند. اولین آن ها حزب توده اســت که در زمانی که 
جزء حکومت پهلوی بود سازمان نظامی تشکیل داد. 
هم چنین حزب ارادۀ ملی به رهبری سیدضیاءالدین 
طباطبایی تالش کــرد تا حزب آریــا را داخل ارتش 
تشــکیل بدهد. عالوه بر این ها، حزب دموکرات قوام 
هم مجموعۀ تحت فرماندهی سرلشکر رزم آرا بود که 
به عنوان یک ساختار نظامی کار می کرد. در حقیقت، 
طرفداران آمریکا ذیل چتِر سرلشکر رزم آرا کاِر نظامی 

می کردند.

فدائیان اسالم اولین گروهی بود که از مبارزه مسلحانه 
علیه شاه استفاده کرد

وی ادامه داد: در ســمت ما، اولیــن جریانی که زباِن 
اسلحه را انتخاب کرد و به این نتیجه رسید که باید در 
برابر زوِر حکومت از عنصر زور استفاده بکند، فدائیان 
اسالم هستند. فدائیان اسالم در ســال 1325 برای 
اولین بار با ترور کســروی اِعمال قدرت نظامی را در 
فضای سیاست نیز آوردند. فدائیان اسالم سازمان نبود 
و ســاختاری به معنای مصطلح حزبی نداشت. بیشتر 
یک مجموعه ای از هیات ها و شبه هیات ها بود که یک 
مقدار مالحظات سیاسی و امنیتی هم داشتند. همین 
موضوع باعث شــده بود که آنان تشکیالت سازمانی 
منظمی نداشته باشند. اما بی شباهت هم به سازمان 
نبودند چرا که نفــر اول و نفر دوم داشــت و اعضای 
تصمیم-گیر آن هم چند نفر اول هســتند. البته بعداً 
یک شورایی تشکیل می شود که آن شورا هم بیشتر 
شبیه شوراهای هیهات مذهبی است که اتفاقاً سیاسی 
هم هســتند. اولین بار فدائیان اسالم بودند که دست 
به اقدام مســلحانه زدند. علتش هم ماجرای تبلیغاِت 

گستردۀ سیداحمد کسروی علیه تشیع بود. 
چگونه پای شهید نواب به حوزه علمیه باز شد؟

وی در ادامه به شــخصیت نواب صفــوی پرداخت و 
افزود: نواب یک جوانی بسیار پرشور بود. ابتدای وروِد 
نواب به فضای سیاست در ایران داستان جالبی دارد 
او  که دانش آموِز ســال چهارم هنرستان صنعتی در 
سال 1321 بود، در پی بحراِن قحطی در تهران، یک 
تظاهراِت جدی به راه می اندازد که منتهی به سقوط 
نخست وزیر قوام الســلطنه در سال 1321 منجرمی 
شود. این تظاهرات به »بلوای نان« معروف است. یک 

اتفاق دیگری هم کــه او در دوران دانش آموزی خود 
انجام می دهد، برگزاری تظاهرات ضد کشف حجاب 

در تهران و علیه رضا شاه است.
توکلی به ماجرای حوزه رفتن نواب صفوی نیز اشاره 
کرد و گفت: در ماجرای تظاهرات بلوای نان، دولت به 
تظاهر کنندگان حمله می کند و جمعیت زیادی کشته 
می شوند. نواب فراری شده و به آبادان و در پاالیشگاه 
آبادان می رود تا در آن جا مشغول به کار شود. در آنجا 
نیز با مقامات انگلیسی شــرکت نفت درگیر می شود. 
ماجرا از این قرار اســت که در یک قســمتی تراکت 
زده بودند و نوشته بودند »ورود ایرانی ممنوع«. البته 
بعضی ها می گویند که نوشته شده بود »ورود سگ و 
ایرانی ممنوع«. به هر حال جمله ای نژادپرستانه نوشته 
شده بوده اســت. نواب در پی این مساله در پاالیشگاه 
شورش به راه می اندازد و به همین دلیل تحت تعقیب 
قرار می گیرد تا اینکه عموی او به او سفارش می کند 
که به جای این کارها به حــوزه برود و در آن جا درس 
بخواند تا در ایران نباشد چرا که اگر در ایران می ماند، 
دستگیر می شــد. او به نجف می رود و چند سالی در 

نجف درس می خواند. 
توکلی در بخش پایانی صحبت های خود در پاسخ به 
ســوالی مبنی بر این که آیا امام با رویکرد شهید نواب 
موافق بود یا خیر، گفت: ایشان با اصِل مخالفت با رژیم 
پهلوی مخالفتی نداشت اما با اقدام به ترور موافق نبود 
امام کاًل با مبارزۀ مسلحانه مخالف بود یعنی به شدت 
ایســتادگی کرد حتی بعداً موتلفه هم که آمدند امام 
از آنان حمایت نکــرد. از اقدام به تــرور آنها حمایت 
نکرد ولی از اعضای موتلفه حمایت کرد و حواســش 

به آنها بود.

مبارزه مسلحانه چگونه وارد حافظه تاریخی معاصر کشور شد؟ 

گزارش                                                 
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ترورهای فدائیان اســالم با ایده ها و الگوهای 
ایرانی انجام می شد

توکلی در ابتدای صحبت های خود گفت: بخشــی از 
اقدام های فدائیان اســالم، شباهت هایی به کارهایی 
که کمیته مجــازات در ایران انجام داد، داشــت. به 
ویژه آخرین تروِر مشهورشــان که تروِر نخست وزیر 
محمدعلی شاه بود و رضایت عامه را به همراه داشت. 
در حقیقت، تاثیر ادبیات ترور در آن زمان را می توان در 
دوران فعالیت فدائیان اسالم دید. جالب است که اکثر 
ترورهای فدائیان اسالم، براساس ایده ها، افکار و برنامه 
های ایرانی بود در حقیقت، تا حدودی روش های بومی 
در آن جریان داشــت. البته باید به این موضوع توجه 
داشته باشید که مجاهدین خلق و چریک های فدایی، 
روشــی کامال متفاوت داشــتند و الگوهای عملیات 

نظامی آنان، شباهتی به الگوهای بومی ندارد.
سازمان موتلفه اســالمی، دومین گروهی که 

تشکیالت مسلحانه را راه انداخت
وی به سازمان موتلفه اسالمی به عنوان دومین گروهی 
که مبارزات مســلحانه را به راه انداخت، اشاره کرد و 
گفت: سازمان دیگری که به سمت مبارزات مسلحانه 

رفت و تشــکیالت مســلحانه را راه انداخت، سازمان 
موتلفه اسالمی بود. موتلفه اســالمی، خوِد مجموعه 
گروه و ترکیبــی از هیهاِت مذهبِی موجود در شــهر 
تهران بود که البته هیات های اصفهانی ها، تبریزی ها، 
خراسانی ها و ... مقیم تهران نیز به آنان پیوسته بودند. 
با این حال، یک واقعیتی وجود داشت و آن هم این بود 
که هیات ها رقابت بســیار عجیبی با یکدیگر داشتند 
و چشم  وهم چشــمی هایی وجود داشت برای مثال 
می گفتند که دستۀ ما از دستۀ شما طوالنی تر است، 
َعلم ما از َعلم شما بزرگتر اســت، یا فالن هیات امروز 
چقدر ناهــار دارند و چه کردند؟ وقتــی که آنان وارد 
فضای سیاسی و حمایت از ایده های امام شدند متوجه 
شدند که این اختالفات به سمت بحث های سیاسی و 
اجتماعی کشیده شده است. لذا امام به آقای عراقی، 
آقای هاشم اَمانی و آقا صادق دستور دادند که شماها 
این هیات ها را با همدیگــر متحد کنید، موتلف کنید 
و کنار هم بیاورید. اجتماع این هیا ت ها باعث شد از 
مجموعۀ هیات های موجود در تهران، حرِف واحدی 
شنیده شود فلذا رهبری واحد نیز پیدا کردند. همین 
موضوع باعث شد تا کسانی که در این مجموعه حضور 

داشتند، تبعیت از مرجعیت تقلید را ویژگی اصلی خود 
بدانند و مقلدان بسیار خوبی نسبت به مراجع باشند. 
کمی که جلوتر رفتند، مجموعه ای از علما و روحانیت 
را نیز دوِر خودشــان آوردند که شورای روحانیون آن 
توسط آقای مطهری، آقای بهشــتی، آقای انواری و 
آقای موالیی تشکیل شد. این شورا بر فعالیت ها نظارت 
داشتند؛ لذا جلسات درس عمدتاً توسط این آقایان پر 
می شد و تدریس می گردید. برای مثال کتاب حق و 
باطل آقای مطهری، پیاده شدۀ جلساِت درس ایشان 
برای اعضای موتلفه اسالمی است که در پیوست آن، 
پروندۀ شهید اسداهلل الجوردی و آقای عسگراوالدی 

در ساواک اضافه شده است.
آیت اهلل مطهری 6 بار توسط ساواک بازداشت شد.

ماجــرای ســخنرانی امــام در قــم علیه 
کاپیتوالســیون و تالش برای پخش 200 هزار 

اعالمیه
توکلــی تصریح کرد: جالب اســت بدانیــد که آقای 
الجوردی و عسگراوالدی که در تشکیل این کالس ها 
نقش بسیار مهمی داشــتند، بازجویی های مفصلی 
پس دادند، کتک خوردند و ... البته مالحظاتی وجود 

 چگونه مارکسیسم
 در سازمان مجاهدین خلق نفوذ کرد؟

خالصه چهارمین جلسه از نشست »سوژه یابی بررسی اتفاقات دهه 50 و60 استاد یعقوب توکلی بدین 
شرح است.گفتنی است در این نشست مباحث مختلفی پیرامون سازمان موتلفه اسالمی و سازمان 

مجاهدین خلق مطرح شد .

                              گزارش
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داشت که سراغ آقای مطهری نرفته بودند. احیاناً فکر 
می کردند دســتگیری آقای مطهری بــه عنوان یک 
استاد دانشگاهی که مورد توجۀ مردم هم است مساله 
درست کند و برایشان فشار اجتماعی بیاورد. البته در 
طرف مقابل می ترسیدند که دستگیری آقای مطهری 
برای او محبوبیت سیاسی ایجاد کند. چرا که در پروندۀ 
روحانیون دقت می کردند که اگر فالنی را دســتگیر 
کنیم بعد از ایــن مورد توجۀ اجتماع قــرار می گیرد 
یا نه؟ مخاطبانش بیشتر می شــود یا نه؟ مالحظات 
اینگونه خیلی داشــتند. معروف بود یکــی از آقایانی 
که بعداً رئیس قوه قضاییه در ایران شد، در قم خیلی 
شاگرد نداشت ولی بعد از اینکه دستگیر شد و شکنجۀ 
بدی شد، یک عده از طالب می آمدند و پای درسش 
می نشســتند چرا که فکر می کردند ایشــان اعتبار 
علمی و اجتماعی دارد. ساواک به حساسیت هاِی این 
چنینی هم توجه داشت. باید بگویم که آقای مطهری 
6 بار بازداشت شده اســت که اصال مطرح نشد. هیات 
های موتلفه ابتدا در قالب تنظیم تظاهرات، نشســت 
ها، جلسات و...  فعالیت می کردند البته بعد از تبعید 
امام که به دلیل سخنرانی ایشان علیه کاپیتوالسیون 
بود، روند کاری شــان کمی تغییر پیدا کرد. راجع به 
ســخنرانی امام در مورد کاپیتوالسیون، نکته مهمی 
را باید به شــما بگویم. هیات هــای موتلفه در آن روز 
توانستند 200 هزار اعالمیه را در سراسر کشور توزیع 
بکنند بدون اینکه کسی دستگیر شود. حتی در مورد 
سخنرانی که امام در قم داشتند، ساواک گزارش داد 
که موتلفه اسالمی تعداد باطری های زیادی به مدرسه 
فیضیه برده بودند که سخنرانی امام به دلیل قطع برق، 
ناتمام نماند. تعبیِر گزارشگِر ساواک از این ماجرا این 
اســت که می گوید خمینی را مثِل امام آوردند یعنی 
با عظمت و احتــرام آوردند. در ماجرای ســخنرانی 
ضدکاپیتوالســیون نیز چنین اتفاقاتی رخ داد. امام 

اعالم کرد کــه می خواهم فالن روز ســخنرانی کنم. 
همه تالش کردند تا امکانات را به بهترین نحو فراهم 
کنند تا صحبت های امام به ســرعت در سطح کشور 

گسترش یابد. 
تبعید امام خمینی زمینه ســاز شــکل گیری مبارزه 
مسلحانه موتلفه اسالمی بود/ ماجرای ترور حسنعلی 

منصور و لو رفتن صورت جلسه کاپیتوالسیون
این کارشناس مســائل تاریخ معاصر گفت: وقتی که 
امام دســتگیر و تبعید شــد در میان اعضای موتلفه 
اسالمی، این بحث پیش آمد که ما در برابر تبعید امام 
چه اقدامی باید بکنیم؟ برای مقابله در برابر اقداِم رژیم 
پهلوی تصمیم گرفتند که دســت به اقدام مسلحانه 
بزنند. جالب اســت که در این فضا اعضای باقیماندۀ 
فدائیان اسالم دوباره پیدا شدند و فعالیت خود را آغاز 
کردند. یعنی کسانی که با فدائیان ارتباط داشتند، یک 
گروِه مسلِح کوچکی را شــکل دادند که مرحوم حاج 
صادق اَمانی آن را رهبری می کــرد و جوان-ترهایی 
مانند بخارایی، مرتضی نیک نــژاد، رضا صفارهرندی 
و شــهید اندرزگو از اعضای آن بودنــد. کاِر اطالعاتی 
و تجسســی گروه بیشتر با شــهید اندرزگو بود آقای 
عراقی در خاطرات خود می گوید مــا تقریباً به همۀ 
مقامات دسترسی داشتیم؛ از شاه گرفته تا اقبال. برای 
مثال حتی شــهید اندرزگو چند بار با تغییر قیافه به 
مالقات اقبال رفته بود و بر سر یک موضوعی با او بحث 
کرده بود. هم چنین دفتر نخست وزیری و برنامه های 
حســنعلی منصور به همین شیوه شناسایی شده بود. 
عراقی در خاطراتش بیــان می کند که ما در نهایت به 
این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم کسی را بزنیم باید 
یک به جای شاه، شــخصیِت میانه تری را هدف قرار 
بدهیم چرا که اگر شاه را بزنیم ممکن است حکومت 
سقوط کند و دولت دست توده ای ها بیفتد یا جریان 
هایی که ما نمی دانیم چه هســتند روی کار بیایند. 

لذا به این نتیجه رسیدیم که شــاه را باقی بگذاریم و 
منصور را به عنوان عاقِد قرارداِد کاپیتوالسیون بزنیم. 
این تصمیم را عملی کردیم. برنامه هم مشــخص بود 
که چه روزی منصــور مجلس مــی رود و البته قابل 
دسترسی نیز بود. جالب اســت بدانید که افراد حزب 
موتلفه توانســتند صورت مجلِس محرمانۀ مربوط به 
مذاکرات کاپیتوالسیون را عیناً به دست بیاورند. این 
صورت جلسه اصال منتشر نشده بود. وقتی امام از ماجرا 
کاپیتوالسیون باخبر شد، از اطرافیان خواست تا اصل 
صورت جلسه را بیاروند و اعضای موتلفه موفق شدند تا 
آن صورت جلسه را برای امام بیاورند. رژیم پهلوی اصال 
نتوانست پیدا کند که چه کسی اصل صورت جلسه را 
بیرون برده است. بعدها نیز کسانی که دنبال کارهای 
تاریخ شفاهی بودند، نتوانستنِد آدِم اصلی را پیدا کنند 
چرا که راوی مساله شهید محالتی بود. ایشان شهید 
شد و کســی نبود که گواهی بدهد این کار توسط چه 
کســی اتفاق افتاد. با بیان این صحبت ها می خواستم 
به قدرت نفوذ اعضای موتلفه اشــاره کنم. نکته مهم 
این اســت که ترور بدون حضور و اطالع امام خمینی 
صورت می گیرد. امام در تبعید اســت و آنها برای این 
کار، با آقای میالنی مالقات کردند و ادعا می کنند که 
از آقای میالنی اجازه ایــن کار را گرفته اند. بعد از این 
عملیات عمدۀ رهبران این جریان دستگیر شدند، آقای 
مطهری هم در پرونده متهم شد و توسط بازجو ردیابی 
شد منتها بازجوی این پرونده از آن جا که قبال شاگرد 
آقای مطهری بود کاری کرد تا شــخصی به نام آقای 
حکمت وارد پرونده شود تا خط پرونده گم شود و این 
چنین پای آقای مطهری به پرونده کشیده نمی شود.

در این پرونده، 6 نفر محکوم به اعدام می شوند، آقای 
حاج اَمانی و عراقی یک درجه تخفیف می خورند ولی 

در مورد 4 نفر دیگر حکم اجرا می شود. 

گزارش                                                 
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یعقوب توکلی در ابتدای ســخنان خود، ضمن 
اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه قبل گفت: 
در جلسه قبل، پیرامون نحوه شکل گیری سازمان 
مجاهدین خلق صحبت کردیم و هم چنین اشاره 
کردیم که ســازمان به این نتیجه رسید که باید 
دست به عملیات های مســلحانه و سازمان یافته 
بزند. به همین دلیل اعضای ســازمان شروع به 
مطالعه کردنــد و در این مطالعــات، تجربیات 

مختلف در جهان مورد بحث قرار گرفت. 

تجربه جنگ های چریکی مختلف در دنیا
این پژوهشــگر به مدل های مختلف جنگ های 
چریکی اشــاره کرد و گفت: باید دقت داشت که 
افراد زیادی بودند که تجربــه ی جنگ چریکی 
را به شــکل متن و کتاب درآورده اند و در اختیار 

عموم گذاشــته اند. برای مثال، مائو کتاب جنگ 
چریکی »روســتا علیه شــهرها« را نوشته است 
که در آن می گوید برای آن که در شر دشمن در 
امان باشیم، باید نیروهایمان را به روستاها ببریم 
و در آن جا پایگاه درســت کنیم. سپس با بسط 
نیروها در روستا، شهرها را بگیریم. خود مائو نیز 
این کار را انجام داد و از این طریق به شــهر پکن 
دسترسی پیدا کرد. کاسترو و چگوارا مدل دیگری 
را برای جنگ های چریکی پیشــنهاد داده اند که 
این مدل در دوره ی میرزا کوچک خان در ایران 
مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج خیلی خوبی 
نداشــت. در این مدل، افراد باید می رفتند و در 
جایی مناسب از جنگل،  کمپ سازی می کردند، 
سپس باید می رفتند و در جای دیگری از جنگل، 
یک کانون درگیری ایجاد می کردند و در نهایت 

به واسطه ایجاد این کانون درگیری، همه کسانی 
که با شما موافق هســتند، در گرداگردتان جمع 
می شــوند و آرام آرام یک گروه چریکی بســیار 
گسترده تشــکیل می شــود. تمام نیروهایی که 
برای مقابله بــا این گروه چریکــی وارد جنگل 
می شوند، در دام می افتند و شکست می خورند. 
خود کاسترو تجربه جنگ های این مدلی را داشته 
است و به کمک همین مدل موفق شد شهر هاوانا 
را بعد از 7 سال اشغال کند. هم چنین مدل جنگ 
چریکی کوهستان، مدل دیگری است که در ایران 
نیز اجرا شد و بسیاری از گروه های چریک ُکرد از 

این مدل برای مبارزات خود استفاده کردند. 
جدی ترین مانع برای ورود به جنگ مســلحانه، 

روحانیت بود
این پژوهشگر، مدل جنگ های چریکی انتخاب 

ماجرای دیدار 2 عضو اصلی مجاهیدن خلق با امام خمینی؛ 
دسیسه ای که با هوشیاری امام خنثی شد
خالصه پنجمین جلسه از نشست »سوژه یابی بررسی اتفاقات دهه 50 و60« استاد یعقوب توکلی بدین 

شرح است. 
گفتنی است در این نشست مباحث مختلفی پیرامون فعالیت سازمان مجاهدین خلق در کشور مطرح 

شد.  

                              گزارش
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شده توسط سازمان مجاهدین خلق را شرح داد 
و گفت: در میان تمام ایــن مدل هایی که گفتم، 
سازمان مجاهدین خلق، بهترین مدلی که برای 
خود مناســب دید، اســتفاده از جنگ چریکی 
شــهری بود. جمله معروف لنین کــه می گوید 
»چریک در شهر مانند ماهی در دریا است«، بین 
اعضای سازمان رد و بدل می شد و اعتقاد عجیبی 
به این موضوع داشتند. این اتفاقات باعث شد تا 
زندگی آنان کم کم به سمت یک زندگی رمز آلود 
برود. البته باید ایــن را بگویم که یک چریک چه 
در شهر و چه در جنگل، عمر طوالنی برای خود 
قائل نیست و فکر می کنند که حداکثر 6 ماه زنده 
می مانند. ســازمان مجاهدین خلــق، در فضای 
درگیری شهر، چند عملیات کوچک و درگیری 
را داشته اســت. یکی از عملیات های مهم آنان، 
ماجرای کشتن سرهنگ هائوکینز است که وحید 
افراخته و مرتضی صمدی لباف این کار را انجام 
دادند. بقیه عملیات های آنان خیلی جدی نیست 

و بیشتر شبیه به موقعیت درگیری است. 
چه کســانی انقالب را بــه پیروزی رســاندند؟ 

روحانیت یا کت و شلواری ها؟!
توکلی به رمزگشایی پیروزی انقالب از منظر یک 
کارشــناس خارجی پرداخت و گفت:  کریستین 
دالنوا راجع به مبارزه مشترک ساواک و گروه های 
چپ و نتیجه نهایی جریان انقالب، تحقیقی انجام 

داد. او در کتاب خود می گوید که 2 گروه غرب گرا 
در ایران یعنی حکومت گراها که معتقد به غرب 
ســرمایه داری بودند و چپ گراهــا که معتقد به 
غرب کمونیســم بودند، چندین سال در ایران با 
هم جنگیدند. مشــکل هر دو جریان این بود که 
با متن جامعه ارتباط نداشتند. در مقابل، جریانی 
که با متن جامعه و ســنت آن ارتباط داشــت، 
توانست از غفلت این 2 جریان به خوبی استفاده 
کند و قدرت خود را بســط بدهد. در نهایت نیز 
رهبری انقالب را به دست گرفت، مردم را با خود 
همراه کرد و پیروز انقالب شد. آن جریان، جریان 
روحانیت بود. البته مــن نمی خواهم بگویم که 
بقیه حضور نداشتند. می خواهم بگویم که ما در 
جریان انقالب حدود 4 هزار شهید داریم. از این 
تعداد، حدود 350 نفر، افراد گروه ها هســتند و 
110 نفر نیز مربوط به حزب توده و ... هســتند. 
عالوه بر این، 120 نفر از این تعداد نیز مربوط به 
سازمان مجاهدین خلق اســت و 110 نفر نیز از 
افراد گروه های مسلمان مانند موتلفه هستند. در 
نهایت، حدود 3 هزار و 300 شهید باقی می ماند 
و آنان مردمی هستند که در خیابان کشته شدند. 
کســانی که به خیابان آمدند، بــه اعتبار مردم و 
مرجعیت آمدنــد در حالی که همشــان معمم 
نبودند. البته در این تردیدی نیســت که رهبری 
جریان را امام خمینی )رحمت اهلل علیه( برعهده 

داشتند اگر چه ممکن است حاال عده ای بیاید و 
برای باال بردن ســهم خود، بخواهد نقششان را 

پررنگ تر جلوه بدهد. 
خود محمدرضا پهلوی هم امام خمینی را رهبر 

انقالب می دانست 
یعقوب توکلی به نقل خاطــره ای مهم از یکی از 
نزدیکان شاه اشاره کرد و گفت: اگر از من بپرسید 
که چه کســی جریان رهبری انقالب را برعهده 
داشت، در پاسخ می گویم که رهبر انقالب ایران 
امام خمینی بود. این موضوع را خود محمدرضا 
پهلوی و احسان نراقی به عنوان یکی از چهره های 
تاثیرگذار در نظام پهلوی نیز بیان کرده اســت. 
احســان نراقی در خاطرات خود می نویسد که 
»در روزهای پایانی به کاخ شاه رفتم تا به ایشان 
مشورتی بدهم. به محمدرضا گفتم که خاطرتان 
هســت که در زمانی به مصدق توهین کردید؟ 
اکنون بازتــاب آن توهین به خودتان برگشــته 
است«. شــاه در جواب به احسان نراقی می گوید 
که این صدا، صدای مصدق و مصدقی ها نیســت 
بلکه صدای خمینی و شاگردان او است. باید اشاره 
کنم که امام خمینی، شهید بهشتی و بقیه رهبران 
انقالب اســالمی، نســبت به تجربه مشروطیت 
آگاهی داشتند و حواسشــان به آن بود در حالی 

که آمریکایی ها به این موضوع فکر نمی کردند. 

گزارش                                                 
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                              گزارش

مذهبی ها انقالب کردند یا مارکسیست ها؟
یعقوب توکلی در ابتدای صحبت های خود ضمن اشاره 
به موضوع این جلســه گفت: در این جلسه به سراغ 
سرنوشت گروه های مســلحانه فعال به ویژه آنان که 
در سال های آخر رژیم پهلوی کار می کردند می رویم. 
از جمله این گروه ها تمرکز ویژه ای را در این جلسه به 
گروه های چپ و مارکسیست اختصاص می دهیم. اگر 
بتوانیم به اندازه این گروه ها بپردازیم، قطعا می توانیم 
به اهمیت آنان پی ببریم. در این جلســه می خواهیم 
به این ادعا بپردازیم که آیا انقالب توســط مذهبی ها 

تصاحب شده است یا خیر؟ 

حزب توده برآمده از یک گروه دانش آموزی 
است/ تشــکیل حزب کارگران کمونیست 

ایرانی در آذربایجان
وی ادامه داد: در بین ســازمان های چپ که دست 
به اقدامات مســلحانه زده بودند، ابتدا حزب توده 

را می شناسیم که در جلسات گذشــته توضیحات 
کاملی در خصوص آن دادم. حــزب توده برآمده از 
یک گــروه خاصی از دانش آمــوزان مدارس تهران 
بود که توســط تقی ارانی هدایت شدند. خود تقی 
ارانی به دلیــل تحصیل در اروپا، با مارکسیســم ها 
آشــنا می شــود. البته قبل از او مجموعه کوچکی 
از کارگران ایرانی در باکو را داریــم که به رهبری 
کامران آقایف حــزب عدالت را در باکو تاســیس 
می کننــد. بعــد از تاســیس این حــزب در میان 
کارگران ایرانی مقیــم در آذربایجــان، در داخل 
ایران هم حزب کمونیســت شــکل می گیرد اما به 
شدت محدود است. جلسات چند ده نفره را دارند و 
خیلی فعالیت گسترده ای را انجام نمی دهند. آنان 
در ابتدا، رضاخان را به عنوان یک مرحله پیشرفت 
در فرآیند تحوالت تاریخی ایران می دانند و ضمن 
مثبت دانستن حضور او در ایران، نقطه نظرات خود 

را به او بیان می کنند. 

تقی ارانی کمونیســتی؛ نمونــه ی خوب کار 
تشیکالتی در عین کمبود امکانات

توکلی تصریح کرد: همراه با این حزب کمونیســت، 
آقای سید جعفر پیشــه وری، یک گروه کمونیستی 
کوچکی را در آذربایجان تشکیل می دهد. او در سال 
1307 دستگیر می شــود و 13 سال بدون هیچ گونه 
محاکمــه و بازجویی به صــورت بالتکلیف در زندان 
می ماند. در کتابی اســناد مربوط به دستگیری سید 
جعفر پیشه وری آورده شــده است. بعد از دستگیری 
ســید جعفر پیشــه وری، دیگر هیچ اقدام چپی را در 
کشــور نداریم. تنها اقدام این بخش، حضور گروه 53 
نفره است. این گروه، شاگردان تقی ارانی بودند. جالب 
است بگویم که تقی ارانی می تواند به عنوان یک نمونه 
خوب کار تشــکیالتی در عین کمبود امکانات برای 
ما باشــد. او یک معلم دبیرستان اســت اما می تواند 
53 دانش آمــوز را در کنار خود جمع کنــد و به آنان 
فلسفه مارکسیسم آموزش بدهد و آنان را مارکسیسم 

معرفی تمام جریان های چپ در ایران؛
 از چپ های اجتماعی تا چپ های فلسفی
 خالصه ششمین جلسه نشست »سوژه یابی بررسی اتفاقات دهه 50 و60« استاد یعقوب توکلی 
بدین شرح است. گفتنی است در این نشست مباحث مختلفی پیرامون فعالیت سازمان های چپ 

و مارکسیسم در کشور مطرح شد.  
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بار بیاورد. او مقاالت کمونیســتی و مارکسیســم را 
در مجله ای که تاســیس کرده بود، ترجمه می کرد و 
منتشر می نمود. جالب اســت که پلیس سیاسی هم 
اصال متوجه نوشته های این نشریه نشد. با این که در 
پشت آن نوشته شده بود که مقاالت این مجله براساس 
حزب دیالیکتیک منتشر می شــود. این ماجرا ادامه 
داشت تا زمانی که یک گروه تئاتری به رهبری محمد 
شورشیان و عبدالحسین نوشین، به دلیل فرار غیرمجاز 
از مرز، لو رفتند و در نهایت دســتگیر شــدند. وقتی 
محمد شورشیان دستگیر شــد، برای این که کشته 
نشود، گفت رازی را برایتان آشکار می کنم که شما آن 
را نمی دانید. نشریه »دنیا« که چاپ می شود، متعلق 
به گروه مارکسیسم اســت و اندیشه های آن را تبلیغ 
می کند. بعد از اقرار محمد شورشیان، پلیس سیاسی، 
تقی ارانی و 53 شاگردش را دستگیر کرد و بعد از آن 
به این عنوان مشهور شدند. کتاب های مختلفی در این 

حوزه وجود دارد. 

انواع جریان چپ در ایران؛ از چپ های اجتماعی 

تا چپ های فلسفی
وی به دســته بندی گروه های چپ در ایران پرداخت 
و گفــت: گروهی که تقــی ارانی تشــکیل داده بود، 
فلسفی ترین جریان مارکسیستی در میان تمام احزاب 
فعال در ایران اســت. معتقدم که چپ هــا در ایران 
4 دسته هســتند. اولین دســته، چپ های اجتماعی 
هســتند که به دلیل نابرابری های اجتماعی با محیط 
چپ در دنیا آشنا شــدند و به آن گرایش پیدا کردند. 
بســیاری از حکومت ها در دنیا هســتند که به لحاظ 
اجتماعی سوسیالیست هستند اما به لحاظ اقتصادی 
تمایلی به سوسیالیست ندارند. گروه دوم، گروه چپ 
سنتی هستند. در ایران کســانی هستند که به دلیل 
سبقه سیاسی شان و ارتباط با شــوروی، کمونیست 
شدند. برای مثال، سلیمان میرزا اسکندری، دبیر اول 
حزب توده کسی است که قبال با روس ها روابط داشته 
اســت. این افراد بعد از انقالب اکتبر به سمت رو س ها 
رفتند. جالب اســت بدانید که حضرت امام با همین 
آقای میرزا اسکندری، در سفری عازم به حج هستند. 
جریان سوم، جریان چپ سیاســی است. این جریان 

معتقد است که برای ایستادگی در برابر سرمایه داری 
غرب و امپریالیســم، چاره ای جز اتخاذ یک حامی در 
دنیا نداریم و آن حامی کســی جز روسیه نیست. فلذا 
اعتقاد داشتند که برای مقاومت در برابر امپریالیسم، 
باید به سیاست های شــوروی نزدیک بشویم و وقتی 
که وارد اردوگاه سوسیالیســم شدیم، امپریالیست ها 
دیگر نمی تواننــد به ما حمله کننــد. طیف زیادی از 
کمونیســت های حاضر در ایران، عضو همین دسته 
)چپ سیاسی( بودند. جریان چهارم، چپ های فلسفی 
بودند. آنان کســانی بودند که با نگاه هستی شناسی 
توحیدی هماهنگ نبودند و معتقد به طبیعت گرایی 
در نظام هســتی بودند. برای مثال در گذشته ایران، 
کسانی مانند مزدک یا ابوشــاکر دیسانی چنین بوده 
است و این چنین تمایالتی داشته اند. علی میر فطروس 
کتابی دارد که ماهیت طبیعت گرایی را در گذشــته 
مورد بررســی قرار می دهد و مناظره بین امام صادق 
علیه السالم و ابوشاکر دیســانی را بیان می کند. تفکر 
انکار خداوند و نقد دین در بین مارکسیست های ایرانی 

عمدتا به وسیله تقی ارانی و در مجله دنیا آغاز شد. 
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