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سخن نخست
رسيديم به ماه محرم...

به ماه محرم می رسيم، مناســبتی که در مواجه با هنر با زمينه هايي گوناگوني روبه رو است. از تئاتر تا 
سينما. سال ها قبل هنر تعزيه وجود داشــته و همه اين نکات نشــان از آن دارد که در کل مناسبت و 

رويدادی ماندگار مثل محرم می تواند در قالب هنرهای مختلف از جمله سينما نمود درست پيدا کند.
اين مناسبت با اين ويژگی های ممتاز که جنبه های هنری، نمايشی و تصويری بسيار نابي دارد، اثرش 

در سينمای ايران کمرنگ بوده است.
فيلم »سفير« به کارگردانی فريبرز صالح با روايت تاريخی از نامه قيس ابن مسهر به امام حسين )ع( ديگر 

فيلم در مورد اين مناسبت است. 
فيلم سينمايی »روز واقعه« به کارگردنی شهرام اسدی در سال 73 ساخته شد و توانست در اين حوزه و 
موضوع ماندگار شود اما اين ماندگاری ادامه پيدا نمی کند، تا جايی که اين فيلم را می توان تنها اثر قابل 

قبول و اعتنا برای مناسبت مهم و عظيمی چون محرم در تاريخ سينمای ايران دانست.
وقتی به تاريخ و حيات اين نوع فيلم ها می نگريم متوجه می شويم بيشتر استفاده از اين مناسبت مهم در 
وزنه فيلم های مستند و تحقيقی باقی مانده است و يا در سال های بعد در حوزه فيلم های بلند سينمايی 

با معدود فيلم هايی چون »به خاطر هانيه« ساخته کيومرث پوراحمد است. 
در سال های بعد به فيلم سينمايی »عصر روز دهم« به کارگردانی مجتبی راعی که در سال  78 ساخته 
شد می رسيم؛ فيلمی که به داستانی در کشور عراق مي پردازد. داستان فيلم درباره دکتر مريم شيرازي 
با گروهي از پزشکان هالل احمر براي کمك به مردم عراق عازم اين کشور مي شود و تصميم به جستجو 

براي يافتن خواهر گمشده اش مي گيرد.
و در ســال های اخير تاثيرگذارترين فيلم در اين عرصه محصول ســازمان ســينمايی حوزه هنری با 
عنوان»کربال جغرافيای يك تاريخ« به کارگردانی داريوش ياری است که بسياری از کارشناسان بر اين 
باورند با وجود پژوهشی پنج ساله و توليد عالی و تاثيرگذاری فراوان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
بديهی است که واقعه کربال مهم ترين حادثه تاريخی و تاثيرگذار ترين حرکت انقالبی است که در بعد از 
عصر پيامبر )ص( رخ داد و باعث شکل گيری حرکت فکری و ظلم ستيزانه شد و مستند »کربال جغرافيای 
يك تاريخ« روايتی نو را از عاشــورا به نمايش می گذارد. اين فيلم در فاز نخست مروری مستندگونه بر 
حرکت حماسی امام حســين )ع( از ابتدا تا پس از شهادت ايشان در روز عاشــورا دارد و در فاز بعدی 
چگونگی عزاداری در فرهنگ های مختلف در جهان را در ماه محرم بررسی و عنوان می کند که شخصيت 
حسين بن علی)ع( و يارانش چگونه توســط آيين ها و فرهنگ های مختلف در جهان اسالم به اسطوره 
تبديل شدند. راوی اين فيلم شهاب حسينی است و مجيد انتظامی برای آن موسيقی متن ساخته است. 

و...
اينکه چرا اين روند به سمت جلو حرکت نکرد و اين محتوا نتوانست در قالب دراماتيك سينمای ايران 

بگنجد، معضلی است که به برنامه ريزی، مديريت فرهنگی و... برمي گردد.
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پس از اســتقبال خوب کودکان و خانواده ها از فيلم سينمايی 
»فيلشــاه« تازه ترين اثر گروه هنرپويــا، محصوالت جانبی اين 

انيميشن روانه بازار شد.
اين محصوالت شامل نوشــت افزار، لوازم التحرير، پوشاک، بازی فکری و... 
است که با نزديك شــدن به فصل مدارس، مردادماه با حضور وزير آموزش 
و پرورش، مديرعامــل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، رئيس 
کميسيون فرهنگی مجلس و ديگر مسئولين در نمايشگاه »ايران نوشت« 

رونمايی شد و در دسترس عموم قرار گرفت.
گروه هنرپويا پيش از اين و هم زمان با اکران انيميشن سينمايی »فيلشاه«، 
کتاب نقاشی فيلشاه را توسط انتشارات سوره مهر منتشر کرد و موفق شد 
عنوان پرفروش ترين کتاب کودک و نوجوان ســوره مهر در سی و يکيمين 
نمايشگاه بين المللی کتاب تهران را نيز به کارنامه افتخارات فيلشاه بيفزايد.

محصوالت جانبی »فیلشاه« به بازار آمد

                              رویدادها

 »اسکی باز« 
در جشنواره »آی اف آی« ایرلند

فيلم سينمايی »اســکی باز« در جشــنواره »آی اف آی« ايرلند به 
نمايش در  آمد.

فيلم »اسکی باز« که پخش بين الملل آن برعهده سازمان سينمايی 
حوزه هنری است، در ســال ۱3۹۶ در ارتفاعات زردکوه بختياری ساخته شد. اين 
فيلم نگاهی انسانی و عاطفی به زندگی کودکان و نوجوانان دارد و به نقد چالش های 

اجتماعی و تربيتی در اين زمينه می پردازد.
فيلم سينمايی »اسکی باز« با دريافت 7 پروانه زرين، پرافتخارترين و بهترين فيلم 
سينمايی سی امين جشــنواره بين المللی فيلمهای کودکان و نوجوانان ايران شد. 
اين فيلم همچنين نامزد جايزه بهترين فيلم جوانان آسيا پاسيفيك ۲۰۱7 )اسکار 

آسيا( نيز بود.
انستيتوی ملی فيلم ايرلند در سال ۱۹43 با هدف آموزش قشر سينماروی ايرلند 

تاسيس شد.
بخش خانوادگی اين جشنواره امسال از تاريخ 3۱ آگوست تا دوم سپتامبر برابر با 

نهم تا يازدهم شهريور ماه برگزار شد.

»سوزن« جلوی دوربین رفت
فيلم کوتاه »ســوزن« به کارگردانی  يوســف جعفری و تهيه کنندگی 

حسين دارابی به تازگی جلوی دوربين رفته است.
قصه اين فيلم در دهه شــصت می گذرد و يك کمــدی-درام کودک و 
نوجوان محسوب می شود. يوسف جعفری پيش از اين کارگردانی آثار کوتاه داستانی 
و مســتندی همچون »خاطرات رضاخانی«، »رويای گل ها«، »ايماژ«، »پيدايش«، 

»رقص شعله«، »اينجا پايان جاده نيست«، »ميزبانی« و ... را برعهده داشته است.
فيلمبرداری »ســوزن« طی ۱۲ روز در روستای رکين در شــهر کوچك خنجين از 
شهرستان فراهان اســتان مرکزی انجام شــد و هم اکنون مراحل پس توليد خود را 

سپری می کند.
اين فيلم محصول جديد  گروه هنری کات است.
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»فرشته باش«

کمپینی برای شاد کردن خودتان و کودکان

»بیست و یک روز بعد«  نامزد 3 رشته 

»جشن سینمای ایران«

تيم توليد انيميشن سينمايی »لوپتو« با راه اندازی کمپين »فرشته 
باش« به استقبال فصل پاييز رفتند.

در اين کمپين بخشی از لوازم التحريِر دانش آموزانی که در مدارس 
مناطق محروم تهران تحصيل می کنند، تامين شد.

عالقه مندان با حضور در کمپين  »فرشته باش« با تهيه لوازم تحرير، به اين 
جمع بزرگ پيوســتند و تعداد زيادی از کــودکان و نوجواناِن دانش آموز را 

شاد کردند.

فيلم ســينمايی »بيســت و يك روز بعد« از محصوالت ســازمان 
ســينمايی حوزه هنری نامزد بهترين های سه رشــته در بيستمين 

جشن سينمای ايران شد.
اين فيلم  نامزد بهترين تدوين، بهترين طراحی صحنه و بهترين طراحی لباس 

در اين دوره جشن انتخاب شد.
»بيســت و يك روز بعد« به کارگردانــی محمدرضا خردمنــدان  ملودرامی 
اجتماعی از قصه زندگی نوجوانی به نام »مرتضی« است که در راه تحقق آرزوی 

ناکام پدرش، با چالش بسياری روبرو می شود.

انيميشن کوتاه »آقای گوزن« محصول مشترک تلويزيون و انيميشن حوزه هنری 
در جشنواره های فيلم »استراسبورگ« فرانسه، »انيمارت« برزيل و »استاپ 

موشن« کانادا به نمايش در  آمد.
جشنواره فيلم های خارق العاده »استراسبورگ« از ۱4 تا ۲3 سپتامبر، برابر با ۲3 شهريور تا 
يکم مهرماه در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار  شد. اين دوره يازدهم جشنواره بود که بر 
جديدترين توليدات بين المللی تمرکز داشت و شامل ژانرهای مختلفی مثل دلهره، نوآر و 

کمدی سياه می شد. 
جشنواره  »استاپ موشن« کانادا، از ۱4 تا ۱۶ ســپتامبر، برابر با ۲3 تا ۲5 شهريورماه در 
مونترآل کانادا برگزار  شد. اين جشنواره که در سال ۲۰۰۹ را ه اندازی شده، ادعا دارد که اولين 
جشنواره ای است که ويژه تکنيك انيميشن استاپ موشن است. امسال دهمين دوره اين 

جشنواره برگزار شد. 
جشنواره »انيمارت« برزيل از تاريخ ۲۰ تا ۲7 سپتامبر، برابر با ۲۹ شهريور تا 5 مهرماه در 
سه شهر ريودوژانيرو، سائوپاولو و سائولوييس برگزار  شد. تمرکز اين جشنواره بر کارهای 

دانشجويی است. امسال چهاردهمين دوره از اين جشنواره برگزار شد. 
انيميشن »آقای گوزن« چندی پيش در هشتمين دوره جشنواره ساخالين روسيه )۲ تا ۹ 

شهريور( به نمايش درآمد.

»آقای گوزن« در جشنواره های بین المللی

رویدادها                                     
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بیش از25 جایزه در دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 100

بيش از۲5 عنوان جايزه به آثار برتر بخش های مختلف دوازدهمين جشــنواره بين المللی فيلم های ۱۰۰ ثانيه ای 
اهداء می شود.

روابط عمومی اين رويداد سينمايی؛ عناوين جوايز بخش های مختلف جشنواره را به اين ترتيب اعالم کرد: 

جايزۀ ملی سينمای ۱۰۰  به عنوان جايزۀ بزرگ جشــنواره: تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ ۱5،۰۰۰،۰۰۰ 
تومان جايزۀ نقدی به کارگردان بهترين فيلم.

جوايز بخش اصلی:
-تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان جايزۀ نقدی به کارگردان بهترين فيلم مستند

-تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰  تومان جايزۀ نقدی به کارگردان بهترين فيلم داستانی
-تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰  تومان جايزۀ نقدی به کارگردان بهترين پويانمايی

-لوح تقدير و مبلغ 7،۰۰۰،۰۰۰  تومان جايزۀ نقدی به ۲ فيلم برگزيدۀ مستند
-لوح تقدير و  مبلغ  7،۰۰۰،۰۰۰   تومان جايزۀ نقدی به ۲ فيلم برگزيدۀ داستانی

-لوح تقدير و مبلغ 7،۰۰۰،۰۰۰   تومان جايزۀ نقدی به ۲ برگزيدۀ پويانمايی 
-لوح تقدير و مبلغ 5،۰۰۰،۰۰۰  تومان جايزۀ نقدی به تشخيص هيأت داوران به يك فيلم در هر بخش 

-لوح تقدير و مبلغ 5،۰۰۰،۰۰۰ تومان جايزۀ نقدی با عنوان جايزۀ ويژۀ دبير جشنواره به يك اثر برگزيده

جوايز بخش مسير تجربه: 
-تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و  مبلغ 5،۰۰۰،۰۰۰  تومان جايزۀ نقدی به کارگردان بهترين فيلم مستند

-لوح تقدير و مبلغ 3،۰۰۰،۰۰۰ تومان جايزۀ نقدی به يك فيلم برگزيدۀ مستند 
-تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و  مبلغ 5،۰۰۰،۰۰۰  تومان جايزۀ نقدی به کارگردان بهترين فيلم داستانی

-لوح تقدير و مبلغ 3،۰۰۰،۰۰۰ تومان جايزۀ نقدی به يك فيلم برگزيدۀ داستانی 
-تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و  مبلغ 5،۰۰۰،۰۰۰  تومان جايزۀ نقدی به کارگردان بهترين پويانمايی

-لوح تقدير و مبلغ 3،۰۰۰،۰۰۰ تومان جايزۀ نقدی به يك برگزيدۀ پويانمايی 

جايزۀ ويژه حمايت از کاالی ايرانی 
-تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و 7،۰۰۰،۰۰۰  تومان جايزه نقدی به فيلم مستند  
-ديپلم افتخار و مبلغ 5،۰۰۰،۰۰۰ تومان جايزۀ نقدی به يك فيلم برگزيدۀ مستند   

-تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و 7،۰۰۰،۰۰۰  تومان جايزۀ نقدی به بهترين فيلم داستانی  
-ديپلم افتخار و مبلغ 5،۰۰۰،۰۰۰ تومان جايزۀ نقدی به يك فيلم برگزيدۀ داستانی 

-تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و 7،۰۰۰،۰۰۰  تومان جايزۀ نقدی به بهترين پويانمايی
-ديپلم افتخار و مبلغ 5،۰۰۰،۰۰۰ تومان جايزۀ نقدی به يك برگزيدۀ پويانمايی

جايزۀ جهانی سينمای ۱۰۰ 
-تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و جايزۀ نقدی معادل ۱5۰۰ يورو  به يك فيلم برگزيدۀ مستند  

-تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و جايزۀ نقدی معادل ۱5۰۰ يورو  به يك فيلم برگزيدۀ داستانی 
-تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و جايزۀ نقدی معادل ۱5۰۰ يورو  به يك برگزيدۀ پويانمايی 

دوازدهمين دوره جشنواره بين المللی فيلم های ۱۰۰ ثانيه ای در قالب بخش های مسابقه سينمای ۱۰۰ ثانيه ای 
ايران شامل: بخش اصلی، بخش مسير تجربه) مسابقه فيلم های مستند، داســتانی و پويانمايی(، مسابقه سينمای 
۱۰۰ ثانيه ای جهان در زمينه فيلم های داستانی، مستند و پويانمايی و بخش ويژه جشنواره با عنوان حمايت از توليد 

کاالی ايرانی) ايران ساخت( برگزار می شود.
شايان ذکر اســت جشــنواره بين المللی فيلم ۱۰۰ به همت حوزه هنری انقالب اســالمی و به دبيری علی قربانی 

اسفندماه سالجاری در تهران برگزار می شود.

                              رویدادها
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کتاب »فيلم سازی و حکم در 
ميانه هيدگر و آدورنو« نوشته 
ويلهلم ورزر، توســط يحيی 
شعبانی ترجمه شده و در نوبت بازبينی 

قرار دارد.
کتاب »فيلم سازی و حکم«، جلد نخست 
از سری کتاب های بسته »پديدارشناسی 
و ســينما« از ميز فلســفه و ســينمای 

پژوهشکده فرهنگ و هنر است.
اين اثــر يکــی از کتاب های فلســفی 
سينماست که در زمينه دو بستر فلسفی 
مختلف، يعنی هيدگر و آدورنو، ســعی 
دارد دربــاره ماهيــت ســينما و امکان 
سينمای متفکرانه بحث کند. نگاه کلی 
ورزر به فلســفه، نگاهی متأثر از فلسفه 
معاصر است. همچنان که از خود عنوان 
پيداست، او متأثر از فيلســوفانی مانند 

 »فیلم سازی و حکم در میانه 
جلد اول کتاب هیدگر و آدورنو« ترجمه شد

»حکمت سینما« به 

رشته تحریر درآمد

کتاب»حکمــت ســينما« که 
نوشــته ســيد مهدی ناظمی بر 
اساس درس گفتارهای ارائه شده 
در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی است، 

در حال ويراستاری است.
جلد نخســت کتاب »حکمت ســينما« به 
بررسی معانی حکمت و سپس طرحی جديد 
از آن در سينما می پردازد و سعی دارد ضمن 
ادای ِدين به شهيد آوينی، برخی از مسائل 

مهم در بيان حکمت سينما را مرور کند.
بخش دوم ايــن کتاب بــه ارتباط حکمت 
سينما و زبان سينما می پردازد و با توضيح 
ارتباط حکمت و زبان، بخشی از ديدگاه های 
مهم درباره زبان ســينما، طــرح و ارزيابی 

می شود.
در بخشی از متن کتاب آمده: »حکيم، اهل 
زبان اســت و با زبان انــس دارد؛ به همين 
دليل اســت که می تواند کلمه را در جای 

خودش به کار ببرد. 
آيا حکيم جادو می کند؟ تصرف در عالم را 
که خيلی از جادوگران هم می توانند انجام 
دهند. آن چيزی که از حکيم می بينيم کار 
عجيب و غريب نيســت. اولين چيزی که از 

حکيم می بينيم سخن حکيمانه اوست.
 ســخنی بيان می کند که محکم است و در 
جای خودش می نشــيند. چرا به بخشی از 
نهج البالغه »قصار الحکم« گفته می شود؟ 
چون در عيــن قصار بــودن و کوتاه بودن،  
حکيمانه اســت. حکيم ســينما هم کسی 
اســت که بتواند با باطن زبان انس داشته 
باشد. هيچ وقت در تاريخ به اندازه زمان ما 

حرف زده نمی شد.
 خيلی از ســخنان هم در جــای خودش 
سخنان بدی نيســتند. اما هيچ کدام از اين 
سخنان تحولی در کسی ايجاد نمی کنند و 

به دل نمی نشينند.«

نشر

رویدادها                                     

نيچه، هيدگر، مارکس، آدورنو، دريدا و… است و نگاهی جدی هم به نقد سوم کانت دارد. آهنگ 
و لحن کالم او بيشتر به هيدگر شبيه اســت. اگرچه آدورنو يك پديدارشناس نيست، اما تفسير 
ورزر از اين دو فيلسوف، همچنين تالش او برای آزاد کردن سينما از هر نوع متافيزيك حضور از 

اصل جهت کافی اليب نيتس گرفته تا اراده معطوف به قدرت نيچه، نوعی پديدارشناسی است.
در بخشی از اين کتاب آمده است: »عمارت غربی اگومحوری تخريب می شود اگر بيرون را ديگر 
چونان الگويی زيرســاختی يا روســاختی نبينيم، يعنی چونان پديده ای اقتصادی، سياسی يا 
فرهنگی که تابع انعطاف پذيرِی سائقه ای پدرساالرانه اســت. انديشه  پسامدرن بيرون را چونان 
تصويری )Bild( ناپيوسته از فرهنگ معاصر ترســيم می کند که سوبژکتيويته  مدرن، ناتوان از 
 ،differance يا Ereignis، gram روشن سازی آن است. با حك کردن بيرون در ردپاهای

شيوه ای از انديشيدن ظاهر می شود که مهارهای استعاليِی ديالکتيك را تکثير نمی کند.«

پایان تصویربرداری »این و آن«
تصويربــرداری فيلم کوتاه »ايــن و آن« به 
کارگردانی  مهديه محمدی و تهيه کنندگی 

محدثه پيرهادی به تازگی به پايان رسيد.
اين فيلم يك اقتباس آزاد از داستان »اين و 
آن« به قلم مريم الســادات زکريايی است و 
قصه ای در بســتر ماه های منتهی به انقالب 
اســالمی را روايت می کند. مهديه محمدی 
پيش از اين کارگردانی فيلم کوتاه »چرخ« را 

برعهده داشته است.
فيلمبرداری »اين و آن« محصول جديد گروه 
هنری کات طی 3 روز در مناطق سرچشمه، 

وحدت اسالمی و کارگر جنوبی تهران انجام 
شد و هم اکنون مراحل فنی خود را سپری 

می کند.
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                              رویدادها

فيلم های »نَفــرس« و »خاطره« در ســومين 
جشنواره فيلم سالمت به نمايش درآمد.

با اعالم آثار راه يافته به بخش مســابقه فيلم های کوتاه 
سومين جشنواره فيلم »سالمت«، دو اثر »خاطره« به 
کارگردانــی رضوانه فتحی و »نَفرس« ســاخته جديد 
ســامان غنائمی از آثار  گروه هنری کات)باشگاه فيلم 

سوره( به بخش مسابقه اين رويداد راه پيدا کردند.
سومين جشــنواره ملی فيلم »ســالمت« از تاريخ ۱ تا 
5 شــهريور ۹7 برگزار  شــد و از ميان ۲۹3 اثر کوتاه 

متقاضی، در نهايت 4۶ فيلم کوتاه با هم رقابت کردند

 »َنفرس« و »خاطره« 
در جشنواره سالمت

»از آزادی تا آبادی« در »سینما پاتوق« حوزه هنری

دعوت از سینماگران برای تشییع پیکرهای 135 شهیدگمنام

  سازمان سينمايی حوزه هنری  همزمان با روز ملی سينما از جامعه سينمايی و هنری کشور      
  دعوت کرد تا در مراسم وداع و تشييع پيکرهای ۱35 شهيدگمنام حضور يابند.

روابط عمومی سازمان ســينمايی حوزه هنری؛ همزمان با روز ملی سينما با صدور اطالعيه ای، ضمن 
قدردانی از همدلی و همراهی هميشگی سينماگران و هنرمندان کشــور در پاسداشت مجاهدت ها، 
ايثارها و فداکاری های فرزندان مخلص و پاک اين سرزمين عنوان کرد:  شرکت در مراسم وداع باشکوه با 
مظاهر شرف، غيرت و جلوه های ايمان، تعهد، واليتمداری  و وطن دوستی؛ و تجديد ميثاق با آرمان های 

متعالی شهيدان اين مرز و بوم بيش از هر چيزی ساحت روز ملی سينما را غنی و معطر می سازد.  
شايان ذکر است مراســم وداع با پيکرهاي مطهر ۱35 شهيد گمنام، در مســجد جامع باغ موزه دفاع 

مقدس برگزار شد. 

همزمان با هفته گراميداشــت دفاع 
مقدس مستند سينمايی »از آزادی 
تا آبادی« به کارگردانی محمد ديندار 
در برنامه ســينما پاتوق حــوزه هنری اکران 

می شود.
اين مســتند نگاهی متفاوت دارد به خرمشهر 
از آزادی اش از دست بعثی ها تا امروز. انعکاس 
نظرات افراد مختلف و مرتبط با خرمشهر اعم از 
رزمندگان، متخصصان، پزشکان، ورزشکاران، 
هنرمندان، تجــار، مديران و بــه ويژه مردم و 
آسيب شناسی روند بازســازی، ظرفيت های 

خرمشهر برای آبادســازی از ويژگی های اين 
مستند جســور و انقالبی اســت. مستند »از 
آزادی تا آبادی« ضمن برخورداری از پژوهش و 
محتوای غنی از نظر ساختار و کارگردانی نيز از 
جايگاه بااليی برخوردار است که می تواند باعث 

جذب مخاطبان و تاثيرگذاری بر آنها شود.
نسخه سينمايی مستند »از آزادی تا آبادی« به 
نويسندگی و کارگردانی محمد ديندار همزمان 
با هفته گراميداشــت دفاع مقدس در برنامه 

سينما پاتوق حوزه هنری اکران می شود.
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رویدادها                                     

محمدصادق اسماعيلی، فيلم ســاز کرمانی، با فيلم مستند »آشنگ« از 
توليدات واحد هنرهای تصويری حوزه هنری استان کرمان، تنديس و 
جايزه نقدی شصتمين جشنواره منطقه ای سينمای جوان مالير »آِگر« 

را به دست آورد.
بر اســاس اين گزارش، هيئت داوران متشکل از مســعود جعفری جوزانی، مجيد 
برزگر، رقيه توکلی، سيدجواد ميرهاشمی و آرمين ايثاريان در بخش بهترين فيلم 
مستند، تنديس جشــنواره و مبلغ ســی ميليون ريال وجه نقد را به محمدصادق 
اسماعيلی از کرمان برای فيلم »آشنگ« از توليدات واحد هنرهای تصويری حوزه 

هنری استان کرمان اهدا کرد.
محمدصادق اسماعيلی پژوهش و کارگردانی، محمدحسين ملکی تهيه کنندگی، 
مهرداد اسکويی کار مشــاور کارگردان، زانيار لطفی مديريت تصويربرداری، ميثم 
شفيعی صدابرداری، عارفه رضامند پارسائی مديريت توليد، دانا کريم سنه تدوين، 
حسين قورچيان صداگذاری، حميدرضا فتورچيان تصحيح رنگ، ياسمين مواليی 

عکاسی و مجتبی اسدی طراحی پوستر فيلم مستند »آشنگ« را برعهده دارند.
شصتمين جشنواره منطقه ای سينمای جوان با هدف حمايت از توليدات حرفه ای و 
نيمه حرفه ای هنرجويان استان های سراسر کشور، شناسايی و معرفی استعدادهای 
سينمايی در خارج از مرکز، تثبيت جايگاه فيلم کوتاه به عنوان يکی از مقوله های 
مهم فرهنگــی در 3 بخش  عکس، فيلم نامه و فيلم کوتاه بــا حضور هنرمندان ۱۰ 
استان کشور از تاريخ ۱5 الی ۱8 شهريور به مدت چهار روز در شهر مالير برگزار شد.

گفتنی است، بهترين فيلم مستند جشنواره منطقه ای سينمای جوان مالير »آِگر« 
به صورت مستقيم به بخش مسابقه جشنواره فيلم کوتاه تهران راه می يابد.

چهارمين برنامه فرهنگی »ســينما پاتوق« در ســال ۹7 ســه شنبه 
۶ شهريور در سالن شــهيد آوينی حوزه هنری با حضور اهالی رسانه 

برگزار شد. 
فيلم های کوتــاه: »چای جوشــيده« به کارگردانی محمــد عليزاده، 
»چرخ« ساخته مهديه محمدی، »خاطره« به کارگردانی رقيه فتحی، »آنتراکت« 
به کارگردانی محمدرضا خردمنــدان، »نفرس« به کارگردانی ســامان غنائمی، 
»شيرينی« ساخته محمدحسين امانی، »چشــم به راه« ساخته حسين دارابی، 
»مادر« کاری از رضا زهتابچيان، »نفرين شدگان« به کارگردانی مهدی افضل زاده، 
»کانتينر« ساخته اميد ميرزايی و انيميشن »آقای گوزن«کاری از مجتبی موسوی 
در اين برنامه به نمايش درآمدند. اين فيلم ها از توليدات باشگاه فيلم سوره و مرکز 

تلويزيون و انيميشن حوزه هنری هستند.
»سينما پاتوق« به منظور توسعه تعامل سينماگران، حمايت از فيلمسازان جوان 
و گسترش مراودات بين اهالی رسانه و هنرمندان و بسترسازی برای معرفی بهتر 
محصوالت سينمای ايران زير نظر روابط  عمومی و امور محافل سازمان سينمايی 

حوزه هنری راه اندازی شده است.
به همين منظــور اين برنامه فرهنگــی با هدف همکاری مطلوب با ســينماگران 
پيشکســوت، همکاری با جوانانی که از ايده های نو در سينما استفاده می کنند و 
همچنين برقراری ارتباط صميمانه  تر بين اهالی رسانه با هنرمندان؛ سالن اکران 
»شهيد آوينی« واقع در سازمان سينمايی حوزه هنری را در خدمت اهالی سينما 

قرار می دهد.

تندیس جشنواره»آِگر« برای مستند »آشنگ«

اکران بسته فیلم کوتاه محصول حوزه هنری در برنامه »سینما پاتوق«
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جمعه ای تلخ برای سینمای ایران

تسليت سازمان سينمای حوزه هنری به      
جامعه هنری و سينمايی کشور

در  پی درگذشت دو تن از سينماگران، سازمان 
ســينمايی حوزه هنری با صــدور اطالعيه ايی 
فقدان اين دو هنرمند عزيز را به جامعه سينمايی 
و اهالی فرهنگ هنر و خانواده شــان تســليت 

گفت.
در اين اطالعيه آمده اســت: با نهايت تأسف و 
تأثر، درگذشــت  بازيگر بزرگ ســينما و تئاتر 
ايران؛ اســتاد عزت اهلل انتظامــی و همچنين،  
سيدضياء الدين دری  کارگردان متعهد سينما 
و تلويزيون و خالق آثــار ماندگاری چون: کيف 
انگليسی، کاله پهلوی، سينما سينماست و...  را 
به خانواده محترم ايشان و اهالی فرهنگ و هنر 

تسليت عرض می کنيم. 

                              رویدادها

استـــ

ن هــا

پـیـام

 صفار هرندی  در نشست 

»تحلیل خط و مشی های فرهنگی و رسانه ای« 

 نشســت تخصصــی »تحليل 
خط و مشــی های فرهنگی و 
رســانه ای« بــا حضــور دکتر 
محمدحسين صفار هرندی عضو مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام و دکتر سعيد 
نجف پــور دبيــر کارگــروه فرهنگی و 
اجتماعی مرکــز ملی فضــای مجازی 

کشور برگزار  شد.
 اين نشست توسط موسســه اسما و 
سازمان سينمايی حوزه هنری پنجشنبه 

۲۲ شهريور در تاالر اميرحسين فردی 
حوزه هنری برگزار  شد.

در ايــن نشســت، دکترصفارهرندی 
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
و وزير اســبق فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
دکتر نجف پور دبيــر کارگروه فرهنگی 
و اجتماعی مرکــز ملی فضای مجازی و 
دکتر قاســم صفايی نژاد مدير نشر جام 
جم بــه ترتيب پيرامــون »تحليل خط 
مشــی های دســتگاه های فرهنگی«، 

در پنجاه وچهارمين نشســت اکران و تحليل فيلم 
باشگاه فيلم حوزه هنری يزد، فيلم سينمايی »محمد 
رسول اهلل« ساخته مجيد مجيدی به نمايش در آمد و 
با حضور قائم مقام صداوسيمای مرکز يزد تحليل شد.

مسئول واحد هنرهای تصويری حوزه هنری يزد با 
بيان اينکه پنجاه وچهارمين نشســت اکران و تحليل 
فيلم اين مرکز به فيلم سينمايی »محمد رسول اهلل« 
به کارگردانی مجيد مجيدی اختصاص داشت، گفت: 
در اين نشست ابتدا فيلم به نمايش در آمد و سپس با 
حضور حجت االسالم سيدمحمدجواد صداقت کشفی 
قائم مقام صداوسيمای مرکز يزد و اهالی سينما درباره 

آن گفت وگو و تبادل نظر شد.
علی رضا غفاريان افزود: اين فيلم به مناســبت ۲4 
ذی الحجه، روز مباهله پيامبر اسالم)ص( با مسيحيان 

نجران، انتخاب شد.

 اکران و تحلیل فیلم 

»محمد رسول الله« 

در حوزه هنری یزد
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نمایش »تنگه ابوقریب« در »سینما پاتوق« 

فيلــم ســينمايی »تنگــه ابوقريــب« به 
کارگردانی بهرام توکلی در  برنامه ســينما 

پاتوق حوزه هنری به نمايش در آمد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سينمايی حوزه 
هنری؛ اين برنامه عصر روز پنج شنبه ۲۲ شهريور 
ساعت ۱8 در تاالر ســوره حوزه هنری با حضور 
جمعی از مديران فرهنگی و فعاالن حوزه رســانه 

اکران شد.
بر پايــه اين خبــر،  برنامــه فرهنگی »ســينما 
پاتوق« به منظور توســعه تعامل ســينماگران و 
گسترش مراودات بين اهالی رسانه و هنرمندان و 

بسترسازی برای معرفی بهتر محصوالت سينمای 
ايران زير نظر روابط عمومی و امور محافل سازمان 

سينمايی حوزه هنری ايجاد شده است.
در اين خبر عنوان شــد: در برنامه ســينما پاتوق 
عالوه بــر متقاضيان دائمــی برنامــه جمعی از 
ميهمانان نشســت تحليلی خط و مشی فرهنگی 
و رسانه ای که با حضور دکتر سعيد نجف نژاد دبير 
کارگروه فرهنگی و اجتماعــی مرکز ملی فضای 
مجازی کشور و دکترمحمدحسين صفار هرندی 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در محل حوزه 

هنری برپا شده بود نيز حضور يافتند.

رویدادها                                     

پــاتــوق

»حکمرانی فضای مجــازی در ايران« و 
»الگوهای خط مشی گذاری صنايع خالق 
و فرهنگی« صحبت کردند. همچنين در 
اين مراســم منتخبی از فيلم های کوتاه 
ســازمان ســينمايی حوزه هنری برای 

شرکت کنندگان پخش شد.
در اين خبر آمده اســت: اين دوره ويژه 
متخصصان، مديران و فعالين خط مشی 
گذار فرهنگی و رسانه ای و عالقه مندان 
به حوزه سياست گذاری فرهنگی است. 

روابط عمومی سازمان سينمايی حوزه 
هنری عنوان کرد: توسعه و توانمندسازی 
»نســل جديد رهبران تغيير« در حوزه 
فرهنگ و رسانه از طريق: تحليل و ارزيابی 
سياست های فرهنگی کشور در چهار دهه 
اخير، ارتقای مهارت های سياست پژوهی 
و تحليل خط مشــی در حوزه مســائل 
فرهنگی و رسانه شــای، انتقال تجربيات 
مديران ارشــدفرهنگی و رسانه ای کشور 
به نسل جديد فعالين فرهنگی-رسانه ای، 
توانمندسازی و تربيت نسل جديد کنش 
گران فرهنگی و رسانه ای مهم ترين اهداف 
اين نشست های تخصصی و تحليلی است 
که به صورت متداوم و سلسله ای برگزار 

می شود.

استــا

ن هــا
ســاخت دومين ســری از 
مجموعــه  تلويزيونــی »اين 
راه بی نهايــت« بــا همکاری 
حــوزه هنــری اســتان قم و 
صداوسيمای مرکز قم آغاز شد.

»ايــن راه بی نهايت« عنوان 
برنامه ای تلويزيونی است که به 
شعرخوانی شاعران در سوگ و 
مرثيه حضرت امام حسين)ع( 
و شهدای کربال اختصاص دارد. 
برنامه ای که برای نخستين بار 
در ســال ۱3۹5 توسط حوزه 
هنری اســتان قم توليد شد و 
در شبکه های مختلف سيمای 

جمهوری اســالمی ايران به 
نمايش درآمد.

در ســری دوم مجموعــه  
»اين راه بی نهايت« ۱8 شاعر 
نام آشنای شــهر قم جلوی 
دوربيــن رفتــه و تازه ترين 
اشــعار عاشــورايی خود را 

قرائت کرده اند.
ايــن برنامــه بــه صورت 
آيتم های مجــزا و با آغاز ماه 
محرم از شبکه های مختلف 
تلويزيونی سيمای جمهوری 
اسالمی ايران پخش می شود.

شعرخوانی در سوگ و مرثیه 

امام حسین)ع( 

و شهدای کربال
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آغاز فصل جدید سلسله نشست های سوژه یابی مستند

فصل جديد سلسله نشست های سوژه يابی 
مستند با موضوع »بررسی نقش روشنفکران 
در نهضت مشروطه و پس از آن« در سالن کنفرانس 

سلمان هراتی حوزه هنری برگزار خواهد شد.
در اين بخش از سلســله نشست های سوژه يابی، 
دکتر موسی حقانی، مورخ و استاد دانشگاه ساعت 
۱5 دوشــنبه هر هفتــه پيرامــون دوران قاجار، 
شــخصيت های موثر در مشــروطه و پرتره نگاری 
شخصيت های روشنفکر در زمان مشروطه و پس از 

آن به ايراد سخنرانی خواهد پرداخت.
فصل جديد از سلســله نشســت های سوژه يابی 
به مدت هشــت جلســه خواهد بود و در ادامه اين 
نشست ها اساتيد تاريخ به بررسی نقش روشنفکران 
و غربگرايــان در دهــه پنجاه و شــصت خواهند 

پرداخت.
در پايان اين فصل از نشســت های سوژه يابی به 
شــرکت کنندگان گواهی پايان دوره تعلق خواهد 

گرفت.
گفتنی اســت نخســتين جلســه از اين نشست 
دوشــنبه ۲۶ شــهريور برگزار و حضــور در اين 
نشســت ها برای تمامی عالقمندان آزاد و بالمانع 

است.

                              رویدادها

بازدید معین بخش معاون اداری و مالی حوزه هنری از باشگاه فیلم سوره

معاون اداری و مالی حوزه هنری انقالب اســالمی از باشگاه 
فيلم سوره از مراکز وابسته به سازمان سينمايی حوزه هنری 

بازديد کرد.
عليرضــا معين بخش بــه همراه هياتــی ضمن بازديــد از اين مرکز 
سينمايی از نزديدک با فعاليت های باشگاه و برنامه های آينده آن آشنا 
شدند. در اين بازديد وی طی نشستی با چند تن از سينماگران جوان 

پيرامون آثار، توليدات و رويکردهای اين مجموعه آشنا شدند. 
وی همچنين، در ادامه به تماشــای چند نمونــه از فيلم های توليدی 

باشگاه نشست. 
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»اینگمار برگمان
 فیلسوف سینمایی« ترجمه می شود

کتــاب »اينگمــار برگمــان: 
فيلســوف ســينمايی« نوشته 
ايروينگ سينگر و ترجمه اميد شعبانی 
اســت و در حال حاضر مراحــل پايانی 

ترجمه را می گذراند.
به گزارش سوره سينما، اهميت سينگر 
اين است که فلســفه ورزی در سينما را 
از دل خوِد فيلم های ســينمايی و اغلب 

شاخص ترين آن ها انجام می دهد.
ســينگر بــه معنــای مرســوم کلمه 
پديدارشناس نيست، ولی روش تفسير 
فيلم او نوعی روش توصيفی و بنابراين 

پديدارشناختی است.
ايروينگ ســينگر در آثار مختلفش به 
کارگردان های بزرگ و شــاخص ارجاع 
دارد؛ ولی در اين اثر بر اينگمار برگمان 
متمرکز شده اســت. هدف سينگر اين 
اســت که برخی از مفاهيم مهم فلسفه 
معاصر را در تفســير اين نوع از سينما 
بازيابی کند. وضع بشر، عشق، کودکی 

و...برخی از مسائل سينگر در اين کتاب 
هستند.

بخشی از متن اين کتاب: »فيلم سکوت 
به روشــن  ترين نحو، بــه تمدن مدرن 
به عنــوان جايی می  پــردازد که در آن 
ســکوت خداوند بــه عنــوان واقعيتی 
تثبيت شده و محرز در زندگانی ما کامال 
پذيرفته شده است. جســت وجو برای 
پيغام يا نشانه ديگری از وجود خداوند 
در وضعيت  های موهومی که برگمان به 
عنوان فضای فيلم به تصوير می  کشــد، 
ديگر رخ نمی  دهد. چيزی شبيه به رنج 
شواليه در مهر هفتم در اين جهان جديِد 
نه چندان شجاع اتفاق نمی  افتد. مفهوم 
سکوت به ُطرق مختلفی که بعدا درباره 
آن ها بحث خواهم کرد، به تفکر برگمان 
وارد می  شود. برگمان پيش تر، موضوع 
دل مشــغولی های قديمی ترش را گذر 
فرد از »آن چيز غريبی که من )برگمان( 
خدا می ناميــدم« توصيف کــرده بود. 

در سکوت، آنچه به عنوان وضعيتی پيشــينی بجا و بهنگام تدبير شده، غياب 
هرگونه صدا و حتی همهمه اســت که حضورش می توانست جريان زندگی را 
معنا بخشد. اين رشته به تنهايی فيلم سکوت را به دو فيلم ديگر سه  گانه برگمان 

پيوند می  دهد«.

رویدادها                                     

کتاب »نشانی چشــم« نوشته ويويان ســوبچاک، مشهورترين 
پديدارشناس حال حاضر سينما، به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر 

اسالمی و توسط علی نجات غالمی در حال ترجمه است.
کتاب »نشانی چشم« يکی از محوری ترين آثار نويسنده معتبر خود به شمار 
می رود که با بهره گيری از پديدارشناسی موريس مرلوپونتی تالش کرده است 

يکی از پخته ترين تفاسير ممکن درباره سينما را ارائه دهد.
ســوبچاک ترجيح می دهد به جای پذيرش فرايند يك طرفه از ابژه به سوژه 
که مدنظر کســانی مانند کازه بيه اســت، بر الگويی دوجانبه تاکيد کند تا 

پديدارشناسی بتواند راه تعاملی با نشانه شناسی نيز بيابد.
او با تأسی به فلسفه مرلوپونتی معتقد است بين حس کردن جهان و بيان گری 
معنادار آن، رابطه ای ديالکتيکی برقرار است و همين رابطه است که با تعميم 
آن در سينما می توان به اين رسيد که بيننده در مواجهه با جهانی زنده در فيلم، 

هم زمان هم ادراک کننده و هم بيانگر جهان فيلم است.
اين کتاب در آينده نزديك توسط پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی در اختيار 

عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

کتاب 
»نشانی چشم: پدیدارشناسی تجربه سینمایی«
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                              رویدادها

انيميشن »روز از نو« )Day out again( به نويسندگی و کارگردانی »حسن 
اسدی« از هنرمندان حوزه هنری کرمان به بخش نيمه نهايی جشنواره بين المللی 

فيلم جوان نيوآرک نيويورک آمريکا راه يافت.
حسن اسدی نويســنده و کارگردان، احسان ضيا سيســتانی تهيه کننده، فاطمه 
محمدعليپور طراح فضا، سجاد رضازاده دسن و رنگ آميزی، علی ميرزاده تدوين، 
 Day( »فرشيد جليلی صداگذار و سينا شريعت آهنگسازی انيميشن »روز از نو

out again ( را برعهده دارند.
بر اساس اين گزارش؛ اين انيميشن داستان پسرک نوجوانی را روايت می کند که 

شبی را همراه پدر رفتگرش به نظافت خيابان های شهر می پردازد. 
گفتنی اســت؛ نخســتين جشــنواره بين المللی فيلم »جوان نيوآرک« با هدف 
راهنمايی نســل جوان و جديد فيلم ســاز برای ارائه صنعت فيلم  آنها است که در 

نيوجرسی نيويورک آمريکا برگزار می شود.

انیمیشن هنرمند کرمانی در جشنواره فیلم »جوان نیوآرک« آمریکا

رئيس حوزه هنری يزد از اکــران 7۰۰۰ دقيقه فيلم 
برای ۱3۰۰ تماشاچی در يك ســال گذشته در اين 

مرکز خبر داد.
محمدصادق کوچك زاده در جشــن اولين ســالگرد 
فعاليت باشگاه فيلم حوزه هنری استان که هم زمان 
با شــب عيد ســعيد قربان با حضور دکتر پهلوانيان 
مديرکل صداوسيمای مرکز يزد، جمعی از فيلم سازان، 
هنرمندان و چهره های فرهنگی هنری در نارنجستان 
هنر اين مرکز برگزار شــد، گفت: از آغاز فعاليت اين 
باشگاه در تابســتان ۹۶ تاکنون 5۲ فيلم که نيمی از 

آن ها ايرانی بود اکران و تحليل شد.
رئيس حوزه هنری يزد با اشاره به پخش حدود هفت 
هزار دقيقه فيلم در اين مدت اظهار داشــت: سلسله 
نشســت های اکران و تحليل فيلم اين باشگاه در يك 

ســال گذشــته هزار و 3۰۰ صندلی تماشاگر داشته 
 که اميدواريم امســال به رقم قابــل توجهی افزايش 

پيدا کند.
وی با بيان اينکه به طور ميانگين در هر نشســت ۲5 
نفر حضور داشــتند، افزود: اکــران و تحليل فيلم و 
گفت وگو و دورهمی صميمانه اهالی سينما در روزهای 
سه شــنبه هر هفته در اين نهاد، حرکتی در راستای 

توانمندسازی استعدادهای هنری است.
اين مســئول فرهنگی از اکران و بررســی فيلم های 
مستند در دومين ســال فعاليت اين باشگاه خبر داد 
و گفت: عالوه بر فيلم های بلند داستانی و انيميشن، 
برخی آثار مستند ايرانی و خارجی که کمتر ديده شده 
نيز در اين نشســت ها پخش و دربــاره آن ها صحبت 

خواهد شد.

رئيس حوزه هنری استان همچنين از آماده سازی و 
تجهيز سالن چندمنظوره اين مرکز در آينده نزديك 
خبر داد و افزود: با تکميل اين سالن برنامه اکران فيلم 

نيز باکيفيت تر و استانداردتر برگزار خواهد شد.
در ابتــدای اين برنامــه که پنجاه ودومين نشســت 
اکران و تحليل فيلم اين باشــگاه محســوب می شد 
فيلم ســينمايی »اجاره نشين ها« ســاخته داريوش 
مهرجويی با بازی زنده ياد عزت اهلل انتظامی پخش شد 
و ياد و خاطره زنده ياد استاد عزت اهلل انتظامی و سيد 

ضياءالدين دری گرامی داشته شد.
گفتنی است سلسله نشست های اکران و تحليل فيلم، 
عصر سه شــنبه  هر هفته در حوزه هنری يزد برگزار 

می شود.

پخش 7هزار دقیقه فیلم توسط حوزه هنری یزد در یک سال
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معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری خوزستان، از توليد فيلم 
مســتند »هفتاد و يك روز« به نويسندگی احمد معبودی در 

دفتر هنرهای تصويری حوزه هنری استان خبر داد.
شــهريار قلی گشــتی معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری 
خوزستان، از توليد فيلم مستند »هفتاد و يك روز« با مضمونی 
مذهبی در دفتر هنرهای تصويری حوزه هنری خوزستان خبر 
داد و گفت: نويســنده و کارگردان اين مستند احمد معبودی 

است.
وی به موضوع اين فيلم مستند اشاره کرد و افزود: در اين فيلم 
پسری به نام عباس در حالی که هفتاد و يك روز تا محرم باقی 
مانده، تالش می کند که جلوی اجرای مراســم عاشورايی که 

توسط پدرش که شاعر و مداح اهل بيت است را بگيرد.
قلی گشــتی، با بيان اينکه اين فيلم با هدف کشف و پرورش 
اســتعدادهای جوان و حمايت از آثار آن ها تهيه و توليد شده 
اســت، تصريح کرد: مدت زمان اين فيلم مستند 3۰ دقيقه و 
تصويربرداری آن در شــهرک طالقانی شهرستان اهواز انجام 
شــده اســت و تهيه کنندگی آن را حوزه هنری خوزستان بر 

عهده دارد.

به مناســبت ۲۲ مردادماه، روز مقاومت، محفل خاطره گويی »گاهی آســمان« با 
حضور خبرنگاران و مستندسازان جبهه های مقاومت اسالمی برگزار شد.

در اين نشست خبرنگاران و مستندسازان جبهه های مقاومت از جمله جنگ سوريه 
و عراق خاطرات خود را بيان کردند و هم زمان تصاوير و فيلم های مستند توليدی 

آن ها روی پرده نمايش رفت.
مهمان ويژه  اين محفل »منتظر الشرع« مجری و خبرنگار اعالم الحربی عراق بود. 
اين خبرنگار که سه سال در سوريه حضور داشته، در عمليات مختلف در شهرهای 

عراق همچون موصل، بيجی، االنبار و... نيز فعاليت کرده  است.
ديگر مهمان اين محفل حسين همتی خبرنگار ايرانی جبهه مقاومت بود. 

در پايان اين مراسم از »منتظر الشرع«، خبرنگار و مجری اعالم الحربی عراق تقدير 
شــد. محفل »گاهی آســمان« به خاطره گويی مبارزان، رزمندگان و مجاهدانی 

اختصاص دارد که در عرصه های مختلف مقاومت نقش آفرينی کرده اند.

نشست مستندسازان جبهه مقاومت در حوزه هنری قم تولید مستند
 »هفتاد و یک روز« در خوزستان

پخش 7هزار دقیقه فیلم توسط حوزه هنری یزد در یک سال

فيلم کوتــاه »ذبح« بــه نويســندگی و کارگردانی آکو زندکريمی و ســامان 
حسين پور، محصول مشترک حوزه هنری استان کردستان و انجمن سينمای 
جوانان دفتر ســنندج عنوان »بهترين فيلم داســتانی« جشــنواره ملی فيلم 

دانشجويی »دريچه« را از آن خود کرد.
نخستين جشنواره سراسری فيلم های دانشــجويی »دريچه« به همت مرکز 
آموزش عالی علمــی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 48 تهــران، از ۱4 الی ۱7 

شهريور، در 4 بخش  داستانی، مستند، انيميشن و نماهنگ برگزار شد.
فيلم »ذبح« داستان کودکی است که با بيماری سندرم داون دست به گريبان 
است و عالقه و دوستی زيادی با تنها گاوشان دارد. پدر خانواده به دليل مشکالت 
مالی گاو را به منظور ذبح کردن می فروشــد و در اين ميان کودک نقشــه ای 

می کشد.
اين فيلم کوتاه با بازيگری فريدون حامدی، شب بو سليمانی، غفار خالدی، محمد 
قبادی، سامان عبودی، شفيع امينی و تصويربرداری حامد بقائيان، صدابرداری 
محمد توريوريــان، تدوين توفيــق امانی، برنامه ريزی اشــکان ســاعدپناه، 
مديرتوليدی آرمين پورمحمد و طراحی صحنه ايوب شــيخ احمدی در مدت 

زمان ۱3 دقيقه در منطقه اورامان کردستان توليد شده است.

فیلم کوتاه »ذبح« بهترین فیلم جشنواره »دریچه« 

رویدادها                                     
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رئيس حوزه هنری اســتان خوزســتان از رونمايی و اکران مردمی فيلم 
»محمود« نخستين فيلم شهدای مدافع حرم در اهواز خبر داد.

حجت االسالم سيدشهاب الدين طباطبايی رئيس حوزه هنری خوزستان، 
با بيان اين مطلب گفت: فيلم »محمود« نخستين فيلم شهدای مدافع حرم 
کشور است جمعه ۱۶ شهريور با حضور شــهرام قائدی هنرمند برجسته 

سينما، تئاتر و تلويزيون در سينما هالل اهواز اکران  شد.
وی با اشاره به اينکه »محمود« به نويســندگی و کارگردانی علی زهيری 
به مدت زمان 7۰ دقيقه در اهواز تصويربرداری شده است، افزود: اين اثر، 
نخستين فيلم داستانی است که با محوريت شــخصيت يکی از شهدای 
مدافع حرم و بر اساس زندگی شهيد »محمود مراد اسکندری«، از شهدای 
مدافع حرم استان خوزستان توليد شده که در بهمن سال ۹4 در سوريه 

به خيل شهدا پيوست.

فيلم مستند »اسبييد« به کارگردانی حبيب تاجميری در دفتر هنرهای 
تصويری حوزه هنری استان توليد  شد.

اين فيلم که پيرامون يکی از آداب و رسوم ايل بختياری است با هدف کشف 
و پرورش استعدادهای جوان و حمايت از آثار آن ها با مضمونی اجتماعی 

تهيه و توليد شده است.
فيلم »اســبييد« درباره پسربچه ای اســت که به معلم خود قول می دهد 
برای مداوای پای مادرش تخم مرغ محلی ببرد که در بين راه تخم مرغ ها 
می شکنند و او به روســتا برمی گردد، اما به خاطر رسم محلی آن روزگار 
که ســفيدی از خانه خارج نمی کند به همين خاطر کسی به او تخم مرغ 

نمی دهد و ...
فيلم مستند »اسبييد« که تهيه کنندگی آن را حوزه هنری خوزستان بر 
عهده دارد، با مدت زمان ۱۶ دقيقه در روستای سوسن سرخاب شهرستان 

انديکا در استان خوزستان تصويربرداری شده است.

ســاخته های حوزه هنری قم جايزه  بهترين فيلــم، فيلم نامه و فيلم دفاع 
مقدس هجدهمين جشنواره فيلم و عکس استان قم را به خود اختصاص 

دادند.
فيلم داستانی »پيکسل« به کارگردانی سيد محمد طاهری دو جايزه  ويژه  
بخش دفاع مقدس و بهترين فيلم نامه بخش داستانی جشنواره را کسب 
کرد و فيلم کوتاه »سايه های سپيد« به کارگردانی مهدی امينی بهترين 

فيلم بخش داستانی اين جشنواره شد.
شايان ذکر است که ۱۰۰ فيلم کوتاه با موضوعات دفاع مقدس، مدافعان 
حرم، پيشگيری از آســيب های اجتماعی، نماز، حجاب و عفاف، صنعت 
گردشگری و موضوع آزاد در هجدهمين جشنواره  فيلم و عکس استان قم 

با يکديگر به رقابت پرداختند.

»محمود« روایتی از زندگی شهید مدافع حرم

تولید مستند »اسبیید« در حوزه هنری خوزستان 

سه جایزه  جشنواره فیلم و عکس استان برای حوزه هنری قم

                              رویدادها
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کارگاه آموزشــی »ايده، روايت و الهام در فيلم مستند« با حضور مهرداد 
اسکويی فيلم ساز برجسته کشور در کرمان برگزار  شد.

مهرداد اسکويی متولد ۱348 در تهران و فارغ التحصيل رشته کارگردانی 
سينما از دانشکده سينما و تئاتر دانشگاه هنر است.

وی در زمينه فيلمبــرداری، کارگردانی، تحقيق و عکاســی فعاليت های 
مختلفی داشته است.

اسکويی تاکنون ۱5 فيلم را کارگردانی کرده است و بابيش از 43۰ حضور 
ملی، بين المللی و کسب بيش از ۱۰۰ جايزه معتبر، يکی از شخصيت های 

برجسته مستندسازی ايران محسوب می شود.
کارگاه آموزشــی »ايده، روايت و الهام در فيلم مســتند« به همت واحد 
هنرهای تصويری حوزه هنری استان کرمان و با همکاری نگارخانه هومهر 

و مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.

مديرعامل موسسه »بهمن سبز« اعالم کرد بنياد 
شــهيد و امور ايثارگران الزم است طبق دستور 
صادره، سينماهايش را به حوزه هنری واگذار کند 

نه اينکه آنها را تغيير کاربری بدهد.
محمــود کاظمی مديرعامل موسســه فرهنگی 
تبليغاتی »بهمن سبز« وابســته به حوزه هنری 
ســازمان تبليغات اسالمی با اشــاره به وضعيت 
سينماهايی که بايد از ســوی بنياد شهيد و امور 
ايثارگــران در اختيار حوزه هنری قــرار گيرد، 
گفت: چند ماه پيش ليست کاملی از سالن های 
ســينمايی که همچنان در اختيار بنياد شهيد و 
کميته امداد امام خمينــی باقی مانده بود آماده 
شد و با دستوری که از سوی رهبر معظم انقالب 
به اين ۲ نهاد ابالغ شده، سينماهای باقی مانده 

بايد در اختيار حوزه هنری قرار گيرد.
وی ادامــه داد: کميتــه امداد امــام خمينی به 
تعهداتش عمل و سالن های سينمايی خود را به 
حوزه هنری واگذار کرد که شامل سينماهايی در 

مشهد و شيراز بود.
مديرعامل موسسه »بهمن سبز« بيان کرد: بنياد 
شهيد و امور ايثارگران هم سينما نخل خرمشهر 
را در اختيار حوزه هنری قــرار داد اما مهمترين 
سينماهای اين نهاد از جمله سينما ساحل اهواز 
و سينماهای آتالنتيك، قيام و آفريقا در تهران و 
ســينما ايران در اصفهان تا امروز تحويل حوزه 

هنری نشده است.
وی با اعــالم اينکه اين اتفــاق در حالی می افتد 

که رييس بنياد شــهيد و امور ايثارگران نامه و 
دســتورهای الزم را دريافت کرده است، به مهر 
گفت: اينکه چرا اين اتفاق رخ نداده اســت و به 
دستورات عمل نمی شــود نمی دانيم ولی حوزه 

هنری پيگير مساله هست.
کاظمی در پاسخ به اينکه پس چطور برای سينما 
آفريقا تغيير کاربری در نظر گرفته شــده است، 
گفت: بنياد شــهيد و امور ايثارگران از ســوی 
شهرداری برای سينما آفريقا تغيير کاربری گرفته 
تا بتواند اين سينما را تبديل به يك پرديس و يا 
مجتمع فرهنگی-تجاری کند ولی اين امر خارج 
از دستور مربوطه است، حتی مدتی است که برای 
سينما قيام آگهی فروش زده اند که اين هم خارج 

از روال است.
وی تاکيد کرد: مســاله اين است که مقام معظم 
رهبری يك بار دستور می دهند و براساس دستور 
رهبر معظم انقالب سينماهای مورد نظر را بايد 

در اختيار حوزه هنری قرار دهند.
کاظمی در پايان گفت: مساله مهم اين است که 
سينماهايی که در اختيار موسسه »بهمن سبز« 
وابســته به حوزه هنری قرار گرفته، بازســازی، 
مدرن سازی و ســپس به بهره برداری رسيده و 
توانسته اند مخاطبان بسياری را به سينما جذب 
کنند. می توان گفت ســينماهايی که تحويل ما 
داده می شــود، روی آن برنامه ريزی می شود تا 

بتواند به بهترين نحو مورد استفاده قرار گيرد.

کارگاه آموزشی
 »ایده، روایت و الهام در فیلم مستند« در کرمان

رویدادها                                     

مدیرعامل »بهمن سبز« اعالم کرد:

بنیاد شهید در واگذاری سینماهایش تعلل می کند
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در پنجاه و نهمين نشست کافه نقد ملکه صحرا اثر ورنر هرتزوگ که داستان آن در دوران فروپاشی امپراتوری ها و 
تشکيل دولت-ملت ها در خاورميانه می گذرد و بر اساس زندگی »گرترود بل« است در سالن سوره حوزه هنری 

اصفهان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
 پنجاه و نهمين نشســت تابســتانه کافه نقد با نمايش»ملکه صحرا« اثر ورنر هرتزوگ و با حضور پژمان نظرزاده 

نمايش، نقد و بررسی شد.
ملکه صحرا)Queen of the Desert( يك درام تاريخی است که داستان آن در دوران فروپاشی امپراتوری ها 
و تشکيل دولت-ملت ها در خاورميانه می گذرد که بر اساس زندگی»گرترود بل« با بازی نيکول کيدمن ساخته 

شده است.
پژمان نظرزاده در خصوص زمينه اصلی فيلم های »ورنر هرتزوگ« اظهار داشت: معموالً فيلم های ورنر هرتزوگ 
به صورت مواجهه يك شخص يا فرهنگ با فرهنگ و مردمانی ديگر است که به نوعی زمينه اصلی فيلم های اين 

کارگردان است.
وی افزود: اين فيلم نخستين چيزی که به ياد انسان می آورد، فيلم »لورنس عربستان« است که يك فيلم با شکوه 
و ساخته دهه ۶۰ ميالدی است و به نظر می رسد کارگردان سعی کرده بر اساس همان قواعد حرکت کند که البته 

شکست خورده است.
اين پژوهشگر سينما با اشاره به داستان فيلم ادامه داد: فيلم سال ۲۰۱5 منتشر شده و شخصيت »گرترود بل« با 
بازی نيکول کيدمن همانند »کلنل لورنس«، يك شخصيت مرموز در تاريخ انگلستان است و با وجود اين که غرب 
معتقد است اين دو نفر تشکيل دهنده خاورميانه جديد هستند، فيلم سعی می کند از »گرترود بل« شخصيت يك 
فردی که شکست عشقی خورده را نشان دهد که به شرق هزار و يك شب سفر کرده و با حافظ و خيام آشنا می شود.

وی با اشاره به ضعف های فيلم در به تصوير کشيدن ايران گفت: معلوم نيست ورنر هرتزوگ با وجود اين که خودش به 
ايران سفر کرده است چرا ايرانی ها را مردمی نشان  می دهد که به عربی صحبت می کنند و کاله مصری به سر دارند، 
ايران  در اين فيلم فارغ از وضعيت سياسی و جغرافيايی، صرفاً يك باغ است و به جرأت می توان گفت کارگردان يك 

ايران جعلی به نمايش گذاشته است.
نظرزاده تصريح کرد: در اين فيلم با شخصيت ها و فضاهايی مواجه هستيم که عميق نبوده و تصوير درستی به ما ارائه 
نمی دهند و تمام فيلم تحت تأثير شخصيت اصلی داستان قرار دارد به طوری که اگر اين شخصيت اصلی را از فيلم 

بگيريم، اين فضاها می توانند هر جای ديگری باشند و داستان می تواند هر جايی اتفاق بيفتد.
وی خاطرنشــان کرد: قطعاً اين فيلم سفارش شده است و به نظر می رســد مديران کمپانی هاليوودی سازنده يا 

نويسندگان و دست اندرکاران اصلی اين فيلم مديران مايل به تطهير شخصيت اصلی اين فيلم بوده اند.
اين پژوهشگر سينما در پايان با تأکيد بر شــخصيت »گرترود بل« در تاريخ بيان کرد: شخصيت اصلی اين فيلم 
در تاريخ خوش نام نيست و بيشتر از اين که به يك مستشرق معروف باشــد، او را به عنوان يك جاسوس انگليس 
می شناسند همان طور که در مورد کلنل الرنس هم همين حرف زده می شود و اين دو نفر وارد شرق شده و اقدام به 

توطئه می کنند که در اين مورد هيچ شکی نيست.

نمایش یک ایران جعلی در آخرین اثر ورنر هرتزوگ

اعضای هيات علمی يازدهمين دوره جايزه ادبی جالل آل احمد در احکامی توســط وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی 
منصوب شدند.

پس از پيشــنهاد هيات امنای جايزه ادبی جالل آل احمد، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در احکامی، هيات علمی 
يازدهمين دوره اين جايزه را منصوب کرد.

بر اين اساس  سيدعباس صالحی در احکام جداگانه ای، ابوتراب خسروی، مرتضی سرهنگی، مجيد قيصری، حميدرضا 
شعيری، فريدون صديقی، ابراهيم زاهدی مطلق، ملوک السادات حســينی بهشتی و محمد حمزه زاده را به عنوان 

اعضای هيات علمی يازدهمين جايزه ادبی جالل آل احمد منصوب کرد.
يادآور می شود، پيش از اين نيز در احکام ديگری از سوی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمدرضا بايرامی به عنوان 

دبير علمی و مهدی قزلی به عنوان دبير اجرايی يازدهمين جايزه ادبی جالل آل احمد منصوب شده بودند.

 رئیس سازمان سینمایی داور جایزه ادبی جالل آل احمد

                              رویدادها
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واقعه های برجسته دينی و تاريخی از همان آغاز سينما، 
مورد توجه سينماگران قرار گرفت و آثار ماندگاری را به 
تصوير کشيدند که در حافظه تاريخ سينما جايی ويژه 

داشته و دارند.
کارگردانان بزرگی چون گريفيث و ابل گانس از دوران 
سينمای صامت واقعه های تاريخی را توليد و بر پرده 
سينما به تماشا گذاشــتند. تعداد فيلمسازانی که در 
اين عرصه فيلم ساخته اند بسيار زياد است و آوردن نام 

يکايك آنان خود حديث مفصلی است.
درباره زندگانی حضرت موســی، حضرت مســيح و 
ديگر پيامبران فيلم های زيادی ســاخته و مورد توجه 

مخاطبان قرار گرفته است.
به عنــوان نمونه می توان به:»کتــاب آفرينش«، »ده 
فرمان« و فيلــم عظيم »بن هــور« اشــاره کرد که 
گوشــه هايی از زندگی حضرت عيســی را به تصوير 
کشيده است.اين گونه فيلم ها عظمت خاصی دارند که 

تماشاگر را به اعجاز وا می دارد.
فيلم پر مخاطب و محبوب»محمد رسول اهلل« ساخته 
مصطفی عقاد يکی از اين آثار ارزشمند است و با اينکه 
سال ها از توليد آن گذشته، اما هنوز مخاطبان جذب 

آن می شوند.
ســاخت فيلم های مذهبی و تاريخی از رونق نيفتاده 
و هنوز هم در سراســر دنيا از اين نوع آثار توليد شده و 

مورد استقبال واقع می شود.
در ايران نيز گهگاهی چنين آثاری توليد می شود که در 
مقابل فيلم هايی که با اين موضوع ها در جهان ساخته 

می شود قابل مقايسه نيست.
واقعه عظيــم و حزن انگيز عاشــورا ، شــهادت امام 
حســين)ع(، اهل بيت و يارانش بــزرگ ترين و تاثر 
برانگيزترين رويدادهای تاريخ بشريت است. اين واقعه 
عظيم تاثيــر زيادی روی فرهنگ و هنــر ايران زمين 
گذاشته اســت.آيين های مختلف مذهبی در سراسر 
کشور که هر ســاله به مناســبت ماه محرم ، تاسوعا 
و عاشــورا بی وقفه اجرا می شوند نشــان دهنده اين 
تاثيرگذاری است. شعر، داستان، موسيقی و هنرهای 
نمايشی ايران زمين تحت تاثير اين رويداد عظيم آثار 
شــگرفی را خلق کرده و می کنند،آثاری ماندگار که 
همواره در خاطره فرهنگ و هنر ايران مانده و می ماند.با 
توجه به کيفيت و کميت آثاری که در عرصه هنر و ادب 
ايران زمين خلق شده اند، متاسفانه در قاب تلويزيون و 
به خصوص روی پرده سينمای ايران،تصوير اين رويداد 

بزرگ آن گونه که بايد ديده نشده و نمی شود.

ســاخت با تعجيل و بی کيفيــت برنامه هــا و برخی 
سريال های مذهبی با موضوع عاشــورا در تلويزيون، 
هرگز جوابگوی خواسته مردم نيست. مخاطبان دوست 
دارند برنامه ها و سريال هايی با کيفيت و جذاب درباره 

اين واقعه عظيم را به تماشا بنشينند.
در ايران ساخت سريال ها و فيلم های عظيم تاريخی و 
مذهبی همواره با ضعف های شديدی مواجه بوده است.

هر چند که در صدا و سيما چند سريال تاريخی و دينی 
نسبتا خوب توليد شده، اما آنها نيز با نمونه آثار خارجی، 

به ويژه هاليوود قابل قياس نيستند.
سينمای ايران نسبت به تلويزيون بسيار کم کار تر بوده 
و به جز تعداد معدودی که موفق ترين شــان »سفير« 
و »روز واقعه« است،کار چشــمگير ديگری به چشم 

نمی آيد.
ســينماگران ايرانی هرگز نمی توانند بهانه بياورند و 
بگويند اين نوع فيلم ها مخاطب ندارد، زيرا خودشان نيز 
به خوبی می دانند مردم ايران عالقه زيادی به فيلم های 

تاريخی و مذهبی دارند.
مطمئنا، اگر آثاری ضعيــف و بی کيفيت توليد و روی 
پرده بروند، مخاطبان از آنها اســتقبال نخواهند کرد. 
زيرا آنان منتقدانی تيزبين و نکته ســنج هستند و به 
خوبی ضعف فيلم ها را متوجه می شوند. مردم نسبت به 
آثار مذهبی و تاريخی بسيار حساس و سختگير بوده و 
دوست ندارند هرکار ضعيفی را به تماشا بنشينند.آنان 
ســاخت فيلم های ضعيف در اين عرصه را توهين به 
مقدسات و تاريخ کهن ايران می دانند، بنابر اين هرگز 
حاضر نمی شوند برای ديدن اين آثار بی کيفيت پا به 
سالن های تاريك سينما بگذارند. بی شك، اگر فيلمی 
مناسب، با کيفيت و در استانداردهای جهانی در باره 
عاشورای حســينی يا هريك از وقايع دينی و تاريخی 
ساخته شود، مردم برای ديدن آن به سينماها هجوم 

می آورند.
متاسفانه سينمای ايران به خاطر سوءمديريت ها و يکه 
تازی برخی از تهيه کننــدگان، مخاطبان اصلی خود 
را از دست داده اســت. عده ای از مردم ايران به خاطر 
اعتقادات خاص خود، حاضر نيســتند برای ديدن هر 
فيلمی به تنهايی يا همراه با خانواده خويش پا به سينما 
بگذارند، اما اگر فيلم های خوب تاريخی و دينی ساخته 
شــده و روی پرده بروند،آنان دوباره با ســينما آشتی 

خواهند کرد.
مردم جهان، به خصوص ايران دارای ســاليق مختلف 
هستند.برای جذب آنان به سينما بايد انواع فيلم توليد 

و نمايش داده شوند. مطمئنا سينمايی که فقط در يك 
يا دو ژانر فيلم توليد کند و تنوعی در آن وجود نداشته 
باشد،مخاطبان بسياری را از سينماها فراری می دهد 

که داده است.
ســينمای هاليوود به مخاطبان کشور خودش و ديگر 
ملت ها يك بسته متنوع ارائه می دهد تا هر مخاطبی و 
با هر سليقه ای فيلم مورد دلخواه خود را انتخاب کرده و 
به تماشای آن بنشيند.اين حق مخاطب است و بايد به 

اين حق احترام گذاشت.
بسياری از سينماگران ايرانی کمبود امکانات را بهانه 
می کنند که اين قابل قبول نيست، امکانات به حد مکفی 
وجــود دارد، منتها آن تخصص و بــه ويژه ديد هنری 
الزم برای ســاخت فيلم های عظيم دينی ، تاريخی و 

گونه های مختلف سينما وجود ندارد.
هنرمند فيلمســاز با کمترين امکانــات هم می تواند 
فيلمی جذاب و پرمخاطب بســازد.کارگردانان نامی 
و صاحب ســبك دنيا، همواره اول به کيفيت اثر فکر 
کرده و می کنند، بعد به لــوازم الزم.آنان هرگز حاضر 
نيســتند برای اينکه فيلم خود را پرخرج نشان دهند 
از وســايل گران و پرهزينه اضافی استفاده کنند. اگر 
داستان و ساختار فيلم شان احتياج به وسايل سنگين 
و گران داشته باشد،حتما استفاده کرده و بر آن اصرار 
نيز می ورزند، امــا اگر الزم نبود بــه آن حتی فکر هم 

نمی کنند.
برخی از سينماگران ايرانی دوست دارند لوازم اضافی 
و ســنگين در محل فيلمبرداری باشد،در صورتی که 
ساختار فيلم شــان به گونه ای است که احتياج به آنها 
ندارند،اما برای پز دادن و به چشــم ديگران کشيدن، 
اين خرج اضافی و ســنگين را بر بودجه فيلم تحميل 

می کنند.
ماه محرم دوباره از راه رســيد.باز مردم چشــم انتظار 
ماندند تا فيلمی بــا کيفيت را در اين ايــام روی پرده 
سينماها بی وقفه ببينند،اما سال های متمادی است 
که اين چشم انتظاری ادامه دارد و آن طور که از شواهد 

پيداست ادامه پيدا خواهد کرد.
اگر ساخت چنين فيلم هايی همواره در دستور کار وزير 
ارشاد و مديران ســينمايی ادوار مختلف بود،مطمئنا 
الاقل يك فيلم نســبتا خــوب با موضوع عاشــورا يا 
ديگر موضوعات مذهبی برای نمايــش در ايام محرم 
وجود داشت و ســينماها در اين ايام نيز بی مخاطب 

نمی ماندند.

جای خالی واقعه و مکتب عاشورا بر پرده سینمای ایران
سیدرضااورنگ



نشست مشترک 
رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری و    

 معاونت اجتماعی ناجا
سردار نوریان: رویکرد جوان گرایی در حوزه هنری قابل تقدیر است

سردار احمد نوريان معاون اجتماعی نيروی انتظامی کشور 
ضمن بازديد از باشگاه فيلم سوره در نشستی با محمد حمزه 
زاده رئيس سازمان سينمايی حوزه هنری و جمعی از مديران 

اين سازمان به گفتگو نشست. 
وی در اين نشســت ضمن اســتقبال از فضــای فعاليت و 
تالش های حوزه هنری در راســتای ايجــاد و تقويت امنيت 
اجتماعی و رشد فرهنگ و هنر جامعه عنوان کرد: حوزه هنری 
انقالب اسالمی توانسته است با زيرساخت ها و بنيان هايی که 
دارد به موفقيت و دســتاوردهای خوب و ماندگاری در کشور 
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دست يابد. 
وی با بيان اينکــه به معرفی الگوها، اســوه های 
اخالقی و رفتاری پرورش يافتــه در متن انقالب با 
زيان هنر و ســينما نياز داريم خاطر نشان ساخت: 
حوزه هنر بيش از هر جای ديگری قادر اســت اين 

جلوه های رفتاری و اخالقی را تجلی بخشد. 
سردار نوريان ادامه داد: متاســفانه، امروز بعضا، 
در جامعه ما ســلبريتی های مطرح می شــوند که 
بسيار آدم های قدکوتاه هستند و الزم است الگوها و 
سلبريتی های واقعی جامعه معرفی شوند گوهرهايی 
که هويت و محتوا دارند. اين در حالی است بخشی 
از جامعه به مباحث و موضوعات زرد و پيش پا افتاده 
سرگرم شده که متاسفانه، هم گمراه کننده است و 

هم اثرات تخريبی دارد. 
وی با بيان اينکه نســل جوان آگاه و متعهد امروز 
در صحنه حضــور دارند افزود: جوانانی مثل شــما 
سينماگران جوان باشگاه فيلم سوره و حوزه هنری 
که با خودباوری، انگيزه و عشق وارد عرصه شده ايد 
شك نداشته باشيدکارهايتان که با تکيه بر اعتقاد و 
ايمان صورت می پذيرد به عمل صالح تبديل می شود.

معاون اجتماعی نيروی انتظامی کشور در ادامه با 
اشــاره به فعاليت »ناجی هنر« خاطرنشان ساخت: 
ناجا همواره سعی کرده با هدف گذاری های مشخص 
در مســير تقويت امنيت اجتماعی و هنجار پسندی 
جامعه اقداماتی را انجام دهد و از اقدامات و توليد آثار 

هنری در اين راستا حمايت می کند.
وی اضافه کرد: پليس برخاسته از متن مردم است. 
متاسفانه، در معرفی پليس بعضا، مشاهده می شود که 
برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی دنبال جنجال 
آفرينی هســتند و اصل وقايع و ماجراها را منعکس 
نمی کنند. پليس از اين نظرها به نوعی مظلوم واقع 

شده است. 
به گفته وی؛ امنيت، فرايند توليد اجتماعی است 
و همه نهادها و مراکز در جامعه از جمله حوزه هنری 
انقالب اســالمی در ايجاد، توليد و تقويت آن سهيم 

هستند و نقش دارند.
ســردار نوريان يادآور شــد: من به حــوزه هنری 
هميشه عالقه داشــته و دارم. حوزه هنری توانسته 
است با زيرساخت ها و بنيان هايی که دارد به موفقيت 
و دستاوردهای خوب و ماندگاری دست يابد. بويژه، با 
اين گرايش و نگرشی که در سال های اخير در پيش 
گرفته و با رويکرد جوان گرايی و اهتمام به نسل جوان 
انقالبی و متعهد با همه مسئوليت ها و سختی هايش 

حرکتی انقالبی و عالی را آغاز کرده است. 
وی گفت: نيــروی انتظامی با تمــام ظرفيت در 
کنارتان است. استفاده از عنصر هنر و توجه به رسانه 
و ابزارهای ارتباطی نوين در مجموعه پليس همواره، 
مورد توجه و تاکيد ما اســت. همچنان که دشمنان 
در صدد تخريب و تضعيف نظام اســالمی يارگيری 
می کنند و می کوشند با بهره گيری از رسانه های نوين 
و با ايجاد تفرقه و فاصله بين مردم و نظام اســالمی 
به مقاصد شــوم شان برســند ما نيز بايد بکوشيم تا 
با زبان هنر و رســانه با آن ها مقابله نماييم. تخريب 
فرهنگی همه جانبه عليه انقالب و جامعه ما در حال 
انجام است و جرياناتی در داخل و خارج سعی دارند 

کارآمدی نظام اسالمی را زيرسوال ببرند. 
معاون اجتماعی ناجا با بيان اينکه مشــی ما مشی 
رهبری اســت، عنوان کرد: هنرمندان و سينماگران 
بايد نســبت به نقش و جايگاه شــان آگاه باشــند. 
معتقديم با آموزه ها و تعاليم دينی و انتقال درســت 
و هدفمند آن به جامعه در برابــر خيلی از تحرکات 
مزورانه ايستاد. معتقديم اين آموزه ها درست منتقل 

نشده است. 
سردار احمد نوريان تاکيد کرد: مسير جامعه پذيری 
در ســاختارهای اجتماعی درســت هدف گذاری و 
نهادينه نشده است. رفتارها نيازمند اصالح و تحول 
است. در اين راستا پليس هم به موازات ساير نهادها 
و دســتگاه ها ســهم و نقش دارد ولی اگر بخواهيم 

پيام های اثربخش و تاثيرگذار را منتقل نماييئم حتما 
بايد از سازوکار هنر استفاده کنيم.

محمد حمزه زاده در اين نشست با معرفی ساختار 
حوزه هنری و مراکز و موسســات وابسته به سازمان 
سينمايی حوزه به تشريح گوشه هايی از فعاليت ها، 
رويکردها و سياســت های اين نهــاد پرداخت. وی 
در بخشی از سخنانش ضمن اشــاره به لزوم تربيت 
و پرورش نســل جــوان و جديد از ســينماگران و 
فيلمســازان به مراکزی چون باشــگاه فيلم سوره، 
مرکز مستند سوره و مرکز تلويزيون و انيميشن حوزه 
هنری به مثابه پايگاه هايی برای اين هدف عنوان کرد 
و گفت: حوزه هنری در ابعــاد مختلف هنری اعم از 
سينما، شعر و ادبيات، هنرهای تجسمی و نمايشی 
و ... فعال است. حوزه، بخصوص در عرصه ادبيات در 
دوره مديريت آقای مومنی شــريف به خاطر اقبال 
گسترده جامعه از محصوالت و توليدات؛ و حسن نظر 

رهبری انقالب شناخته شده تر شده است.
وی ادامه داد: بخش سينما هميشه در حوزه هنری 
نوعی درخشندگی داشته که با تکيه بر سينماگرانی 
بوده که در فضای حرفــه ای کار می کردند. از حدود 
چند ســال پيش اين مطالبه از سوی دفتر رهبری و 
شورای سياستگذاری حوزه هنری مطرح شده تا در 
اين عرصه نسل جديدی از فيلمسازان تربيت شوند. 
بخش آموزش و باشگاه فيلم سوره و چند مرکز ديگر 
در اين نهاد با هدف توانمندسازی و کشف استعدادها 

در اين راستا، راه اندازی شده است.
به گفته وی، باشــگاه فيلم ســوره برای حمايت، 
راهنمايی و کمك به فيلمسازان جوان تاسيس شده 
تا مسيرهای پرپيچ و خم فيلمسازی از فيلم های کوتاه 
داســتانی تا حرفه ای را بهتر و مطمئن تر طی کنند 
و در اين باشگاه بخشی با عنوان کات)کارگاه تجربه( 
شــکل گرفته که سرپرستی، شناســايی و هدايت 

استعدادهای جوان و نوجوان را بر عهده دارد.
رئيس ســازمان ســينمايی حوزه هنری با بيان 
اينکه هدف مجموعه ايی مثل باشگاه فيلم سوره اين 
اســت که جوانان هنرمند متعهد و انقالبی را با تکيه 
بر آرمان های انقالب فارغ از شــعارها و سروصداها 
تربيت نمايد، خاطرنشــان ســاخت: روندی را که 
اين مجموعه پيموده اميدوار کننده و روشــن است 
و جوانان خوشــفکر، متعهد و با انگيزه بســياری را 
شناســايی کرده که حرف های زيــادی برای گفتن 
دارند و در باره آن ها در آينده بيشتر خواهيم شنيد. 

ســردار نوريان در ادامه، ضمن بازديد از باشــگاه 
فيلم سوره به تماشای تعدادی از توليدات اين مرکز 

نشست.
شايان ذکر است محمد خزاعی تهيه کننده سينما، 
مهدی يارندی سرپرست موسســه ناجی هنر، علی 
قربانی معاون توليد سازمان سينمايی حوزه هنری، 
محمدرضا شفا مديرعامل باشگاه فيلم سوره، سعيد 
کاتبی معاون سينمايی موسســه ناجی هنر، يزدان 
عشــيری مدير روابــط عمومی و محافل ســازمان 
سينمايی حوزه هنری، ســيدمحمد حسينی مدير 
مرکز متن، حســين دارابی مدير گروه هنری کات، 
تعدادی از فيلمسازان باشگاه فيلم سوره و ... از ديگر 

حاضران اين نشست بودند
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رئيس سابق سازمان تبليغات اسالمی گفت: بعد از چند 
دوره برای ارتقای سطح کار در سازمان تبليغات و کسب 
اهداف واال نيازمند يك موتور محرک تازه نفس هستيم. 
رضايت رهبر انقالب از حوزه هنری من را خوشــحال 
می کند؛ زيرا ايشان با تالش خود بر مدار انقالب اهداف 

هنری نظام را مسجل می کنند.
حجت االسالم سيدمهدی خاموشــی، رئيس سابق و 
عضو هيئت امنای ســازمان تبليغات اسالمی، درباره 
فعاليت های صورت گرفته در دوران مديريت ۱7 ساله 
خود در اين نهاد فرهنگی گفت: طــی اين دوران که 
نزديك به دو دهه اســت، تقريبا همه کارهای تعيين 
شــده، تالش های صورت گرفته و اهــداف مد نظرم 
محقق شد. اگر در کار مشکل و نقصانی وجود داشت، 
به طور طبيعی از من اســت و به من ارتباط دارد. بايد 
بدانيم که عقل هيچ انسانی به معنای دقيق کلمه کامل 
نيست و از همين رو بايد دامنه مشورت وسعت داشته 
باشــد و از افراد متخصص و عوامل آگاه بيش از پيش 

نظرخواهی شود.
وی ادامــه داد: ســازمان تبليغات اســالمی از دامنه 
فعاليت متنوعی برخوردار است. در سازمان از جامعه 
مداحان و هيئت های مذهبی گرفته تا حوزه ســينما، 
انيميشن، گرافيك، موســيقی، نمايش، فعاليت های 
مردمی، شبکه های قرآنی و دينی روستايی و شهری، 
دانش آموزی و دانشجويی بايد ساختاربندی و مديريت 
شود؛ به عبارتی مديريت در سازمان تبليغات اسالمی 
يك مديريت »مولتی« و مرکب اســت. در ســازمان 
نمی توان روی يك نقطه متمرکز کرد، بايد همه ابعاد 
مســائل را در نظر گرفت و نياز به اشراف بسيار زياد بر 

روی حوزه های متنوع است.
رئيس سابق سازمان تبليغات اســالمی تصريح کرد: 
از رهبر معظم انقالب بسيار سپاســگزارم که بنده را 
به عنوان مدير اين ســازمان طی اين ۱7 سال انتخاب 
کردند. کار در اين ســازمان بسيار متفاوت و تجربه ای 
تکرار نشدنی بود. در سازمان تبليغات اسالمی با يك 
ميدان وسيع، بزرگ و منحصر به فردی برای فعاليت 
رو به رو شدم، و خوشــحالم که ايشان من را به عنوان 
مسئول، در نظر گرفتند. من مستقيما با حکم ايشان به 
اين سمت نائل آمدم. کسی که با رهبر انقالب مستقيما 
کار کند دشوار است که با کس ديگری کار کند. ايشان 
در کار بسيار صريح صحبت می کنند و حمايت قاطع 
پدرانه از نيروهای خود دارند و چتر واليت را بر سر ما 
می گيرند. از همين رو بايد قدردان خداوند باشم که من 

را با اين نعمت بزرگ، بسيار متنعم کردند.
حجت االسالم خاموشی با بيان اينکه با دادن اين حکم 
و فعاليت در عرصه فرهنگی انفالب اسالمی من عزتمند 
شدم، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب با انتخاب من 
به وجود ما شرف و عزت دادند و فعاليت ها و اجر کارم 
بيش از آن که جنبه و بعد دنيايی داشته باشد، ذخيره 
ای برای آن دنيا و برزخ و قيامت من اســت. کارهايی 
که در دوران مديريت من در سازمان تبليغات صورت 
گرفت، تالش همه سازمان بود. همه کوشش کردند تا 
اهداف تعيين شده مسجل شود. از همين رو اين تالش 
را عبادت می پندارم و اميــدوارم که نزد خداوند مورد 

قبول قرار گيرد.
وی درباره مشکالت و چالش های پيش روی سازمان 
تبليغات به عنوان يکی از متصديــان امر فرهنگ در 
جامعه، گفت: به نظر من بايد مهندســی فرهنگی از 
زيرساخت و کف مجددا شکل بگيرد، متاسفانه امروز 
در عرصه فرهنگ و بسياری از ابعاد آنکه با حوزه های 
ديگر در ارتباط است، از يك به هم ريختگی، بی تدبيری 
و تصميمات غير کارشناسی رنج می بريم. برای اصالح  
اين مشکالت، بسيار تالش کرديم و در طول اين مدت 
بسياری از مشکالت رفع و اهداف تعيين شده محقق 
شد. در کشــور تنوع مســئله وجود دارد، که بايد اين 
موضوعات را به مســئله فرهنگ ربط منطقی بدهيم؛ 
زيرا فرهنگ جنبه معنايی همه آن هاســت. بايد برای 
برون رفت فرهنگ و موضوعات مرتبط با آن از مشکالت 
راه حل های دقيق، همه جانبه با کارکرد باال پيدا کنيم.

عضو هيئت امنای ســازمان تبليغــات تاکيد کرد: در 
دوران فعاليتم مسائل هنری، حوزه سنتی، محصوالت 
فرهنگی، فناوری های نوين، شــبکه ســازی تبليغ، 
شبکه سازی مردمی، و توسعه شيوه های نوين تبليغی 
توفيقات خوبی به دست آورد که همه اين اتفاقات خوب 
ثمره کار تمامی سازمان بود و بنده به عنوان بخشی از 
بدنه ســازمان تبليغات تنها به هدايت و نگاه به جلوی 
آن مشغول بودم، بســياری از کارها ثمره کار جمعی 
و دوستانی است که شبانه روز تالش کردند تا کارهای 

مهمی که در سراسر کشور عملياتی شد محقق شود.
حجت االسالم خاموشی درباره فعاليت حوزه هنری نيز 
گفت: امروز يکی از افتخارات ما بالندگی حوزه هنری 
به عنوان کانون بزرگ هنر انقالب است؛ زمانی که من 
رضايت رهبر انقالب را از حوزه هنری می بينم، بسيار 
خوشحال می شوم. در حوزه هنری هنرمندان انقالب 
اسالمی را محور قرار می دهند. موفقيت حوزه هنری و 
همه دستگاه های مرتبط با سازمان تبليغات گواه تالش 
و اخالص عمل است، در شرايطی که حوزه نشر کتاب 
وضع خوبی ندارد و حالش خوب نيست، انتشاراتی مانند 
سوره مهر، و ســاير مجموعه های انتشاراتی مرتبط با 
سازمان تبليغات در حال رشــد و ارتقاء هستند، اين 
تحرک و رو به رشد بودن در سراسر سازمان قابل ديدن 
است و به ادبيات خاص سازمان تبليغات اسالمی بدل 

شده است.

وی ادامه داد: ما در توليد و عرضه محصوالت فرهنگی 
به يك زبان مشترک رســيده ايم و امروز يك پارچگی 
در جورچين فرهنگ انقالب اســالمی رخ داده است. 
استفاده از نســل جوان در بدنه سازمان و بخش های 
کليدی می تواند به تحرک بيشــتر سازمان تبليغات 
کمك کند. من بسيار در اين فکر بودم که بايد مديريت 
ســازمان تغيير کند. باالخره يکی دو دوره بايد جوان 
ترها بيايند و فکر های جديدی را به راه بيندازند، بايد 
موتور محرک سازمان با قدرت بيشتر به راه بيفتد و اين 
مسئله نيازمند يك مدير تازه نفس است. خوشبختانه، 
امروز جناب حجت االسالم قمی، توسط رهبر انقالب 
انتخاب شدند، جوانی با اين ســابقه، کار را در دست 
گرفتند و ما هم در هيئت امنای سازمان وظيفه خود 
را انجام می دهيم و اميدواريم در مسيری که پيش رو 
داريم بتوانيم کمکی به بهبود شرايط و پيشرفت سازمان 

داشته باشم.
رئيس سابق سازمان تبليغات اسالمی تاکيد کرد: بايد 
بدانيم که مسير مسير ساده ای نيست، همان طور که 
ما برنامه ريزی می کنيم دشــمن دســت روی دست 
نگذاشــته او هم برای ما برنامه ريزی دقيقی دارد، در 
هر جنگی چه جنگ نرم، چه جنگ سرد، چه جنگ در 
عرصه فرهنگ کار پيچيده است، از همين رو بايد خود 
را برای مســائل پيچيده اماده کنيم و از تمام ظرفيت 
ها برای ارتقا سطح فرهنگ استفاده کنيم، در جريان 
دهکده جهانی ما بايد با ايجاد شهر پاک، نشان دهيم 
که چهره واقعی اسالم و جامعه اسالمی چيست، بايد با 
فرهنگ پاک خود جامعه ای را نشان دهيم که با ابعاد 
اسالم ساخته شده است و مقدمه ظهور امام زمان)عج( 
را فراهم کنيم. ما بايد شهر پاک و کشور پاک درست 
کنيم و ان را به رخ جهانيان بکشــيم، مــا بايد ادبيات 
انقالب را نهادينه کنيم و از شهدا که سرمايه ما هستند 

کمك بگيريم تا در اين مسير موفق باشيم.
حجت االسالم خاموشی درباره کارهايی که در دوران 
مديريتش به پايان نرســيد، گفت: من می خواســتم 
پرچم سينمای را بر قله مرتفعی بکوبم، تالش کرديم 
تا همانند غذای حالل، محصوالت فرهنگی پاک توليد 
کنيم و در فراز مرزهای ايران آن ها را عرضه کنيم، در 
اين مســير فعاليت هايی صورت گرفت اما راه بسيار 
است و نياز است تا نيرويی تازه نفس همانند يك موتور 
محرک جديد بيايد و جورچين فرهنگی نظام را رفعت 
خوبی بدهد. اميدوارم اين تالش ها ذخيره آخرتمان 
شــود، همان طور که خداوند در قرآن می فرمايد: َوَما  
اَر اْلِخَرَۀ لَِهَي  نَْيا إاَِلّ لَْهٌو َولَِعــٌب َوإَِنّ الَدّ هِذِه الَْحَياُۀ الُدّ
الَْحَيَواُن  لَْو َکانُوا اين زندگانی چند روزه دنيا )اگر نه در 
پرستش حق و سعادت آخرت صرف شود( افسوس و 
بازيچه ای بيش نيست، و زندگانی اگر مردم بدانند به 
حقيقت  دار آخرت است )که حياتش جاويد و نعمتش 

بی رنج و زوال است(.

رضایت رهبر انقالب از حوزه هنری من را خوشحال می کند

                              گزارش

حجت االسالم خاموشی:
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هيئتی از اهالی سينما کشور عراق متشــکل از کارگردانان، فيلم نامه نويسان و تدوينگران روز دوشنبه ۱۲ 
شهريورماه با حضور در حوزه هنری انقالب اسالمی از بخش های مختلف آن بازديد کردند.

در آغاز برنامه بازديد، اين گروه در باشــگاه فيلم ســوره حضور يافتند و پس از بازديد از بخش های مختلف 
و خيرمقدم به تماشای چند فيلم کوتاه نشستند. حســين دارابی مدير واحد »کات« باشگاه فيلم سوره در 
ابتدای اين جلسه گفت: بسيار خوشحاليم که برادران و خواهران عزيزمان از کشور عراق در باشگاه فيلم سوره 
حضور يافته اند. باشگاه فيلم سوره با هدف اســتعداديابی و زمينه سازی برای رشد کارگردانان و فيلم سازان 
جوان، سعی دارد تا موانع پيش روی آن ها را برداشته و افراد مستعد را که دغدغه هنر انقالب اسالمی دارند 

شناسايی کند.
وی ادامه داد: ما در ساخت فيلم کوتاه، مستند و توليد کليپ و نماهنگ رشد قابل توجهی داشته ايم و امروز 
بيشتر تمرکز ما بر روی ساخت فيلم های داستانی است. فيلم های داستانی عرصه ای بود که نيروهای انقالبی 
کمتر در آن حضور داشتند. به همين جهت، ما سعی کرديم تا با بها دادن به ايده ها پرداختن به فيلم نامه های 

مرتبط، ساخت فيلم های داستانی، سريال و مستند داستانی را در دستور کار قرار دهيم.
پس از صحبت های ابتدايی حســين دارابی، فيلم های علمك،خانه، َولَد،انتراکت، بچه و مرد، ايستاده ايم و 

کودکان باران برای ميهمانان عراقی اکران شد.
پس از بازديد از باشــگاه فيلم سوره، هيئت عراقی بر سر مزار شــهدای غواص حضور يافته و سپس از کتب 
منتشر شده در انتشارات سوره مهر در فروشگاه اين انتشــارات بازديد کردند. همچنين نگارخانه ابوالفضل 
عالی، کارگاه هنری، گنجينه هنرهای تجسمی و حضور در کتابخانه جنگ مکان های ديگری بود که اين گروه 

رسانه ای در آن ها حاضر شدند.

هیئتی از اهالی سینمای عراق از حوزه هنری بازدید کردند

گزارش                                              
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هویزه یک برند است

 سينما هويزه مشهد ۲۲ ارديبهشــت ماه ۱347 با ظرفيت 
۲۲۰۰ صندلی، به عنوان بزرگترين و مجلل ترين ســينما 
در خاورميانه افتتاح شــد. ولی اين روزها توصيفی که برای 
پرديس سينمايی هويزه بعد از بازســــازی در سال ۱3۹۱ 
شنيده می شــود، فراتر است، پرديســی که به گفته رييس 
سازمان ســــينمايی کشــور نمونه اش در تهران هم پيدا 
نمی شود. ســــينما هويزه لقب سومين سينمای کشور را 
يدک می کشد و طی سال های اخير با داشتن کادری مجرب 
توانسته حرف هايی برای گفتن داشته باشد و به عنوان الگو 
برای ساير سينماها مطرح است. اکران های مردمی قدرتمند 
و شايسته شــان هنرمندان و مردم، احترام به مخاطــب در 
طول برگزاری اکران و برنامه متنوع و جذاب از نکاتی اســت 

که پرديس سينمايی هويزه را متمايز ميکند.
همانطور که مستحضريد در يك ســال گذشته دو پرديس 
ســــينمايی مدرن ديگــــر در مراکز تجاری مشــــهد 
راهاندازی شــده اســــت، که در مجموع ۱5 سالن سينما 
به اين شهر اضافه شده، ولی همه ســينماروها ميدانند که 
حس تعلق به سينما موضوع مهمی است و اين پرديس ها با 
وجود مراکز تجاری متعدد نتوانسته اند خللی در مشتريان 
پرديس سينمايی هويزه وارد کنند، چرا که مخاطبان برای 
هدف خريد يا ميل کردن غذا وارد ســينما نميشوند و صرفا 
برای دريافت خوراک فرهنگــــی وارد مجموعه ميشــوند 
و همه اينها موجب اين شــــده است که پرديس سينمايی 
هويزه جايگاه ويژه اي در سينماهاي کشور داشته باشد. اين 
سينما در جذب مخاطب خاص و عام بسيار موفق بوده است 
و مصداق آن استقبال بينظير و فروش ميلياردی فيلمهای 
مثل «باديگارد»، «به وقت شــــام»، «التاری»، «ماجرای 
نيمــــروز» و فيلمهای کمدی روز که سالنها اين سينما را 

مملو از جمعيت ميکند.
پرديس ســينمايی هويزه ميتوانســت صرفا بليت فروشی را 
با هدف سودآوری بيشتر در راس امور کار خود قرار دهد ولی 
هدف اين ســينما جلب رضايت و جذب همه نوع از اقشــار 

حسن کریمی
مردم بوده است. بطور مثال جلســات نقد و مدیر امور سینمایی خراسان رضوی

بررسی فيلمها که توسط روحانيون در اين 
سينما برگزار می شــود، زبانزد عام و خاص 
در مشــهد شده اســت، بطوريکه هر زمان 
از روز وارد مجموعه سينما می شويد حضور 
روحانيون در سينما به چشــم می خورد. 
برگزاری کالســها و کارگاههای آموزشی 
و اکران فيلمهای روز خارجــی با کيفيت 
اســــتاندارد صوتی و تصويــــری تجربه 
ديگری است که بســياری از مردم دوست 
دارند آن را در پرديس سينمای دنبال کنند.

 از ديگــــر نکات حائــــر اهميت ايــن 
مجموعه ســينمايی حضور مســئوالن در 
کنار مردم اســت که اين موضوع از نکات 
مهم اين سينما به شــمار ميرود .پرديس 
ســينمايی هويــزه در طول برگزاری جام 
جهانی فوتبال هم بســيار موفق عمل کرد و 
توانســت با اکران فوتبال ها به نحو شايسته 
موجب نشاط و شــادابی مردم شود. همه 
اينها را کنار هم بگذاريم و جانب انصاف را 
رعايت کنيم، بايد دانســت که اين مجموعه 
ســينمايی با رويکرد حس تعلق و رضايت 
مداری مخاطبان ســينما در شهر مشــهد 
تأثيرگذار بوده اســــت. اين پديده ايی که 
موجب ترغيب شــــهروندان به حضور و 
تمايل در اين مجموعه سينمايی شده است.

و يك سوال يکی از سياســت هايی که در 
ســال های اخير در مشــــهد با جديت و 
البته، با تبليغات زياد دنبال شده اســــت 
افتتاح و بهره برداری از سالن های سينمايی 
در مجتمع های تجاری اســت. برای مثال 
خبری امروز آمده که قرار اســــت تا پايان 
ســال ۹7 ؛ 35 سالن ســينمايی جديد به 
ظرفيت مشــــهد افزوده شــود. قطعا اين 

يك ظرفيت بســيار خوب است اما ســوال 
اين است که آيا سياستگذاری مشــخصی 

نيز در اين زمينه وجود دارد يا خير؟
در واقع بايد پرســيده و بررســی شود که 
پرديس ســينمايی برای جــذب مخاطب 
ايجاد می شود و يا برای خالی نبودن عريضه 
در مجتمع های تجاری؟ به راســتی چند 
درصد افرادی که بــه مجتمع های تجاری 
برای خريد مراجعه ميکنند ممکن اســت 
يکباره متوجه ســالن ســينمايی شوند و 
يکباره هوس کنند که فيلــم هم ببينند؟ 
قطعا اگر تصور سياســــتگذاران از قســم 
دوم باشد مسئله مقداری مضحك اســت. 
اما شــايد هم سياســتگذاران ما درصدد 
هســتند که هوشــمندانه و با نيت قبلی 
مخاطب را به سالن سينمايی آن هم در دل 
يك مجتمع تجاری بکشــانند. اصال از فکر 
مجتمع تجاری هم بيرون بيائيد. فرض کنيد 
آنها می خواهند مخاطــــب را به پرديس 
سينمايی بکشــانند و با همين سياست هم 
به دنبال گســترش پرديس های سينمايی 
هستند. مگر اين شهر ظرفيت چند پرديس 
را دارد؟ مگر سرانه سينماروی در اين شــهر 
چقدر است؟ آيا احساس نياز شده و يا اينکه 
صرفا پراکنش شهری سينماها و سالن های 
سينمايی مدنظر است؟ اگر سياســت دوم 
مدنظر است که بايد تاســف خورد زيرا از 
سالن ســينمايی صرفا به عنوان يك تزئين 
شهری استفاده شده است و اگر هم سياست 
اول دنبال می شود خوب اســت که آمار و 

ارقام در اين زمينه به درستی بيان شود
که برای مثال با احداث چند ســــينمای 

ديگر مشهد اشباع می شود؟



کارگردان مستند »راه طی شده« درباره 
مراحل توليــد اين فيلم بيــان کرد که 
تدوين اين مســتند سينمايی تمام شده 

است.
علی مالقلی پــور درباره مســتند »راه 
طی شــده« که اين روزها مراحل پس از 
توليد را طی می کند، بيان کرد: »راه طی 
شده« يك مستند بلند سينمايی درباره 
مهدی بازرگان اســت که سال گذشته 

فيلمبرداری شد.
وی ادامه داد: به تازگی تدوين اين مستند 
توسط شهاب بشيری پايان يافته و مراحل 
صداگذاری توسط مهرشــاد ملکوتی و 
جلوه های ويژه توسط حسن پيله ور در 
حال انجام اســت و ما اميدواريم زودتر 
مراحل فنی اين مســتند انجام شــود تا 
بتوانيم آن را به دوازدهمين جشــنواره 

»سينماحقيقت« برسانيم.
اين کارگردان با اشــاره به پرداختن به 
شخصيت بازرگان در اين مستند به مهر 
گفت: مهندس بازرگان شخصيت پيچيده 
ای است و تاکنون فيلمی اساسی درباره 

وی ساخته نشده است.
مالقلی پور درباره پروسه تحقيقاتی اين 
مستند نيز عنوان کرد: ۲ سال تحقيق و 

توليد اين مجموعه طول کشيد.

کارگردان مســتند »راه طی شــده« با 
اشــاره به مصاحبه ها برای اين مستند 
اظهار کرد: ما در اين مستند با نزديکان و 
اعضای اسبق نهضت آزادی و افراد ديگری 
گفتگو داشتيم که از جمله آنها می توان 
به محمد توســلی اولين شهردار تهران، 
هاشم صباغيان از معاونان دولت موقت، 
ابوالفضل حکيمی، محمد بسته نگار داماد 
آيت اهلل طالقانی، فريدون سحابی فرزند 
يداهلل سحابی و حامد سحابی فرزند عزت 
اهلل سحابی، ابوالفضل بازرگان برادرزاده 
مهدی بازرگان، اکبر بديع زادگان، نازنين 
بنی اسدی نوه مهدی بازرگان و مجتبی 

مطهری اشاره کرد.
وی در پايان درباره رويکرد اين مســتند 
توضيح داد: اين مستند جزو اولين آثاری 
است که پيرامون يك شخصيت روشنفکر 
مذهبی ســاخته شده اســت و درواقع 
دريچه ورود ما به سياست بازرگان از نگاه 

انديشه وی است.
مســتند ســينمايی »راه طی شده« به 
کارگردانــی علــی مالقلی پــور و تهيه 
کنندگــی امين نــوروزی از محصوالت 

مرکز مستند سوره حوزه هنری است .

مستندی درباره مهدی بازرگان

»ابتذال در سیمنای ایران«

در صنعت ســينما آدم هاي زيــادي کار مي کنند که 
شايسته اين حرفه نيستند و آدم هاي شايسته جايشان 
خالي است، عرصه سينما و فيلمسازي دست آدم هاي 
نامحرم افتاده و کساني مال اين کسب نيستند. سينما 

آدم هاي جاه طلب و خالق خودش را مي خواهد. 
همواره شناخت خط کشــي بين ابتذال و هنر مسئله 
سختي بوده است؛ کسي که در سينما ابتذال را پذيراست 
و کسي که آن را عرضه مي کند. من فکر مي کنم مبتذل 
چيزي است که از فرط استفاده کهنه و فاقد معني شده 
باشد و سطحي باشد. يادم است در کودکي وقتي معلمم 
مشــقي مي گفت و نمي نوشــتم، لحظه آخر با کلمات 
بزرگ و فاصله دار مي نوشتم و بعد بينش را با مداد قرمز 
عالمت مي گذاشــتم تا خودم و معلمم را گول بزنم که 
مشقم را تزئين کردم، احساس مي کنم االن هم بسياري 
از فيلمسازان و همکارانمان دارند همين کار را مي کنند. 
به نظر مي رسد کلي کارشان را با هروسيله اي که دارند 
تزئين مي کنند تا گول بزنند تماشاگر را، يعني در واقع 
نمي خواهند جنس ارزان بســازند، جــز جنس ارزان 

ساختن چيزي بلد نيستند. 
نه فيلم کمدي نه مثاًل شوخي هاي جنسي به ذات خود 
مبتذل نيســتند، فيلمســازان بزرگي هم از اين کارها 
کرده اند ولي خوب ساخته اند و دائم دستاوردهاي جديد 
داشته اند. وودي آلن هم از اين کارها استفاده مي کند، اما 
فاخر. صنف ما مسئوليت سنگيني دارد با ديگر صنوفي 
که نگاه تجاري دارند، فرق مي کنــد، همواره بحث اين 
نيســت که مردم چه مي خواهند ما همان را بســازيم. 
چون مردم فالن فيلم را دوست دارند فقط همان گونه 
ساخته شود، جنبه ديگري هم دارد؛ اينکه فيلمسازان 
و مســئوالن چه فيلم هايي به مردم نشان دادند و ذائقه 
آنها را چگونه تربيت کرده انــد. از طرف ديگر گله مندم 
از جشن ها و جشــنواره هايي که به هر بهانه  يا دليلي به 
صاحبان، بازيگران و عوامل اين فيلم جايزه مي دهند و 
آغوش باز مي کنند. ابتذال فقط به کمدي و اين نوع کارها 
محصور نمي شــود، در هر حالت و شکلي ممکن است 
اتفاق بيفتد. وقتي کاري براي صالح جامعه ساخته نشود 
و دنبال هر نوع کار، شــوخي يا حرکت دست خورده و 
کليشه و تکراري برويم به نظر من مبتذل است. معتقدم 
افرادي که سليقه شان پرورش پيدا کرده است و تربيت 
شده اند، حتي براي خوشگذراني و رها شدن هم دنبال 
هرنوع فيلمي نمي روند. در دوره غير طبيعي اي هستيم، 
اصاًل طبيعي نيســتيم! همه چيز تغيير کرده است. اين 
وضعيت فروش فيلم هايي که شاهدش هستيم، طبيعي 

نيست.

حمید نعمت اهلل

دیدگاه                                              
گفتگونوشت
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اشاره
دومین نشست تخصصی با محور»سینما و خانواده«در 
سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار شد. در این 
نشست دکترسیما فردوسی روانشناس، جبار آذین 
منتقد و مدرس سینما و دکترعبداهلل بیچرانلو استاد 
علوم ارتباطات دانشگاه تهران و عضو هیات علمی 
دانشگاه حضور داشتند. در این نشست تخصصی 
درباره »اثرگذاری سینما بر خانواده«، »آسیب 
شناسی سینمای اجتماعی و خانوادگی ایران«، 
»تاثیر تماشای فیلم ها و سریال های ماهواره ای بر 
اعضای خانواده و لزوم راه اندازی اتاق فکر برای تولید 
آثار خانواده محور در سینمایی ایران« پرداخته شد. 

الناز نعمتی: سينما در کشــور ما تا چه حد بر خانواده 
اثرگذار بوده و آيا سينمای اجتماعی ما توانسته است 
به رسالت اصلی خود در زمينه تاثيرگذاری مثبت بر 

خانواده عمل کند؟ 
جبار آذين: ســينما به عنوان هنر، صنعت و رســانه 
می تواند ابزار مناســبی باشــد برای ايجــاد ارتباط 
اجتماعی و طرح مسايل و مشکالت جامعه و خانواده ها 
که اولين نهاد اجتماعی محســوب می شــوند. ما در 
کشورمان صنعت سينما نداريم و در مورد هنر و رسانه 
بودنش هم جای بحث وجود دارد. اگر به راســتی ما 
هنرمندان کاربلدی داشته باشيم که افزون بر دانش 
و تجربه سينمايی دارای شناخت مناسبی از خانواده 
باشند می توانيم ادعا کنيم که سينمای خانواده محور 
هم در سينما داريم اما پيش از انقالب و پس از انقالب 
فيلم های فراوانی منتســب به خانــواده و جامعه در 
سينمای مان توليد شده اند که آثار اندکی ويژگی های 
جامعه و خانواده هــای ايرانی را بازتــاب داده اند. به 

عبارتی ما در جامعه ای زندگــی می کنيم که دارای 
ويژگی ها و مختصات خاص تحــت عنوان جمهوری 
اسالمی است به اين معنا که ما دارای فرهنگ ايرانی 
اسالمی هستيم و اگر قرار است فيلمی برای مخاطب 
سينما در کشور ايران توليد شــود اين ويژگی ها بايد 
به عنوان بســتر قصه ها لحاظ شــود اما اين اتفاق در 
ســينمای به ندرت افتاده اســت. چرا؟ چون برخی 
جريانات در سينما فارغ از هنر و به واسطه پول و روابط 
و سرمايه وارد اين وادی شــده اند و هيچ نوع آگاهی 
درستی از سينما ندارند. کسانی فيلم های خانوادگی 
و اجتماعی را توليد کرده اند که نه از جامعه شناخت 
درستی داشته اند و نه خانواده های ايرانی را به درستی 
می شناســند. از همين رو اغلب فيلم های سينمايی و 
سريال های تلويزيونی ما فاقد فرهنگ ايرانی و اسالمی 
هستند و در نتيجه، مخاطب نمی تواند با اين نوع آثار 
ارتباط برقرار کند چه برسد به اينکه زندگی خودش را 
در اين آثار به تماشا بنشيند. آنچه در اين آثار به نمايش 

درميايند ربطی به زندگی خانواده های ايرانی ندارد. 
ما ســينمايی تحت عنوان کمدی و خانوادگی داريم 
که نه کمدی اســت و نه خانوادگی چراکه مولفه های 
يك اثر کمدی در اين آثار رعايت نمی شــود. در آثار 
اجتماعی هم وضع به همين منوال است. کاش وقتی 
شناختی از خانواده نداريم دست به ساخت فيلم هايی 
با محوريت خانواده نزنيم. متاسفانه، اين آثار هم بودجه 
و بيت المال را هــدر می دهند و هــم باعث گمراهی 
خانواده ها می شوند. شخصيت های فيلم های خانوادگی 
ما بيش از آنکه ايرانی رفتار کنند، رفتارها، گفتارها و 
عملکردهای شان فرنگی است. خب، معلوم است چنين 
کاراکترهايی نه همدلی برانگيز هستند و نه مخاطب 

می تواند با آنها همراه شــود و قصه هايشان را با عالقه 
دنبال کند. ضمن اينکه در عمده آثاری که درکشــور 
توليد می شود ذائقه و خواست مخاطب در نظر گرفته 
نمی شود يعنی فيلمسازان ما به جای احترام به تفکر 
و خواســت مخاطب بر اســاس تعلقات خاطر خود و 
سودآوری در گيشه فيلم می ســازند. بزرگترين نياز 
مردم و خانواده های ما در جامعه امروز اميد و شادی 
به همراه سرگرمی و تفريح مناسب است اما فيلم های 
به اصطالح کمدی خانوادگی ما با سرعتی عجيب به 
سمت ابتذال حرکت می کنند و برای خانواده ها سخت 
است در کنار فرزندانشان فيلم هايی را تماشا کنند که 
در آن مناسبات خانوادگی و مسائل اخالقی به تمسخر 
گرفته شده است. مشخصا با چنين روندی می توانيم 
نتيجه بگيريم در سينمای مان فيلم های مناسبی برای 

خانواده ها توليد نمی شود. 
عبداهلل بيچرانلو: ســينما دارای ابعاد مختلفی است. 
من بخاطر رشته تخصصی ام ارتباطات از اين منظر به 
سينمای خانوادگی نگاه می کنم. در گذشته رسانه ها 
را بسيار پر قدرت می ديدند و معتقد بودند رسانه ها هر 
پيامی به مخاطب بدهند در او تاثير شــگرفی خواهد 
گذاشــت. اما امروه چنين تصوری وجــود ندارد. اگر 
يك محتوا در فضای ايرانی توليد می شود بايد عاليق 
مخاطب را پوشــش دهد تا اثرش بر مخاطب مشهود 
باشد. يعنی اينطور نيست که ما به هرچه رسانه توليد 
کرد بگوييم اثر گذار بلکه اثرگذاری وقتی است که در 
فرهنگ مشهود باشــد. اينکه مخاطب با کاراکترهای 
يك فيلم احســاس همدلی کند زمينه را برای تاثير 
گذاری فراهم می کند. اصطالح مشهوری در اين زمينه 
وجود دارد به نام همذات پنداری، يعنی اگر مخاطب 

ضرورت»خانواده پژوهی برای سینما« 
در دومین نشست تخصصی»سینما و خانواده« مطرح شد:
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ببيند شخصيت ها و قهرمانان يك فيلم و خانواده ای 
که در اثری ســينمايی به تصوير کشيده شدند شبيه 
خانواده ايرانی اســت و بدور از شــعار نماياننده يك 
خانواده ايرانی اســت و او)مخاطب( می تواند خود را 
بر پرده سينما ببيند با آنها احساس همذات پنداری 
خواهد کرد و در غير اين صورت آن اثر سينمايی فاقد 

اثرگذاری خواهد بود. 
سينما ويژگی های خاص خودش را دارد که اين مديوم 
را از تلويزيون و ســاير رســانه های اجتماعی متمايز 
می کند. به اين معنا که قرار گرفتن در فضای تاريك 
ســينما و در معرض موســيقی، صدا و افکت ها قرار 
گرفتن به خودی خود اثرگذار است. سينما مديومی 
است که به اصطالح علوم ارتباطات می تواند مخاطب 
را در خود غوطه ور کند و زمينــه را تا حدودی برای 
تاثيرگــذاری آماده می کند اما ايــن عامل به تنهايی 
تاثيرگذار نيســت و اگر مخاطب نيازهــای روحی، 
فرهنگی و خواســت خود را در بر پرده سينما نبيند، 

تاثير اوليه هم از دست خواهد رفت. 
نياز جامعه ايرانی با نياز جامعه اروپای و آمريکايی فرق 
دارد. مخاطبی که در ايــران و در وضعيت اجتماعی، 
روانشناختی و فرهنگی با مختصات اين کشور زندگی 
می کند اقتضائات روحی متفاوتی هــم دارد. بعضی 
وقت ها فيلم هايی می بينيم که سکانس به سکانس از 
روی يك اثر هاليوودی کپی شده اند. برای مثال فيلم 
»ادواج به سبك ايرانی« کامال از روی فيلم »ازدواج به 
سبك يونانی« کپی شده است. همينطور، فيلم های 
»کالغ پر«، »چپ دســت« و... اينها آثاری هســتند 
که پالن به پالن کپی شــده اند و فقط در ديالوگ ها 
به قول آقای آذين کمی ايرانيزه شــده و روسری سر 
شخصيت های زن شــده اســت. اما مدل روابط بين 
شــخصيت ها، فرهنگ خانواده ها و عشــق ها درست 
شبيه نمونه هاليوودی هستند. وقتی در فيلمی داستان 
و شــخصيت ها برآمده از فرهنگ و اجتماع ما نباشند 
فرقی نمی کند که چقدر برايش هزينه شده باشد، اين 

اثر درنهايت به دل مخاطب نخواهد نشست. 

سينمای ايران به شدت نيازمند به پژوهش در زمينه 
روانشناختی، مردم شناسی و جامعه شناختی است. 
اينها حداقل حوزه هايی هستند که سينماگران بايد 
با آنها آشنايی نسبی داشــته يا در موردشان مشاوره 
بگيرند. در دنيا نيز کشورهايی در زمينه سينما موفق 
بوده اند که به اين موارد توجه کرده اند. درست است که 
مديون سينما وابسته به جنبه های هنری و تکنيکی 
است ولی وقتی پای ارتباط با مخاطب به ميان آيد بايد 

بدانيم که اقتضائات فرهنگی خود را دارد. 
سواد رسانه ای جامعه در سال های اخير رشد داشته 
است اما ســينما به همان ميزان رشد نداشته است و 
همين عدم تناسب نيز می تواند يکی ديگر از عواملی 

باشد که خانواده ها را از فضای سينما دور کند.
سيما فردوسی: بنظر من بايد به سينما به عنوان يك 
پديده فرهنگی و اجتماعی نگاه کنيم نه ابزاری صرفا 
هنری و تفريحی. مردم ما بسيار سينما را دوست دارند 
و حتی به آن استناد می کنند. مثال می گويند در فالن 
فيلم چنين حرفی را شــنيدم و... يعنی به اين مديوم 
اعتماد دارند و اين تصور وجود دارد که وقتی در فيلمی 
حرفی عنوان می شوند حتی قابل استناد است. اينکه 
بايد سينمای ما بايد با فرهنگ کشورمان سازگار باشد 
کامال درست است اما در کنار آن نياز است هنرمندان 
ســينماگر ما نيز دارای خالقيت باشند و آثار جذاب 
برای خانواده ها خلق کنند. شــما اگر به زندگی مردم 
در همين شهر تهران نگاه کنيد خواهيد ديد که سبك 
زندگی مردم در شــمال شــهر و جنوب شهر چقدر 
متفاوت اســت. مردم در جنوب تهــران نوع ديگری 
زندگی می کنند و حتی تفکرات شــان شکلی ديگری 
است و در شمال شهر تفکرات و حتی آداب رسوم نيز 
متفاوت است. وقتی فاصله طبقاتی در جامعه ای زياد 
باشد شاهد دو سبك کامال متفاوت از زندگی خواهيم 
بود و اينجاست که سينماگران ما بايد سعی کنند همه 
ساليق را پوشش دهند و داستان فيلم در يك شاکله 

قرار گيرد که کاری بس سخت اما جذاب است. 
اخيرا وقتی با سينماگران صحبت می کنيم آنها دليل 

عدم توفيق خود را به گردن خــط قرمزها می اندازند 
و می گويند ما محدوديت داريــم و نمی توانيم آنطور 
که دل مان می خواهد فيلم بســازيم. من اين موضوع 
را تکذيب نمی کنم اما آيا تنهــا دليل عدم توفيق اين 
عزيزان مميزی است؟ مگر در همين سينما ما کم آثار 
ارزشمند و موفق داشته ايم؟ وقتی فيلمنامه ای خوب 
نوشته شود و کارگردان کار خود را به نحو احسن انجام 
دهد در نهايت به اثری منجر می شــود که همه مردم 
جامعه می توانند از تماشــای آن لــذت ببرند و برای 

خانواده ها در کنار تفريح حکم تعلم نيز داشته باشد. 
برای من قابل درک نيســت که يك فيلمســاز بدون 
شناخت کافی از جامعه و خانواده اقدام به ساخت فيلم 
در مورد آنها کند. آن هم جامعه فعلی ما که متاسفانه 
پر از مشکالت اســت. ضمن اينکه فقط طرح مشکل 
در يك فيلم کافی نيست و يك اثر کامل بايد راه حل 
نيز ارائه کند. نوع ديالوگ شــخصيت ها و روابط بين 
آنها بايد شــبيه به روابط در جامعه باشد و هم اگر در 
اين روابط ايراد و اشکالی وجود داشت در فيلم به آن 
اشاره شده و برايش راه حل نيز عنوان شود. در چنين 
سينمايی می توان اميد داشت که خانواده ها با هم برای 
تماشای يك فيلم به سالن سينما بروند و در نهايت با 

دست پر از سينما خارج شوند. 
متاســفانه امروزه برخی از ارزش هــای اجتماعی و 
خانوادگی در جامعه ضعيف شده است و اين موضوع 
در سينما هم ديده می شود. يعنی سينما به جای ارائه 
راه حل خودش هم با اين موج همراه شده است. مثال 
خشونت يکی از آفت های جامعه است و وقتی سينما 
هم مدام ترويج خشونت کند فقط به بدتر شدن قضيه 
دامن زده اســت. طبق تحقيقات روانشناسان ريشه 
بسياری از خشونت ها مخصوصا در کودکان و نوجوانان 
تماشــای فيلم های خشونت آميز اســت. همينطور 
خشونت های خانوادگی بخصوص خشونت عليه زنان. 
بنظر من بسيار ضروری اســت که فيلمسازان حتی 
پيش از نــگارش فيلمنامه در مــورد اين موضوعات 
تحقيق کنند و بخشــی به نام خانواده پژوهشی برای 

گزارش                                              
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سينما راه اندازی شود. ما در زمينه خانواده پژوهش و 
تحقيق بسيار داشته ايم اما سوال اينجاست که کدام 
يك می تواند در خدمت سينما و در خدمت سينمای 
خانواده محور باشــد. به عقيده مــن بهترين راه حل 
ارتباط با دانشگاه هاست. مســلما اگر فيلمسازان ما 
پژوهش را يکی از الويت های شان قرار دهند و با جامعه 
آکادميك لينك شده و با آنها همکاری کنند در آينده 
نزديك اثرات مثبت آنرا در ســينما و تاثير گذاری بر 

مخاطب نيز خواهند ديد. 
فيلمسازان حتی می توانند معضالت جامعه و خانواده 
را با دانشجويان در ميان گذاشته و از آنها بخواهد در آن 
زمينه ها تحقيق کنند. شك نکنيد دانشجويان با دل 
و جان از اين مساله استقبال خواهند کرد چراکه برای 
خودشان و در زمينه تحصيلی شان نيز مفيد خواهد 
بود. سينما موظف است در کنار فراهم کردن ساعات 
خوب و مفرح برای خانواده در ذهن و انديشه آنها نيز 

اثرگذار باشد. 
الناز نعمتی: مثالی در ســينمای ايــران به خاطرتان 
می رسد که به ايده آل هايی که ذکر کرديد نزديك باشد؟ 
سيما فردوســی: راســتش نه. در فيلم ها و سريال ها 
خانواده هايی را می بينيم که شبيه به خانواده های ايرانی 
نيستند و ارتباط هايشان به کلی با آنچه ما در خانواده ها 
می بينيم متفاوت است. يا ارتباط دختر و پس در فيلمها 
به شکلی اســت که هيچ ربطی به فرهنگ ما ندارد. در 
حالی که خانواده ها انتظار دارند اگر هم معضل و مشکلی 
وجود دارد در سينما به آن پرداخته شود نه اينکه به آن 

دامن زده شود و از قبح آن کاسته شود. 
مورد ديگر اينکه جامعه ما هنوز آماده پذيرش تماشای 
آثار سينمايی با پايان باز نيست. مخاطب ايرانی عالقمند 
به تماشای اثری است که ابتدا و انتها داشته باشد و اين 
موضوع بر می گردد به اينکه مخاطب دلش می خواهد 
اگر مشکلی در فيلمی مطرح شد حتما راه حل نيز ارائه 
شود و کارگردان تماشاگر را در ميانه مسير)قصه( رها 

نکند. 
مخاطب سينما بسيار گسترده تر از ساير رسانه هاست 
و اثرگذاری آن هم به همين ميزان بيشتر است. درواقع 
رسانه سينما رسانه ای عام است و بايد از اين رسانه عام 
که مورد عالقه خانواده هاست در جهت آموزش و آگاهی 
آنها نيز بهره برد. سال ها پيش در دهه شصت و هفتاد 
زمانی که من وارد صداوســيما شدم هيچکس موافق 
اين نبود که مسائل روانشناسی را در تلويزيون مطرح 
کرده و در اختيار مخاطبان قرار دهيم. ذهنيت ها به اين 
شکل بود که روانشناسی علمی است که بايد منحصرا 
در دانشگاه ها آموزش داده شود و حتی همکاران خود 
من نيز چنين تفکری داشتند. من با اين تفکر مخالف 
بودم و بســيار با آن جنگيدم و در اين مسير از جرايد و 
روزنامه ها نيز استفاده کردم تا صدايم را به همه برسانم. 
من همواره معتقد بوده و هستم که علم روانشناسی بايد 
به مردم منتقل شود نه اينکه صرفا در دانشگاه و به عده 
ی معدودی تدريس شــود. حاال هم می گويم اين علم 
بايد از دانشگاه بيرون آمده و در اختيار سينما قرار گيرد. 
النازنعمتــی : تا بحال از شــما در ســمت مشــاوره 
روانشناسی فيلم های ســينمايی استفاده شده است؟ 
آيا کارگردان های ما اصال عالقمند به موضوع پژوهش 
و استفاده از کارشناســان جامعه شناس و روانشناس 

هستند؟ 
سيما فردوســی: بله قبال اين اتفاق افتاده اما واقعيت 
اين اســت که کارگردان های ما کم حوصله هســتند. 
در جلســات متعددی با حضور فيلمنامه نويســان و 
کارگردان ها حضور داشــته ام و حس می کنم کســی 
عالقمند به کارهای ريشه ای و بنيادين نيست. اغلب به 
دنبال کاری هستند که به سرعت به اصطالح خودشان 
جمع شود. من حتی اين تعجيل را در رفتار و گفتارشان 
هم ديــده ام. اينکه می خواهند رونــد فيلمبرداری به 
سرعت طی شده و فيلم برای اکران آماده شود. کارهای 
پژوهشی و ريشه ای با تعجيل در تضاد هستند. من فکر 
می کنم تحقيق و پژوهش و کمك گرفتن از مشاوران 
بايد جزو الينفك مراحل توليد يك فيلم سينمايی باشد.

جبار آذين: ضرورت ايجاد کارگروهــی به نام خانواده 
پژوهشی در حوزه سينما حس می شــود. اين مساله 

بسيار مهم است و کاش اجرايی شــود اما متاسفانه به 
داليل مختلفی اين اتفاق نخواهد افتاد و اگر هم اتفاق 
بيفتد صرفا جنبه نمايشی خواهد داشت. سينما برای 
آنکه ملی، مردمی و خانوادگی شود موانع بسياری پيش 
رو دارد. ما در کشورمان سينمای ملی نداريم. البته در 
چندين اثر سينمايی سعی شده است که ويژگی های 
ايرانی لحاظ شــود اما کليت سينمای مان فاقد چنين 
ويژگی است. مهم ترين مانع بر سر سينمای ما برای ملی 
و مردمی و خانوادگی شدن اين است که اساسا سينما 
در کشور ما قانون تبيين شده ای ندارد. در قانون اساسی 
ما کال چند خط در مورد سينما نوشته شده که در آن 
به کاربردها و ويژگی های سينمای ملی اشاره ای نشده 
است. آنچه که در کشــور ما به عنوان قانون در سينما 
تعريف شده است کامال سليقه ای است. در واقع سينما 
در کشور ما قانونمند نيست و به همين دليل اين سينما 

به بازار مکاره شبيه شده اســت که هر کس در آن ساز 
خود را می زند. کسانی کرسی دار سينما شده اند که پيش 
از آنکه منتخب فرهنگ و هنر باشند، منتخب سياست 
هستند. بعضا، ديده ايم افرادی رئيس سازمان سينمايی 
می شوند که حتی از کنار سينما عبور نکرده اند و هيچ 
دانش سينمايی يا هنری ندارند. خب چنين فردی چه 

دستاوردی برای سينما خواهد داشت؟ 
الناز نعمتی: ممکن اســت بســياری از کارگردان ها 
همانطور که خانم دکتر فردوسی اشاره کردند از مميزی 
گله کنند و واقعيت هم اين است که مميزی در سينمای 
ما دســت و پا گير اســت و وقتی هم کارگردان ها به 
مسايل اجتماعی و معضالت خانوادگی می پردازند به 

سياه نمايی محکوم می شوند. 
جبار آذين: بحت مميــزی و خــط قرمزهايی که در 
سينمای ما وجود دارد برخواسته از يك تعريف قانونی 

و تخصصی نيســتند. مديران بر اساس سليقه خود به 
هنر و ســينما نگاه می کنند و اين موضوع هنرمندان 
را دچار سردرگمی کرده اســت. فيلمی در دهه هفتاد 
توليد و حتی اجازه اکران پيدا نمی کند، در دهه هشتاد 
از تلويزيون پخش می شــود.  متولی قانونی سينما در 
کشور وزارت ارشاد است اما سينما در کشور ما ملوک 

الطوايفی اداره می شود. 
ما در سينما کمبود سوژه يا کارگردان هايی که به مسايل 
جامعه و خانواده بپردازنــد  نداريم. برخی از فيلم های 
خانم ها  بنی اعتماد، درخشنده و ميالنی آثاری درخشان 
در زمينه آسيب شناسی جامعه هستند. فيلم »هيس 
دخترها فرياد نمی زنند« يــك اثراجتماعی قابل تامل 
است که به درستی به خانواده ها هشدار می دهد. در مورد 
سياه نمايی بايد بگويم متاسفانه سينمای اجتماعی ما 
حد وسط ندارد. به اين معنا که در برخی از فيلم ها آنقدر 

                              گزارش
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فقر و فالکت و بدبختی نشان داده می شود که مخاطب 
زده می شود و در برخی آثار همه چيز گل و بلبل نمايش 
داده می شود که اين هم واقعيت ندارد.نتيجه نگاه های 
تك بعدی می شود تلخی فزاينده ای که به جامعه تزريق 
می شود آنهم جامعه ای که در برهه زمانی فعلی دچار 
مشکالت است و با گرانی و مسايل ديگر دست و پنجه 

نرم می کند. 
سيما فردوسی: خانواده ها به شدت نياز دارند فيلم هايی 
را تماشــا کنند که زيربنای آنها تعليم بــه کودکان و 
نوجوانان باشد چراکه اغلب خانواده ها در مورد نوع رفتار 
با بچه ها مشکل دارند و ســردرگم هستند. خانواده ها 
نمی دانند در اين موارد بايد از چه کسی سوال کنند و چه 
منبعی داشته باشند. گاهی به برنامه های ماهواره ای و 
گاهی به کتاب هايی متوسل می شوند که در غرب نوشته 
شده و با سبك زندگی ما سازگار نيست. اگر بخواهيم 

ريشــه ای کار کنيم و بزه کاری و اعتياد و خشونت و به 
بيراهه رفتن نوجوانان را کاهش دهيم چاره ای نداريم 
جز تعليم و تربيت که می توانند در فيلم های خانوادگی 

لحاظ شوند. 
اگر خانواده ها بدانند پشت يك فيلم تحقيق و مشاوره و 
پژوهش وجود داشته با خيال راحت به آن فيلم استناد 
کرده از آن می آموزند. خانواده ها مدام از ما می پرسند که 
چگونه بايد با فرزند نوجوان خود برخورد کنند. سينما اما 
مديومی فراگير است و در صورتی که فيلمی با پشتوانه 
تحقيق و مشاوره توليد شود می تواند به خانواده نحوه ی 

صحيح برخورد با فرزندان را آموزش دهد. 
الناز نعمتی: بسياری از خانواده ها برغم اينکه محتوايی 
فيلم های ترکی خوشايندشان نيست عادت به تماشای 
ســريال های ضعيف ترکيه دارند اما در اين سريال ها 
و حتی برخــی از فيلم های وطنی قبــح روابط خارج 
از خانواده از بين رفته اســت. از نظر علم ارتباطات آيا 

تماشای چنين اثاری می تواند در مدت زمان طوالنی 
فرهنگ و سبك زندگی خانواده را عوض کند؟ 

عبداهلل بيچرانلو: پس از ســال 88 کــه فضای جامعه 
ملتهب شد و واکنش جامعه اين بود که به سمت مسايل 
اجتماعی رفته و اين موضوع برای شان اولويت پيدا کرد. 
شــبکه فارســی وان دقيقا دهم مرداد سال 88 شروع 
به کار کرد. اين شبکه بر اساس سه ســال مطالعه راه 
اندازی شد و مديران آن مدعی بودند که اين شبکه بر 
اساس ذائقه مخاطبان ايرانی توليد برنامه خواهد کرد. 
پس از اين شبکه جم کالسيك و... شروع به کار کردند 
و تا سال ها اين شــبکه ها پرطرفدار بودند تا اينکه موج 
شبکه های ماهواره ای فارســی زبان تا حدی خوابيد. 
در حال حاضراين موج در فضــای ويدئويی ادامه پيدا 
کرده است چراکه ريتم ماهواره با ريتم سريع اين روزها 
زندگی خانواده ها سازگار نبود. برای مثال يك سريال 
ترکيه ای دو ســال کش می آيد در حالی که مخاطب 

می تواند کل سريال را در عرض يك روز دانلود کرده و 
در عرض کمتر از يکماه ببيند. پس فضای مجازی ريتم 
زندگی مردم را عوض کرده و به آن شتاب داده است. با 
اين اوصاف مدل مصرف رسانه ای مردم هم عوض شده 
اســت. حتی در حال حاضر کارگردان های سينمای 
ايران هم به دنبال سريال ســازی برای شبکه نمايش 
خانگی هستند چون مردم دوســت دارند سريال را در 
يك پك خريداری کرده و به سرعت تماشا کنند. مردم 
سريال هايی مانند »شهرزاد«، »گلشيفته«، »ساخت 
ايران« و... را خريداری کرده و همه قســمت های آن را 
با سرعت تماشا می کنند. مخاطب وقتی سريالی را در 
عرض مدت کوتاهی می بيند به شدت تاثير پذيری اش 
باال رفته و همان اصطالح غوطه ور شدن که به کار برده 

بودم برايش پيش می آيد. 
خانواده ها در اين فضای شــبه ايزوله قــرار می گيرند 
و در طی چند روز فکر و دغدغه شــان فقط موضوع و 
شخصيت های آن فيلم يا سريال می شود. خب مسلما 

قرار گرفتن در چنين جــوی روی ذهنيت و تفکرات 
اعضای خانواده تاثيــر می گــذارد. در چنين فضايی 
مخاطب ديگر به اين فکر نمی کند که اين قصه ها و روابط 
چقدر به فرهنگ ما شبيه هست يا نيست و فقط به قصه و 
آدم های آن و سرنوشت شان فکر می کند. تکرار تماشای 
چنين سريال هايی باعث می شود اين نوع سبك زندگی 
برای مخاطب عــادی جلوه کرده و قبــح روابط خارج 
از خانواده برای اعضای آن بشــکند. برای مثال شبکه 
فارسی وان اين روند را به آهستگی آغاز کرد. اين شبکه 
در ابتدای فعاليت اش که مقارن با ماه مبارک رمضان 
بود حتی اذان پخش می کرد و يا در روزهای عزاداری 
و شهادت از پخش برنامه ها و سريال های کمدی و شاد 
پرهيز می کرد. فارسی وان با چنين ترفندی مخاطب 
ايرانی و خانواده ها را جذب کرد چراکه خانواده ها حس 
می کردند اين شبکه سالم اســت و می توانند در کنار 
اعضای خانواده برنامه های آن را تماشا کنند. ولی دوز 
اباحه گری اش را کم کم افزايش داد و اين ترفند يعنی 

قبح ريزی تدريجی روی خانوادها اثر گذاشت. 
اين يك روند ده ساله است و جامعه ايران نزديك به ده 
سال در معرض اين شبکه ها بوده و متاسفانه اثرپذيری 

هم داشته است. 
الناز نعمتی: بنظرتان ســينمای ما اين توان را دارد تا 
در مقابل چنين جريانی بايستد؟ بيشتر بنظر می رسد 

سينمای ما سعی دارد خود را شبيه به اين جريان کند.
عبداهلل بيچرانلو: فرمول اساسی در سينمای ايران برای 
فروش تابوشکنی است. اين حرف کامال مستند و نتيجه 
تحقيقی است که پيشتر در قالب يك مقاله منتشر کرده 
ام. اين تابوها لزوما اخالقی نيستند و می توانند سياسی 
و... باشــند. حتی آقای حاتمی کيا هــم وقتی بخواهد 
فيلمش پرفروش باشد بايد تابوشکنی کند. مثال در فيلم 
»به رنگ ارغوان« يك مامور اطالعات به تصوير کشيده 
شده که تمرد می کند. يا مثال داستان فيلم »اخراجی ها« 
نوعی تابوشــکنی در فيلم های دفاع مقدس محسوب 

می شد و به همين خاطرمورد اقبال قرار گرفت.
بســياری از خط قرمز ها در ســينمای ايران به شدت 
سليقه ای هستند و کارگردان های ســينمای ايران با 
نکته سنجی ســراغ تابوهايی می روند که قبال نزديك 
شدن به آنها غيرممکن بود و اما حاال با عوض شدن وزير 
و فالن مسئول سينمايی می توانند به آن نزديك شوند. 
در حال حاضردر فيلم های کمدی اين منوال به شدت 
ديده می شــود. خواننده بودن زن ها يك تابو محسوب 
می شود و کارگردان ها دقيقا به همين خاطر سراغ اين 
موضوع رفته و سعی دارند با ترفندهای مختلف مانند 
دابسمش آن را در فيلم های شــان بگنجانند. در فيلم 
»سارا و آيدا« دو دختر در ماشين آواز دابسمش می کنند 
و... نمونه های از اين دســت در حال حاضر در سينما 
بسيار ديده می شود. ضمن اينکه بخشــی از تاثيرات 
سينما کامال فرامتنی هستند. مانند دنباله روی مردم 
از سبك زندگی سلبريتی ها. مردم صفحات اجتماعی 
سلبريتی ها را دنبال می کنند و مدام در حال پيگيری 
اين هستند که فالن بازيگر يا فوتباليست يا خواننده چه 
مدل لباسی می پوشد، چه چيزهايی خريداری می کند، 
چه تفريحاتی دارد و... اتفاقا برای جوانان حضور فرامتنی 
سلبريتی ها مهم تر است. مثال در همين سريال که آقای 
آذين به آن اشاره کردند دو بازيگر جوان حضور دارند که 
در سريال نوعی پوشش دارند و بيرون از آن نوعی ديگر و 
آنچه برای مخاطب مهم است همان شخصيت حقيقی 

اين بازيگران و سبك زندگی شان است. 



روايتی متفاوت از قيام امام حسين )ع( و تاثير آن 
بر فرهنگ و سبك زندگی شيعيان از گذشته تا 

امروز است.
»کربال جغرافيــای يك تاريخ« بــه کارگردانی 
داريوش ياری و تهيه کنندگــی بهروز مفيد و با 
صدای شهاب حســينی، محصول حوزه هنری 
اســت که اکران آن در جشــنواره فيلم فجر با 
استقبال مخاطبان روبرو شد. »کربال جغرافيای 
يك تاريخ« در فاز نخســت مروری مستند گونه 
بر حرکت حماســی امام حســين )ع( از ابتدا تا 
پس از شهادت در روز عاشورا دارد و در فاز بعدی 
چگونگی عــزاداری در فرهنگ های مختلف در 

جهان را در ماه محرم بررسی می کند.
مشخصات کامل فيلم: داريوش ياري/کارگردان، 
مهدي توکلي زانياني/ دســتيار اول کارگردان، 
مهدي توکلي زانياني/ برنامه ريز،  مريم طريقي 
نژاد/ منشــي صحنه، گــروه فيلمنامه: داريوش 
ياري/ نويســنده و  محمد تهامي نژاد/مشــاور 
فيلمنامه، بازيگران: شهاب حسيني/ راوي، محمد 
عليقلي زاده/ مدير فيلمبرداري، مهدي موسوي 

طراح صحنه و لباس، آرش قاسمي/ صداگذاري 
و ميکس، شــهرام خلج/ طراح چهــره پردازي،  

مقصود ميرهاشمي/ مدير تدارکات
صدای گرم شــهاب حســينی، موسيقی خوب 
مجيد انتظامی و فيلمبرداری مناسب به امتيازها 
و توفيق های اين اثر کمك شايانی کرده و استفاده 
از نشــانه ها، رنگ ها و نمادهای عاشورايی بر اين 
موفقيت افزوده اســت. »کربال، جغرافيای يك 
تاريخ« يك مستند سينمايی ارزشی و جذاب و 
اثری متفاوت و تماشايی در ميان آثار کم تعداد 

عاشورايی سينمای ايران است.

چای روضه
نماهنگ »چای روضه« بــه کارگردانی مهديار 
عقابی با صدای سيدحميدرضا برقعی به مناسبت 

اولين بار در سال گذشته ماه محرم منتشر شد.
»چای روضه« محصول جديد باشگاه فيلم سوره 
حوزه هنری و براساس شــعری به همين نام از 
سيدحميدرضا برقعی، شــاعر آئينی کشورمان 
است. تنظيم و آهنگســازی اين نماهنگ را اميد 

روشــن بين انجام داده اســت. »چای روضه« 
داســتان دختری است که بعد از ســال ها برای 
احيای سنت روضه خانگی مادربزرگش به خانه 
قديمی اش برمی گردد. نماهنگ در فضای دهه ۶۰ 

و ۹۰ می گذرد و در حدود 5 دقيقه است.
مهديار عقابی پيــش از ايــن نماهنگ معروف 
»ارغوان« را برای شهدای مدافع حرم در باشگاه 
فيلم ســوره و با ســرمايه گذاری خانه موسيقی 
بسيج توليد کرده بود و برگزيده بخش نماهنگ 
چهاردهمين جشــنواره مقاومت شــد. عقابی 
همچنين کارگردانی نماهنگ های »بارانی شد«، 
»اشتياق« و »قطار قم- مشــهد« را در کارنامه 

خود دارد.
عوامــل نماهنگ »چــای روضــه« عبارتند از؛ 
نويســنده و کارگردان: مهديار عقابی، شــعر و 
دکلمه: سيدحميدرضا برقعی، آهنگساز و تنظيم 
کننده: اميد روشن بين، بازيگران: نسيم درايش، 
ســامان غنائمی، علی قادری، حامــد خزايی، 
کيميا ماليی، مدير فيلمبــرداری: علی رنجبر، 
طراح صحنــه: حبيب کريم زاده، طــراح گريم: 

کربال جغرافیای یک تاریخ
معرفی چند نمونه از تولیدات عاشورایی سازمان سینمایی حوزه هنری

                              گزارش
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زهرا عبدی پور، مشــاور کارگردان: اميرمهدی 
پوروزيزی، دستيار اول کارگردان: علی مشايخی، 
دســتيار دوم کارگردان: زينب اميــری، مدير 
تدارکات: مصطفی طالييان، دســتيار تدارکات: 
محسن پژمرده، مدير توليد: علی شمس، دستيار 
توليد: علی نصيری، تهيه کننده: محمدرضا شفاه، 

محصول باشگاه فيلم سوره حوزه هنری.
راه دل

مستند »راه دل« از محصوالت مرکز مستند سوره 
به کارگردانی مهدی زمان پور کياسری ساخته 
شده است. مستند » راه دل » عالوه بر به تصوير 
کشيدن حال و هوای پياده روی نجف تا کربالی 
اربعين حسينی، از ظرافت های روحی و معنوی 
مشتی اسماعيل و شوخ طبعی های هميشگی او 

می گويد.
اين مســتند برنده ســيمرغ بلوريــن بهترين 
کارگردانی جشــنواره فيلم فجر شد که روايتی 
جذاب از سفر اربعين »مشتی اسماعيل« پيرمرد 
نابينای شــمالی اســت که پيش از اين او را در 

مستند موفق »مشتی اسماعيل« ديده بوديم.
تصويربردار: سيدحســن حســينی پريشــان، 
صدابردار: ســيدمحمد صادق قاهــری، تدوين: 
حسين نيکذات، صداگذاری: حسن مهدی، تهيه 

کننده: مرکز مستند سوره

آسمان حسينی
مجموعۀ مستند ۱۰ قسمتی آسمان حسين عليه 
السالم به کارگردانی علی قديريان، روايتگر نگاه 
به ۱۰ قاب از ماجرای عاشــورا از منظر حضرت 
زينب سالم اهلل عليها است، يعنی منظر »ما رأيُت 
ااّل جمياًل«. اين ۱۰ قــاب منتخبی از ۲5 تابلوی 
نقاشی است که توسط استاد عبدالحميد قديريان 
به تصوير کشيده شــده اند و بيانگر نگاه آسمانی 
و نورانی به ماجرای کاروان حسينی عليه السالم 

هستند.
معبر

مســتند »معبر« روايتی از اربعين حسينی )ع( 
است.  »معبر« روايت تازه و متفاوتی از پياده روی 
اربعين حسينی اســت، از نگاه هشت سال دفاع 
مقدس و از زاويه ای تازه، که منجر به کشف پيوند 
عميقی ميان اين دو حادثــه بزرگ در قرن اخير 
شده است. در شيوۀ متفاوتی که کارگردان برای 
روايت اين مستند انتخاب کرده، ظرفيت جديدی 
برای بيان بسياری از ناگفته ها درباره »بزرگترين 
اجتماع جهان« و »حماسۀ بزرگ دفاع مقدس« 
پديد آمده و نمای جديدی از هر دو حادثه خلق 
می شود تا مخاطب را به درک اليه های عميق تری 

از هر دو حادثه برساند
در اين مســتند پياده روی عزاداران امام حسين 

)ع( در اربعيــن را بــا دوران جنــگ و حضــور 
رزمنــدکان در دوران دفــاع مقدس مقايســه 
می شود. اين مستند به کارگردانی محمد کرم زاده 
و تهيه کنندگی کوشا اعتمادی مونتاژ موازی شده 
اســت که به نوعی روايت جديدی اســت و تا به 
حال از اين زاويه به اربعين پرداخته نشده است. 
نوعی نمايش ثمره خون های شــهدا اسالم است 
که امروزه به واسطه خون آن ها راه های ورود به 
کربال باز شده است. در اين مستند موارد مشابهی 
را در جبهه ها پيدا شده و با مونتاژ دوباره به روايت 

جديدی تبديل شده است.
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حوزه هنری میزبان شنبه های انقالب با محوریت سینما
سینمای دفاع مقدس پرمخاطب ترین ژانر سینما بوده است

نشست خبری شنبه های انقالب با حضور هنرمندان و کارشناسان 
در حوزه هنری برگزار شد.

سينمای انقالب 4 برابر گذشته ســالن دارد و ۲ برابر فيلم/ منتقد 
ســينمای گذشــته از اندام زنان می نوشــت اما منتقد انقالب از 

سينمای اجتماعی می نويسد
نشست خبری شــنبه های انقالب با موضوع ســينما برگزار شد. 
حجت االسالم قائم مقامی در اين نشست درباره رويکرد و نگاه نو 
به ســينمای انقالب صحبت کرد. او گفت: انقالب تاثير بزرگی بر 
همه سينما مخصوصا سينما داشت و آن را متحول کرد. ما اکنون 
ســينمای متشــخص و نجيبی داريم که در دنيا می توانيم به آن 

افتخار کنيم.
وی افزود: سينمای امروز نمی تواند به گذشته برگردد. ما دنبال چيز 
ديگری هستيم. بايد به تحولی عظيم و معرفت شناسی به موضوع 
قصه و خيال در هنر بپردازيم. بايد متحول شويم و به موضوعی که 
خيال دينی است برسيم. ما از اين حوزه فاصله داريم. دين، خيال 
را ۱۰۰ درصد تابع حقيقت می داند و خيــال را برای ارايه حقيت 
می پذيرد. سينما بايد با افتخار تمام ســيطره دين و واليت آن را 
بر خود بپذيرد. تابعيت دين از چيز ديگر منسوخ شده و دوران آن 

گذشته است. پيام انقالب تبعيت همه چيز از دين است.
ورود جوانان خوش فکر به هنر از اسفند 57 رقم خورد

هوشنگ توکلی سخنران ديگر اين نشست درباره خدمات انقالب به 
سينما صحبت کرد. او گفت: من معلم هنر هستم. اگر به خطا فيلمی 
ساختم يا بازی کردم در حاشيه انگيزه های آموزشی ام بوده است. 

چيزی را هنرمند می بيند که بقيه يا نمی بينند يا کمتر می بينند.
وی تاکيد کرد: سينمای قبل از انقالب نسبتا جوان بود و مربوط به 
آن دوران است. چند فيلمی اســتثنائا تاثيرگذار بود اما بقيه متاثر 
از تعاليم غرب اســت. انقالب حادثه بزرگی بود. خيلی از جوان ها 
عالقمند به هنر بودند اما بخاطر موضوعات ومحدوديت هايش وارد 

نمی شدند.
توکلی گفت: اسفند 57 جريان انبوهی از جوانان سراغ هنر آمدند و 

ما به آموزش آن ها پرداختيم.
او گفت: امروز نتيجه تالش های 4۰ ساله سينما است. ما در حوزه 

خوب پيشرفت کرديم، انرژی هسته ای و سينما.
سينمای قبل از انقالب حتی منشــی صحنه و برنامه ريز نداشت!/

انقالب 4 برابر پهلوی سالن سينما ساخته است
احمد ميرعاليی ســخنران ديگر نشســت درباره زيرساخت های 
سينما از 4۰ سال گذشــته صحبت کرد. او گفت: به زيرساخت ها 
فارق از مفهوم بايد توجه کرد. آقای جوادی آملی گفتند اگر پيغمبر 
امروز مبعوث ميشــد از دوربين به عنوان رســانه تبليغی استفاده 

می کرد.
ميرعاليی تاکيد کرد: جشــنواره ای در دنيا نيســت که دنبال نام 
ايران نگردند. قبل از انقالب زيرســاخت ويژه ای نداشــتيم، حتی 
منشی صحنه، مدير توليد، برنامه ريز و... نداشتيم چون اصال قرار 

نبود ســينمای فنی ای داشته باشيم. 
امروز ساختار های گســترده ای برای 
صدا و تصوير داريم. ما در موسيقی فيلم، 
جلوه های ويژه، گريم و... بسيار متمايز 
بوده ايم. من تهيه کننده سريال موسی 
هستم و با افتخار تمام حرفه های الزم 
در ساخت اين سريال بزرگ را در داخل 
ايران و از بين جوانان خودمان ديده ايم.

وی گفت: قــرار ما و مردم در ســينما 
است. تعداد ســالن های پيش و پس از 
انقالب قابل مقايسه نيســت. از ۱۰۰ 
ســالن ســينما به حدود 4۰۰ سالن 
رســيده ايم. االن تقريبا در هر 3 ماه ۱ 

سالن جديد افتتاح می شود.
مستند در عالی ترين سطح حاکميت 
حمايت می شود/پيشــرفت مستند با 
حمايت ۱۰۰درصــدی حاکميت رقم 

خورده است
محسن يزدی مدير مرکز مستند سوره 
يکی ديگر از ســخنرانان بود. او گفت: 
مستند ايران وضعيت خوبی دارد و امروز 
حتی در داستان و جذابيت با سينمای 

داستانی رقابت می کند.
وی افزود: کيفيت امروز مســتندهای 
ســينمايی اميــدوار کننــده اســت. 
مستندســازهای ما در جشنواره های 
دنيا حضور دارند و مقام می آورند. آنها 

به خوبی ديده می شوند.
يزدی گفت: مســتند بحران در پس از 
انقالب کليد خورد. مستندسازان ما در 
جنگ ها و بحران هــای مختلف حضور 
پيدا کردند و اثرگذار بودند. روايت فتح 
آوينی فقط يکی از آنهاســت که خوب 

ديده شده است.
وی گفت: جشــنواره حقيقت يکی از 
جشنواره های صاحب نام و مهم منطقه 
است. مســتند ۱۰۰درصد با حمايت 
نهادهای حاکميتی به اينجا رســيده 
است. افراد با ســاليق مختلف امروز از 
نهادهای حاکميتــی و دولتی بودجه 
می گيرند و فيلم می سازند. همه حمايت 
می شــوند، فيلم می ســازند و اکران 
می کنند. در همين سال گذشته جلسه 

مستندسازان با رهبر انقالب برگزار شد. 
مستند در عالی ترين سطح در انقالب 
حمايت می شود و حتی شبکه مستند 
يکــی از آورده های ايــن حمايت همه 

جانبه است.
سينمای دفاع مقدس پرمخاطب ترين 
ژانر سينما بوده است/ 8 ميليون ايرانی 
فيلم عقاب ها را روی پرده سينما ديدند

روح اهلل سهرابی درباره سينمای دفاع 
مقدس صحبت کــرد. او گفت: جنگ 
داغ عميقی بر دل مردم گذاشــت اما 
در ادامه ژانر بومی و ملی دفاع مقدس 
در سينمای ما رقم خورد. کارشناسان 
معتقدند اين تنها ژانــر بومی و ملی ما 

است.
ســهرابی گفــت: امــروز ۱۰% آثار 
سينمای 4۰ ساله انقالب مربوط به ژانر 
سينمای دفاع مقدس اســت. اين ژانر 
بيشتر از 3۲۰ فيلم سينمايی در ايران 
اسالمی داشته است. البته بايد هزاران 
فيلم کوتاه ساخته شده اين ژانر را هم 

لحاظ کنيم.
وی افزود: سينمای دفاع مقدس بسيار 
پرمخاطب و پر فروش بوده است. فيلم 
ســينمايی عقاب ها را 8 ميليون ايرانی 

در همان سالهای اکران تماشا کردند.
زن در سينمای گذشــته تصميم گير 
نبود اما ســينمای انقالب کارگردان، 

تهيه کننده و نويسنده زن دارد
مهدی عظيمی سخنران ديگر نشست 
ســينما انقالب بود. او دربــاره تربيت، 
آمــوزش و پژوهش ســينمای انقالب 
صحبت کرد. او گفت: زن در سينمای 
پهلوی نه موثر بود، نه تصميم گير و نه 
صاحب نقش. ما امــروز ده ها و صدها 
کارگردان، نويسنده و تهيه کننده زن 

در سينمای انقالب داريم.
عظيمی گفت: مــا امروز بســترهای 
ديگری بــرای نمايش ســينما داريم. 
شــبکه نمايش خانگــی، ماهواره ها و 
VOD ها امروز اکران کننده ســينما 
هســتند. هرچند تعداد ســالن های 
انقالب قابل قياس بــا دوره پيش از آن 
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نيســت اما زيرســاخت های ديگر نمايش و 
اکران را هم بايد محاسبه و لحاظ کنيم.

وی افزود: امروز نيروی انســانی ســينمای 
انقالب 3۰هزار نفر اســت. قبــل از انقالب 
فقط ۱۰۰۰ نفر درگير سينما بودند. در دوره 
پهلوی فقط 5 مرکز آموزشــی سينما وجود 
داشت، امروز اين عدد 5۰ برابر شده و ما ۲۶۶ 

مرکز آموزشی داريم.
کار منتقد پيش از انقالب، بررسی اندام زنان 
بازيگر بود؛ امروز منتقدان ما نقد اجتماعی 

می نويسند
محمدتقــی فهيــم يکی از ســخنران های 
شــنبه های انقالب بود که درباره رشد نقد 
در ســينمای انقالب صحبت کرد. او گفت: 
ما هيچ جريان نقد در کشور نداشتيم. فقط 
چند نمونه نقد قابل تامــل آنهم از جانب 5 
نفر در دهه 3۰ داشــتيم. در دهه 4۰ همان 
چند منتقد هم بر ســر کيفيت به جان هم 
می افتند. آنموقع عراق نقد تاليفی داشت اما 

ايران چيزی نداشت.
فهيم گفت: مطالب موجود در آن ســالهای 
پيش از انقالب هم بيشتر ترجمه ای و کپی 
برداری شده از غرب اســت و هيچ خبری از 
مولف منتقد ايرانی نبود. ما امروز بايد درباره 
بديهياتی صحبت کنيم که مثل آفتاب روشن 
اســت. منتقدان امروز کجا و کپی برداران و 
مترجمان سابق؟ امروز همه روزنامه هايمان 
صفحه فرهنگی و سينمايی دارند و مجله های 
متعدد آنهم فقط با موضوع ســينما داريم. 
نقد امروز درباره ســينمای اجتماعی است 

در گذشــته آن کســی هم که احيانا تاليف 
می کرد، کمی درباره خالصه داستان فيلم، 
سابقه کارگردان می نوشت و تنها خالقيتش 

در ارايه تحليل ها از اندام زنان بازيگر بود!
اين منتقد سينمايی ادامه داد: آزادی امروز 
در نقد با گذشــته قابل مقايسه نيست. من 
نويســنده روزنامه پيش از انقالب هم بوده 
ام. آن زمان مامور ســاواک در روزنامه بود و 
همان مطلب کوچکم دربــاره فيلم ها را بايد 

تاييد می کرد.
سينمای اجتماعی انقالب همه چيز را تمام 
شده و از دست رفته نمی داند/اميد در عين 

مشکالت ويژگی سينمای امروز است
عزت اهلل ضرغامی، رئيس اســبق رسانه ملی 
گفت: بدون ترديد اگر مــا بخواهيم قبل از 
انقالب و بعد از انقالب اســالمی را مقايسه 
کنيم، حتمــاً افتخارات انقالب اســالمی از 
لحاظ کمی و کيفی برجســته بوده اســت. 
ســينمای ايران امروز آنقدر بزرگ است که 
بتواند جلوی سينمای آمريکا و غرب قد علم 
کند. جشنواره فيلم فجر سال گذشته يکی 
از سال های خوب خود را پشت سر گذاشت 
و فيلم های خوبی در اين جشنواره ارائه شد. 
يکی از بخش هايی که در اين ســال ها رشد 
بسياری کرده است، حوزه نقد است. ما بعد 
از انقالب در حوزه نقد به آزادی بيان دست 

يافتيم.
وی ادامــه داد: در حوزه نقد مــا در جايگاه 
برجسته ای قرار داريم. برخی می گويند که در 
حوزه نقد افراط می کنيم، اما از نظر من افراط 

در حوزه نقد وجود ندارد. ما بعــد از انقالب به اندازه 
کل حکومت پهلوی و قاجار، راهســازی و سازندگی 
داشته ايم. اگر سينمای اجتماعی يك جور پرتوافکنی 
و واقع نمايی باشد و نوعاً مسائل اجتماع را در قالب رويا 
و آرمان به تصوير بکشد که باعث زندگی بهتر مردم 
شود، شايســته خواهد بود. قبل از انقالب آن چيزی 
که مسلط بود، فيلمفارسی بود. سينمای اجتماعی و 
سياســی قبل انقالب خط قرمز بود و در اين قالب به 
هيچ عنوان کاری انجام نمی شد. بعد از انقالب آنقدر 
در اين حوزه ها حرف داريم که قابل شمارش نيست. 
بســياری از فيلم های امروز ما که سياســی نيستند 
رگه هايی از سياســت را درون خود دارند. سينمای 
حاتمی کيا يکــی از باورپذيرتريــن و مهم ترين نوع 
ســينمای ايران اســت. همچنين آقای مجيدی که 
فيلم بچه های آسمان را ساخته اند و من اين فيلم را 

مهم ترين فيلم مجيدی می دانم.
رئيس اسبق رســانه ملی خاطرنشــان کرد: بعد از 
انقالب در حوزه کارگردانی زن ســينما، پيشــرفت 
بسياری داشت. از ســينمای خانم درخشنده گرفته 
که فيلم های بســيار محکمی در حــوزه اجتماعی 
توليد می کنند تا فيلم های خانم تهمينه ميالنی که 
شايد من در بخش هايی با آن مخالفت داشته باشم. 
ســينمای ايران همانطور که همــه می دانند، قبل 
از انقالب نابود شــد و فيلم های خارجی جای آن را 
گرفت. محمدعلی فردين بــه صراحت اعالم کرد که 
سينمای ايران قبل از انقالب نابود شد. به برکت بيان 
امام )ره( سينمای ايران در جهت اعتال پيش رفت. ما 
در چهل سال انقالب مثل دوی امدادی کار کرده ايم. 
اينکه فيلم تنگه ابوقريب اين مقدار می فروشد و فيلم 
ســينمايی هزارپا ۲۰ برابر آن می فروشد، بخاطر کم 
کاری های امثال من در مديريت فرهنگی بوده است.
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اولين نشست شورای راهبری رويداد »رويازی« ايران 
با شناخت اعضا به طور رسمی آغاز به کار کرد.

در اين نشست شورای موســس رويازی »سيد امير 
آقايی« دبير کارگروه رسانه و رشد مرکز همکاری های 
تحول و پيشرفت  رياست جمهوری، »احسان کاوه« 
مدير مرکز تلويزيون و انيميشن حوزه هنری و » پويا 
خديش« نماينده پيك آســا در رويــازی به اعضای 

راهبردی معرفی شدند.
مدير مرکز تلويزيون و انيميشــن حوزه هنری در اين 
نشست با اشاره به ضرورت و اهميت اين رويداد گفت: 
خيلی واضح و مشــخص اســت که اين جلسه از آن 
جلسات نادری است که در حوزه انيميشن اتفاق افتاده 
است. چهار ضلع دانشــگاهی، سياستگذاری، خريدار 
و توليد کننده دور اين ميز جمع شــدند و اين فرصت 
بسيار مغتنم اســت. علت اينکه خيلی از حرف ها به 
صورت عمومی زده می شود همين است که تا االن اين 
فرصت ها نبوده. اميدوارم رويازی بتوانند چنين جمعی 
را خارج از ماموريت اصلی خودش دور هم جمع کند تا 

خيلی از حرف ها گفته شود. 
وی افزود: مهمترين هدف ما در »رويازی« بحث شفاف 
سازی است، شفاف سازی يعنی همين حرف هايی که 
امروز زده شد. اينکه بخش خصوصی وارد کار شده، به 
اين خاطر است که ما )حوزه هنری يا معاونت رياست 
جمهوری( کمتر دخالت کنيــم و اين اتفاق در حوزه 
پيچينگ خودگردان شــود. حمايت هايی که ما بايد 
از انيميشن انجام دهيم ارتباطی به پيچينگ ندارد و 
آن وظيفه همه ما سازمان هايی است که از نفت ارتزاق 
می کنيم و بايد اين اتفاق بيافتد. خود پيچينگ بايد در 
محيط سالم رقابتی و تاحدودی خودگردان رخ دهد. 

او درخصوص سبك کاری اين رويداد هم عنوان کرد: 
در جلسه امروز سوال شد چه انيميشنی مد نظر اين 
رويداد است؟ طبيعتا انيميشــنی که قابليت تجاری 
سازی دارد مد نظر رويداد رويازی است چون بايد در 
محضر کسانی که خريدار و ســفارش دهنده هستند 
عرضه شــود. بحث توليد مشترک خارجی هم مطرح 
شد که بعد از فائق آمدن به مسائل و مشکالت تکنيکی 
و زيرساختی اين رويداد در دوره های بعدی با کمك 
بخش های بين المللی حوزه هنری و بخش های ديگر 

که حتی امســال هم آمادگی پيوستن به اين جمع را 
داشتند، ما از ســفارش دهندگان خارج از کشور نيز 

دعوت خواهيم داشت. 
 مديرمرکز تلويزيون و انيميشن حوزه هنری دررابطه 
با درآمد آثار انيميشن در خارج از ايران گفت: تراکنش 
مالی يك فيلم انيميشــن امريکايی به ارز کشــور ما 
بيش از ۲ – 3 هزار ميلياد تومان اســت، درحالی که 
کل بزاعت سينمای ايران در حال حاضر زير دويست 
ميليارد تومان اســت. رقمی که پنج فيلم سينمايی 
انيميشن در سال می توانند آن را تضمين کنند. يعنی 
اگر پنج فيلم انيميشــن ســينمايی که به خوبی کار 
تجاری در آنها انجام شــده، قراردادهای خوبی بسته 
باشند و در چارچوب ها حرکت کنند می توانند به اين 
رقم برسند. شــما اگر کل سينمای ايران را يك طرف 
بگذاريد و بزاعت اندکی از انيميشــن را هم در طرف 
ديگر بگذاريد از نظر مالی اينها با هم برابری می کنند. 
وی ادامــه داد: در مــورد وضعيت عمومــی جامعه 
انيميشن و وضعيت اقتصادی و اينکه بايد با اقتصادهای 
ديگر گره بخورد، خيلی بحث درستی مطرح شد، اما 
اين جلسه، جلسه شورای راهبری است، يعنی اينکه 
در اينجا همه هرآنچه که در توان مان اســت که برای 
انيميشــن انجام دهيم. رويازی ادعــا نمی کند تمام 
وضعيت موجود را بررســی کرده و اينجا ارائه ميکند، 
نه اينطور نيست. به همين خاطر اين شورای راهبری 
ايجاد شده، پس هرکدام از دوستان تمايل دارند به اين 

قصه کمك کنند، وارد گود شوند.
احسان کاوه صحبت هايش را اينطور به پايان رساند: 
رويازی قرار اســت يك پيچينگ برگــزار کند و من 
حس می کنم اين پيچينگ بايد يك بستر ارجا باشد. 
يعنی فردا اگر کسی ايده ای داشــت، بتوانيم بگوييم 
برو رويازی. شــايد رويــازی عالی نباشــد، اما وجود 
دارد. اگر هنرمندی بخواهــد اثرش را ثبت کند، يا در 
رابطه با ايده هايش صحبت کند يا اصال ياد بگيرد که 
چطور ارتباط برقرار کند، رويازی هست. بدون رويازی 
هيچکدام اين موارد نيســت و اين نبودن ها می شود 
البی ها در يك اتاق در بسته. می شود اينکه مِن حوزه 
هنری در به همراه دوستم يك پروژه را تقسيم می کنم. 
رويازی می خواهد کمك کند اين اتفاق نيافتد. دست 

همه بزرگواران را می فشــاريم تا رويازی در مســير 
درست حرکت کند و عدالت در حوزه توليدات صنعتی 

انيميشن رخ دهد.
علی کاشــفی پور، مدير مرکز حوزه هنری ديجيتال 
هم، در رابطه با اهداف اين سازمان برای حضور در اين 
اتفاق مهم فرهنگی گفت: ما در مجموعه حوزه هنری 
طبق توافق کالن تری که با معاونــت علم و فناوری 
رياست جمهوری داشتيم، برای حمايت از روند جديد 
توليد محتوا و فعاليت های هنری ورود کرديم و يکی 
از بحث های جدی ما در اين ميان توجه به انيميشن 
بود. ايجاد فضاهای کاری که تيم ها در آن مستقر شوند 
و از امکانات پايه ای که در اختيارشان قرار گرفته بدون 
مزاحمتی )که به طور روتين اتفاق می افتد( استفاده 
کنند و از امکانات و منابع موجود که در اختيارشــان 
قرار گرفته به بهترين شکل ممکن بهره ببرند، اتفاق 

مبارکی است که اميدواريم رخ دهد.
شــايان ذکر اســت اعضای راهبردی اين شورا  دکتر 
محمدرضا کريمــی صارمی )مدير کل ســينمايی و 
تئاتر کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان(، 
دکتر ناصر گل محمدی )رئيس دانشکده توليد راديو و 
تلويزيون دانشگاه صدا و سيما(، امير دهستانی )معاون 
انيميشن مرکز گسترش ســينمای مستند و تجربی 
ســازمان تبليغات اســالمی(، محمد سرشار )رئيس 
شــبکه تلويزيونی پويا(، علی کاشفی پور )مدير مرکز 
حوزه هنری ديجيتال ســازمان تبليغات اســالمی(، 
احســان کاوه )مدير مرکــز تلويزيون و انيميشــن 
حوزه هنری(، علی اســکويی )عضــو هيئت مديره 
انجمن صنف کارگری انيميشن استان تهران(، سيد 
محمدمهدی طباطبايی نژاد )مديرعامل مرکز گسترش 
سينمای مستند و تجربی سازمان تبليغات اسالمی(، 
حبيب ايل بيگی )قائــم مقام بنيــاد فاراربی(، دکتر 
علی اکبرعالمی )عضو هيئت علمی دانشــگاه تربيت 
مدرس(، مهدی يادگاری )مديرکل تامين برنامه های 
خارجی و رسانه بين الملل صدا و سيما(، دکتر مهدی 
نيا منش )مديرعامل پيك اســا( و محمدرحيم ليوانی 

)رئيس مرکز صبا( احکام خود را دريافت کردند.

عدالت برای انیمیشن
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»مقدمه ای بر دوران قاجار« عنــوان تازه ترين 
کارگاه سوژه يابی مرکز مستند ســوره، با ارائه 
عباس سليمی نمين در سالن سلمان هراتی حوزه 
هنری برگزار شد. اين کارگاه در جهت شناخت 
هر چه بيشــتر مخاطبان نسبت به دوران قاجار 
در ايران، مقدمه ای بر سلسله نشست سوژه  يابی 
با عنوان »بررســی نقش روشنفکران در نهضت 

مشروطه و پس از آن« است.
عباس ســليمی نمين، مدير دفتــر مطالعات و 
تدوين تاريخ ايران در اين کارگاه درباره بررسی 
تاريخ دوران قاجار گفت: در دوران سقوط قاجار 
انگليســی ها به نحوی رقيب خود يعنی روس ها 
و دربار ايران را فريب دادند که تا ساليان بسيار 
روس ها نمی دانســتند آلت دســت انگليس ها 

شده اند.
اين پژوهشگر پيرامون بررسی اين دوره از تاريخ 
معاصر ايران گفت: بررسی دوران قاجار نيازمند 
يك بازنگری و تغيير رويه نســبت به گذشــته 
است، ما روايتی از قاجار را ارائه ميدهيم که ادامه 
دهنده مسير پهلوی است، به عبارتی ما قاجار را 
از زاويه درست و حقيقی آن نگاه نمی کنيم، يکی 
از مسائلی که با بررسی دوران قاجار همراه است 
اين است که ما برای بررسی دوران قاجار بيشتر 
به دوران انحطاط و فروپاشی آن تمرکز می کنيم 
و نگاه جامعه و همه جانبه گرايی را پيرامون آن 

نداريم.
پيونــد عميقــی در دوران قاجار بيــن مردم و 

حکومت بود
وی ادامه داد: جامعه ايران در زمان قاجار، قبل 
از ورود بيگانگان از شرايط و ويژگی های خاصی 
برخوردار بود که مــی تواند امروز راهگشــای 
برخی مسائل و مشکالت ما باشد، جامعه ايران 
در زمان قاجار وقبل از کشــف نفت، مبتنی به 
نوعی رابطه ميان مــردم وحکومت بود، هرآنچه 
در ايران توليد می شــد بــرای واردات و هزينه 
مصارف شهری سرمايه گذاری می شد و بخشی 
نيز به عنوان ماليات با هدف اداره کشور به دربار 
و دولت پرداخت می شد، مردم به عنوان عامالن 
محرک اقتصادی حامی و پشــتيبان حکومت 
بودنــد از همين رو پيوند عميقــی ميان مردم، 
بازار، روحانيون، صنعتگــران، نظاميان و دولت 

وجود داشت.
اين پژوهشــگر با بيان اين که پيش از کشــف 
نفت، اهميت هندوستان ســبب توجه به ايران 
شد، گفت: پيش از کشف نفت در جنوب ايران، 
انگليس با هدف استعمار به هندوستان آمد و به 
سرمايه عظيمی دســت يافت، از طرفی روسيه 

تزاری به عنوان رقيب انگليس دست به کار شد 
و فعاليت خودش را در منطقه افزايش داد، ايران 
به طور غير مستقيم موردتوجه اين دو کشور قرار 
گرفت زيرا به عنوان حد و مرز منافع انگلستان و 
موقعيت استراتژيك روس ها مطرح شده بود. اما 
بعد از کشف نفت ايران ديگر هدف غير مستقيم 
بيگانگان نبود، بلکــه به دليل جنگ جهانی اول 
نياز به انرژی بسيار زياد شده بود و اهميت نفت 
بر همگان آشــکار بود، زمانی که نفت در ايران 
کشــف شــد، ايران به عنوان هدف اصلی مورد 
توجه روس ها و انگليسی ها قرار گرفت و فضای 

کار آنها نيز تغيير کرد.
ســليمی نمين با بيان اين کــه در زمان قاجار 
توسعه دولت متناسب با نياز جامعه بوده است، 
گفت: مصدق می گويد که قاجار توانايی ساخت 
و توسعه هيچ اداره  و سازمانی را نداشته است، 
در حالی که در زمان قاجار هر اداره و ســازمان 
متناســب با نياز جامعه ايجاد و گســترش می 
يافته از همين رو فســاد و تباهی پول و سرمايه 
در دوران قاجار بســيار کمتر از شــرايط بعد از 
آن بوده اســت، دولت قاجار با دريافت مبلغی از 
مردم اداره ای را ايجاد و کاری را انجام می داده 
اســت به طبع اگر پولی وجود نداشت اين اداره 
تشکيل نمی شد، از طرفی بعد از ورود بيگانگان، 
مقدماتی برای نفوذ مهره های خود و مهره های 
فراماسونری ايجاد شد که بايد در قالب سيستم 

های نوين به دولت القا می شد.
وی ادامه داد: مشــروطه زمانی شکل گرفت که 
دولت مرکزی قدرت الزم را نداشت، انگلستان با 
برنامه ريزی دقيق مسير را به نحوی طراحی کرد 
که دولت نزد مردم ناتوان جلوه کند و مردم ايران 
در خورد بشــکنند، زيرا با واگذاری بخش هايی 
مانند هــرات، عهدنامه گلســتان و ترکمانچای 
مردم ايران به شــدت از دولت مرکــزی نااميد 
شدند، اما انگلستان زمينه سازی کرد تا روسيه 
به امتيازی مانند مناطق تســخير شده برسد تا 
نزد مردم ايران چهره ای سياه نشان داده شود، 
مردم به سفارت روسيه حمله کرده و بسياری از 
ديپلمات های روسيه را کشــتند، اما در نهايت 
مسير به نحوی رفت که مشروطه مقدمه سازی 

شود.
مدير دفتر مطالعــات و تدوين تاريــخ ايران با 
بيان اين که مشــروطه حاصــل نااميدی مردم 
از دولت مرکزی در برابر بيگانــگان بود، گفت: 
مشــروطه حاصل نااميدی و ترس مردم ايران 
دربرابر واگذاری کشــور دربرابر بيگانگان بود، 
انگليســی ها، روس ها را به نحوی فريب دادند 

استبداد پهلوی از انحراف مشروطه متولد شد
سلیمی نمین:

تا چهــره آنها نزد مردم ايران خراب شــود، بعد 
از پيروزی مشــروطه کاری کردند که حکومت 
در برابر مشــروطه خواهان قرار گيرد، ســپس 
مجلس تعطيل شود زيرا می دانستند با دستگاه 
دولت پادشــاهی راحت تر می تــوان کار کرد تا 
سيستم مجزای قضايی و پارلمانی، اما با پيروزی 
مشروطه ســناريوی خود را عوض کرده و بعد از 
دوران محمدعلی شاه و بازگشايی مجلس تماما 
مهره های انگليســی وارد مجلس ملی شدند و 
عمال کار به دســت آنها افتاد، از همين رو بايد 
گفت که اســتبداد زمان پلهــوی نتيجه ورود 
انگليسی ها و فراماسونری به سيستم حکومتی 

ايران است.

گزارش                                              
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»تنگه ابوقریب« خاطرات روزهای جنگ را برایم زنده کرد
گوهر خيرانديش معتقد است خاطرات روزهای 
جنگ با تماشــای فيلم »تنگه ابوقريب« برايش 

زنده شده است.
گوهر خيرانديش که به تماشای فيلم سينمايی 
»تنگه ابوقريب« نشسته، درباره اين فيلم گفت: 
سراسر اين فيلم برای من تداعی کننده سال های 
جنگ بود. حس می کردم در آن لحظه ها حضور 
دارم. ريتم فيلم، بازی ها و کارگردانی درخشان و 
تحسين برانگيز است. زمان جنگ برخی اقوامم به 
جبهه رفته بودند، من توانســتم تصاويری را که 
آنها ســال ها درباره اش صحبت می کردند، روی 

پرده سينما ببينم. 
بازيگر فيلــم »ارتفاع پســت« افــزود: »تنگه 
ابوقريب« فيلمی اســت که شــايد تکرارش به 
اين زودی در سينمای ايران اتفاق نيفتد. چنين 
زحمتی در اين ابعاد و يك جا در سينمای جنگ 
نديده بودم. بيشتر فيلم هايی که تاکنون درباره 
جنگ ساخته شده بيست دقيقه تا نيم ساعت اول 
تماشاگر را درگير می کنند، اما در ادامه معموال 
موفق نيستند. در صورتی که اين فيلم توانست تا 
آخرين لحظه من را درگير کند و اين در سينما 

خيلی دوست داشتنی و لذتبخش است.
خيرانديش اشــاره کرد: تنها نکته ای که سخت 

می توانســتم درکش کنم جغرافيا و محل وقوع 
حوادث فيلم بود. اگرچه می دانستم که همه اينها 
در کشــور خودم رخ داده اما کدام نقطه است؟ 
هر بار که بچه ها به نقطه امن اشاره می کردند و 
می گفتند به اين سمت بياييد يا از آن سمت برويد 
برای من مشــخص نبود کدام قسمت می تواند 
خاکريز و جای امن باشد. دلم می خواست يکی از 
دوربين ها نقطه دوری از محل وقوع جنگ را به 
ما نشان دهد اما تمام مدت کلوزآپ و شات های 
بسته می ديديم و جغرافيا برای ما مشخص نبود. 
به همين خاطر متوجه نمی شدم اين رفت و آمدها 

از کجا به کجا اتفاق می  افتد. 
اين بازيگر ادامه داد: اگــر دوربين کمی باالتر و 
دورتر از محل حادثه و آدم ها را نشــان می داد ما 
می توانستيم از باال ببينيم اينها در چه شرايطی 
قرار گرفته اند، جــز اين مورد واقعــا همه چيز 
»تنگه ابوقريــب« عالی بــود و می توانم بگويم 
دست کارگردان، جلوه های ويژه، صحنه و لباس، 
فيلمبرداری و ... در همــه زمينه ها درد نکند که 
موفق بودند. به همه عوامل فيلم تبريك می گويم، 
تماشاگر در اين فيلم به التهاب جنگ نزديك و 

درگير قصه می شود.

                              گفتگو

گوهر خیراندیش:
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نقد                                                              

رضا يزدانی خواننده و بازيگر معتقد است شخصيت های فيلم سينمايی »تنگه ابوقريب« نمونه های 
عينی در جامعه دارند و فيلم برای طيف وسيعی از مردم قابل درک و باور پذير است.

رضا يزدانی درباره فيلم ســينمايی »تنگه ابوقريب« گفت: تماشای اين فيلم برايم لذتبخش بود، 
»تنگه ابوقريب« اثری خوش ساخت با بازی های باورپذير است. اين فيلم به پشتوانه واقعيتی که 
زمان جنگ رخ داده ساخته شده و برای من به عنوان بيننده همه چيز درست سرجای خود قرار 
داشت. با ديدن اولين سکانس ها، دلم می خواســت پای قصه ای بنشينم که هيچ از آن نمی دانم و 

هرچه فيلم پيش می رفت، من هم بيشتر با آن همراه می شدم.
او ادامه داد: نقطه جذاب فيلم حضور چند کاراکتر با روحيــه و خلقيات متفاوت بود که هر يك از 
آن ها نماينده بخشــی از جامعه بود. فراز و فرودهايی که هنگام شــوخی، تنش، اضطراب و حتی 
موقعيت های حساس بين آنها وجود داشت، شعاری و تصنعی نبود. به همين خاطر همه می توانند 
خودشان را جای کاراکترهای فيلم بگذارند و طيف گسترده ای از مخاطبان با فيلم و شخصيت ها 

همراه شوند.
خواننده سريال »مرگ تدريجی يك رويا« گفت: بازی امير جديدی و جواد عزتی بسيار خوب است، 
حميدرضا آذرنگ عالی است. معلوم است برای تك تك سکانس ها زحمت کشيده شده است. يکی 
از نکاتی که توجه من را جلب کرد اينکه ريتم و فضای فيلم کامال متناسب با حال و هوای جنگ بود.

يزدانی اضافه کرد: با اينکه شما با يك فيلم ســينمايی مواجه هستيد، اما تصاوير به شکلی پشت 
هم قرار می گرفتند که انگار در حال تماشای اتفاقی در همين نزديکی هستيد. به نظر من »تنگه 
ابوقريب« نسبت به بســياری از فيلم های ديگر جنگی که برايشــان هزينه و تبليغات می شود ، 

باورپذيرتر است.
خواننده فيلم »محاکمه در خيابان« ادامه داد: درست است که پروداکشن و عظمت »نجات سرباز 
رايان« در اين فيلم نبود، اما از نظر ساختار بصری،  سرعت باالی اتفاق ها، حرکت دوربين و ريتم 

مناسب، بعضی  سکانس ها من را ياد آن فيلم انداخت.

»تنگه ابوقریب« واقعی، باورپذیر و تماشایی است
رضا یزدانی:
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تعداد فيلم سينمايی، تلويزيونی و سريال های مهمی 
که به صورت مستقيم يا غير مستقيم فرهنگ عاشورا 
و واقعه کربــال را محور اصلی خود قــرار دادند از ۲۰ 
عنوان تجــاوز نمی کند و اين بــرای هنری که وجود 
و بروز خود را مديون انقالب اســالمی اســت، بسيار 
تاسف بار اســت . البته از زوايه ای ديگر می توانيم به 
آثاری که با الهام از ريشــه ها و باورهای عاشورايی در 
سينمای ما توليد شــده اند نگاهی بيندازيم که قطعاً 
بيشترين کاربرد ســينما با اين رويکرد در سينمای 
دفاع مقدس صورت گرفته اســت؛ اما در حالت کلی 
در زمره آثار کرباليی به شــمار نمی آيند زيرا در اين 
آثار، هيچ خبری از خط اصلی واقعه عاشــورا نيست؛ 
اّما به ســبب وجود برخی ســکانس هــا، اِلِمان ها يا 
نمادها که مختص فرهنگ عاشــورا ســت، مخاطب 
برای لحظاتی با حماسه کربال گره می خورد. سکانس 
هايی مانند دسته های عزاداری، تعزيه خوانی، قرائت 
ذکر توسل به امام حسين عليه السالم در لحظات اوج 
داســتان، آب آوردن فرمانده گردان برای رزمندگان 
و... در اين زمينه می تــوان به فيلم هايی چون »پرواز 
در شــب« و »افق« مرحوم مالقلی پور، »حماســه 
مجنون« شــورجه، »بر بال فرشــتگان« شمقدری، 
»نياز« داوودنژاد، »دخيل«ياری، »هامون« مهرجويی، 
»دست های خالی« طالبی، »سلطان« کيميايی، »راه 
طی شده« رافعی، »بال های ســپيد« هاشمی، »به 
خاطر هانيه« پوراحمد، »بازرس ويژه« منصور تهرانی، 

»دل شکسته« علی روئين تن و... اشاره کرد.
اما ما در اين گزارش باهــم به همه اين آثاری که خط 
اصلی آن محوريت عاشــورا و پيام آن اســت نگاهی 

اجمالی می اندازيم .

فيلم سينمايی سفير / ۱3۶۰ 
نخستين فيلم عاشورايی در سينمای ايران مربوط به 
سال های اول انقالب است، سال هايی که سينما می 
خواست پر و بال بگيرد، سال ۱3۶۱ . »سفير« ساختۀ 

فريبرز صالح اســت که در اوايل انقالب اسالمی و در 
دوران جنگ تحميلی ساخته شد و حقيقتاً اثری آبرو 
دار است که بودجه آن را شــهيد کالهدوز تهيه کرده 
بود. حضور بازيگرانی چون عــّزت اهلل مقبلی، فرامرز 
قريبيان، کاظم افرندنيا، موســيقی متن قوی، خوش 
ساختی و لوکيشين های فيلم همگی در باورپذيری 
داستان به مخاطب کمك می کرد تا فضای پر از خيانت 
و ناپاکی زماِن حضرت حسين بن علی)ع( را به درستی 
درک کند. اين فيلم تا مدت ها به عنوان يکی از فيلم 
های مناسبتی در سينماها و تلويزيون به نمايش درمی 
آمد. »سفير« در همان سال به عنوان پرفروش ترين 
فيلم سال لقب گرفت و هنوز هم، هرچند وقت يك بار، 
در روزهای عزاداری پخش می شود و برخی سکانس 

های آن هنوز برای بيننده جذاب است. 
فيلم سينمايی روز واقعه / ۱3۶۰

»روز واقعه«،مشــهورترين و پر خاطــره ترين فيلم 
ســينمايی درباره قيام عاشوراســت. فيلمی که سال 
هاســت به عنوان يك فيلم تأثيرگذار در ايام محرم، 
روانه آنتن می شود. »روز واقعه« به نويسندگی بهرام 
بيضايی و کارگردانی شــهرام اسدی با بازی »عليرضا 
شــجاع نوری«، »الدن مســتوفی« و... درباره جوان 
نصرانی تازه مسلمان شده ای به نام عبداهلل است که 
در شب عروســی اش صدايی می شنود که ديگران از 
شنيدنش عاجزند و در گوشش می پيچد که »آيا ياری 
کننده ای هست که مرا ياری کند؟«. عبداهلل همان دم 
بر می خيزد، عروسی را رها می کند و رهسپار کربال می 
شود و با جملۀ »همۀ حجِت مسلمانی من حسين بن 
علی است«، خود را از شهر و مردمانش که از حسينی 
می گويند که به راه دنيا رفته است، بيرون می کشد و 
جان خود را به بيابان و شن های داغ می سپارد تا منزل 
به منزل به دنبال رد پای او باشد و... . ديالوگ های فاخر 
اثر ، فيلم برداری، ساخت موسيقی، طراحی صحنه و 
لباس و جلوه های ويژه ای که در زمان خود منحصر به 
فرد بود ، »روز واقعه« را به تك مهری ای درخشان در 

آثار دينی مبدل کرد. 

سريال روايت عشق / سال ۱3۶4 

روايت عشق تقريبا اولين ســريال بزرگ درباره کربال 
است که درست به خود فاجعه می پردازد. اين سريال 
در بيدخت گناباد جلوی دوربين رفت و برای همين هم 
اکثر بازيگرانش از اهالی مشهد بودند مثل »انوشيروان 
ارجمند« که نقش ابن سعد را بازی کرد و همين طور 
مرحوم »رضا سعيدی« که ابن زياد بود و نقش کوتاه 

اما موثرش، او را به خيلی ها شناساند. 
روايت تصويری در اين ســريال به شدت تحت تاثير 
فيلم »محمد رسول اهلل« بود. نقش امام حسين)ع( را 
دوربين برعهده گرفته بود و خبری از خويشان و ياران 
امام نبود. سريال، صحنه های جنگی چندانی نداشت 
و اشــقيا روی تپه ای که مثال به ميدان جنگ مشرف 
بود برای هم تعريف مي کردند که چه کسی به ميدان 
آمده و چه می کند. اما در ميان صحنه های ماندگار اين 
سريال، صحنه هايی مانند برهنه شدن غالم سياه)علی 
اوسيوند(، شهادت حر و شهادت خود امام هم در نوع 

خودش تازگی داشت.
 در صحنه پايانی ســريال، دوربين که زاويه ديد نگاه 
امام است در گودال نشسته است و اشقيا با ترس و نيزه 
و شمشير به او نزديك می شوند. شمر، عربده کشان و 
خنجر به دست نزديك می آيد و قاب دوربين شکسته 
و خونين می شود. روايت عشق از سريال های مهجور 
و کمتر ديده شده ای است که به نسبت زمان ساخته 
شدنش که در سال های ميانی جنگ ايران و عراق بود، 

سريالی قابل تامل است. 

سريال شب دهم / ۱38۰ 
سريال »شــب دهم«اثر حســن فتحی تقريبا اولين 
سريال بلند و موفقی اســت که در گروه فيلم و سريال 
شبکه يك سيما درباره واقعه عاشورا ساخته شده است 
و در قالب اجرای تعزيه مستقيما به روايت وقايع آن سال 
ها پرداخت. در »شب دهم« حيدر خوش مرام )با بازی 
درخشان حسين ياری( از لوطی های يکی از محالت 
تهران قديم، دل باختۀ يکی از شاهزاده های قجری )با 
هنرمندی کتايون رياحی( می شود. دختر، شرط ازدواج 
را اجرای ده شب تعزيه در زمانی که از سوی رضاخان 
اجرای مراسم مذهبی ممنوع بود، قرار داده بود و حيدر 

هسم عاشورا از سیمنا و تلویزیون کمرت از 300 ساعت!!

                              دیدگاه

مریم اکبرلو 
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دیدگاه                                              

به اتفاق دوســتانش، جهت اجرای اين خواسته همت 
می گمارد و...

سريال سفر سبز / ۱38۱ 
اين سريال با داستانی از حســين پاکدل، کارگردانی 
حســين لطيفی و تهيه کنندگی مجيد اوجی و بازی 
پارسا پيروزفر، علی نصيريان، محمدرضا شريفی نيا، 
مجيد مظفری، حميده خيرآبادی، الدن مســتوفی، 

امين تارخ، سارا خوئينی ها و... روی آنتن رفت.
داستان اين ســريال روايت زندگی يك زوج مسيحی 
بود که در ســفری به ايران پســربچه ای را به عنوان 
فرزندخوانده با خود می برند. اين پســربچه زمانی که 
۲5 سال ســن دارد با اعتراف پدرخوانده اش پيش از 
مرگ، پی به حقيقت می بــرد و تصميم می گيرد تا به 
ايران برگردد. بخشی از اين وقايع نيز در بستر عزاداری 
های ايام محرم می گذرد و رفت و برگشــت مضمونی 
فيلم ذهن مخاطب را به خوبی با خود همراه می سازد. 

سريال معصوميت از دست رفته 
يك داستان و شخصيت خيالی در بستر اتفاقی تاريخی. 
شــوذب)امين تارخ(، خزانه دار کوفه بــود که اوايل 
از محبان علی)ع( به شــمار می رفت امــا کم کم به 
دستگاه اموی پيوست و از عوامل حکومت شد. چنين 
شخصيتی در تاريخ وجود خارجی ندارد اما ميرباقری 
به بهانه آن توانست اتفاقاتی را که قبل از فاجعه کربال و 
بعدش در کوفه و داراالماره اين شهر می افتاد به تصوير 
بکشد.  شــوذب عمال نقشــی در تغيير حوادث کربال 
نداشت ولی با بازی درخشــان تارخ که خيلی ها را ياد 
»شيخ حسن جوری« سريال سربداران و »ابن سينا«ی 
سريال بوعلی ســينا می انداخت و گريم خيره کننده 
»عبداهلل اسکندری«، نقش باور پذيری شده بود. فضای 
تله تئاتری و روايت در فضای بســته که ماجرای مال 
دوستی و ترس کوفيان را از ابن زياد)داريوش فرهنگ( 
نشان می داد و ترديد و دودلی شوذب را که يار سابق 
علی)ع( بود و حاال می ديد که ابن زياد قصد جان پسر 
علی)ع( را کرده است.  شوذب اگر چه تالش مي کرد تا 
مانع فاجعه کربال شود اما تمايل به مقامش و ترس از 
دست رفتن پستش باعث شده بود تا دستانش بسته 
شود. ميرباقری کوشيده بود تا با ايجاد عشقی مثلثی 
بين سه دين، شوذب مسلمان، ماريای نصرانی)فريبا 
کوثری(، حميرای يهودی)سارا خوئينی ها( سرگردانی 

نقش اول سريال را تشديد کند.

سريال ناتمام ثارا... / ۱38۲ 

پروژه بلندپروازانه ای که بعد از ۱۰۰ دقيقه فيلمبرداری 
متوقف شد. اين سريال که قرار بود در 3۲ قسمت توليد 
شود به دليل برخی چالش ها، متوقف ماند. سريالی که 
در آن 5۰ بازيگر مانند »محمدعلی کشاورز«)معاويه(، 
»جمشــيد مشــايخی«) هانی بن عــروه(، »اکبــر 
عبدی«)وليد(، »عنايت بخشی«)عمر بن سعد(، »رويا 
تيموريان«)ام البنين(، »شهرام حقيقت دوست«)يزيد( 
و »جعفر دهقان«)حر( بازی مي کردند. با وجود اينها، 
اين سريال راه به جايی نبرد تا با تغيير رئيس سازمان و 
رفتن بودجه به سمت سريال مختارنامه و همين طور 
ساخت فيلم »ملك سليمان« توسط »شهريار بحرانی« 

اين سريال، پرونده ای نيمه مختومه پيدا کند. 

سريال فرستاده / ۱38۲ 
جواد شمقدری سريال فرســتاده را به تهيه کنندگی 
محسن علی اکبری برای محرم 8۲ آماده کرده بود که 
البته به پخش برای آن ماه نرسيد و پس از محرم و در 
ايام تعطيالت نوروز در شبکه دو پخش شد، اما داستان 
آن به واقعه عاشورا اشاره مستقيم داشت. سليمان بن 
ابی زرين فرستاده امام حســين )ع( به بصره، حامل 
پيامی از طرف امام به پنج تن از سران بصره بود که پس 
از ورود به بصره در منزل ماريه بنت عبدالقسين، يکی 
از دوستداران امام )ع(، اقامت می کند و در اين ميان با 
به شهادت رسيدن مسلم بن عقيل قصه حال و هوای 
ديگری پيدا می کند. اين سريال با بازی حسين ياری، 
زيبا بروفه و محمود پاک نيت روی آنتن رفت و در زمان 

خودش مخاطبان پر و پا قرصی داشت .

سريال غريبانه / ۱383 
سريال »غريبانه« ســاخته قاســم جعفری از جمله 
ســريال های ديگر تلويزيون اســت که سال 83 روی 
آنتن رفت. حســن جوهرچی، غالمحســين لطفی، 
حسن اسدی، مهدی ســلوکی، پرستو گلستانی، علی 
منصوری، عزت اهلل مهرآوران و... در اين ســريال بازی 
کرده اند. غريبانه درباره رويارويــی دو گروه وفاداران 
کربال و فراموش کنندگان واقعه عظيم عاشوراســت؛ 
افرادی که بــرای احيای حق و عدالــت می جنگند و 
کسانی که قصد قربانی کردن عدالت ، به خاطر مصالح 

شخصی خود دارند.

سريال طفالن مسلم / ۱38۶ 
ســريال طفــالن مســلم ســاخته ســيدمجتبی 

ياســينی محصول شبکه الکوثر- شــبکه عرب زبانان 
صداوسيماست. سريال روايت دو پسر مسلم در کوفه و 
شهادتشان است. ياسينی سعی کرد از اين فضا سريالی 
تاريخی بســازد که به تبعيت از سريال های ميرباقری 
چاشنی عشــق ســالفه و غالم ابن حارث هم داشت. 
»طفالن مســلم« با وجود ۹ بار بازنويسی و بازی مؤثر 
جهانگير الماسی در نقش قاضی شريح، قاضی کوفه که 
نقش منفی اش خيلی ها را ياد نقش منفی اش در پس 
از باران می انداخت، در مابقی نقش ها دچار افت شــد. 
شايد اوج اين افت در شــخصيت پردازی و قصه سازی 
برای ابراهيم و محمد، دو پسر مسلم بود که نه، چندان 
همراهی مخاطب را در پی داشت و نه فضای به شدت 

مثبتشان، مخاطب را تحت تأثير قرار می داد.

سريال آخرين دعوت / ۱387 
سريالی که در ماشين زمان، زمان حال را به محرم ۶۱ 
پيوند داده بود و  حسين سهيلی زاده سعی کرد از اين 
تلفيق، فضايی متفاوت بسازد. يوسف )فرامرز قريبيان( 
نماينده سابق مجلس در جاده ای به طور اتفاقی سر از 
کوفه سال ۶۱ هجری درمی آورد. کوفه ای که در آستانه 
مهمان کشی است. اين فضا تقريباً شبيه همان فضايی 
بود که قريبيان در فيلم سفير )۱3۶۱/ فريبرز صالح( 
تجربه کرده بود. او آنجا نقش قيس بن مسهر سفير امام 
حسين )ع( را بازی کرد که در کوفه غريبه بود و اينجا 
در آخرين دعوت هم نقش مردی غريبه در کوفه را بازی 
می کرد. سريال ۱3 قسمتی ســهيلی زاده برش هايی 
مداوم بين زمان گذشته، قصه يوسف در کوفه و زمان 

حال و تالش نزديکان يوسف برای پيدا کردن او بود. 
فيلم سينمايی عصر روز دهم / ۱387 /  مجتبی راعی

در خالصه داستان فيلم با نقش آفرينی هانيه توسلی 
و احمد مهران فر آمده اســت: دکتر مريم شيرازی با 
گروهی از پزشــکان هالل احمر برای کمك به مردم 
عراق عازم اين کشور می شــود و تصميم به جستجو 

برای يافتن خواهر گمشده اش می گيرد که... 
فيلم اگرچه در کربالی امروزی تصويربرداری شــده و 
فيلمنامه لحظات دلنشين خاصی دارد ، اما در روايت 
کلی توفيــق چندانی در جذب مخاطــب پيدا نکرد و 
فقط بهانــه ای برای بازگو کردن و يادآوری حماســه 

عاشورا بود. 

سريال مختارنامه / ۱388
پرهزينه ترين سريال تاريخ تلويزيون ايران که به ماجرای 
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»سرو زیر آب« 10 دقیقه کوتاه شد

کارگردان فيلم سينمايی»ســرو زير آب« گفت که ايــن فيلم ۱۰ دقيقه 
کوتاه تر از نسخه سی وششمين جشنواره ملی فيلم فجر اکران می شود.

محمدعلی باشه آهنگر کارگردان فيلم سينمايی »سرو زير آب« درباره زمان 
اکران اين فيلم سينمايی گفت: طبق آخرين برنامه ريزی های انجام شده، قرار 
است فيلم سينمايی»سرو زير آب« بعد از ماه محرم و صفر و در آبان ماه اکران 

خود را آغاز کند.
وی درباره پيش بينی خود از اکران  اين فيلم سينمايی، بيان کرد: موفقيت 
اکران يك فيلم به عوامل بســياری چون پخش کننده مناسب، زمان اکران، 
تبليغات گسترده و تيزرهای تلويزيونی وابسته است و با شرايط حال حاضر 
سينمای ايران پيش بينی فروش برای يك فيلم سينمايی بسيار سخت شده 

است.
باشه آهنگر افزود: از طرفی ديگر تعداد سينماهايی که به نمايش يك فيلم 
ســينمايی اختصاص پيدا می کند بر فروش فيلم تاثير به سزايی دارد، مثاًل 
نمی توان توقع فروش فيلمی که ۱۶۰ سالن ســينمايی در اختيار دارد را از 

فيلمی که تنها ۶۰ سالن سينما در اختيارش است، داشت.
اين کارگردان سينمای ايران درباره فيلم سينمايی »سرو زير آب« خاطر 
نشان کرد: اين فيلم بازخوردهای خوب و مختلفی از سی وششمين جشنواره 
ملی و جهانی فيلم فجر، دريافت کرد و بســياری وجه برجســته اين فيلم را 

نمايش روابط دوستانه بين اديان  مختلف در ايران دانسته اند.
وی با اشاره به نحوه برگزاری جشنواره فيلم فجربه فارس گفت: متأسفانه 
اتفاقی که در جشــنواره فجر روی می دهند نمايش چنــد فيلم در يك روز 
است و اين فشار نمايش متعدد فيلم ها به خصوص در سينمای رسانه، باعث 
می شود اهالی رسانه و منتقدان نتوانند تمرکز الزم را برای بررسی يك فيلم 

سينمايی داشته باشند.
باشه آهنگر درباره کوتاه شدن فيلم سينمايی»سرو زير آب« گفت: اين فيلم 
سينمايی برای نمايش در سی وششمين جشنواره جهانی فيلم فجر حدود 8 
تا ۱۰ دقيقه کوتاه شد و ريتم تندتری پيدا کرد. ما برای اکران عمومی فيلم 

نيز همين نسخه را در نظر گرفته ايم.
شايان ذکر است اين فيلم ســينمايی محصول مشترک سازمان سينمايی 

حوزه هنری است. 

                              دیدگاه
قيام مختار ثقفــی و خونخواهی قاتالن دشــت کربال پرداخــت. / داوود 
ميرباقری در آخرين تجربه سريال ســازی اش برشــی تاريخی از سال 4۱ 
هجری تا ســال ۶7 هجری داشــت؛ در »مختارنامه« حدود نيم ساعت از 
صحنه های کربال به تصوير کشــيده شده بود که اکثرشــان در بهار 88 در 
روســتای طرود در ۱۲۰ کيلومتری جنوب شــاهرود ثبت و ضبط شدند. 
صحنه هايی مانند نماز ظهر عاشورا، پيوستن زهير بن قين به امام، شهادت 
وهب، که بعد از شهادت ســرش را برای مادرش پرت می کنند و مادرش  ام 
وهب آن را برمی گرداند، صحنه آب آوردن حضرت عباس و شــهادتش که 
اين آخری، سکانسی ۱۱ دقيقه ای بود که به دليل اعتراضات به نحوه نمايش 
علمدار کربال هيچ وقت پخش نشــد تا نقش آفرينی کاوه فتوحی در نقش 
حضرت عباس ديده نشــود. با اين حال عاشورا و تأثير فاجعه کربال در همه 
قسمت های اين سريال هويدا بود و ميرباقری که بارها نشان داده است در 
زمينه توليد آثار مذهبی و فاخر بسيار موفق است با جزئياتی دقيق در دکور و 
اکسسوار و گريم که بيشتر از ۱۰ ميليارد تومان هزينه در پی داشت توانست 
پيچيدگی قومی و عقيدتی جهان اسالم و کوفه آن دوران را به نمايش بگذارد. 
ضمن اينکه ميرباقری با خلق شخصيت های ماندگار مانند مختار )فريبرز 
عرب نيا(، ابن زياد )فرهاد اصالنی(، ابن ســعد )مهدی فخيم زاده(، ابن زبير 
)رضا کيانيان( و... نشــان داد يد طواليی در خلق اين گونه شخصيت های 
تاريخی دارد. »مختارنامه« با بيشتر از ۶۰ بازيگر اصلی، ۱۲۰ بازيگر نقش 
فرعی و دو هزار سياهی لشکر اگرچه انتقاداتی در نحوه نمايش تصاوير کربال 
به همراه داشت اما بازپخش آن و اســتقبال مجدد از سريال نشان می دهد 
اين سريال توانســته مهم ترين بار تلويزيون ايران را در بخش پرداخت به 

عاشورا بردارد.

فيلم سينمايی من و زيبا / ۱3۹۰ / فريدون حسن پور 
شبی سرد و بارانی، پيش از آنکه موسی )پرويز پرستويی( که مردی عرق 
خور و خوش گذران است به خانه برسد، همسرش راحله بر اثر درد زايمان 
جان می سپارد. موسی در تمام عمر فکر می کند که باعث مرگ راحله شده 
است. او تمام وجود و عشق خود را پای جعفر )شهاب حسينی( ، تنها يادگار 
راحله می ريزد. اما ماجرا به همين جا ختم نمی شود و فيلم با اجرای تعزيه 
به عنوان يکی از مناسك عزاداری امام حسين )ع( گره می خورد و توسل 
به اين حضرت ، شخصيتی از موسی به ما نشان می دهد که توبه ای واقعی 

کرده و خدا از او پذيرفته ، اما مردم روستا نمی پذيرند و ...
 پرويز پرستويی، شهاب حســينی و دريا آشوری در فيلم سينمايی »من و 
زيبا« ايفای نقش کرده اند و با توجه به سادگی و روانی فيلم ، تا حدود زيادی 

مضمون اثرپذيری برای مخاطب همراه داشت . 

فيلم سينمايی روز رستاخيز / ۱3۹۲ 
در ادامه ی  مسيری که بی شــك داوود ميرباقری پرچم دار آن است ، 
احمدرضا درويش نيز فيلم سينمايی »روز رستاخير« را ساخت، فيلمی 
تاريخی و پر هزينه که به واقعه کربال و شهادت امام حسين)ع( و يارانش 
پرداخته و از زمان مرگ معاويه تا روز عاشورا و کشته شدن امام حسين 

)ع( را روايت می کند. 
داستان »روز رستاخيز« در باره حماسه عاشورا است که با روايت داستان 
فرزند »حربن يزيد رياحی« آغاز می شــود و به قيام امام حسين  )ع( و 
حوادث روز عاشورا می پردازد  اين فيلم همزمان با برگزاری سی ودومين 
دوره جشــنواره فيلم فجر به نمايش درآمد و با تأييد برخی مراجع قم 
توانست چهره قمر بنی هاشــم ابوالفضل عباس را با بازی بهادر زمانی 
نشان دهد، اما بعد از اکران به دليل نشان دادن صورت حضرت عباس و 
چند تن از اعضای خانواده امام حسين )ع( مانع اکران عمومی آن شدند. 
در پايان اگر به همه اين موارد ســريال های چند قسمتی مناسبتی و 
بعضی قسمت های »شايد برای شما اتفاق بيفتد« و سريال های ظهر 
شبکه يك سيما و همه ســکانس ها و ديالوگ های مربوط به مضمون 
عاشــورا در فيلم های غيرمذهبی را اضافه کنيم ، در مجموع حتی به 
3۰۰ ساعت هم نمی رسد و همانطور که در باال اشاره کرديم ، اين سهم 
کم ساخت و گيشه و مخاطب برای سينما و تلويزيونی که بعد از انقالب 
اسالمی وامدار فرهنگ عاشوراست، آماری تکان دهنده و تاسف بار به 

شمار می رود.
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کار داريوش ياری در ســاخت اين مســتند گامــی جلوتر از 
کارگردانی مســتند بوده است و توانســته با بکار گيری نهايت 
ظرفيت در روايت عاشورا در هنرهای مختلف، به پرده ای عظيم 
از روايت عاشورا بر پرده سينما برسد که هم اصالت پرده خوانی 
و تعزيه را در خود داشته باشــد هم جذابيت هنر سينما را و هم 
فرهنگ عام عزاداران حســينی را که شور و حالوت خاص خود 
را دارد و هم از عرصه های نوينی ماننده جلوه های ويژه بصری و 

انيميشن غافل نماند.
مستند ســينمايی »کربال جغرافيای يك تاريخ«از محصوالت 
ســازمان ســينمايی حوزه هنری است. اين مســتند از خيلی 
جهات دست آوردهای نويی را در ســينما به خصوص در قالب 
مستندهای بازســازی و ترکيبی به وجود آورده است که به نوبه 
خود کاری ارزشمند در اين حيطه به شمار می رود. اين فيلم که 
روايتی مستندگونه از وقايع پيش از عاشورا تا اربعين حسينی را 
بازگو می کند با بهره گيــری از ظرفيت های مختلف روايت های 
عاشورايی در طول تاريخ و زمان حال توانسته است به اثرگذاری 
مطلوب بر مخاطب برســد که با فرهنگ عاشورايی به گونه های 
مختلف آشناست. مخاطب با ديدن اين مستند، هم وقايع عاشورا 
را به طور مستندگونه مرور می کند، هم پرده خوانی های اصيل را 
می بيند که کمتر از آن ها خبری هست و هم تعزيه خوانی و شبيه 
خوانی های متنوع را که از شبيه خوانان بسيار زبده و با تجربه در 
آن ها استفاده شده است. موسيقی، تصاوير انيميشن و فضاهای 
ساختگی، صحنه پردازی های بديع و روايت شيوا و اثرگذاری که 
با صدای شهاب حسينی شنيده می شود تماشای اين مستند را 
به سفری زيارتی و سياحتی بدل می کند که مخاطب را با خود به 
عاشورا و کربال برده و از هر آنچه به دنبالش است سيرآب می سازد.

امروزه يکی از آسيب های کار رســانه خصوصا در سينما بالی 
بزرگ تقليد و تکرار و کليشه اســت و افتادن در دام آن اگرچه 
ناآگاهانه صورت می گيرد اما از سوی مخاطب به سرعت شناخته 
شــده و موجب دلزدگی و عدم اثرگذاری می شود. در اين بين 
ساخت مستند ســينمايی آن هم با رويکرد چند رسانه ای و به 

شــيوه ای خالق اتفاقی ناياب و خوش يمن اســت که مخاطب 
شــانس رويارويی با آن را بر روی پرده ســينما کمتر داشته و 

خواهد داشت.
متأسفانه نبود موارد مشابه و متنوع در اين عرصه موجب گشت 
که مخاطب نتواند از موقعيت اکران عمومی اين اثر ســينمايی 
نهايت اســتفاده را ببرد و آنطور که اليق اين اثر ارزشی است در 
اکران با اقبال بااليی مواجه نشد. البته ناگفته نماند که نداشتن 
سالن سينما و نبود شرايط مناســب اکران از جمله سانس های 

مناسب هم بی تأثير نبوده است.
با اين حال پخش اين اثر عاشــورايی از سيما انتخابی درست از 
سوی مديران رسانه بود که در روز اربعين حسينی صورت گرفت 
و توانست يکی از برنامه های خوب و مؤثر سيما در اين ايام باشد.

تصاوير بکر و گيرا از مراســم های عزاداری عاشورا، راهپيمايی 
اربعين و زيارت زوار کربال در اين مســتند از ديگر جاذبه هايی 
اســت که در کنار ديدن تصاوير بازسازی شده از عاشورا حس و 
حالی ناب به مخاطب می بخشد. موسيقی فاخر اين مستند که 
توسط مجيد انتظامی در تسلطی کامل نوشته و اجرا شده است 
اين فيلم را يك پله باالتر از مســتندهای کار شــده در رابطه با 
عاشورا و مضامين عاشورايی قرار می دهد. حضور هنرمندان رده 
اول سينمای کشور از طراحی گريم و اجرا گرفته تا فيلمبرداری و 
بکار گيری از بهترين تعزيه خوانان کشور نظير عالئدين قاسمی و 
عباس جواهری و ... و نيز صدای شهاب حسينی به عنوان راوی از 
جمله نقاط قوت اين مستند به شمار می رود که می تواند الگوی 
ارزشمندی برای مستند سازان باشــد تا برای ساخت اثر خود 
همواره بهترين ها را انتخاب کــرده و عنصر خالقيت را هيچ گاه 

فدای پرداخت کالسيك و کليشه نکنند.
کربال جغرافيای يك تاريخ عالوه بر روايتی بديع و ســينمايی، 
تحقيق، پژوهش و داشــته های تاريخی بسيار ارزشمندی دارد 
که نشان از طی شدن مراحلی دقيق و حرفه ای در امر پژوهش 
دارد. تحقيق و پژوهش به عنوان پشتوانه يك مستند خصوصا 
مســتندی در رابطه با عاشــورا يا يك واقعه مهــم تاريخی در 

»کربال جغرافیای یک اتریخ«
 اثرگذاری بر مخاطب اب تکیه بر خالقیت و رواییت شیوا

صابر اهلل دادیان

اسالم نکته ای است که بايد هر مستند ساز  
نيسنده ای به آن اهميت ويژه نشان دهد تا 
در مرحله توليد و حتی پس از توليد ثمرات 
ارزشمند خود را در فيلم به معرض نمايش 
گذارد. همانطور کــه در کربال جغرافيای 
يك تاريخ مشخص اســت، داريوش ياری 
به عنوان نويسنده و پژوهشگر نه تنها سعی 
کرده به وجه های کمتر پرداخت شده در 
رابطه با عاشورا و فرهنگ عاشورا بپردازد، 
بلکه توانسته از الگوهای بسيار کار شده و 
کليشه در اين حوزه نيز به درستی استفاده 
کرده و آن را در پرداختی جديد با ترکيبی 
زيبا به بيننده منتقل کند در عين حال که 
بعضی از رسوم و فرهنگ های قديمی تر را 
همانند پرده خوانی عاشورا زنده کرده و بر 

ارزش آنها ارج بنهد.
در نهايت بايد اذعان داشت، کار داريوش 
ياری در ساخت اين مستند گامی جلوتر از 
کارگردانی مستند بوده است و توانسته با 
بکار گيری نهايت ظرفيت در روايت عاشورا 
در هنرهای مختلف به پــرده ای عظيم از 
روايت عاشــورا بر پرده ســينما برسد که 
هم اصالت پرده خوانی و تعزيه را در خود 
داشته باشــد هم جذابيت هنر سينما را و 
هم فرهنگ عام عزاداران حســينی را که 
شور و حالوت خاص خود را دارد و هم از 
عرصه های نوينی ماننــده جلوه های ويژه 
بصری و انيميشــن غافل نماند و بتواند از 
حضور اندک ولی موثــر آن در قالب يك 

مستند ترکيبی بهره ببرد.

دیدگاه                                                 
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اشاره:
سال 79 درست یکسال پس از آنکه موسسات 
ویدیو رسانه خصوصی اجازه فعالیت یافتند، 
با  عمومی  نهاد  یک  عنوان  به  هنری  حوزه 
راه اندازی موسسه هنرهای تصویری سوره پا 
در عرصه نمایش خانگی گذاشت. این موسسه 
تا به امروز بیش از صد فیلم خریداری و در 
شبکه نمایش خانگی عرضه کرده است. در ادامه 
گفتگوی سوره سینما با سعید خندق آبادی 
سوره  تصویری  هنرهای  موسسه  مدیرعامل 

می خوانید. 

لطفا درباره روند کاری تان در سال جاری توضیح 
دهید و اینکه آمارهای فروش به چه شکلی بوده 

است؟ 
از ســال ۹3 که فعاليت مان را آغاز کرده ايم سعی 
داشــته ايم تعداد آثار را افزايش داده تا به همان 
ميان فروش نيز باالتر برود. ســال ۹3 ســيزده 
عنوان فيلم، ســال۹4 چهارده عنوان فيلم و سال 
گذشــته بيســت و هفت عنوان فيلم خريداری 
کرديم. امســال نيز تابحال با خريد ســی فيلم، 
پنجاه درصد فيلم های متقاضی شــبکه نمايش 
خانگی را خريداری کرده ايم. فيلم های پرفروشی 
مانند »التاری«، »به وقت شــام«، »لونه زنبوز«، 
»فيلشاه«، »هزارپا«، »خاله قورباغه«و »خجالت 

نکش« از خريدهای امسال ما هستند. 
ظاهرا بسیاری از موسسات فعال در زمینه شبکه 
نمایش خانگی در سال های اخیر نه تنها سودآور 
نبوده اند که ضرر مالی هم داشته اند اما موسسه 
هنرهای تصویری سوره از فروش فیلم ها سود 
خوبی داشته است. چه تمهید و برنامه ای داشتید 
که این موسسه سودآور بوده و در این زمینه 

پیشرفت داشته است؟ 
تمام تالش مان را کرده ايم که خريدهای مناسبی 
داشته باشيم. انتخاب عناوين شاخص سينمايی 
هميشــه مد نظر بوده اســت. اين موضوع را هم 

يادآوری کنم که ما موسسه ای خودگردان هستيم. 
يعنی بدون حمايت حوزه هنری و بدون استفاده از 
پول بيت المال اين موسسه را اداره می کنيم. کار را 
با سرمايه ای جزئی شروع کرديم و در اين سال ها 
ســعی داشــته ايم با خريد عناوين خوب سينما 
حيطــه فعاليت های مان را افزايــش دهيم. بارها 
شنيده ام که گفته اند ما اين موسسه را با پول بيت 
المال اداره می کنيم و اصال اين موسسه به همين 
خاطر سرپا مانده. می خواهم تاکيد کنم: به ما هيچ 
رديف بودجه ای تعلق نمی گيرد و اگر موسســه 
همچنان در حال فعاليت اســت بخاطر تالش و 
کوشش افراد مشغول در مجموعه و انگيزه ای است 

که برای کار داريم. 
بجز پرفروش و پرمخاطب بودن چه اولویت هایی 

برای انتخاب و خرید محصوالت تان دارید؟ 
در کنار فيلم های پرفروش برای مان فيلم هايی که 
از نظر هنری نيز با ارزش باشند بسيار مهم است. 
البته برخی از آثار هر دوی اين مشــخصات را دارا 
هستند. در سال های اخير ما موسسه ای بوده ايم 
تقريبا همه آثار در زمينه دفاع مقدس را خريداری 
کرده ايم. درواقع، اولويت هــای اول ما خريد اثار 
دفاع مقدس و آثاری بــا مضامين دينی و انقالبی 
است. آثاری مانند »وياليی ها«، »درياچه ماهی«، 
»ماجرای نيمروز«، »شاهزاده روم« ،»ابوزينب«، 
»ايستاده در غبار«، »بيســت و يك روز بعد« و.... 
برخی از اين آثــار را حتی با رقم هــای حمايتی 
خريداری کرده ايم تا از صاحبان فيلم تقدير کرده 
باشــيم. برای مثال فيلم »وياليی ها« را با رقمی 
خوب خريديم تا از اين فيلم با ارزش حمايت کرده 
باشيم. در کنار اين آثار، فيلم های پرفروش را نيز 
خريداری می کنيم تا کســب درآمد نيز داشــته 

باشيم و بتوانيم از آثار فاخر حمايت کنيم. 
 فکر می کنم بخشی از موفقیت تان را هم مدیون 
اعتمادی هستید که خانواده ها به انتخاب های تان 
دارند. چراکه وقتی خانواده ای از محصوالت 
را  فیلمی  سوره  تصویری  هنرهای  موسسه 

از فیلم های شاخص و ارزشمند حمایت می کنیم
خندق آبادی مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری سوره:

خریداری می کند می داند این اثر را می تواند در کنار خانواده 
و فرزندان تماشا کند. 

 اين موضوع کامال يکی از اولويت های اصلی ما اســت. هم در 
زمان اکران و هم در زمان خريد آثار برای شبکه نمايش خانگی 
اين تاکيد وجود دارد که آثاری اکران و پخش شوند که اعضای 
خانواده بتوانند در کنار يکديگر آنرا تماشا کنند. اين شعار اصلی 

حوزه هنری است و تالش ما نيز در راستا است. 
در کنار اعتماد خانواده ها باید اعتماد صاحبان آثار را نیز 
به دست آورده باشید که اولویت فروش آثارشان موسسه 

شما باشد.
بله، همينطور اســت. برای صاحبان آثار خوش حساب بودن 
موسسه ای که فيلم شان را به آن می فروشند حائز اهميت است 
و ما نيز، همواره خوش حســاب عمل کرده ايم. صاحبان آثار 
مطمئن هستند که فيلم شــان را به موسسه ای فروخته اند که 
قطعا به تعهدات مالی اش عمل خواهد کرد و به قول معروف اگر 
دير و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. متاسفانه در برخی 
از موسســات نمايش خانگی همکاران ما بدحسابی کرده اند و 
اعتماد صاحبان آثار را نســبت به خود خدشه دار کرده اند. اما 
تا بحال هيچکدام از تهيه کنندگان از ما بدحسابی نديده اند و 

اميدوارم در ادامه نيز، اين روند ادامه داشته باشد. 
فکر می کنید امسال کدامیک از آثاری که خریداری کرده اید 
با اقبال عمومی بیشتری مواجه شده و به فروش خوبی دست 

پیدا کند؟ 
 احتماال فيلم های »التاری«، »به وقت شام« و همچنين فيلم 
»هزارپا« از آثار پرفروش امسال خواهند بود. دو فيلم اول هم 
در جشــنواره مورد اقبال مردم و منتقدان قرار گرفتند و هم 
فروش خوبی داشتند. فيلم »هزارپا« با فروش خوبش موفق به 
شکستن رکورد فروش در سينمای ايران شده است و فروش 

خوبش همچنان ادامه دارد. 
برای فروش بهتر و استقبال هرچه بیشتر مردم برنامه ای 
دارید؟ برای مثال جوایزی برای خریداران در نظر گرفته اید یا 

ایده دیگری در نظر دارید؟ 
در تالش هســتيم آثار را برای خريد از زمان نوشتن فيلمنامه 
انتخاب کرده و حمايت مالــی را از همان زمان اغاز کنيم تا در 
توليد نيز کمك کرده و سهم داشته باشيم تا فيلم بدون مواجه 

شدن با مشکالت مالی به مرحله اکران برسد. 
همچنين، فــروش اينترنتی آثار را آغاز کرده ايم تا مشــتريان 
به ســادگی به فيلم های مورد عالقه شان دسترسی پيدا کنند. 
در اين بخش مســابقه و جوايزی نيز برای مشــتريان در نظر 
گرفته ايم. در سايت »سوره نما« فعال فيلم ها به رايگان در اختيار 
مخاطبان گذاشته شده و دوستداران آثار سينمايی می توانند به 
صورت مجانی فيلم ها را تماشا يا دانلود کنند. در »لينك پلی« 
هم فروش دانلودی داريم. فضای خريد فيلم های سينمايی از 
فروش دی وی دی )فيزيکی( به سمت ديجيتال رفته و ما نيز 
برای اينکه از فضای مدرن عقب نباشيم اقدام به راه اندازی اين 
سايت ها کرده ايم و اميدواريم ظرف يکی دوسال آينده يکی از 

سايت های پرفروش آثار سينمايی در کشور باشيم. 
معموال مخاطبان جوان بیشتر از دانلود فیلم ها استقبال 
می کنند و آثار مورد عالقه شان را به این صورت خریداری 
می کنند. در این سایت ها استقبال از کدام آثار بیشتر بوده 

است؟ 
فيلم »پل خواب« از استقبال خوبی از طرف مخاطبان اينترنتی 

مواجه شد. 
و صحبت پایانی... 

مجددا تاکيــد می کنم موسســه هنرهای تصويری ســوره، 
موسسه ای کامال خودگردان اســت و ما بدون حمايت مالی از 

طرف حوزه هنری يا هر نهاد ديگری آنرا را اداره می کنيم. 

                              گزارش
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خالصه هفتمین جلسه از نشست »سوژه یابی بررسی 
اتفاقات دهه 50 و60« با حضور عالقه مندان زیر نظر 
استاد یعقوب توکلی در حوزه هنری برگزار شد. در این 
نشست مباحث مختلفی پیرامون فعالیت جبهه ملی و 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در کشور مطرح شد.  
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی آخرین گروه 
مسلح دهه 50 / ساختار دانش آموزی به جای ساختار 

دانشجویی
در ابتدای اين جلســه، يعقوب توکلی صحبت کرد و 
ضمن اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات پيشين 
گفت: در جلســات قبل، راجع به تشــکيل گروه های 
مسلح سياسی در کشور صحبت کرديم و آنان را معرفی 
کرديم. گفتيم که فدائيان اســالم، موتلفه اســالمی،  
حزب ملــل، مجاهدين خلق و ســازمان چريك های 
فدائی خلق از جملــه گروه هايی بودنــد که در دهه 
۲۰، 3۰ و 5۰ شــکل گرفتند. آخرين گروه مسلحی 
که در دهه 5۰ و در اواخر آن شکل می گيرد، سازمان 
مجاهدين انقالب اسالمی است. اين سازمان، بيش تر 
ساخت دانش آموزی دارد و ســاخت آن دانشجويی 
نيست. برخالف ســازمان مجاهدين خلق و سازمان 
چريك های فدائی که بيش تر دانشــجويی بودند، اين 
ســازمان بر روی دانش آموزان ساخته شده بود. روند 
شــکل گيری آن نيز چنين بود که بعد از شکل گيری 
اين ســازمان های قبلی، يك سری گروه های کوچك 
دانش آموزی در کشور شــکل گرفت که البته ساخت 
سازمان يافتگی کشوری را نداشتند و بيش تر گروه های 
محلی بودند. برای مثال، گروه توحيدی صف، گروهی 
بود که در خوزستان شــکل گرفته بود و يا گروه ابوذر 
در نهاوند و همدان سازمان يافته بودند، گروه بدر در 
شهرری بود و ... در حقيقت اين گروه ها نوعی واکنش 
در برابر سازمان های مســلح بودند. برای مثال گروه 
شــاه کرمی در اصفهان متشــکل از افراد جدا شده از 
سازمان مجاهدين خلق بودند و جالب است که بيش تر 

آنان دانش آموز هســتند و از بقيه گروه های سياسی 
جوان تر هستند. 

مروری بر گروه های محلی سازمان مجاهدين انقالب 
اسالمی در شهرهای مختلف

وی به معرفی اين گروه های محلی و شهری پرداخت 
و گفت: گروه شاه کرمی در اصفهان نسبت به عملکرد 
سازمان مجاهدين خلق معترض اســت و از آن جدا 
می شــوند. طبيعی اســت که يــك دوره درگيری با 
ســازمان را دارند و در نهايت جدايی آنــان منتج به 
شــکل گيری يك گروه دانش آموزی جديد می شود. 
هم چنين گروه نيرومندتری در خوزستان شکل گرفت 
که به اسم توحيدی صف معروف است. از اعضای اصلی 
آن می توان به محسن رضايی، علی شمخانی، شهيد 
اسماعيل دقايقی، شــهيد علم الهدی و ... اشاره کرد. 
جالب است بدانيد که اين گروه ها بيش تر کار آموزشی 
انجام می دهند و مســئولين اصلی اين آموزش ها نيز 
بر دوش شــهيد علم الهدی است. شهيد سيد حسين 
علم الهدی کســی اســت که بعدا رئيس سپاه هويزه 
می شود و در پی حمله ارتش عراق به هويزه به شهادت 
می رســد. ايشــان عالوه بر دانش تاريخی، کارهای 
فرهنگی و هنری بسياری نيز در راديو داشت و عنصر 
بسيار فعالی بود. آن شــهيد الگوی بسيار خوبی برای 
جوانان است که متاسفانه با فيلم ضعيفی که ساخته 
شــد، خيلی جا نيفتاد و کار هنری ايشان با آن فيلم 

سوخت. 
مروری بر جبهه ملی؛ از دوســتان مصدق تا شــاپور 

بختيار!!
توکلی به جريان جبهه ملی به عنوان يکی از مهم ترين 
جريانات درگير با انقالب اشاره کرد و گفت: جريان مهم 
ديگر، که در اين دوره بايــد به آن توجه کنيم، جريان 
ملی گرايان است. آنان دو نماينده سياسی بسيار جدی 
دارند که درخور توجه هســتند. يکــی جبهه ملی و 

ديگری نهضت آزادی است. جبهه ملی، مجموعه ای از 
دوستان دکتر مصدق بودند که در جريان تحصن در 
دربار در سال ۱3۲8 حضور داشتند. علت تحصن آنان 
در اعتراض به انتخابات مجلــس تهران بود که در آن 
عبدالحسين هژير با دســتکاری در نتايج اجازه نداده 
بود که هيچ کدام از ۱۱ کانديد طرفداران ملی شــدن 
صنعت نفت به مجلس راه پيدا کنند. اين ۱۰-۱۱ نفر 
در دربار تحصن کردند و آرام آرام شــکل يك جبهه را 
به خود گرفتند. جبهه ملی چهــار دوره دارد. جبهه 
ملی دوره اول که در دوران مصدق فعاليت دارد، بعد 
از کودتای ۲8 مرداد منحل می شود. جبهه ملی دوم، 
به رهبری اهلل يار صالح شکل می گيرد. او در سال های 
۱335 و ۱33۶ اعالم پذيرش دکترين آيزون هاور را 
دارد و از سياست های آمريکا در منطقه اعالم حمايت 
می کند. جبهه ملی ســوم در اوايل دهه 4۰ شــکل 
می گيــرد. در ماجرای ۱5 خرداد کــه عمده رهبران 
جبهه ملی در زندان هستند، سران جبهه ملی حاضر 
نمی شــوند که يك بيانيه در حمايت از مردمی که در 
خيابان ها کشته شــدند، صادر کنند. آنان در زندان 
هستند، محاکمه شــدند و حتی حکمشان را گرفتند 
اما باز هم حمايت نمی کنند. آنان در جلســه ای دور 
هم جمع می شوند تا بررسی کنند که آيا بايد حمايت 
کنند يا نکنند و در نهايت با اعالم نظر مصدق تصميم 
می گيرند که حمايت نکنند. اختــالف ميان اعضای 
جبهه ملی به راه می افتد و در نتيجه جبهه ملی سوم 
نيز منحل می شود. جبهه ملی چهارم به رهبری دکتر 
کريم سنجابی و شاپور بختيار و غالمحسين صديقی 
شکل می گيرد. در سال های 5۶ و 57، اين گروه تبديل 
به محور اصلی مطبوعات ايران می شود و به شدت به 
عنوان يك جريان سياسی سکوالر در ايران که گرايش 
مذهبی ندارد و با غرب بهتــر می تواند گفت وگو کند 

شناخته می شود.

 جبهه ملی در حد یک خاطره سیاسی در حافظه تاریخ باقی ماند
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خالصه هشتمین جلسه از نشست »سوژه یابی بررسی 
اتفاقات دهه 50 و60« با حضور عالقه مندان زیر نظر 
استاد یعقوب توکلی در حوزه هنری برگزار شد. در 
این نشست مباحث مختلفی پیرامون فعالیت نهضت 
آزادی و دولت موقت انقالب اسالمی در کشور مطرح 

شد.  
يعقوب توکلی در ابتدای صحبت های خود ضمن اشاره 
به مباحث مطرح شده در جلسه روز گذشته گفت: در 
جلسه گذشــته درباره گروه های سياسی غيرمسلح و 
احزاب سياسی شــکل گرفته در دوران رژيم پهلوی 
صحبت کرديم. در دهــه 5۰ و ۶۰ هر کــدام از اين 
گروه ها تبديل به محور قضايا می شــوند و بخشی از 
تحوالت را رقم می زنند. در همين راســتا و در جلسه 
گذشــته، ســير تاريخی و ظرفيت های جبهه ملی را 
بررسی کرديم و گفتيم که آنان در سال 57 بخش هايی 
از رژيم پهلوی را به دست گرفتند و پس از آن نيز وارد 
انقالب اسالمی شدند اما به دليل مخالفت با انقالب و 
تبديل شدن به اپوزيســيون، از انقالب اسالمی جدا 
شدند. در جلســه امروز، راجع به نهضت آزادی بحث 
خواهيم کرد و آن را از زمان شکل گيری اش به عنوان 
يك جريان  فکــری تا تاثيرات آن بر فضای سياســی 
کشــور و تحوالت آن در دهه 5۰ و ۶۰ مورد بررسی 

خواهيم داد. 
3 شخصيت مهم در نهضت آزادی؛ بازرگان، طالقانی 

و سحابی
وی به معرفی نهضــت آزادی پرداخت و گفت: وقتی 
نهضت آزادی را بازخوانی می کنيــم، در ابتدا بايد 3 

شــخصيت مهم و محوری را بشناســيم که به نوعی 
عناصر ميانــی در جبهه ملی بودنــد. در حقيقت به 
عنوان نيروهای اصلی جبهه ملی نبودند و در رده های 
پايين تر آن قرار می گرفتند. اولين شخصيت، مهندس 
بازرگان است، دومی آقای طالقانی است و سومی نيز 
يداهلل سحابی است. مهندس بازرگان جز دانش آموزانی 
است که در زمان رضاشــاه به فرانسه رفت، در آن جا 
مهندسی مکانيك خواند و برعکس بقيه دانش جويانی 
که به خارج رفتند و بعضا متدين بودند و سپس دست 
از تدين خود برداشــتند، آقای بازرگان متدين باقی 
ماند و دســت از دين خــود برنداشــت. در حقيقت، 
دين داری او و مظاهر مذهبی ايشــان حفظ شد. در 
مقابل کســانی بودند که با غرب رفتن، دينشــان را 
از دســت دادند. برای مثال، دکتر علی اکبر سياسی 
در آن زمان طلبه بــود و  هرچه قدر که پدرش تالش 
کرد او را در مســير مذهبی بودن نگه دارد، نتوانست. 
او وقتی که در فضای دانشــگاه قرار گرفــت، نه تنها 
سکوالر شــد بلکه جز منتقدين دين نيز قرار گرفت. 
اشــخاص فراوانی بودند که اين چنين بودند و وقتی 
در مسير نظام آموزشی آن زمان قرار گرفتند، آرام آرام 
غير متدين شدند و دين داری را کنار گذاشتند. آقای 
يداهلل سحابی نيز مانند مهندس بازرگان بود. او رشته 
مهندســی معدن خواند اما دين داری خــود را مانند 
مهندس بازرگان حفظ کرد. جالب است که ايشان در 
کنار رشته مهندسی معدن، مطالعات ويژه دينی نيز 
دارد. حال وقتی که اين دو نفر برگشتند و هيئت علمی 
دانشگاه تهران شدند، می بينيد که هر دو کالس قرآن 

و آموزش دين برگزار می کنند. 
بازرگان، پيشرو در فلســفه علم گرايی/ فهم علمی از 

دين
وی اضافه کرد: با اين وجود، در فضای مباحث دينی، 
موضوع بسيار مهمی در ذهن اين دو نفر شکل گرفت 
و آن هم اثرپذيری از فضای علم گرايی اوايل قرن ۲۰ 
اســت. علم گرايی به اين معنا که مــا همه ی مباحث 
جهان را از منظر علــوم ببينيم. در حقيقت آن چه که 
می خواهيــم در فضای مذهب و ديــن داری بفهميم 
بايد از طريق فهم علم باشد و دانش بشری آن را تاييد 
کند. به عبارت بهتر، آنان به دنبال فهم علمی از دين 
می گشتند. پيشرو اين ديدگاه در جهان اسالم، سيد 
احمدخان است. او به عنوان اولين نفر، مباحث تطبيق 
علم با دين را در دســت می گيرد و پس از او مهندس 
بازرگان اســت که بــه اين موضوع توجــه می کند و 
در آن پيشرو اســت. مثال های زيادی برای برقراری 
ارتباط بين دين و علم وجود دارد. مثال اين که بگوييم 
نجاسات، ميکروب هستند، جز اين موارد می باشد. هر 
گونه تفسير علمی از مســائل شرعی جز اين دسته از 
موضوعات قرار می گيرد. مهندس بازرگان از اين زاويه 
به مباحث دينی توجه داشت فلذا ديدگاه علم گرايانه 
به دين توسط ايشــان در ايران رواج پيدا کرد. يکی 
از مشــهورترين کتاب های آقای بازرگان در اين فضا، 
کتاب »اسالم و مطهرات« است و کتاب مشعور دکتر 
سحابی در اين حوزه کتاب »تکامل انسان« است که در 
آن نظريات تکامل را آورده است و روی آن بحث کرده 
است. بعدا اين مســير در ايران ادامه پيدا کرد. اکنون 

تمام اشتباهات دولت بازرگان؛
 از بسط درگیری ها در کردستان تا چراغ سبز به عراق برای حمله به کشور
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اين نگاه را می توان در کتاب آقای بی آزار شيرازی 
و دکتر محمد گلشنی ديد. 

نهضت آزادی به دنبال تغيير نظام سياســی در 
کشور نبود/ شعار آنان کاهش قدرت شاه و کاهش 

فشار سياسی بود
توکلی اضافه کرد: عالوه بر اين، شاهد اين واقعيت 
هســتيم که نهضت آزادی به دنبال تغيير نظام 
سياسی کشــور نيســت. او به اين فکر نمی کند 
که می خواهد نظام سياســی را عوض کند حتی 
به دنبال ايجاد جريــان حکومت مذهبی جديد 
نيز نيست. شعار اصلی آنان کاهش قدرت شاه و 
کاهش فشار سياسی و آزادی انتخابات است. در 
حقيقت همان فرصتی که در ماجرای نهضت ملی 
فراهم شد و آقايان به مجلس رفتند و توانستند 
اظهار نظر و مخالفت بکنند، راضی شان می کرد. 
بی استعدادی رژيم پهلوی اين بود که مخالفانی 
در اين حد و اندازه را هم ســرکوب می کرد و با 
آنان وارد بازی نمی شــد. البته ۱-۲ بار اسد اهلل 
علم سعی کرد که از آنان استفاده کند. حتی در 
دوران نخســت وزيری علی امينی توافقاتی را با 
آنان داشت که پست هايی در حد سفارت و معاون 
وزارت به آنان بدهد اما وقتی که امينی ســقوط 
کرد و علم نخست وزير شد در حد همان جلسات 
خوردن آبگوشــت های واليتی هم به آنان اعتنا 
نکرد. می خواهم بگويم که از نهضت آزادی، اراده 

شــکل گيری يك حکومت جديد را نمی بينيم و 
فقط کاهش فشــار رژيم پهلوی مورد نظر آنان 
بود. با اين وجود، وقتی اســناد ساواک را مطالعه 
می کنيد، می بينيد که عمده کسانی که دستگير 
شدند و پرونده دارند، قرابت آنان با نهضت آزادی 
را مدنظر دارد و اين موضوع را در پرونده آنان ذکر 
کرده است. کمتر موردی پيش می آيد که ساواک 
بفهمد که اين افراد ارتباط زيادی با نهضت آزادی 

ندارند. 
ماجرای ديــدار بازرگان بــا امــام در آذر 57، 
درخواســت فرصت بــرای محمدرضا توســط 

بازرگان!!!
اين کارشناســی مســائل سياســی به ماجرای 
ديدار بــازرگان با امام خمينی در آذر ماه ســال 
57 اشــاره کرد و گفت: در آذرمــاه 57 و زمانی 
که کامال مشــخص بود که رژيم پهلوی ماندنی 
نيســت، آقای بازرگان به ديدار امام می رود و به 
ايشــان می گويد که اگر اجازه بدهيد، اکنون که 
رژيم پهلوی تضعيف شده است، ما اجازه برگزاری 
انتخابات آزاد را بگيريم و از اين طريق وارد مجلس 
بشويم و با ورودمان به مجلس، اين مساله را مطرح 
می کنيم که قانون اساســی بايد تغيير کند. امام 
در جواب او می گويد که بــه ايران برويد و به فکر 
تشکيل دولت باشيد. اين که فکر کنيد از طريق 
مجلس اين رژيم می توانيد بــه آزادی انتخابات 

برسيد، فکر درستی نيست. مردم بعد از سال ها 
تالش وارد عرصه شدند و اگر شعار انتخابات آزاد 
را مطرح کنيد، به محمدرضا فرصت داده ايد. اگر 
به او فرصت بدهيد، آرام آرام دوباره قدرت خواهد 
گرفت و مانند ۲8 مرداد برمی گردد. بازرگان به 
امام می گويد که ارتش آمريکا اجازه نخواهد داد 
که ما بتوانيم دست به کاری بزنيم. امام در پاسخ 
به او می گويد که وقتی من برگشتم همه مسائل 
را حل می کنم. هم مساله ارتش را حل می کنم و 
هم مساله آمريکا را حل می کنم. شما فقط به فکر 

تشکيل دولت باشيد. 
تنها کســی که برای مســير انقالب اســالمی 

استراتژی داشت، امام خمينی بود
او اضافه کرد: بايد بگويم که نهضت آزادی واقعا 
برنامه ای برای تغيير حکومت در کشور نداشت. 
حتی اگر کتاب راه نرفته  آقای بازرگان را مطالعه 
کنيد، می بينيد که آنــان برنامه ای برای اين کار 
ندارند و نمی دانســتند که برای آينده کشور چه 
برنامه ای بايد اجرا کننــد. البته گرو ه های ديگر 
نيز مانده بودند و نمی دانستند که چه بايد بکنند. 
تنها کسی که برنامه داشــت و برای مسير خود 
استراتژی قائل بود و همه چيز را پيش بينی کرده 
بود، فقط و فقط خود امام بــود و بقيه برنامه ای 

نداشتند.

گزارش                                                 
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خالصه نهمین جلسه از نشست »سوژه یابی بررسی 
اتفاقات دهه 50 و60« با حضور عالقه مندان زیر نظر 
استاد یعقوب توکلی در حوزه هنری برگزار شد. در 
این نشست جبهه  افراد مذهبی و طرفدار امام خمینی 
معرفی شدند و گوشه هایی از شخصیت کبیر معمار 

انقالب اسالمی بازخوانی شد. 

تاريخ نويســی دانشــگاهی و تجاری، جريان مذهبی 
طرفدار امام را به خوبی ثبت نکرد

يعقوب توکلــی در ابتدای اين جلســه بــه معرفی 
جبهه های طرفــدار امام خمينــی پرداخت و گفت: 
در اين جلســه می خواهيم به معرفی طرفداران امام 
خمينی در جريان انقالب اسالمی بپردازيم. در جلسات 
گذشته، درباره احزاب و گروه ها صحبت کرديم و تعداد 
و استراتژی هر کدام از آنان را به تفصيل بيان کرديم. 
جريان بســيار مهمی در تاريخ ايــران وجود دارد که 
به داليل مختلف، اين جريان تاريخی نشــد و در دل 
قضايای تاريخی در ايران نيامد. شايد اصلی ترين دليل 
آن اين باشد که تاريخ نويسی دانشگاهی و آکادميك 
ما و هم چنين تاريخ نويســی تجاری مــا خيلی از آن 
دلخوش نبودند. تاريخ نويسی آکادميك ما که بيش تر 
در اختيار جريان روشــنفکری و ليبرال ها بوده است، 
از قبل از انقالب، نسبت به جريان مذهبی در ايران با 
ديد رقابت و خصومت به آن نگاه می کرده است و عمال 
تاريخ نوشتی راجع به آن ندارد و حتی اگر کتاب های 
اين جريان را ببينيد متوجه می شويد که خيلی نسبت 
به اين جريان توجه ندارند. نويســندگان ملی گرا نيز 
چنيــن بودند. برای مثــال اگر از کتــاب خاطرات و 
تعلمات دکتر مصدق تا تاريخ ۲5 ساله آقای سرهنگ 
نجاتی را مطالعه کنيد می بينيد که جريان جبهه ملی 
بسيار پررنگ است و توجهی به جريان مذهبی در ايران 

ندارد. در حقيقت در بيش تر آثار تالش شده است که 
بگويند جريان مذهبی نقشی در سياست نداشته است. 
اگر کتاب های تجاری تاريخی که در سال های اخير نيز 
نوشته شده است را ببينيد متوجه می شويد که توجه 
خيلی زيادی به جريان روحانيت نداشتند و نقش آنان 
پر رنگ نيســت. فلذا اقليت بسيار محدودی در حوزه 
تاريخی مذهبی وجود دارند که شايد بتوان گفت يك 
دهم مجموع تاريخ نوشته ها متوجه اين جريان است 
که البته خود نيز سواالت و مساله های بسيار دارند. اين 
داليل باعث شده اســت که جريان مذهبی در کشور 
به خوبی تببين نشــود. حتی اگر فيلم های سينمايی 
و ســريال هايی که جمهوری اسالمی ساخته است را 
ببييند، مشــاهده می کنيد که آنان نيز اين طيف را 

جدی و پر رنگ نديده اند. 
حوزه علميه قم در زمان رضاشــاه در تعطيلی و فشار 

حداکثر بود
وی ادامه داد: در زمان رضاشــاه، مبارزه گسترده ای 
با روحانيت صورت گرفت و در کنــار آن به مبارزه با 
نشــانه های مذهبی و فرهنگ دينی مــردم ايران به 
صورت جدی پرداخته شد. چرا که بافت روشن فکری 
در ايران معتقد بود که برای پيشــرفت در ايران بايد 
دين زدايی کــرد که البته برای آن چنــد گفتمان در 
حکومت وجود داشت. عده ای معتقد بودند که بايد با 
خشونت و اعمال قوه قهريه، جامعه را به سمت گريز 
از دين برد، عده ای معتقد بودنــد که از طريق اعمال 
سياست و روش های هوشمندانه بايد اين کار را کرد 
و در نهايت عده ای مانند فروغی معتقد بودند که بايد 
از طريق سياست های فرهنگی و ايجاد سياست های 
بديل، دين را آرام آرام از ســطح اجتماع خارج کرد. 
مارکسيســت ها نيز بر اين جمع اضافه شــده بودند. 
نتيجه اين شد که در زمان رضاخان، حوزه علميه در قم 

در حداکثر فشار و تعطيلی بود. حتی زمانی که آقای 
حاج عبدالکريم حائری به پيش شــاه قاجار آمدند و 
توانستند حوزه علميه را احيا کنند، چيزی حدود ۶۰۰ 
طلبه در حوزه مشغول به درس خواندن بودند. بعد از 
فوت آقای حائری و در زمان رضاشاه اين عدد کاهش 
يافت و به حداقل ممکن رسيد. در حقيقت تعدادی از 
طالب مشغول در حوزه يا ترک تحصيل کردند و يا از 
آن جا خارج شدند و در دستگاه های اداری مشغول به 
کار شدند، خيلی ها خلع لباس شدند و البته عده ای را 
نيز مجبور کردند که لباس هايشان را دربياورند. در اين 
زمان شايعه کرده بودند که آخوند نشانه ی بدبختی و 

عقب ماندگی است. 
مدرسه عالی شهيد مطهری چگونه شکل گرفت؟ 

اين کارشــناس تاريخی به ماجرای تشکيل مدرسه 
عالی مطهری اشــاره کرد و گفت: همين موضوعات 
باعث شد که بســياری از طلبه ها در دوران رضا شاه 
از حوزه علميه بيرون رفتند و مدرســه عالی شــهيد 
مطهری را ايجاد کردند. آنان تــالش کردند تا با اين 
کار، بديلی برای حوزه درســت کنند تــا به نوعی آن 
را تعطيل کنند. حداقــل اثر اين کار ايــن بود که به 
جای آخوند، عده ای دين پژوه درست می شد. آخوند 
احساس مسئوليت می کرد اما دين پژوه خيلی کاری 
به کار ديگران نداشت. فلذا حوزه در اين دوره به شدت 
تعطيل شد و با وجود مراجع ثالث، حوزه تاثير زيادی 
بر فکر سياسی در جامعه نداشت. اين اتفاق در حالی 
رخ داد که 3 شــخصيتی که حوزه را اداره می کردند، 
افرادی بســيار باتقوا و پرهيزگار بودند. برای مثال در 
ماجرای نماز باران آقای خوانساری شهرت جهانی پيدا 
کرد. تمام اين مباحث را اشــاره کردم تا بگويم که در 

اين زمان، حوزه وزنه قدرت در کشور نبود.

تصمیم مهم امام خمینی که مسیر انقالب را عوض کرد

                              گزارش
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گزارش                                                 

خالصه دهمین جلسه از نشست »سوژه یابی بررسی 
اتفاقات دهه 50 و60« با حضور عالقه مندان زیر نظر 
استاد یعقوب توکلی در حوزه  هنری برگزار شد. در 
این نشست اتفاقات و رویدادهای روز های منتهی 
به پیروزی انقالب، به صورت دقیق مورد بررسی 

قرار گرفت.  
يعقوب توکلــی گفت: به محمدرضــا گفتم که آقای 
خمينی به فرانسه آمده است؛ هر کار که صالح بدانيد 
انجام می دهيم. بعد از 48 ســاعت ارزيابی جواب داد 
و گفت: »حضور يك پيرمرد روحانی در يك کشــور 
پيشــرفته اروپايی، نمی تواند خطری برای ما داشته 

باشد«

شــعار اصلی امام و جريان های مذهبی، شعار وحدت 
و هماهنگی بود/ کليد خوردن يــك اختالف در بين 

روحانيت توسط شاه
يعقوب توکلی در ابتدای صحبت خود ضمن اشاره به 
مباحث مطرح شده در جلســه قبل، گفت: در جلسه 
گذشته به موضوع ساختار روحانيت و پيوستگی های 
آن صحبــت کرديــم. هم چنيــن بيــان کرديم که 
روحانيت شــيعه در يك روند دراز مدت نظام وکالت، 
همکاری های گسترده ای را در سطح کشور با يك ديگر 
داشــتند. ويژگی اصلی آن وحدتی بود که در ســطح 
کشور حول محور مرجعيت شــکل گرفته بود و آرام 
آرام مســاله وحدت حول مرجعيت به وحدت حول 
امام خمينی رســيد. شــعار اصلی امام و جريان های 
مذهبی، شــعار وحدت و هماهنگی بود. حتی امام به 
بســياری از روحانيون در شهرســتان ها دستور داده 

بود که جلسات هفتگی با يکديگر داشته باشيد. ايراد 
ندارد که اگر نتوانستيد حرف سياسی بزنيد؛ فقط دور 
هم جمع بشــويد. در حقيقت ايــن الگوی وحدت به 
شکل جدی، عملی می شــد و روابط گسترده ای بين 
علمای شهرستان ها وجود داشت. برای مثال کسی که 
به شهری ديگر تبعيد می شد، اجماع ديگر روحانيون 
و مردم اطراف آن، خود را نشــان می داد. می خواهم 
نکته ای را اشــاره کنم و آن هم اين است که ساواک 
توانست در اين مسير اختالفی به راه بيندازد. اختالفی 
ريشه دار و طوالنی مدت که حتی تا بعد از انقالب نيز 
ادامه داشت و نتايج آن هم چنان هم باقی مانده است. 
بيانيه تند محمدرضا در پاسخ به امام در جشن آشتی 

با کارتر/ کارتر: ايران ايالت 54 آمريکا است
محمدرضا شاه در پاسخ به نامه ای از امام، متن تندی 
می نويســد. توکلی در مورد اين نامه گفت:  بعد از اين 
صحبت های کارتر، شاه دســتور می دهد که بيانيه ای 
بســيار تند عليه آيت اهلل خمينی نوشته و صادر شود. 
تا سال ها گفته می شــد که آن بياينه توسط داريوش 
همايون نوشته شده اســت اما بعدا داريوش همايون 
افشا می کند که آن بيانيه توسط يکی از اعضای قديمی 
ساواک يعنی پرويز نيکوخواه نوشته می شود. دارويش 
همايون می گويد که وقتی نامه نوشته شد و به دست 
شاه داده شــد، او گفت که اين نامه تند نيست و من 
می خواهم از اين هم تندتر نوشــته شود. محمدرضا 
در جاهايی از نامه دست می برد و درخواست می کند 
که بيانيه به شدت تند بشود. نامه مجددا ويرايش شد 
و خطاب به امام خمينی به عنوان ســرمدار استعمار 
سياه در ايران در روزنامه اطالعات منتشر شد. روزنامه 

اطالعات هم می گويد که ما اين بيانيه را به زور منتشر 
کرديم چرا که اعتقاد داشــتيم که چاپ اين متن به 
نوعی خودکشی برای خودمان است. مقاله در ۱7 دی 
ماه منتشر شــد و در عصر ۱8 دی ماه، تظاهراتی در 
اعتراض به انتشار اين مقاله در قم به راه افتاد. طالب 
در قم به راه افتادند و اعتراض کردند. در روز اول، هيچ 
کس کشــته نشــد و درگيری خاصی پيش نيامد اما 
در روز دوم يعنــی ۱۹ دی، تظاهرات به خاک و خون 
کشيده شد، ۶ نفر کشته شدند و به بسياری از مراکز 
حمله شد. اين تظاهرات، فضای جديدی را در کشور 
فراهم کرد که باعث شد تا تظاهرات های ديگری نيز 
در شهرهای ديگر به راه بيفتد. اين تظاهرات ها ادامه 
داشت تا زمانی که مقرر شد تا برای شهدای قم، مراسم 
چهلم برگزار شود. اين مراسم در تبريز مطرح شد. همه 
می دانستند که اگر تبريز به جنبش بپيوندد، تحوالت 
کشور نقش ديگری پيدا خواهد کرد. کشمکش تبريز 
قدرت رژيم را کاهش داد در حالی که تظاهرات های 
ديگری نيز در شهرستان های ديگر برگزار می شد. اين 
ماجرا ادامه داشت تا زمانی که مراسم چهلم شهدای 
تبريز در يزد برگزار شد. بعد از اين اتفاق، حکومت ديگر 
در يزد، قدرتی نداشت و اين استان تقريبا جدا شده بود. 
معروف است که يزد در يك ســال منتهی به انقالب، 
تبعيتی از دولت پهلوی نداشته است. اين ماجراها تا 
شهريور ۱357 ادامه پيدا کرد. جالب اين جا است که 
تا اين زمان هيچ درگيری و تظاهرات جدی در تهران 
شکل نمی گيرد. فضا در تهران مسموم و درگير است 
و به نوعی پچ پچ زياد اســت اما تا ۱3 شهريور ۱357، 
اتفاق خاصی رخ نداده اســت. دولت آموزگار در اين 
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زمان، وارد فاز جديدی از خشونت شد. محمدرضا در 
همين ايام سخنرانی می کند و می گويد که ما به شما 
تمدن بزرگ را نشان می دهيم و آنان به شما خشونت 
بزرگ را نشان می دهند. چند روز بعد از اين سخنرانی، 
ماجرای آتش سوزی سينما رکس آبادان اتفاق می افتد 
و بيش از 4۰۰ نفر به طرز فجيعی کشته شدند. به نظرم 
در آن زمان رژيم می خواست يك ضرب شستی به مردم 
نشان بدهد تا حواس شان باشــد که می خواهند چه 
راهی را انتخاب کنند اما اين موضوع به زيان رژيم تمام 
شد و نتيجه اين شد که آقای آموزگار استعفا داد و بعد 
از او دولت آقای شريف امامی روی کار آمد. او با شعار 
مصالحه آمد و اولين اقدام او تغيير تاريخ شاهنشاهی، 
افزايش حقوق کارمندان و ... بود. جالب اســت که او 
آمده بود و شــعار می داد که ما مســلمان هستيم و با 
روحانيت رفيق هســتيم و ... اين صحبت در حالی از 
سمت او مطرح شــد که خودش رئيس بنياد پهلوی 
بود و به نوعی تمام کازينوها زير دست او اداره می شد. 
در ماجرای ۱7 شهريور چند نفر کشته شدند؟ بختيار: 

4 هزار نفر را کشتم، مردم: 3 هزار نفر کشته شدند
او تاکيد کرد: عالوه بر اين، آنان اقدام ديگری کردند و 
گفتند که بايد فضای مجلس کمی آزاد شود. بنابراين 
عده ای آمدند و عليه شــريف امامــی صحبت کردند. 
جالب اســت که اين کار باعث شــد کــه حتی بدنه 
خاکســتری جامعه نيز به راه بيفتد و کســانی که از 
هيچ چيز اطالع نداشتند، از اتفاقات پشت پرده باخبر 
می شــدند. ماجرايی که تهران را وارد عرصه مناقشه 
بســيار تند کرد، ماجرای ۱3 شــهريور و در پس آن 
۱7 شهريور بود. دقت کنيد که ماه رمضان آن سال در 
مرداد و شهريور بود و بنابراين مساجد تبديل به يك 
پايگاه نقد قوی کشور در قضايای کشور می شوند. در 
حقيقت در آن زمان اجتماعات جديدی شکل گرفته 
است، فضا به صورت زيرپوستی سياسی شده است و 
حواس مردم جمع شده اســت. مراسم نماز عيد فطر 
به دعوت آقای مفتح در تپه های قيطريه انجام شــد و 
جمعيت بســيار زيادی آمدند. بعد از نماز، شعارهای 
شروع به سر دادن شد و جمعيت در شهر آمدند و بعد 
از تظاهرات کم کم متفرق شــدند. در همان روز قرار 
گذاشته شــد که تظاهرات بعدی در روز ۱۶ شهريور 
برگزار شود. در گزارش روزنامه ها آمده است که ابتدای 
صف نماز جماعت ظهر روز ۱۶ شهريور، پيچ شميران 
بود و انتهای آن چهــارراه قصر بود. بعــد از نماز نيز 
تظاهراتی به راه افتاد و مردم به پيشگامی آقای بهشتی 
به سمت ميدان آزادی رفتند. در روز ۱7 شهريور آقای 
يحيی نوری اعالم تجمع کرد و آقای بهشــتی چنين 
تجمعی را اعالم نکرده بودند. صبح روز ۱7 شــهريور، 
گردان بهرام که يکــی از گردان های نيروی گارد بود، 
به منطقه آمدند و جمعيت بسيار زيادی را کشتند. در 
خصوص شهدای ۱7 شهريور، اختالف نظر زياد است. 
کمترين عده که توسط خود پهلوی ها اعالم شده است، 
4۲۰ نفر است. شاپور بختيار تا 4هزار نفر را گفته است 
و در بين مردم اين عدد به 3 هزار نفر می رســد. البته 
عده ای نيز خارج از ميدان شــهيد شدند که آمارشان 
ثبت نشد و نتوانستند ثابت کنند. به نظرم رژيم پهلوی 
نتوانست تصميم درستی در برابر مواجهه با اين افراد 
بگيرد. او بالفاصله به سراغ تيربار و تانك رفت. بنابراين 
محمدرضا شاه به خوبی نتوانست به درستی تصميم 

بگيرد. يکی از مقامات آمريکا در خاطرات خود به نقل 
از محمدرضا می گويد که روزی محمدرضا را ديدم. او 
به من گفت که در جريان درگيری ها هيچ پيام واحدی 
از سمت کاخ سفيد به من نرسيد و همين موضوع باعث 

شد تا من سردرگم شوم و نتوانم درست عمل کنم.
کشــتار ۱7 شــهريور، پرونده رژيم پهلوی را بست/ 

بزرگ ترين اشتباه محمدرضا پهلوی از زبان غربی ها
يعقوب توکلی ضمن اشــاره به ماجرای ۱7 شهريور، 
وقوع آن را نقطه عطفــی در تاريخ انقالب دانســت 
و گفت: به اعتقاد من، کشــتار ۱7 شــهريور، پرونده 
رژيم پهلوی را بســت. اين اتفاق مثل ساتوری بود که 
دســت دولت را برای ارتباط با مردم قطع کرد. خون 
گسترده ای که در اين ماجرا بر روی زمين ريخت، هر 
راهی را برای بازگشت بســت. بعد از اين اتفاق، اعالم 
حکومت نظامی صورت گرفت. اما هرچه قدر که جلوتر 
آمدند، گسترش خشونت به گسترش اعتراضات منجر 
شد. کشتارها در مناطق مختلف ادامه پيدا کرد. خود 
غربی ها می گويند که بزرگ ترين اشتباه ما اين بود که 
ارتش را وارد خيابان کرديم. در اين  جا هوشمندی امام 
و کسانی که با ايشان کار می کردند، نمود پيدا می کند. 
وقتی که ارتش وارد خيابان شد، امام فرمان مسلحانه 
نداد. او می گويد که ای کاش خمينی در پيش شما بود 
و در کنار شما کشته می شد. در حقيقت، امام خمينی 
سياســت گل در برابر گلوله را در پيش گرفت. وقتی 
شما گل را در تفنگ سرباز می گذاريد از از انگيزه خالی 
می شــود. وقتی به او آب و غذا می دهيد و او را نوازش 
می کنيد، او ديگر نمی تواند در برابر شــما بجنگد. اين 
اقدام، هوشــمندی ضد خشــونت امام بود که اجازه 
نداد اقدامات ســاواک و رژيم پهلوی به جنگ داخلی 
بينجامد. امام حواســش به اين جا بود و می گفت که 
اگر بخواهيم ما هم وارد جنگ نظامی بشــويم، کشور 
به جنگ داخلی عجيــب و غريب روبه رو می شــود. 
راه مصالحه جويی حداکثری باعث شــد تا انقالب با 

کم ترين تلفات به پيروزی برسد. 
خروج امام از عــراق، آخرين تير تفنــگ محمدرضا 

پهلوی
وی به ماجرای اخــراج امام از عــراق و ورود ناگهانی 
ايشان به پاريس اشاره کرد و گفت: بعد از ماجرای ۱7 
شهريور، رژيم پهلوی به مذاکره با دولت عراق پرداخت 
و قرار شــد که کاری کنند که امــام از منطقه خارج 
شود. دقت کنيد که امام در 5 فروردين ۱357، اولين 
گفتگو را با يك خبرنگار خارجی به اسم لوسيون انجام 
می دهد پس به نظر می رسد که امام در عراق فعال شده 
و بنابراين رژيم پهلوی تصميم می گيرد که جای امام را 
عوض کند. آنان به عراقی ها فشار می آورند که امام به 
کشور ديگری برود که ديگر دسترسی نداشته باشد و 
پيام هايش قابل جابه جايی نباشد. دولت عراق به امام 
اعالم کرد که ما ديگر نمی توانيم امنيت شما را تامين 
کنيم و شما بايد عراق را ترک کنيد. به کويت رفتند که 
او هم رضايت نداد و 7۲ ساعت در مرز ماندند و سپس 
اين نظر مطرح شــد که امام به فرانســه برود چرا که 
اتباع ايرانی با فرانسه لغو رواديد داشتند. بدين معنی 
که شما می توانستيد بليط بگيريد، به فرانسه برويد و 
3 ماه درآن جا بمانيد و سپس اجازه اقامت را بگيريد. 
به فرودگاه بغداد آمدند و با نام روح اهلل مصطفوی برای 

ايشان بليط گرفتند. 
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او بيان داشــت: رئيس جمهور آن زمان فرانســه در 
خاطرات خود می گويد که به صورت ناگهانی، رئيس 
پليس فرانسه دستور داد که آيت اهلل خمينی به فرانسه 
آمده است و از هواپيما پياده شده است. مانديم که بايد 
چه کار کنيم؟ نمی دانستيم که او را بايد دستگير کنيم، 
زندانی کنيــم و .... تصميم گرفتيم کــه با محمدرضا 
صحبت کنيم. بــه او گفتم که آقــای خمينی آمده 
اســت؛ هر کار که صالح بدانيد انجام می دهيم. بعد از 
48 ساعت ارزيابی دولت، محمدرضا به رئيس جمهور 
فرانســه گفت که حضور يك پيرمرد روحانی در يك 
کشور پيشــرفته اروپايی، نمی تواند خطری برای ما 
داشته باشد و محمدرضا با اين تصميم فاتحه خود را 
خواند. نتيجه اين شد که فضای رسانه ای برای امام باز 
شد، تجار و مردم به ديدار ايشان می رفتند و ايشان به 
جای انزوا، در کانون توجهات قرار گرفت. اين وضعيت 
ثابت کرد که قدرت انقالب در ايران در دست چه کسی 
اســت. دقت کنيد که امام آدم بســيار باهوشی بود و 
از کمترين فرصت ها برای پيشــبرد انقالب استفاده 
می نمود. امام عقالنيت متفاوتی را وارد جامعه ما کرد 
و البته انفتاح بزرگی را وارد تاريخ سياسی ما کرد. کار 
ايشان باعث شــد تا ايرانيان از ترســيدن از نيروهای 
خارجی، پليس و ساواک و... بيرون بيايند. اتفاقاتی که 
امام سامان داد، قدرتی را فراهم کرد که هيچ کس آن را 
متوجه نشد. جريانی که پای فداکاری برای انقالب آمد، 
حرف امام را فهميد و به قدرت ايشان متصل شد. اکنون 
شاهد اين هستيد که عقالنيت امام در منطقه گسترش 
پيدا کرده است و موج جديدی را شاهد هستيد. کسانی 
که می خواهند بفهمند که چه تفکر بزرگی به واسطه 
انقالب اســالمی در منطقه ايجاد شــد، حتما اربعين 
امسال را بروند و دقيق و ريز وحدت روحيه ها را ببينند. 
آن زمان اســت که آدم می تواند ردپای اين موضوع را 
بببنيد. به نظرم تحول بزرگ آتی جهان اســالم حول 
اين محور خواهد بود. اميدوارم کــه مخالفان ما اين 

موضوع را نفهمند. 
دندان کرم  خورده سلطنت، جز با ديلم مرجعيت قابل 

کندن نبود
يعقوب توکلــی در بخش پايانــی صحبت های خود 
تصريح کرد: روندی که امام برای پيشــبرد انقالب در 
نظر گرفت، روند کم هزينه ای بود. عالوه بر اين، ايشان 
می دانست که دندان کرم  خورده سلطنت، جز با ديلم 
مرجعيت قابل کندن نيست و لذا بايد اين مسير را طی 
می کرد. الگو و استراتژی امام، الگوی ديگران نبود بلکه 
ايشان به دنبال يك راه پايدار بود. او از آن جا که مرجع 
تقليد بود، نسبت به خون مسلمانان حساسيت داشت، 
نسبت به جان مردم حساسيت داشت و حتی نسبت 
به جان طرف مقابل نيز حساســيت داشت. عقالنيت 
شيعی به ما اجازه نمی دهد که به آسانی تن به گسترش 
خون ريزی بدهيم و قتلی رخ بدهد. امام به اين مساله 

توجه داشت. 
گفتنی است اين دوره از سلسله نشست های سوژه يابی 
به صورت ماهانه ادامه خواهد داشــت و دکتر يعقوب 
توکلی به صورت ماهانه به بررسی اتفاقات دهه پنجاه و 

شصت خواهند پرداخت

                              گزارش
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