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سخن نخست
برای بسیاری از فیلمســازان کشــورمان یکی از بزرگترین اتفاقات و در عین حال 
خجسته ترین شان،  دیدار با مقام معظم رهبری است که به مناسبت های مختلف 
فرهنگی در تقویم رسمی کشور در طول سال به وقوع می پیوندد، در این بین کمتر 
این شــانس و اقبال برای فیلمســازان پیش می آید که مقام معظم رهبری یعنی 
باالترین مقام رسمی کشــور و ولی امر مســلمین جهان در رابطه با هنر سینما و 
وضعیت فرهنگی و اجتماعی آن و وظایف خطیر سینماگران صحبت کنند، در همین 
حال پر واضح است که رهبر انقالب یکی از فرهنگی ترین مقامات سیاسی طراز اول در 
جهان است که تا این اندازه به هنر و به طور خاص سینما اهمیت می دهند و شأن آن 
را نه به عنوان یک صنعت سرگرمی ساز بلکه یکی از مؤثرترین تریبون های فرهنگی 
در جهان واال می دانند. کمتر سینماگر و اهل فرهنگی در کشور است که بیانات رهبر 
معظم انقالب در رابطه با سینما چه در دوران ریاست جمهوری ایشان و چه در دوران 
رهبری را نشنیده باشد و از منویات ایشــان در جهات مختلف معنوی، ساختاری، 
اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی استفاده نکرده باشد.  آخرین دیدار مقام معظم 
رهبری با تعدادی از سینماگران مربوط می شود به مراسم شب خاطره دفاع مقدس 
که در تاریخ چهارم مهر امسال برگزار شــد و در آن تنی چند از سینماگران عرصه 

انقالب و دفاع مقدس حضور داشتند.
در این مراســم که چهره های مهم ســینمای انقالب و دفاع مقدس نظیر: ابراهیم 
حاتمی کیا، ابوالقاســم طالبی، محمدعلی باشــه آهنگر، پرویز شیخ طادی، جواد 
اردکانی، محمدرضا شــرف الدین، محمدخزاعی، حبیب اهلل والی نژاد، سید حامد 
حسینی و ... حضور داشــتند مقام معظم رهبری در میان بیانات شان به چند نکته 
مهم در رابطه با سینمای دفاع مقدس اشاره کردند که گویی حلقه مفقوده سینمای 
انقالب و دفاع مقدس طی این سال هاست که از چندین لحاظ قابل بررسی و تحلیل 

است. ابتدا به بیان پاره ای از فرمایشات ایشان می پردازیم.
»همین فیلم اخیر آقای حاتمی کیا هرجا پخش شد مورد استقبال قرار گرفت؛ چرا 

در اروپا و آسیا پخش نشود؟«
»جشنواره های غربی، فیلم های ایرانی ای پخش می شوند که کیفیتشان به مراتب 
کمتر از فیلم های دفاع مقدس اســت اما یک فیلم دفاع مقدس را نشان نمی دهند؛ 

چون می ترسند این فیلِم افشاگر پخش شود.«
»پس این، سالح کار آمدی است؛ چرا استفاده نمی کنیم؟«

»ما باید دست به کار شویم و برای قهرمان هایمان فیلم بسازیم؛ همت، باکری و برخی 
شخصیت های زنده ی دفاع مقدس، قهرمانند. دنیا باید عظمت این چهره ها را بداند«

بیانات رهبری در چند بخش مهم قابل بررسی و ارزیابی است که در این میان حضور 
فیلم های دفاع مقدس در جشــنواره های غربی و نیز امکان اکران گســترده آن در 
کشورهای آسیایی و اروپایی بسیار مهم و حائذ اهمیت است. به وضوح می توان شاهد 
بود که حضور سینمای ایران در جشنواره های غربی و شرقی تنها محدود به یکسری 
فیلم های اجتماعی شده است که غالباً وجه انتقادی دارند و به مسائل و آسیب های 
اجتماعی می پردازند که عمداً عاری از  نگاهی انســانی و فلسفی است به طوری که 
علت را نه در هستی شناسی و درک موقعیت از انسان معاصر در جامعه مدرن و پسا 
مدرن که محصول فضای اجتماعی کشور و بیش از آن فضای سیاسی می دانند که 
شاید سطحی ترین اما پرمنفعت ترین نگاه به لحاظ فرهنگی و جامع شناختی باشد، 
به خصوص زمانی که صحبت از بیان داستان در ســینما می شود و تأثیرات عمیق 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن. با این وجود تا دهه های پیش میشد در میان خیل 
فیلم های خنثی اجتماعی و سیاه نما چند فیلم سالم، معناگرا و مفهومی را نیز پیدا 
کرد که به لحاظ اجتماعی انسان ایرانی را تنها محصول سیاست ها و جامعه پس از 
انقالب اسالمی نمی داند و خوب و بد آن را برای به معرض نمایش گذاشتن فضاهای 
اجتماعی کشور در محافل غربی به نقد نمی کشــد بلکه نگاهی عمیق تر به ساحت 

انسان، روابط انسانی و جامعه مدرن و میان مدرن ایرانی دارد.
در این فضا و در میان حضور پر تعداد فیلم هایی که مربوط به جنگ های معاصر جهان 
است که معموال هم در جشــنواره ها مورد استقبال قرار می گیرند، حضور سینمای 
جنگی یا بهتر بگوییــم دفاع مقدس ایران چیزی در حدود صفر اســت، آن هم در 
شرایطی که امروز ایران تنها دو دهه با یکی از بزرگترین و طوالنی ترین جنگ های 

تاریخ خود و حتی جهان فاصله دارد و مطمئناً شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
اش منتج از بررسی این دوره هشت ساله است و سینما به عنوان یک پدیده هنری و 

فرهنگی چند وجهی ناگزیر از پرداختن به آن است. 
پس می توان نکته مهم را در خاستگاه سینمای دفاع مقدس ایران دانست که به لحاظ 
مفهومی و کارکرد موضوعی با سینمای جنگی مد نظر کشورهای غربی متفاوت است 
و آن هم »روشنگر« بودن این سینما در برابر آثار غربی یا غرب پسند است که عموماً 

در جشنواره ها مورد تقدیر قرار می گیرند. 
نکته دیگر در رابطه با امکان اکران گسترده فیلم های عرصه سینمای دفاع مقدس، 
انقالب و مقاومت در کشــورهای آسیایی و اروپایی اســت که مد نظر رهبری بوده 
است، امکانی که اخیراً به واسطه تالش سازمان فرهنگی رسانه ای اوج در رابطه با 
فیلم ابراهیم حاتمی کیا یعنی به وقت شام به وجود آمده است. فیلمی که به یکی از 
مهمترین پدیده های ضدانسانی  چند دهه اخیر در جهان یعنی داعش می پردازد، 
اما از منظری اسالمی انسانی که سهم انقالب اســالمی و جمهوری اسالمی در آن 
بسیار واضح و روشنگر بیان و پرداخت شده و می تواند مؤثر تر از هر تریبون سیاسی 
در جهان نه مخاطب خاص و اهل سیاست را که مردم کشورهای اروپایی و آسیایی 
را با حقیقت مسأله داعش و اندیشه و موضع جمهوری اسالمی نسبت به این پدیده 

بیان کند.
اما در این میان و در انفعالی که از اهالی فرهنگ دیده می شــود که تا حدودی نیز 
نمی توان توقع باالیی از آن ها داشت، روزنه های امیدی دیده می شود، محافلی که به 
همت یک جشنواره کامال استراتژیک، هدفمند و مؤثر با کمترین بودجه ولی بازدهی 
باال در نقاط بسیاری از جهان برپا شده اســت و در طول این سال ها فیلم های دفاع 
مقدس، انقالبی و عرصه مقاومت را به اکران درآورده است و با بازخوردهای مثبتی که 
از آن گرفته اکنون در پانزدهمین دوره برگزاری اش این محافل را به بیش از هشتاد 

نقطه در سراسر جهان توسعه داده است.
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت سال هاســت که بدون هیچ حاشیه و تبلیغات 
شــعار زده و منفعت طلبانه ای برای خود شیرینی نزد مقامات بلندپایه و تخصیص 
بودجه های میلیاردی به آن، در حال برگزاری هفته های فیلم مقاومت در کشورهای 
متعدد جهان است و توانسته با این حضور پیوسته بسیاری از فیلم های دفاع مقدس 
را که گنجینه ای از فرهنگ مقاومت، اندیشــه انقالبی و شعور اسالمی است را در 
جهان به نمایش گسترده بگذارد و مردم جهان را که مهمترین مخاطبین پیام انقالب 
اسالمی مد نظر رهبر فقید جمهوری اســالمی حضرت امام خمینی )ره( هستند با 

آنچه مطلوب عرصه فرهنگ مقاومت اسالمی است آشنا سازد. 
جالب توجه است که با این فعالیت بین المللی و با این درجه از اهمیت در میان انبوه 
فعالیت های جشنواره های داخلی، این جشنواره اکنون در محاق افتاده است و در 
پانزدهمین دوره برگزاری اش با بودجه ای بسیار کمتر از دیگر جشنواره های داخلی 

در ابعداد بین المللی این مهم را نه تنها ادامه می دهد بلکه افزایش نیز داده است. 
هفته های فیلم مقاومت به همت پانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت 
قرار است در این دوره به طور مردمی در ngo ها و نهادهای مردمی و دانشگاهی در 
سراسر جهان برگزار شود و این خود از جهادی بودن و عملی بودن این جشنواره در 
امر اجرای منویات رهبری نشان دارد. موضوع مهمی که می توان از اهمیت باالی آن 
در بیانات اخیر رهبری به آن واقف آمد. در اوج انفعال برخی مسئوالن فرهنگی که 
پیش تر مقام معظم رهبری توصیف ولنگاری فرهنگی را به کنایه به برخی دستگاه ها 
و متولیان فرهنگی در رابطه با آن ها بیان کردند، این جشــنواره با کمترین بودجه، 

توقع و ادعا ولی در بیشترین بازدهی و امیدبخشی و نتیجه مطلوب پیش می رود.
امیدواریم در این وضع موجود که کمتر امیدی می توان به یک رنســانس فرهنگی 
در عرصه فرهنگ واقعی انقالب اسالمی در آن داشت، این جشنواره مؤثر که حتی 
اخباری حاکی از تعطیلی آن در سال جاری بخاطر کمبود و کسری بودجه شنیده 
شده است همچنان پرقدرت و جهادی پیش برود و بیانات رهبر در رابطه با حضور 
قدرتمند ســینمای دفاع مقدس در عرصه جهانی را قدم به قدم به محقق شــدن 

نزدیک سازد.
علی دشتبان

تحلیلی بر یک امر مهم در بیانات اخیر رهبری
حلقه مفقوده سیمنای انقالب و دفاع مقدس!
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هم زمان با انتشــار تقریظ رهبری درباره کتاب »فرنگیس«، 
مســتند »حماســه تبر« که روایتــی از حماســه فرنگیس 
حیدرپور، شیرزن کرمانشــاهی و قهرمان کتاب »فرنگیس« 

است، عرضه شد.
مستند »حماســه تبر«، روایتی از مواجهه فرنگیس حیدرپور، شیرزنی 
گیالنغربی با دو ســرباز بعثی است که به وســیله یک تبر با آن ها درگیر 

شده، یکی را از پای درمی آورد و دیگری را  اسیر می کند.
این مســتند به کارگردانی ســیدمجتبی ســادات و تهیه کنندگی دفتر 
مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی تولید شده است و عالقه مندان 
برای دریافت می توانند به ســایت عماریار ammaryar.ir مراجعه 

کنند.

عرضه مستند »حماسه تبر«

                              رویدادها

»بیست و یک روز بعد« 
در جشنواره کودک شارجه

فیلم سینمایی »بیســت و یک روز بعد« محصول سازمان سینمایی 
حوزه هنری در جشنواره بین المللی کودک شارجه به  نمایش در  آمد.

فیلم ســینمایی »بیســت و یک روز بعد« به کارگردانی محمدرضا 
خردمندان محصول سازمان سینمایی حوزه هنری، سه شنبه 24 مهرماه در بخش 

رقابتی ششمین جشنواره بین المللی کودک شارجه به نمایش در آمد.
فیلم »بیست و یک روز بعد« ساخته محمدرضا خردمندان از محصوالت سازمان 
ســینمایی حوزه هنری، تا کنون در بســیاری از جشــنواره های داخلی و خارجی 
حضور داشته و جوایز متعددی را از آن خود کرده است. کسب عنوان بهترین فیلم 
از جشنواره های جهانی کینولوب لهستان، کیندرکینو آلمان و تامیل نروژ از جمله 

این جوایز است.
همچنین این فیلم هفته گذشته در بیست و سومین جشنواره بین المللی شلینگل 

آلمان که از 3 تا 9 مهرماه برگزار شد با استقبال خوب تماشاگران به نمایش در آمد.
ششمین جشنواره بین المللی کودک شارجه از 21 الی 27 مهرماه در شهر شارجه 

کشور امارات متحده عربی برگزار شد.

جایزه »آخرین آغوش« از جشنواره ایتالیا
ششــمین جشــنواره جهانی فیلم و موســیقی »پارما« ایتالیا، جایزه بهترین 

فیلم نامه اش را به یک فیلم کوتاه ایرانی از کردستان اهدا کرد.
فیلم »آخرین آغوش« که از تولیدات حوزه هنری کردســتان اســت، داستان 
خانواده ای را روایت می کند که آن چنان درگیر و مشغول فضای مجازی و موبایل های خود 

هستند که حتی متوجه مرگ یکی از اعضای خانواده نمی شوند.
عوامل این فیلم عبارتند از: نویسنده، کارگردان و تدوینگر: سامان حسین پور؛ تهیه کننده: 
حوزه هنری کردستان و سامان حســین پور؛ تصویربردار: زانیار لطفی؛ صدابردار: محمد 
توریوریان؛ دستیار کارگردان: آکو زندکریمی؛ دستیار تصویر: نوید زارع؛ تروکاژ و گرافیست: 
شورش وکیلی؛ تدارکات: فرشــته احمدی؛ بازیگران: ژونا سجادی، فریدون علی رمایی، 
رشید حسین پور، علی پناهی، محمد پناهی، نیما حسینی، پروین فالحی و کژال صادقی.
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»سوزن« در مراحل پایانی تدوین

»پلکان« در پیچینگ جشنواره فیلم کوتاه تهران

فیلم کوتاه »سوزن« ساخته یوسف جعفری، توسط محمد طالبی در حال تدوین  است.
همچنین صداگذاری و ساخت موسیقی آن زیرنظر محمد چنگی پیش می رود. قصه »سوزن« 
در دهه شصت می گذرد و یک کمدی- درام کودک و نوجوان محسوب می شود که در یکی از 

روستاهای توابع شهرستان فراهان استان مرکزی جلوی دوربین رفته است.
پارمیدا نیازی، مبین سپاس زاده، رضا عیسی آبادی، علی اصغر نوری، یاسین پورعزیزی، حسن 

غیاث آبادی و رضا بهرامی ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.
این فیلم محصول جدید گروه هنری کات می باشد. »کات« 2 سال پیش توسط باشگاه فیلم 

سوره برای حمایت از فیلمسازان جوان تشکیل شد.
عوامل فیلم عبارتند از؛ تهیه کننده: حسین دارابی، کارگردان: یوسف جعفری، نویسنده: منا 
شکری، مدیر تصویربرداری: عباس شیرمحمدی، تدوین: محمد طالبی، صداگذار و آهنگساز: 
محمد چنگی، صدابردار: امین اردانی، طراح چهره پردازی: ثمره برازنده، طراح صحنه و لباس: 

علی اسماعیلی، مجری طرح: یوسف جعفری.

فیلم نامه »پلکان« اثر محســن باقری دســتگردی به عنوان یکی از 1۰ طرح 
برگزیده طرح پیچینگ سی وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 

انتخاب شد.
1۰ طرح برگزیده از ســوی هیئت انتخاب شش نفره متشــکل از مسعود امینی، مجید 
برزگر، آرش رصافی، محمد فهیمی، پیتر موردما  و گابریه له، به منظور شرکت  در جلسات 
پیچینگ این دوره از جشــنواره معرفی شــدند که فیلم نامه پلکان از نویســنده استان 

چهارمحال و بختیاری نیز یکی از ده طرح معرفی شده این جشنواره است.
محسن باقری دســتگردی نویســنده این اثر گفت: فیلم نامه »پلکان« با 9 طرح دیگر 
به منظور برخورداری از تولیدات مشترک و سرمایه گذاری خارجی، در جشنواره سی وپنجم 

فیلم کوتاه تهران رقابت می کند.
باقری افزود: این برنامه برای اولین بار برگزار می شــود و به گفته سیاســت گذاران این 
جشنواره با هدف ایجاد انگیزه در سازندگان فیلم کوتاه و توانمند ساختن آن ها برای ارائه و 

عملیاتی کردن ایده ها و طرح ها در بازارهای داخلی و خارجی طراحی شده است.
نویسنده »پلکان« یادآوری آموزه اخالقی قناعت، دوری از حرص و طمع، به  تصویر کشیدن 
دنیاپرستی و نتایج آن و مضامین این چنینی را از اهداف نگارش این فیلم نامه عنوان کرد.

فیلم های سینمایی »اســکی باز« و » بیســت و یک روز بعد« در 
جشــنواره بین المللی فیلم کودک »یونیورسال« ترکیه به نمایش 

در آمدند.
فیلم »اسکی باز« ســاخته فریدون نجفی که پخش بین الملل آن را سازمان 
ســینمایی حوزه هنری برعهده دارد؛ تا کنون در چندین جشنواره داخلی و 
خارجی حضور و جوایزی دریافت کرده است. دریافت 7 پروانه زرین و عنوان 
پرافتخارترین و بهترین فیلم سینمایی سی امین جشنواره بین المللی فیلمهای 
کودکان و نوجوانان و همچنین نامــزدی جایزه بهترین فیلم جوانان آســیا 

پاسیفیک 2۰17 )اسکار آسیا( از جمله این جوایز است.
فیلم »بیســت و یک روز بعد« ســاخته محمدرضا خردمندان از محصوالت 
سازمان سینمایی حوزه هنری، تا کنون در بسیاری از جشنواره های داخلی و 

خارجی حضور داشته و جوایز متعددی را از آن خود کرده است.
جشنواره فیلم کودک »یونیورســال« ترکیه با هدف ترویج مهربانی و تبلیغ 
برای دنیایی سرشار از صلح و دوستی و احیای حقوق کودکان  برگزار می شود.

ششمین دوره از این جشنواره، از 29 شهریور تا دوم مهرماه در شهر استانبول 
ترکیه برگزار شد.

دو فیلم  ایرانی در جشنواره یونیورسال ترکیه

رویدادها                                     
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مجدالدیــن معلمی طــی حکمی از 
سوی محســن مومنی شریف رئیس 
حوزه هنری، به سمت معاونت هنری 

حوزه هنری منصوب شد.
متن حکم محســن مومنی شریف رئیس حوزه 

هنری به شرح زیر است:
»برادر گرامی، جناب آقای مجدالدین معلمی

با سالم؛
نظر بــه اهمیت تولید آثــار متعهــد، ممتاز و 
مردمی که از وظایف اصلی حوزه هنری اســت، 
جناب عالی را که از تجــارب ارزنده در مدیریت 
فرهنگی و هنری برخوردارید، به عنوان معاون 

هنری حوزه هنری برمی گزینم.
معاونت هنری به دلیل وجود دفاتر و مراکز اصلی 
هنری در زیــر مجموعــه آن، از ارکان تولیدی 
حوزه هنری به شمار می رود. لذا انتظار می رود 
با بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شــورای 
محترم سیاســت گذاری ایــن معاونت، ضمن 
سازمان دهی و طراحی ســازوکارهای مناسب، 
کلیه امــور برنامه ریزی و طراحــی و هدایت و 
نظارت بر تولیــد و نیز توجه بــه رونق بیش از 
پیش کارگاه ها و محافل ادبی و هنری را به نحو 
مطلوب به انجام رســانید و شــرایطی را فراهم 
آورید که محصوالت حوزه هنری از لحاظ کمی 
و کیفی در تراز اول و متناسب با شأن و جایگاه 
رفیع حوزه هنری به عنــوان نهاد انقالبی تولید 

کننده آثار متعهد و ممتاز باشد.

توجه متعادل به همه زمینه های هنری موجود 
و ایجاد زیرســاخت ها و شــرایط مناســب و 
زمینه سازی برای ورود و جذب هنرمندان جوان 
انقالبی در قالب فعالیت های باشگاهی، از وظایف 

این معاونت است.
ضمن آرزوی توفیق از پــروردگار متعال برای 
جناب عالــی در خدمتگــزاری و پایبنــدی به 
آرمان هــای امام راحل و منویــات رهبر معظم 
انقالب اســالمی، الزم می دانــم از تالش های 
مخلصانه هنرمند ارجمند آقای ســید مسعود 
شــجاعی طباطبایی در مدت سرپرســتی این 

معاونت سپاسگزاری نمایم.«
در کارنامه مجدالدین معلمــی که پیش از این 
سرپرست حوزه هنری اســتان قم بود، معاونت 
توسعه کتابخانه ها و کتاب خوانی، مدیرکل امور 
فرهنگی نهاد کتابخانه هــا، مدیرکل اجتماعی 
ســازمان ملی جوانان، مدیرکل ســازمان ملی 

جوانان و مشاور استاندار قم به چشم می خورد.
همچنین،  محسن مومنی شریف طی احکامی 
جداگانه اعضای جدید شــورای سیاستگذاری 
معاونت هنــری این نهاد فرهنگــی و هنری را 
منصوب و معرفی کرد. بر این اســاس مرتضی 
سرهنگی، ســید مسعود شــجاعی طباطبایی 
و حســین نیرومند را به عنــوان اعضای جدید 
شورای سیاســت گذاری معاونت هنری حوزه 

هنری منصوب کرد.

انتصاب مجدالدین معلمی به 
معاونت هنری حوزه هنری

بیانیه سازمان سینمایی 
حوزه هنری در پی حمله 

کور تروریستی اهواز 
در پی عملیات کور تروریستی علیه 
مردم بی گناه، سربازان و هموطنان 
عزیزمــان در اهــواز، ســازمان 
ســینمایی حوزه هنری با صدور بیانیه ای این 

جنایت فجیع و ضدانسانی را محکوم کرد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان ســینمایی 

حوزه هنری؛ در متن این بیانیه آمده است: 
در سالروز شــهادت امام ســجاد)ع( و در ایام 
عزاداری ســید و ساالر شــهیدان، با اقدام کور 
جنایتکاران و خفاش صفتــان و مزدوران نظام 
سلطه و کاسه لیســان حکام متحجر منطقه ای 
جمعی از هموطنان عزیزمان در دیار مقاومت و 

پایداری به شهادت رسیدند.
سازمان ســینمایی حوزه هنری ضمن محکوم 
کردن ایــن جنایت کثیف و اقدام ضد بشــری 
مزدوران کــوردل و اســتکبار و نظام ســلطه 
همــدردی خویش را با ملت غیــور ایران بویژه 
خانواده های معظم شــهیدان این فاجعه اعالم 

می دارد. 
بر ایــن باوریم ملتــی که افتخــارش تلمذ در 
مکتب عاشورا و محرم و تاسی از ساالر شهیدان 
امام حسین)ع( است از شــهادت باکی ندارد و 
مشــتاقانه برای آن آغوش می گشــاید، آن هم 
شهادت در شعاع تاریخ کربال و در ایام جاودانه 
محرم. اما این کوردالن زبون بدانند که به فرموده 
امــام راحل )ره(: ملــت ما با شــهادت بیدارتر 
می شود. ما از مرگ نمی ترســیم؛ و شما هم از 

مرگ ما صرفه ندارید.
این فاجعه تلــخ و دردناک یکبار دیگر نشــان 
داد و ثابت کرد که اســتکبار جهانی در راستای 
فزون خواهی های خویش صرفا، به بدعهدی و 
زیرپاگذاشــتن معاهدات جهانی و پیمان های 
بین المللی بســنده نکرده بلکه برای گسترش 
دامنه های نفوذ و ســیطره بر جهان دســت به 
کثیف ترین جنایات ضدبشــری هم خواهد زد. 
این جنایت صدای انقالب اســالمی را در بستر 

محرم و عاشورا رساتر به گوش جهانیان رساند.

بیانیه

                              رویدادها
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محمد خزاعی دبیــر پانزدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 
در آســتانه برگزاری ایــن رویداد 
ســینمایی با محمد حمــزه زاده 
رئیس سازمان ســینمایی حوزه هنری دیدار 

کرد.
 در این نشست مشــترک، پیرامون شناسایی 
راهکارهــای موثر برای تبییــن بهتر اهداف 
فرهنگــی جشــنواره، چگونگــی تعامل با 
دستگاه ها و مراکز سینمایی کشور و همکاری 
برای اجرای باشکوه تر این رویداد بین المللی 

گفتگو و تبادل نظر شد.
رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری در این 
دیدار با بیان اهمیت و ضرورت احیای سینما 
و ادبیات دفاع مقدس و لزوم بازنشــر و عرضه 
وســیع آن ها گفت: بدون تردید، جشــنواره 
مقاومت یکی از ســازوکارهای موثر و نتیجه 
بخش برای معرفی سینمای دفاع مقدس در 
عرصه بین الملل  است، روندی را که تاکنون، 
این جشنواره طی کرده خوب بوده است با این 
حال، همچنان،  نیازمند تقویت ابعاد پژوهشی 

و علمی سینمای مقاومت هستیم. 
وی ادامــه داد: بــه طــور طبیعــی، حوزه 
هنری و سازمان ســینمایی حوزه به حسب 
ماموریت هایــی که دارد حمایــت معنوی و 
اجتماعی از این جشــنواره را مورد توجه قرار 
می دهد چرا که اساســا، یکی از رسالت های 
حوزه هنری،  ترویج و توسعه مفاهیم انقالب و 

دفاع مقدس است.
وی با اشــاره به اقدامات حمایتی ســازمان 
ســینمایی حوزه هنری از آثار دفاع مقدس و 
مقاومت خاطرنشان ساخت: حوزه هنری هم 
در عرصه تولید متــن و ادبیات دفاع مقدس، 
هم در زمینه ســاخت فیلم های ســینمایی، 
کوتاه و مســتند؛ و بویــژه، در زمینه حمایت 
از فیلم های ســینمایی در اکران سینمایی و 
و پخش  ویدیویی کارنامه روشن و مشخصی 
دارد و مهم ترین دغدغه و اولویت ما در تمامی 
ســطوح حمایت، تولید و عرضه آثــار دفاع 

مقدس است.
رئیس ســازمان ســینمایی حوزه هنری، از 
تولید فیلم براساس آثار شاخص ادبیات دفاع 
مقدس خبر داد و گفت: از حدود پنج ســال 
پیش این سازمان بخشی را به نام مرکز تولید 
متن تأسیس کرده که به اقتباس از آثار ادبی 
تاریخ شفاهی انقالب و دفاع مقدس می پردازد 
و در حال حاضر، هشت فیلم نامه آماده از آثار 
شاخص انتشارات ســوره مهر در این بخش 
وجود دارد که در صورت تأمین سرمایه، تولید 

فیلم این آثار نیز، شروع خواهد شد. 
در این نشست مشترک، محمد خزاعی دبیر 
پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 
به تشــریح ابعاد برگزاری این دوره جشنواره 
پرداخت و عنوان کرد: مقاومت؛ جشنواره ای 
است که از لحاظ ماهیت، هویت و مانیفست 
اهمیت دارد و نمی توان از آن چشــم پوشی 

کرد. 
وی ادامه داد: این جشــنواره از ســال 62 در 
بحبوحه روزهــای جنگ توســط بچه های 
دلسوزی شکل گرفته که دور هم جمع شدند 
و حرکتی با عنوان جشنواره فیلم دفاع مقدس 
را برپا کردند تا آثاری با موضوع انقالب و دفاع 
مقدس تولید و مورد حمایت قرار بگیرد و این 

امانت امروز به ما رسیده است.
به گفته خزاعی، جشــنواره ای بــا این نگاه، 
گســتردگی و ســطح کیفی در خاورمیانه و 
آسیا نداریم و در دنیا هم جشنواره های مشابه 
بیشتر با رویکردهای متفاوت از این جشنواره 
برگزار می شوند.؛ حتی، بسیاری از آن ها تالش 
دارند رابطه مسالمت اسرائیل و فلسطین آمیز 
نشان دهند و برجسته کنند و نگاه استراتژیک 

در سینمای شان کمتر به چشم می خورد. 
دبیرجشنواره بین المللی فیلم مقاوت در این 
نشست خاطرنشان ســاخت: حوزه هنری در 
ادوار مختلف برگزاری جشــنواره همیشــه 
در کنار ما بوده اســت و قطعا، با پشــتگرمی 
و حمایــت مراکزی چون: حــوزه هنری این 

رویداد موفق تر و تاثیرگذارتر برپا می شود.

نشست مشترک با دبیر جشنواره فیلم مقاومت

موسسه هنرهای تصویری 

سوره رکورددار پخش 

فیلم های دفاع مقدس
موسسه هنرهای تصویری سوره از مراکز 
و موسسات وابســته به سازمان سینمایی 
حــوزه هنری رکــوددار عرضــه و پخش 

فیلم های دفاع مقدس در سال های اخیر است. 
روابط عمومی ســازمان ســینمایی حوزه هنری با 
اعالم این خبر اسامی فیلم های سینمایی که توسط 
این موسسه طی سال های اخیر برای شبکه نمایش 
خانگی تولید، عرضه و پخش شــده اســت را به این 

ترتیب معرفی کرد:
»تابســتان ۵۸«، »مــرگ دیگــری«، »شــکار و 
شــکارچی«، »توجیه«، »اُ منفــی«، »یک وجب از 
آســمان«، »خیلی دور خیلی نزدیک«، »خداحافظ 
رفیق«، »آخرین ملکــه زمین«، »تــارا و تب توت 
فرنگی«، »فرزند خاک«، »شــب بخیــر فرمانده«، 
»بید مجنون«، »زخم شــانه حوا«، »سیزده ۵9«، 
»شــیار 143«، »میهمان داریم«، »مزار شریف«، 
»ایســتاده در غبار«، »دریاچه ماهی«، »سیانور«، 
»ابوزینب«، »ماجرای نیمروز«، »ویالیی ها«، »قلب 
ســفید قاصدک ها«، »کربال جغرافیای یک تاریخ«، 

»یتیم خانه ایران«.
الزم به ذکر است؛ موسسه هنرهای تصویری سوره با 
ساختار مدیریتی و اقتصادی »خودگردان« و در قالب 
بهره وری از منابــع درون زا و فرآیندهای اقتصادی 
خود »موسسه« نسبت به ترسیم افق فعالیت ها اقدام 
می کند و در میان موسسه های فعال در حوزه شبکه 
نمایش خانگی یکی از موفــق ترین و درآمدزا ترین 

موسسه ها شناخته شده است.
بر پایه این خبر، روند رو به رشــد و تصاعدی تعداد 
فیلم های عرضه شده توسط این موسسه در چند سال 
اخیر با جهش های اساسی همراه بوده است به طوری 
که این موسسه از سال ۸۸ تاکنون با رشد تصاعدی 
در زمینه تولید، توزیع و پخش فیلم های سینمایی از 

سالی ۵ اثر به 27 اثر در سال رسیده است.
در این گزارش آمده است: این موسسه طی سال های 
متوالی به ایــن ترتیب : ۵ عنوان در ســال ۸۸، 12 
عنوان در سال ۸9، ۵ عنوان در سال 9۰، 6 عنوان در 
سال 91، 6 عنوان در ســال 92، 13 عنوان در سال 
93، 1۵ عنوان در سال 94 ، 16 عنوان در سال 9۵، 
و 27 عنوان در ســال 96 عرضه کرده است که این 
آثار تا تیراژ 6 میلیون نســخه در سطح کشور عرضه 

شده است.
موسسه هنرهای تصویری سوره مطابق آمار و عناوین 
اعالم شده متولی عرضه و پخش بیش ترین فیلم های 

حوزه مقاومت، انقالب و دفاع مقدس بوده است.

نشر

رویدادها                                     
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مدیر بازرگانی و امور بین الملل ســازمان سینمایی 
حوزه هنری در رابطه بــا فعالیت های بین المللی این 
ســازمان از بیش از 2۰ حضور بین المللی و کسب ۸ 

جایزه جهانی طی شش ماهه اول سالجاری خبر داد.
مریم نقیبی مدیر بازرگانی و امور بین الملل سازمان 
سینمایی حوزه هنری در رابطه با عملکرد شش ماه 
اول ســال 97 واحد بین الملــل در گفتگویی گفت: 
عرضه و پخش 4 فیلم ســینمایی جدیــد با عناوین 
»دایان«، »اســکی بــاز«، »قهرمانــان کوچک« و 
»سورنجان« و همچنین ۵ فیلم سینمایی »21 روز 
بعــد«، »ایتالیا، ایتالیا«، »فصــل نرگس«، »کمدی 
انسانی«، »زیر سقف دودی« از سال گذشته در اختیار 
ما قرار گرفته است. ضمن اینکه فیلم سینمایی »سرو 
زیر آب« به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر نیز به 

تازگی به مجموعه فیلم های این واحد اضافه شد. 
وی توضیــح داد: این واحــد انجام امــور مربوط به 
فیلم های مستند، کوتاه و انیمیشن را نیز به عهده دارد 
و مســتنداتی چون »ادوارد«، »ارثیه پدری« و »راه 
دل« آثار کوتاه »ســیخفیل«، »دایو«، »دوئل«، »به 
همین سادگی«، »گزارشــگر«، »مادر«، »خاطره«، 
»آلبالو«، »مــاه در خانه«، »خارجــه«، »مزاحم«، 
»مردی که فراموش کرد نفس بکشد« و »وقت لبخند 
انار« و انیمیشــن های »آقای گوزن« و »تحریف یک 

پیام« از جمله آنهاست.

بیش از 20 حضور بین المللی و کسب 8 جایزه جهانی

                              رویدادها

نقیبی همچنین، درباره آثاری که از طریق واحد بین الملل ســازمان ســینمایی حوزه هنری در جشنواره های 
خارجی حضور داشته اند، بیان کرد: فیلم کوتاه »دوئل« در جشنواره اسکپتو- ایتالیا، مستند »خواهران قریب« 
در جشنواره آرتیمیس- آمریکا، فیلم کوتاه »دایو« در جشنواره کلوج - رومانی، 6 فیلم کوتاه »دایو«، »دوئل«، 
»به همبن سادگی«، »مادر«، »گزارشگر« و »ســیخفیل« در جشــنواره ریور - ایتالیا، انیمیشن کوتاه »آقای 
گوزن« در جشنواره انیمافست زاگرب - کرواسی و کسب جایزه ویژه هیئت  داوران و حضور این اثر در جشنواره 
انسی - فرانسه، نمایش ۵ فیلم سینمایی »کمدی انسانی«، »زیر سقف دودی«، »ایتالیا ایتالیا«، »فصل نرگس«، 
»21 روز بعد« در جشنواره نروی تامیل - نروژ بخشی از فعالیت های جشنواره ای ما در نیمه نخست سال جاری 

محسوب می شود.
وی در همین رابطه ادامه داد: جایزه بهترین کارگردانی برای فیلم سینمایی »21 روز بعد«، جایزه بهترین بازیگر 
زن برای فیلم »ایتالیا ایتالیا«، جایزه بهترین فیلم برداری برای »فصل نرگس«، جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر 
مرد برای »کمدی انسانی«، نمایش فیلم »زیرسقف دودی« در جشنواره نیس- فرانسه، نمایش فیلم سینمایی 
»21 روز بعد« در جشنواره کینولوب - لهستان و کسب دیپلم افتخار بهترین فیلم، حضور انیمیشن کوتاه »آقای 
گوزن« در جشنواره انیماتریکس - فنالند و کسب دیپلم افتخار بهترین انیمیشن، نمایش فیلم سینمایی »فصل 
نرگس« در جشــنواره ایرانیان برلین - آلمان، نمایش فیلم های سینمایی »21 روز بعد« و »کمدی انسانی« در 

جشنواره رجینا - کانادا نیز در نیمه اول امسال رقم خورد.
مدیر بازرگانی و امور بین الملل سازمان سینمایی حوزه هنری اظهار کرد: حضور فیلم کوتاه »دوئل« در جشنواره 
دوربان-آفریقای جنوبی، حضور انیمیشــن کوتاه »آقای گوزن« در جشنواره جیفونی- ایتالیا، حضور انیمیشن 
کوتاه »آقای گوزن« در جشنواره ملبورن-استرالیا، حضور انیمیشــن کوتاه »آقای گوزن« در جشنواره انیبار-

کوزوو، نمایش فیلم سینمایی »اسکی باز« در جشنواره آی اف آی-ایرلند، حضور انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« 
در جشنواره ساخالین-روسیه، حضور انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« در جشنواره استاپ موشن مونترال- کانادا 
، حضور انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« در جشنواره استراسبورگ-فرانســه و کسب جایزه ویژه هیات داوران و 
همچنین نمایش فیلم های سینمایی »21 روز بعد« و »اســکی باز« در جشنواره یونیورسال-ترکیه و سر انجام 

حضور انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« در جشنواره انیم آرت-برزیل نیز تا کنون به سرانجام رسیده است.
مریم نقیبی با اشاره به شرکت در بازارهای فیلم ادامه داد: بیست و یکمین دوره بازار فیلم جشنواره جهانی فجر 
و حضور نمایندگان موسسه سوره سینمای مهر در کنار دیگر غرفه ها طی برگزاری این بازار که به عرضه و توزیع 
تولیدات موسسه و همچنین، معرفی تولیدات جدید بلند، مســتند، کوتاه و انیمیشن به جشنواره های خارجی 
پرداختند. عالوه بر این امسال موسسه ســوره ســینمای مهر در غرفه ای مجزا در بازار فیلم کن از 1۸ الی 27 
اردیبهشت ماه حضور داشت و به معرفی و عرضه تولیدات پرداخت. مالقات با بیش از 3۰ خریدار و توزیع کننده 
بین المللی و همچنین بیش از 4۰ جشــنواره مهم و مطرح و برگزاری جلسات متعدد جهت معرفی تولیدات در 

این بازار صورت گرفت. 
وی، همچنین، هماهنگی پخش تلویزیونی داخلی و نمایش هــای فرهنگی برخی فیلم ها در هفته های فیلم در 
خارج از کشور و فروش آنها به تلویزیون ها و ایرالین های خارجی و همچنین اکران سینمایی فیلم ها در خارج از 

کشور را از جمله فعالیت های حوزه بازرگانی عنوان کرد. 

نقیبی مدیر بین الملل و بازرگانی سازمان سینمایی حوزه هنری خبر داد:

راوی کتاب »فرنگیس« که به تقریظ مقام 
معظم رهبری رسیده اســت، در آیینی با 

عنوان »دالور اما لطیف« تقدیر  شد.
آیین گرامیداشــت فرنگیس حیدرپــور راوی کتاب 
»فرنگیس« ســه شــنبه 24 مهر در ســینما آزادی 

کرمانشاه برگزار شد.
این کتاب که به قلم مهناز فتاحی نگاشته و تاکنون به 
چاپ هفتم خود رسیده اســت، پیش از این در مراسم 
هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع 
بررســی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس به تقریظ 

مقام معظم رهبری رسیده بود.
فرنگیس حیدرپور متولد ســال 1341 در روســتای 

اوازین اســت. او در حمله نظامیان عراقی به روستای 
محل ســکونت اش با یک تبر از خود در برابر سربازان 
ارتش بعث عــراق دفاع کرد.  در ســال 13۵9 پس از 
حمله عــراق به روســتای اوازین، مردم بــه دره های 
اطراف فــرار می کنند. وی که در آن زمان 1۸ ســال 
داشت، همراه برادر و پدرش جهت تهیه غذا به روستا 
باز می گردند. اما در طول راه پدر و برادر فرنگیس ضمن 
درگیری با عوامل عراقی کشته می شوند و فرنگیس در 
پی برخورد با دو سرباز عراقی بدون داشتن سالح گرم، 
با تبر پدرش با سربازان درگیر شــده، یکی را کشته و 
دیگری را با تمام تجهیزات جنگی اســیر می کند و به 

مقر فرماندهی ارتش ایران تحویل می دهد.

تقدیر از راوی کتاب »فرنگیس« در کرمانشاه
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با بازســازی و تجهیز کامل ســینما »فلســطین«، 
بروجردی ها شهریور خود را با تماشای فیلم در سینما 

به پایان رساندند.
عملیات بازســازی و تجهیز کامل سینما »فلسطین« 
بروجرد به عنوان یکی از ســینماهای بزرگ کشور از 
ماه ها قبل آغاز شده و شهریورماه امسال به بهره برداری 

رسید.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در 
مجلس شورای اســالمی در این رابطه گفت: عملیات 
بازسازی این ســینما حدود 9 ماه به طول انجامید که 
علت عمده آن اصرار بر نوسازی دقیق و تجهیز کامل 
پروژه و استفاده از تجهیزات مرغوب بوده است. با توجه 
به نبود اعتبار الزم، موانع متعدد، تغییر قیمت ها و اصرار 
بر اینکه تعمیرات و تجهیزات به صورت کامل صورت 

پذیرد طبعا زمان فوق منطقی است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
اقدام صورت گرفته در بازسازی این سینما قابل تحسین 

اســت که با تالش موثر حوزه هنری کشور و استان و 
مساعدت وزارت ارشاد و استانداری لرستان، اعتباری 
ویژه برای بروجرد اختصاص، ادامه داد: عالوه بر حفظ 
ســالن اصلی، ســالن دیگری با ظرفیت 4۰ صندلی 
طراحی و تجهیز شده اســت که این قابلیت را ایجاد 

می کند تا همزمان دو فیلم اکران شود.
سیاوش بیرانوند معاون سینمایی حوزه هنری لرستان 
نیز گفت: این سینما با ظرفیت بیش از ۸۰۰ نفر یکی از 
سینماهای بزرگ کشور به شمار می رود و کار بازسازی 
آن اوایل سال گذشته آغاز شد و با صرف هزینه ای بالغ 

بر پانزده میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
بیرانوند افزود: موسســه فرهنگــی تبلیغاتی »بهمن 
سبز« که مدیریت سینماهای حوزه هنری را بر عهده 
دارد، تاکنون بخش عمده ای از سینماهای کشور را که 
عمدتا عمر باالی چهل سال دارند مورد بازسازی قرار 
داده است، که سینما فلسطین بروجرد نیز از جمله این 

سینماها به شمار می رود.

معاون سینمایی حوزه هنری لرستان افزود: این سینما 
پس از سینما استقالل خرم آباد دومین سینمایی است 
که در اســتان لرســتان به طور کامل بازسازی شده و 
عالوه بر تعمیرات عمرانی به سیستم های روز صوتی 
و تصویری مجهز شده است و عالوه بر سالن اصلی که 
بیش از هشتصد نفر گنجایش دارد. یک سالن کوچک 
هم برای نمایش هم زمان در نظر گرفته شده که امکان 
پخش هم زمان دو فیلم را برای شــهروندان عالقه مند 

فراهم می سازد.
گفتنی اســت، بخــش عمــده اعتبارات مــورد نیاز 
برای تکمیل ایــن پروژه فرهنگی به همت موسســه 
»بهمن سبز« توســط حوزه هنری مرکز تامین شده 
و با پیگیری های گودرزی نماینــده مردم بروجرد در 
مجلس شورای اسالمی و مساعدت سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان، قرار اســت مبلغ 2۰۰ میلیون 
تومان از محل اعتبارات اســتانی برای تکمیل پروژه 

اختصاص یابد.

بازسازی و تجهیز سینما»فلسطین«قابل تحسین است

رویدادها                                     

سینماهای فلسطین و چهارباغ مقبول مخاطبان
احد میکائیل زاده معــاون ارتباطات و اطالع رســانی 
سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان، از نزدیک در جریان برگزاری این رویداد بوده 
و میزبانی دو سینمای موسسه بهمن سبز یعنی پردیس 

چهارباغ و سینما فلسطین اصفهان را شاهد بوده است.
او معتقد است جشــنواره فیلم اصفهان بعد از سه دهه 
برگزاری به مقبولیت و استانداردســازی رســیده و به 
ســینمای کودک و نوجوان کمک جــدی می کند. بنا 
داشتیم امسال نشاط و مشارکت اجتماعی را در جشنواره 
بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان در اصفهان را 
افزایش دهیم و مشــارکت خانواده ها و استقبال مردم 
را بیش از پیش افزایش دهیم که خوشــبختانه این امر 
محقق و موفقیت آمیز به انجام رسید. امسال سه پردیس 
سینمایی چارباغ، سیتی ســنتر و فلسطین در مجموع 
)هشت سالن(، در اصفهان میزبان تماشاگران و فیلم ها 

و مخاطبان جشــنواره بودند. برنامه ریزی شــده بود در 
مجموع این پردیس ها پیش بینی ســی هزار صندلی در 
زمان برگزاری جشنواره به میهمانان و مخاطبان جشنواره 
اختصاص پیدا کند و از این تعداد صندلی، بیش از هشتاد 
درصد ظرفیت در ایام برگزاری جشــنواره پر شــدند. 
استقبال مردم نسبت به ســال گذشته بهتر و مشارکت 
مردم و خانواده ها برای حضور در ســینما پررنگ تر بود. 
حضــور فیلم های جــذاب و پرمخاطب در سانســهای 
مختلف و همچنین، کیفیت مطلوب در سینماها، انتخاب 
سینماهای خوب و کیفیت پخش مناسب نشان ا ز احترام 
این جشــنواره به مخاطب دارد و احترام به مخاطب نیز 

میزان مشارکت را باال می برد. 
خیابان چهار باغ اصفهان که دو ســینمای فلســطین و 
پردیس ســینمایی چهارباغ در آن قــرار دارند یکی از 
منطقه های نمایش فیلم در جشــنواره بود. اســتقبال 
مردم از فیلم های جشــنواره باعث شد بعضی فیلم ها به 

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسالمی :

سینماهای فلسطین و چهارباغ مقبول مخاطبان

ســانس فوق العاده برســند. این دو سینما حدود 
دوازده ســانس فوق العاده نمایش فیلم داشــتند 
که نشان از اســتقبال خوب مردم از این دو سینما 
دارد. یکی از کارهای جذاب جشــنواره، در این دو 
سینما و همچنین، پردیس سینمایی سیتی سنتر 
عالوه بر نمایش فیلم های سینمایی، برنامه معرفی 
فیلم ها با حضور عوامل را نیز داشتیم که مورد توجه 

مخاطبان قرار گرفت. 



10       شماره بیستم       مهر            1397

برپایی جلسه تحلیل فیلم »تک تیرانداز آمریکایی« در یزد

برج های کبوتر در بوته فراموشی

نشســت »شــب برج های کبوتر و اصفهان« با 
نمایش فیلم مســتند و حضور محمدســعید 
محصصی کارگردان حوزه ســینما و علی دهباشــی 
محقق و پژوهشگر در تاالر سعدی اصفهان برگزار شد.

در این برنامه کارگردان حوزه ســینما با بیان اینکه 
برج های کبوتر از میراث نایاب ایران است، گفت: این 
آثار زیبا در فراموش خانه جا خوش کرده اند و بسیاری 

از محققان و پژوهشگران از آن غافل شده اند.
محصصی با بیان اینکه معمــاری این برج ها بی نظیر 
است، خاطرنشان کرد: ساخت این برج ها به گونه ای 

اســت که از دو اســتوانه درون هم تشــکیل شده و 
سیمای متفاوتی را به ببینده القا می کند.

وی خاطرنشان کرد: در طول حیات این مجموعه ها، 
مار بی رحم فراموشــی بر گردن آن هــا پیچیده و هر 

لحظه جان آن ها را می گیرد.
در ادامه این برنامه علی دهباشی، محقق و پژوهشگر، 
گفت: در حال حاضر ســازمان یونســکو انسان های 
فرهیخته را هم به عنوان میراث بشری قلمداد می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: در گذشته آثار باستانی 
از میراث هــای معماری بــود ولی در حــال حاضر 

انسان هایی که گنجینه علم و دانش و ادب و هنر هم 
هستند جزو میراث های ماندگار محسوب می شوند.

دهباشی افزود: ایران دســتاوردهای غنی فرهنگی، 
هنری و دینی بســیاری دارد که اغلب آن ها در گذر 

زمان فراموش شده اند.
در اواســط این برنامه فیلم مستندی درباره برج های 
کبوتر با سخنان دو پژوهشــگر پخش شد و در پایان 
از حسین صمصام شریعت صاحب کتابفروشی کمند 

تجلیل به عمل آمد.

فیلم ســینمایی »تک تیرانداز آمریکایی« ساخته کلینت ایستوود، 
در پنجاه وهفتمین نشست اکران و تحلیل فیلم باشگاه فیلم حوزه 

هنری یزد اکران و تحلیل شد.
در پنجاه وهفتمین نشست اکران و تحلیل فیلم باشگاه فیلم حوزه هنری یزد، 
فیلم ســینمایی »تک تیرانداز آمریکایی« به کارگردانی کلینت ایستوود به 
نمایش درآمد و در نشستی با حضور احسان عابدی منتقد و تحلیل گر فیلم  و 

جمعی از هنرمندان و اهالی سینما مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
عابدی با بیان اینکه کلینت ایستوود یک فیلم ســاز وابسته است، گفت: او 
ِعرق وطنی زیادی دارد و این وطن دوستی را در تمام فیلم هایش به تصویر 
می کشد. کار ویژه اش اسطوره سازی برای کشورش آمریکاست و فیلم هایش 

همه مثبت و دارای یک قهرمان است.
وی با بیان اینکه »تک تیرانداز آمریکایی« فیلمی پر حاشیه است و به ماجرای 
زندگی کریس کایل می پردازد، اظهار داشت: کایل به عنوان تک تیرانداز در 
جنگ عراق حضور داشته و به دلیل شلیک موفق به 16۰ نظامی و غیرنظامی 

عنوان »مرگ بارترین تک تیرانداز تاریخ نظامی آمریکا« را به خود اختصاص 
داده است.

این تحلیل گر ادامه داد: در یک کالم تک تیرانداز فیلمی برای تبیین و توجیه 
جنگ افروزی آمریکا و حضور نظامی این کشور در سایر کشورهای دنیا است. 
البته ایســتوود مخاطب اصلی فیلمش را مردم کشورش قرار داده و بیشتر 
تالش کرده آمریکایی ها را نسبت به سیاست های نظامی دولت آمریکا توجیه 

کند تا ملت های دیگر.

                              استان ها
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سینماهای استقالل و بهمن تهران تا 
پایان امسال بازســازی و به سه سالن 

تبدیل می شوند.
محمود کاظمی مدیر عامل این موسســه گفت: 
طبق برنامه ریزی های انجام شده امسال در سینما 
بهمن تهران سومین سالن را احداث خواهیم کرد. 
بازسازی سالن یک این سینما  سال 9۵ انجام شد 
و خوشبختانه رضایت مخاطبان و رونق این سینما 
در ماههای اخیر، ما را مصمم کرد که ســالن دو 
این سینما بازسازی و یک سالن جدید هم به این 
سینما اضافه کنیم، سالن دو هم تجهیز خواهد شد 
و انشاهلل در ســی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، 

سینمادوستان می توانند در این سالن به تماشای 
فیلم ها بنشینند.

او ادامــه داد: ســینما اســتقالل هــم یکی از 
ســینماهای خوب حوزه هنری در تهران است، 
این سینما هم ظرفیت تبدیل شدن به سه سالن 
را دارد و قرار است وارد پروژه ساخت سالن دوم و 
سوم این سینما بشویم. این سالن هم در جشنواره 
فیلم فجر به بهره برداری می رسد. اگرچه پیشتر 
اعالم کرده بودیم سینما سپیده را هم سه سالنه 
می کنیم، اما بازسازی این سینما به دلیل مسائل 

شهری به تاخیر افتاده است.
کاظمی با اشاره به فعالیت های موسسه بهمن سبز 

در شهرســتان ها افزود: پردیس ساحل اصفهان 
آماده بهره برداری است اما منتظر تامین امکانات 
تصویری و فنی آن هســتیم. این پردیس نه تنها 
در اصفهان بلکه در تمام ایران، منحصر به فرد و 
ویژه است. سینمایی با 9 پرده نمایش، سینمای 
روباز، ســینمای کودک، فود کورد، گالری، کافه 
کتاب و بسیاری امکانات دیگر قطعا یکی از بهترین 
سینماهای ایران در جذب مخاطب خواهد بود. 
مجتمع فرهنگی فجر سیاهکل هم تا پایان امسال 

به بهره برداری خواهد رسید.
سینما اســتقالل و بهمن تهران متعلق به حوزه 

هنری هستند.

نشست نمایش و بررسی فیلم کوتاه »4/۵/، 3/۵ ،1۰« در حوزه هنری 
مازندران برگزار شد.

مستند کوتاه »4/۵/، 3/۵ ،1۰« ســاخته مهدی حیدری، کارگردان 
جوان آملی، یک شنبه 1۵مهر در سالن شهید باغبانی این نهاد با حضور عوامل فیلم 

و جمعی از عالقه مندان اکران و بررسی شد.
گفتنی است، در ابتدای این نشست مهدی اکبری تهیه کننده مستند مذکور درباره 
نحوه آشنایی با سوژه و شــکل همکاری با کارگردان برای اهداف تولید مطالبی را 

عنوان کرد.
در ادامه مهدی حیدری، کارگردان این مستند، رویکرد مشاهده گر فیلم و ساختار 
اثر را توصیف کرده و از ویژگی های مســتندهای این چنین و ضرورت هوشیاری 

فیلم ساز در کشف و ضبط رویدادها مواردی را برشمرد.
همچنین عباس قاسم نژاد، تصویربردار جوان مازندرانی که ثبت صحنه های مستند 
مذکور را عهده دار بود، از تجربه خود در این فیلم گفت و به  تشریح ساختار بصری 

فیلم پرداخت.
مســتند کوتاه »4/۵/، 3/۵ ،1۰« روایت زندگی طلبه جوانی اســت که قصد دارد 
یکی از کلیه هایش را به کودک هشت ساله ای اهدا کند و در این مسیر به مشکالتی 

برخورد می کند.

سینما استقالل تهران سه سالنه می شود

نگاه و نظری بر مستند »۴/۵/، ۳/۵ ،۱0«

استان ها                                     
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بازگشایی سینما »فلسطین« 

بروجرد همزمان با آغاز پاییز

سینما »فلســطین« بروجرد پس از بازسازی با 
اکران دو فیلم »تنگه ابوقریب« و »شــعله ور« 

آغاز به کار کرد.
ســینما »فلســطین« بروجرد پس از بازسازی 
کامل، از یکشنبه اول مهرماه با اکران فیلم های 

»تنگه ابوقریب« و »شعله ور« آغاز به کار کرد.
بازسازی و تجهیز این ســینما توسط موسسه 
بهمن سبز از دی ماه سال گذشته آغاز شد و به 
تازگی به پایان رسیده است. این بازسازی بیش 
از یک و نیم میلیارد تومان هزینه داشته است. 
ظرفیت سالن یک این سینما، 7۵4 و سالن دو 
43 صندلی است. سینما »فلسطین« از مجموعه 
سینماهای حوزه هنری است و زیر نظر موسسه 

بهمن سبز اداره می شود.

استـــ

ن هــا

بازسازی سینما

تحلیل »کربال جغرافیای یک تاریخ« 
به مناسبت تاسوعا و عاشورای 
حســینی مســتند داستانی 
»کربال جغرافیای یک تاریخ« 
با حضور اهالی سینما در حوزه هنری 

یزد اکران و تحلیل  شد.
هم زمان با ایام عزاداری سید و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 

و یاران باوفایشان، مســتند داستانی 
»کربال جغرافیــای یــک تاریخ« به 
نویسندگی و کارگردانی داریوش یاری 
در پنجاه وششــمین نشست اکران و 
تحلیل فیلم حوزه هنری یزد به نمایش 
در آمد و با حضور ابوالقاســم ابوترابی، 
فیلم ســاز و پژوهشــگر آیین هــای 

فیلم کوتــاه »ذبح«بــه کارگردانی ســامان 
حسین پور و آکو زندکریمی و به تهیه کنندگی 
انجمن ســینمای جوانان دفتر سنندج و حوزه 
هنری کردســتان به چهاردهمین جشــنواره 
بین المللی فیلم دانشجویی بلغارستان راه یافت.

جشنواره فیلم دانشــجویی بلغارستان بانام 
»پرنده زودرس« در صوفیه بلغارســتان برگزار 

می شود .
 در این دوره جشنواره »پرنده زودرس«   117 
فیلم از 42 کشور به نمایش درمی آید که در این 

میان 3 فیلم کوتاه ایرانی نیز حضور دارند است.
فیلم کوتاه »ذبح« داســتان خانواده ای است 
که برای گذراندن یک زمستان سخت باید تنها 
دارایی خود یعنی گاوشان را بفروشند، اما پسر 
خانواده از این تصمیم خوشحال نیست و گاو را 

فراری می دهد.
عوامل فیلم کوتاه »ذبح« بدین شــرح است: 

بازیگران: فریدون حامدی، شــب بو سلیمانی، 
محمدقبادی غفار خالدی، شفیع امینی، سامان 
عبودی؛ تدوین: توفیق امانی؛ مدیر تصویربرداری: 
حامد بقائیان؛ دســتیاران: نویــد زارع و آرمان 
صیدی؛ صدابردار: محمد توریوریان)با تشکر از 
ارسطو مفاخری( دستیار: مبین قادری؛ طراح و 
اجرا صحنه و لباس و گریم: ایوب شیخ احمدی، 
دستیار: امین ســنجر بیگی؛ صداگذار: حسین 
قورچیان؛ اصالح رنگ و نــور: علیرضا هدایی؛ 
دستیار کارگردان و برنامه ریز: اشکان ساعدپناه؛ 
عکاس: ساجد حق شــناس؛ مدیر تولید: آرمین 
پورمحمد؛ مدیر تــدارکات: ســامان عبودی، 

دستیاران: رزگار محمدی و پیام کریمی.
چهاردهمین دوره جشنواره فیلم دانشجویی 
بلغارستان از 1 تا ۵ نوامبر ) 1۰ تا 14 آبان 97( در 

شهر صوفیه برگزار می شود.

حضور فیلمی از حوزه 
هنری کردستان در 

جشنواره دانشجویی 
بلغارستان 

                              استان ها
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نقد و بررسی »تنگه ابوقریب« در آبادان

واحد هنرهای تصویری حوزه هنری انقالب 
اسالمی دفتر آبادان به مناسبت هفته دفاع 
مقدس و شکست حصر آبادان، برنامه نقد و بررسی 
فیلم در حال اکران »تنگه ابوقریب« را برگزار کرد.

محمد شیخ زاده، مسئول واحد هنرهای تصویری 
حــوزه هنری انقالب اســالمی آبــادان، هدف از 
برگزاری این برنامه را در وهله اول حس نشــاط 
در بین عالقه مندان به این هنر دانســت و افزود: 
آبادان و خرمشــهر مهد دفاع مقدس هستند ولی 
در اجرای این گونه برنامه ها ضعیف عمل می شود.

شیخ زاده گفت: در این برنامه جمعی از هنرمندان 
و فیلم سازان به اتفاق در ســینما آزادی آبادان به 
تماشای فیلم فوق نشســتند و پس از آن نظرات 
خود را درباره فیلم و دفاع مقدس بیان کردند. در 

ابتدا مسعود رمضانی از فیلم نامه نویسان این شهر 
درباره این ژانر)دفاع مقدس( صحبت کرد و گفت: 
فیلم های دفاع مقدس کنونی در بیان وقایع دچار 

ضعف هستند.
پس از آن دیگر حاضرین در این برنامه نظرات خود 
را درباره فیلم های دفاع مقدس از جمله اینکه فیلم 
»تنگــه ابوقریب« از نظر فضاســازی و جلوه  های 
بصری و میدانی بسیار خوب بود اما از نظر فیلم نامه 
ضعف داشت و در سینمای ایران این امری عادی 
شده اســت که همه چیز آن خوب اســت اما در 

فیلم نامه دچار ضعف هستند و... را بیان کردند.
این برنامه با همکاری موسســه سینمایی بهمن 
سبز و واحد هنرهای تصویری حوزه هنری انقالب 

اسالمی دفتر آبادان برگزار شد.

 همزمان با هفته دفاع مقدس

عاشــورایی  مورد تحلیل و بررســی قرار 
گرفت.

ایــن فیلــم در فــاز نخســت مــروری 
مســتندگونه بر حرکت حماســی امام 
حســین)ع( از ابتدا تا پس از شــهادت 
آن حضرت در روز عاشــورا دارد و در فاز 
بعدی چگونگی عزاداری در فرهنگ های 
مختلــف جهان در ماه محرم را بررســی 

می کند.
تحقیق، پژوهــش، نــگارش فیلم نامه و 
طراحــی اســتوری بورد ایــن مســتند 
داستانی حدود پنج سال طول کشیده و 
فیلم برداری آن چهل روز در ایران و عراق 

انجام شده است.
این فیلم جایزه بزرگ کنگره بین المللی 
جهان اســالم در کربال و همچنین جایزه 
بهترین تحقیق و پژوهش از نخســتین 
جشنواره »چهل چراغ« را از آن خود کرده 
و در جشنواره های »ســینماحقیقت«، 
»رشد« و »فجر« مورد تقدیر قرار گرفته 

است.
»کربال جغرافیای یــک تاریخ« محصول 
سازمان ســینمایی سوره در سال 1394 
است که موســیقی آن را مجید انتظامی 
ساخته و تهیه کنندگی آن را بهروز مفید 

برعهده داشته است.

استــا

ن هــا
مســئول واحــد هنرهای 
تصویری حوزه هنری استان 
همدان از برپایی دوره  6 ماهه  
فیلم نامه نویســی و کارگاه 
یک روزه  ایده یابی فیلم 1۰۰ 

ثانیه ای خبر داد.
در  لملکــی  عبدا داوود 
این بــاره گفت: یــک دوره 
شــش ماهه فیلم نامه نویسی 
تولیدمحور، به صورت هفتگی 
با مدرسان استانی و کشوری 

برگزار می شود.
ز  فــزود: هریــک ا وی ا
هنرجویان تا پایان این دوره 
دو فیلم نامــه را بــه نگارش 
درخواهند آورد که با حمایت 

حــوزه هنری اســتان، در 
پایان دوره به تولید خواهد 

رسید.
مســئول واحد هنرهای 
تصویــری حــوزه هنری 
اســتان در رابطه با کارگاه 
ایده یابی فیلم 1۰۰ثانیه ای 
نیــز گفــت: بــه منظور 
تقویت کیفی آثار ارســالی 
بــه جشــنواره فیلم های 
صدثانیه ای نیز با همکاری 
حوزه هنری مرکز، کارگاه 
یــک روزه ایده یابــی فیلم 
1۰۰ ثانیــه ای را با حضور 
یک مدرس کشــوری در 

ثبت نام دوره فیلم نامه نویسی 

و کارگاه ایده یابی

 فیلم ۱۰۰ ثانیه ای

نیمه نخست مهرماه برگزار خواهیم 
کرد.

داوود عبدالملکــی ادامــه داد: 
این نشســت بــا هدف بررســی و 
تولید ایده های فیلــم کوتاه 1۰۰ 
ثانیه ای برگزار خواهد شد و در این 
نشست طرح های رسیده، بررسی، 
بازخوانی و بازنویســی شــده و در 
ادامه با حمایت هــای حوزه هنری 

استان به تولید خواهد رسید.
عبدالملکی در پایان گفت: زمان 
دقیق برگزاری ایــن کارگاه پس از 
مشخص شــدن مدرس آن توسط 
حوزه هنری کشور، به اطالع عموم 

خواهد رسید.

استان ها                                     



14       شماره بیستم       مهر            1397

پنجاه و هشتمین نشســت تحلیلی فیلم باشگاه 
فیلم مفید حوزه هنری یزد، با حضورعالقمندان 
به ســینما ، هنرمندان جوان و پیشکسوت  سه 
شنبه دهم مهرماه در ســالن نارنجستان حوزه 

هنری برگزار شد.
این نشست که با اکران فیلم سینمایی »التاری« 
ساخته محمدحسین مهدویان برپا شد محمدعلی 
عبداللهی مدرس و عضو انجمن ســواد رسانه ای 

ایران به نقد و بررسی این فیلم پرداخت.
بر پایه این خبر؛ یاداشتی عبداللهی بر این فیلم 

به این شرح است:
 التاری، غیرت یا خشونت بدون منطق؟

التاری فیلمی اجتماعی است که موضوع مهاجرت 
دختران ایرانی به دبی را محور خود قرار داده و به 
اقتضای موضوعش تا حدی به معضالتی همچون 
شکاف نسلی و شکاف طبقاتی نیز پرداخته است؛ 
اما تفکر کارگردان و سخن کلی کارگردان که تمام 
فیلم با توجه به آن معنا می یابد، چیز دیگری است 

که با پاسخ دادن به سواالت زیر روشن می شود:
آیا دادن پیشــنهاد مدل شدن در دوبی به فردی 
که عاقل و بالغ اســت، جرم است؟ آیا مسئله تن 
فروشی مسئله جدیدی اســت، یا اینکه همواره 
وجود داشته اســت؟ آیا توریسم جنسی در دنیا 

یک موضوع پذیرفته شده است؟
پاسخ این اســت که تمامی موارد فوق در دنیای 
»مدرن« امروز پذیرفته شده است اما در کشور ما 
به دلیل حاکمیت ارزش های دینی، ملی و انسانی، 
هیچکدام قابل پذیرش نیست. و »غیرت« نیز که 
موضوع مورد تاکید کارگردان در این فیلم است؛ 
با نگاه ســنتی به شــدت قابل درک است ولی با 
نگاه مدرن تنها به شــکل »خشونتی بی منطق« 

درمی آید.
از اینجا به بعد در این نوشتار، ارزش های دینی، 
ایرانی و انســانی جامعه را »ُسنت« می نامیم و از 
ارزش های پذیرفته شــده در دنیا که منشاء آن 
به تغییــرات فکری در اروپای پس از رنســانس 

بازمی گردد با عنوان »مدرنیته« یا »مدرن« یاد 
خواهیم کرد.

اثر مهدویان نمایش »ایران« مانده بین ســنت و 
مدرنیته است، جاییکه هم ســنت هرروز در آن 
پایه های خویش را محکم می کند و هم مدرنیته 
هر روز مظاهــر جدید و هواخواهــان جدیدی 

می یابد.
یک ســوال: اغلب بحران های اجتماعی ما ناشی 
از قرار گرفتن بین ســنت و مدرنیته اســت، آیا 
کارگــردان آگاهانه این کشــمکش را به تصویر 
کشــیده اســت یا اینکه در نمایش یک معضل 

اجتماعی، این تقابل به تصویر در آمده است؟
پاسخ این اســت که کارگردان آگاهانه و عامدانه 
این تقابل را به تصویر کشیده و حتی در این تقابل 
جانبداری هم می کند و این به وضوح قابل درک 
اســت. زمانی که کارگردان برای تصویربرداری 
انتخاب کــرده، محرم اســت و در بســیاری از 
صحنه ها کتیبه های عزاداری به چشم می خورند 
و نوای مداحی و ختم قرآن صدای پس زمینه را 
تشکیل می دهد که نشانه حاکمیت سنت است. 
از سوی دیگر در بطن فیلم روابط مدرن در جریان 

است.
نام فیلم »التاری« است، نوعی ویزای آمریکا که 
»امیرعلی« با بازی ساعد سهیلی و »نوشین« در 
پی گرفتن آن هســتند. انتخاب این نام در عین 
اینکه شــیفتگی این دو )به نمایندگی از نســل 
جدید( را به دنیای »مدرن« نشــان می دهد، به 
ســراب بودن یا قماربودن این رویای شیرین نیز 
اشــاره دارد، این موضوع وقتی روشن تر می شود 
که در ابتدای فیلم از زبان نوشــین می شــنویم 
که آرزوی او مدل شدن اســت، و در ادامه فیلم 
عاقبت مدل شــدن او را می بینیم. به طورکلی از 
زمان مسافرت »امیرعلی« و »موسی« به دوبی، 
کارگردان ســعی می کند آن روی سکه »رویای 
مدرن«، یعنــی »واقعیات دنیای مــدرن« را به 

مخاطب نشان دهد.

از مقطع فاجعه مرگ »نوشــین« بــه بعد بارها 
شــخصیت »موســی« اظهار ندامت کرده و از 
»امیرعلی« عذرخواهــی می کند و در عین حال 
از رفقای خودش بابت اینکــه »میدان را واگذار 
کرده اند« طلبکار است. این عذرخواهی در واقع 
عذرخواهی نسل او از نسل جدید است، به دلیل 
اینکه نتوانســته اند ارزش هایی را که در ابتدای 
نوشتار »سنت« نامیده شــد، حفظ کنند و حاال 

سراب »مدرنیته« اینچنین قربانی می گیرد.
کارگردان)مهدویان( در ایــن فیم یک اعتراض 
جدی هم به »جمهوری اسالمی« دارد که گاهی 
از زبان »موســی« بیان می کند و گاهی از زبان 
»امیرعلی«؛ و آن اعتراض مشترک »مهدویان«، 
»حاتمی کیا« و »مردم« است. که در عریان ترین 
شــکل خودش با ایــن دیالــوگ امیرعلی بیان 
می شــود: »شــما می خواید دنیا رو نجات بدید 
ولی دنیای من نوشین بود که رفت«. کارگردان 
که از ابتدای فیلم روند نابود شــدن یک زندگی 
را نشــان داده بود، در این صحنه در عین اینکه 
اشراف اطالعاتی ایران را در آنسوی مرزها نشان 
می دهد، از »جمهوری اســالمی« می خواهد در 
مورد زندگی فردی شــهروندانش با »مسئولیت 

پذیری« بیشتری عمل کند.
در کل می تــوان گفت رونــد فیلم تــا زمانیکه 
»سامی« به کشته می شــود معقول و قابل فهم 
است، اما درســت از این زمان به بعد با توجه به 
آنچه در فیلم دیده ایم هیچ توجیه عقلی و شرعی 
برای آنچه در ادامــه می آید وجود ندارد. نه لحن 
شوخ طبعانه »مرتضی« با بازی حمید فرخ نژاد، 
که بــه واژه جعلی »خلیج« اشــاره می کند و نه 
عملیاتی که موسی در هتل انجام می دهد. به نظر 
می رسد کارگردان در این صحنه ها با موج سواری 
از »فرامتن« جامعه ســعی می کند کاری کند تا 
مخاطب با رضایت کامل سالن سینما را ترک کند 

و البته در این کار موفق است.

نشست نقد و بررسی »التاری« در حوزه هنری یزد

                              استان ها
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مجلس عزای سیدالشهداء )ع( در »حسینیه سوره« باشگاه فیلم سوره



مقام معظم رهبری:
نگذارید دفاع مقدس فراموش شود

مطالبه رهبری از حوزه ی هنری، ارشاد و دستگاه های گوناگون

همزمان با هفته دفاع مقدس و در آستانه سالروز شکست 
حصر آبادان، جمعی از فرماندهان، رزمندگان و ایثارگران و 
هنرمندان با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 

اسالمی دیدار کردند.

در ابتدای این دیدار، جمعی از حاضران به بیان خاطره ها و 
مطالب خود پرداختند و در ادامه مراسم رهبر انقالب اسالمی 
در ســخنانی، ضمن قدردانی صمیمانه از همه کســانی که 
متعهدانه پرچم احیای خاطــرات و ارزش های دفاع مقدس 
را برافراشته نگه داشــته اند، تأکید کردند: باید با ایجاد یک 
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نهضت ترجمه آثار مکتــوب و صدور آثار 
هنری و فیلم های دفاع مقدس، پیام روح 
ایمان و مجاهدت و پیام شکست ناپذیری 

ملت ایران را به جهانیان برسانیم.
ایشــان فرمودند: مــا در ادبیاتمان، در 
ســینمای مان، در تئاترمان، در تلویزیون 
مــان، در روزنامه نگاری مــان، در فضای 
مجازی مان بسیاری از کارها را باید انجام 
بدهیم درباره ی دفاع مقــّدس که انجام 
نداده ایم؛ هــر جا هم که انجــام دادیم و 
متعّهدانه انجام دادیــم، ولو در حجم کم 

و نســبت به مجموع کاری که باید انجام بدهیم، 
اندک بوده اما تاثیرگذار بــوده. همین فیلم اخیر 
آقای حاتمی کیا در سوریه، در هر جایی که پخش 
شد، مورد استقبال قرار گرفت؛ چرا در اروپا پخش 
نشود؟ چرا در کشــورهای آسیا پخش نشود؟ چرا 
مردم اندونزی و مالزی و پاکســتان و هندوستان 
ندانند که چه اتفاقی در ایــن منطقه افتاده و ما با 
چه کسی طرف بودیم؟ این تازه مال این قضایای 
اخیر اســت؛ اهمیت و عمق و گســترش قضایای 
دوران دفاع مقّدس به مراتب بیشتر از اینها است. 
در جشــنواره های غربی، فیلم های ایرانی را بعضاً 
میبرند نشــان میدهند؛ فیلم هایی کــه از لحاظ 
کیفّیِت حرفــه ای بمراتب پایین تر از بســیاری از 
فیلم هایی اســت که برای دفاع مقــّدس یا برای 
انقالب ساخته میشود. میروند با به به و چه چه آنها 
را نشان میدهند یک دانه فیلِم دفاع مقدس را اینها 

نشان نمی دهند؛ چرا؟
رهبر معظم انقالب با تاکید بر وظیفه هنرمندان 
بر روایت خاطــرات و تاریخ دفاع مقدس فرمودند: 
اگر چنانچه شــما امروز به جمــع آوری و افزودن 
بر ســرمایه ی خاطرات جنگ رو نیاورید، دشمن 
میدان را از شما خواهد گرفت؛ این یک خطر است؛ 
من دارم به شما می گویم. جنگ را شما روایت کنید 
که خودتان در جنگ بوده اید؛ اگر شــما جنگ را 
روایت نکردید، دشمن شما جنگ را روایت خواهد 
کرد آن طور که دلش می خواهد. از یک ضعف هایی 
هم اســتفاده می کنند -البته هر حرکت نظامی و 
غیرنظامی ممکن است ضعف هایی داشته باشد که 
حتما دارد؛ از اینها استفاده می کنند- و طبق میل 
خودشان می ســازند. ما باید در این زمینه خیلی 

احساس وظیفه کنیم، خیلی کار کنیم.
ایشان تاکید کردند: این کار را به طور جدی دنبال 
کنید؛ هم حوزه ی هنری، هم وزارت ارشــاد، هم 
دســتگاه های گوناگون دیگر. بعضی از دستگاه ها 
را دیدم در شهرهای مختلف وارد میدان شده اند؛ 
همیــن اواخر کتابــی خواندم از قزویــن، کتابی 
خواندم از مشهد، کتابی خواندم از شاهین شهر از 
آقای بُلوری. همه –آدم ها، جوان ها، انگیزه دارها، 
دل دارها- همین طور در زمینه هــای مختلف، از 
اطراف این کشور وارد این میدان میتوانند بشوند 
و شــده اند؛ این را تبدیل کنید به صد برابر. اینکه 
می گویم صد برابر، بنده معموالً اهل مبالغه گویی 
نیســتیم؛ به معنای واقعی کلمه آنچه امروز دارد 
انجام می گیرد در زمینه ی ادبیات جنگ،  ادبیات 
دفاع مقــدس و کارهای هنری ای کــه روی دفاع 
مقدس می شــود و کارهای ادبیاتی که روی دفاع 
مقدس می شــود، باید صد برابر بشــود؛ آن وقت 

می توانیم در این زمینه احساس توفیق بکنیم.
مقام معظم رهبری در ادامه و به سیاق همیشگی 
برنامه شب خاطره به نقل خاطره ای از دوران ذفاع 

مقدر پرداختــه و فرمودند: »اولی که جنگ 
شد، همان ساعت اول، بنده نزدیک فرودگاه 
بودم. در آن کارخانه ســخنرانی داشــتم. 
نشســته بودیم داخــل اتاق منتظــِر وقِت 
سخنرانی، و منظره ی فرودگاه دیده میشد 
از داخل اتاق -پنجره بود- که دیدم سروصدا 
است و یک وقتی دیدیم بله، هواپیماها آمدند. 
اول نفهمیدیم چیست؛ بعد گفتند که حمله 
اســت و خب فرودگاه مهرآباد را زدند. بنده 
رفتم در آن جلسه ای که تشکیل شده بود و 
کارگرها منتظر بودند که من بروم سخنرانی 
کنم. یک چند دقیقه ای به قــدِر چهار پنج 
دقیقه صحبت کردم و گفتم من کار دارم و 

باید بروم؛ به ما حمله شده.
 آمدم ســتاد مشــترک، آنجا همه جمع 
بودند؛ مرحوم شــهید رجایی بود و شهید 
بهشتی بود، آقای بنی صدر بود، همه بودند 
دیگر. ما رفتیم آنجا و مشغول گفتگو شدیم 
که حاال چه کار باید بکنیم، گفتند که -شاید 
خود بنده پیشنهاد کردم- اول باید با مردم 
حرف بزنیم، چون مردم نمی دانند چه خبر 
شــده. هنوز هم از ابعاد قضیه درست مطلع 
نبودیم که چند شهر را زده اند؛ می دانستیم 
غیر از تهران، جاهای دیگر را هم زده اند. بنده 
پیشنهاد کردم که ما یک اعالمیه  بدهیم؛ این 
مال ساعت مثال دو و سه ی بعدازظهر و قبل 
از پیام امام )رضوان  اهلل  علیه( اســت. به من 
گفتند خودت برو بنویس. من رفتم آن طرف 
و یک چیزی نوشــتم و از رادیو آمدند و آن 
پیام با صدای من پخش شد -که البته قاعدتا 
در آرشیو صداوســیما هست- باالخره چند 
روز ما اینجا بودیم؛ چهار پنج روز، پنج شش 
روز -همان حول و حوش- بودیم. بنده غالبا 
خانه هم نمیرفتم؛ حاال گاهی یک ساعتی، 
دو ساعتی میرفتم منزل اما غالبا شب و روز 

آنجا بودیم.
 از دزفول و از اهواز و مانند اینها مرتب تلفن 
می زدند به همان مرکز و اظهار می کردند که 
کمبود دارند؛ کمبود نیرو، کمبود مهمات، 
کمبود امکانات. بحث نیرو که شد، بنده به 
ذهنم رسید که من یک کار می توانم بکنم و 
آن اینکه بروم دزفول، آنجا بنشینم و اطالعیه 
بدهم و پخش کنم اینجا و آنجا و درخواست 
کنم که جوان ها بیایند؛ یک چیِز این جوری 
به ذهن من رسید. خب، الزم بود از امام اجازه 
بگیریم؛ بدون اجازه ی ایشان که نمیشد من 
بروم؛ رفتم جماران. احتمــال می دادم که 
امام مخالفت کنند، گاهی اوقات با بعضی از 
اقدامات این جورِی ما -مسافرت ها و مانند 
اینها- امام با تردید برخــورد می کردند. به 
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مرحوم حاج  احمدآقا گفتم من می خواهم بروم به امــام این را بگویم و 
درخواســت کنم که اجازه بدهند من بروم جبهه -بروم دزفول- و شما 
کمک کن کــه امام به من اجــازه بدهد. حاج  احمدآقا هــم قبول کرد، 
گفت باشد. آمدیم داخل اتاق. داخل اتاق دیدم چند نفر هستند،مرحوم 
چمران هم نشسته بود. من به امام گفتم به نظر من رسیده که اگر بروم 
منطقه ی جنگی، وجودم مثرتر است تا که اینجا بمانم؛ شما اجازه بدهید 
من بروم. امام بدون تامل گفتند: بله، بله، شما بروید! یعنی برخالف آنچه 
ما خیال می کردیم امام می گویند نه، بدون هیچ مالحظه گفتند بله، بله، 
شما بروید. وقتی که به من گفتند شــما بروید -که من خیلی خوشحال 
شدم- مرحوم چمران گفت: آقا! پس اجازه بدهید من هم بروم. گفتند: 
شما هم بروید. بعد من دیگر رو کردم به مرحوم چمران، گفتم پا شو دیگر، 
معطل چه هستی؟ بلند شویم برویم. آمدیم بیرون، قبل از ظهر بود. قصد 
من این بود که همان وقت حرکت کنیم، ایشــان گفت که نه، صبر کنیم 
تا عصر. چون من تنها بودم، یعنی من با کســی نمی خواستم بروم، تنها 
می خواستم بروم، ایشان یک ِعده و عده ای داشــت -که بعد که رفتیم، 
دیدیم حدود شصت هفتاد نفر، ایشان افرادی را داشت- که آماده بودند و 
با ایشان تمرین کرده بودند، کار کرده بودند و ایشان میخواست با خودش 
بیاورد اینها را و اینها را باید جمع میکرد. به من گفت شــما تا عصر صبر 
کن، و به جای دزفول هم میرویم اهواز، اهواز بهتر از دزفول است؛ گفتم 
باشد. خب ایشان از ما واردتر بود، بلدتر بود، من قبول کردم. آمدم منزل 
و با خانواده خداحافظی کردم. شش هفت نفر محافظ هم ما داشتیم؛ به 
محافظین گفتم که شماها مرخصید، من دارم میروم میدان جنگ، شما 
دور من هستید که من کشته نشوم، من دارم میروم طرف میدان جنگ، 
آنجا دیگر محافظ معنی ندارد! این طفلکها گریه شان گرفت که نمیشود 
و از این حرفها. گفتم نه، من شــماها را نمیبرم. گفتند خیلی خب، پس 
به عنوان محافظ نه، اما به عنوان همراه، مــا هم بیاییم؛ ما هم میخواهیم 
برویم جبهه، ما را این جوری ببرید؛ گفتیم باشد، که با من به آن منطقه ای 

که رفتیم آمدند؛ تا آخر دیگر با ما بودند.
 عصر راه افتادیم با مرحوم چمران، سوار یک سی13۰ شدیم و آمدیم 

طرف اهواز. اهواز تاریک محض بود! حاال من دیدم بعضی ها که درباره ی 
منطقه ی جنگی رمان نوشته اند و مطلب نوشته اند -بنده خب منطقه ی 
جنگی را، یعنی اهواز را در همان روزهای اّول جنگ از نزدیک دیده ام و 
مدتی هم آنجا بوده ایم- بکلی آنچه نوشته اند، خالف واقع است. یعنی این 
رمان نویس های محترم غیرانقالبی که خواسته اند راجع به جنگ مثال یک 
گزارشی تهیه کنند و یک چیزی بنویسند، آنچه از اهواز نوشته اند، خالف 
واقع است؛ و از بعضی جاهای دیگر هم همین جور؛ یکی شان هم از تهران 
نوشته، آن هم خالف واقع است، یعنی نخواسته اند درست منعکس کنند. 
باید نویســنده های خودمان، رمان نویس های خودمان بیایند به میدان، 

این چیزها را بنویسند. ما که ننویسیم، دیگران جور دیگر مینویسند.
 غرض، اهواز تاریک بود؛ در تاریکی رفتیم به پادگان لشــکر 92 و آنجا 
بودیم و بعد هم رفتیم اســتانداری و دیگر آنجا بودیم. همان شب اّولی 
که رســیدیم، مرحوم چمران، آن جماعِت خودش را جمع کرد و گفت 
میرویم عملیات؛ گفتیم چه عملّیاتی؟ گفت میرویم شــکار تانک. بنده 
هم یک کالشینکف داشتم، مال خودم بود -کالشینکف شخصی داشتم 
که همراهم بود- گفتم من هم بیایم؟ گفت بله، چه عیب دارد، شما هم 
بیایید. من هم عمامه و عبا و قبا را گذاشتم کنار و یک دست لباس سربازی 
َگله گشاِد منحوس به ما دادند پوشیدیم و شبانه با اینها رفتیم؛ درحالی که 
بنده نه تمرین نظامی دیده بودم و نه ســالح مناسب داشتم، یعنی برای 
شکار تانک کسی با کالشینکف نمیرفت. البّته آنها هم آرپی جی و مانند 
اینها نداشتند؛ آنها هم همین طور با همین ســالح و مانند اینها بودند. 

رفتیم و شکار تانک هم نکردیم و برگشتیم.«
در حاشــیه این برنامه حجت االسالم قمی رئیس ســازمان تبلیغات 
اسالمی، پیراهن شهید محمدطاها اقدامی کوچک ترین شهید حادثه ی 
تروریســتی اهواز را که خانواده ی آن کودک چهارساله به رهبر انقالب 
اسالمی اهدا کرده بودند، به حضرت آیت اهلل خامنه ای تقدیم کرد.رهبر 
انقالب نیز با ادای احترام به این هدیه ی ارزشــمند، از رئیس ســازمان 
تبلیغات خواستند سالم و تشــکر صمیمانه ی ایشان را به خانواده ی آن 

کودک شهید و مردم اهواز ابالغ کند.
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 احمدرضا درویش ضمن بیــان نکاتی در 
خصوص فیلــم رســتاخیز و اهمیت آن با 
اشــاره به اینکه ســاخت فیلم رستاخیز را 
وظیفه خود می دانسته است گفت: صاحب این فیلم 

)رستاخیز( کسی دیگر است.
هم زمان بــا آخریــن روز »هفته فیلــم احمدرضا 
درویش« و با حضور این کارگردان در ســالن سوره 
حوزه هنری اســتان اصفهان، اختتامیه این برنامه 
برگزار شد. این کارگردان در این نشست با بیان اینکه 
در حال حاضر اکران فیلم رســتاخیز همان وضعیت 
سه چهار ســال گذشــته را دارد، اظهار کرد: اتفاق 
جدیدی پیرامون این فیلم نیفتاده و هنوز در وضعیت 
قبلی است و هیچ کسی پاسخگو نیست. البته من به 
دلیل مضمون ارزشمند این کار و احساس قلبی که 
نسبت به این فیلم داشتم برای ساخت آن احساس 
وظیفه مــی کردم، انتظار ندارم کســی با من تماس 

بگیرد و پیگیر شود.
این کارگردان ســینما بــا بیان اینکه از ســاخت تا 
نمایش رستاخیز، همه چیز از فرهنگ عاشورا الهام 
گرفته است، اضافه کرد: این فیلم از آِن کسی نیست، 
حتی من، بلکه امانتی اســت که ما باید تقدیم مردم 
کنیم. رســتاخیز پروانه نمایــش در داخل و خارج 
داشته، به سه زبان دوبله شــده و 9 سیمرغ بلورین 
از جشنواره فجر گرفته اســت. اینکه چطور با وجود 
تمامی این موارد، چنین مسائلی پیرامون آن ایجاد 

می شود را متوجه نمی شوم.
وی افــزود: دیوان عدالت اداری بر ایــن حقیقت که 
توقیف رستاخیز امری غیرقانونی بوده، صحه گذاشته 
است. آیا کســی نباید بابت این موضوع عذرخواهی 
کند؟ آن هم برای اتفاقی که در حوزه مهم فرهنگ و 
هنر افتاده است. در واقع این فیلم از آن دولت نیست، 
بلکه این فیلــم برای مردم و حق الناس اســت. باید 
بدانید که درصد زیادی از بودجه این فیلم را شیعیان 

در خارج از ایران تامین کرده اند.
کارگردان فیلم های دفاع مقــدس افزود: وقتی این 
فیلم در سینمای کشورهای همسایه پخش شد در 
لحظه ای که حضرت عباس )ع( به شهادت می رسند 
شیعیان حاضر در سالن ایســتادند و جمعیتی انبود 
ناگهان در تاثیر از صحنه های تــکان دهنده فیلم، 
یکصدا هیهات من الذله گفتند و شروع به سینه زنی 
کردند که برایم عجیب بود. آن جا با خودم فکر کردم 
که 3۰ ســال پیش که جوانان ما در جبهه جنگ به 
عشق سیدالشهدا)ع( به شــهادت می رسیدند، چه 
کسی فکرش را می کرد که روزی ما در مرکز بغداد، 

فیلم عاشورایی نمایش دهیم؟
درویش با اشــاره به خاطره ای از نمایش رستاخیز 
برای بــزرگان فرهنگ و هنر ایــران گفت: آن ها در 
پایان گمان کردند که من برای فیلم اشک می ریزم، 
امــا در واقع این اشــک ها به این خاطر بــود که در 
کشور امام حسین)ع(، فیلم رستاخیز باید زیرزمینی 
دیده  شــود درحالی که این فیلم برای همه ساخته 

شده است و همه باید آن را ببینند.
وی در خصوص ساخت موســیقی این فیلم توسط 
استیون واربک،آهنگســاز اسکار گرفته، خاطرنشان 
کرد: در صحبت با آهنگســاز این فیلــم وقتی از او 
پرسیدم چه چیزی شــما را برای ساخت موسیقی 
این فیلم متقاعد کرد گفت: آن لحظه ای که حضرت 
عباس )ع( در فیلم مشت پر از آب را نمی خورد مرا به 
یاد لحظه به صلیب کشیدن حضرت مسیح انداخت و 
به نظرم در این لحظه او یک آب معنوی نوشیده است 
و همین صحنه سبب شد تا ســاخت موسیقی این 
فیلم را قبول کنم. چرا که در فیلم های غرب قهرمان 
معموال کسی اســت که ظاهراً پیروز است اما در این 

فیلم)رستاخیز( قهرمان متفاوت است.
در این لحظات که صحبــت های احمدرضا درویش 
مخاطبان برنامه را منقلب نموده بــود وی با اظهار 

صاحب این فیلم )رستاخیز( شخص دیگری است
ناگفته های احمدرضا  درویش در خصوص رستاخیز:

دلخوری از عدم پاسخگویی مسئوالن در 
خصوص توقیف این فیلم ادامه داد: نمی 
دانم چرا پس از 4 سال که از توقیف فیلم 
می گذرد و مســئولین در این خصوص 

پاسخگو نیستند.
کارگردان رســتاخیز افــزود: با توقیف 
رستاخیز تنها این فیلم قربانی نشد بلکه 
جلوی یک جریان گرفته شد. فرض کنید 
من بخواهم درباره خرمشهر فیلم بسازم، 
در ایــن وضعیت چطور ممکن اســت؟ 
همان طور که در برنامه زنده تلویزیونی، 
آقای فخیم زاده گفتند »با این کاری که 
با رســتاخیز کردند، من بر دســتم داغ 
می گذارم که ســریال تاریخی - مذهبی 

بسازم.«
در پایان این برنامه ضمن تجلیل از این 
هنرمند اخالق مدار، هدایایی توســط 
حوزه هنری اصفهان، سازمان فرهنگی 
تفریحــی شــهرداری اصفهان)دفتــر 
تخصصی ســینما( و هدیه ای از طرف 
استاد محمود فرشچیان با حضور سردار 
شــیروانیان مدیر کل بنیــاد حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس، مالک 
شــیخی معاون فرهنگــی هنری حوزه 
هنــری، مصطفی حیــدری مدیر دفتر 
تخصصی ســینما و جمعی از هنرمندان 
و پیشکسوتان به این کارگردان اهدا شد.
گفتنی اســت، هفته فیلــم احمدرضا 
درویش به مناســبت هفته دفاع مقدس 
با اکران فیلم های )آخرین پرواز، کیمیا، 
متولد ماه مهر، سرزمین خورشید، دوئل( 
از 1 تا 6 مهرماه در ســالن سوره حوزه 

هنری اصفهان برگزارشد.
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دنیای امروز دنیای توســعه مبتنی بر تخصص های بین رشــته ای اســت و جای 
خوشحالی دارد که برخی دانشــجویان عالقمند به موضوع سینما، از ساحت های 
مختلف، به این عرصه ورود می کنند و به جای انجام فعالیت های پژوهشی فرمالیته 
و کم خاصیت، سعی دارند علم نوین را در برطرف کردن مسایل پیش روی صنعت 
ســینما به کار گیرند. از این منظر شــنیدن خبر برگزاری جلســه دفاع در مقطع 
کارشناسی ارشد در دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با موضوع »مهندسی ارزش 

در صنعت سینما« جذاب و حائز اهمیت است 
»مهندسی ارزش« به بیان ســاده، مجموعه  اقداماتی متشکل از چندین روش فنی 
است که با بازنگری و تحلیل اجزای یک پروژه عملیاتی از ابتدا تا انتها قادر خواهد بود، 
اجرای کامل طرح را با کمترین هزینه و زمان تحقق بخشد. هدف این روش، از میان 
برداشتن یا اصالح هر چیزی است که موجب تحمیل هزینه های غیرضروری می شود، 
بدون آنکه آسیبی به کارکردهای اصلی و اساسی طرح وارد آید. پایان نامه »مهندسی 
ارزش در صنعت ســینما« اولین تالش جدی پیرامون به کارگیری این تکنیک در 
صنعت سینمای کشور است که موفق به ارائه مدلی بومی سینما و فرایندگرا در جهت 

بهبود مستمر زنجیره تولید آثار سینمایی شده است.
اهمیت موضوع آن جا روشن می شــود که همه عالقه مندان سینما امروز به خوبی 
می دانند اکثر تولیدات سینمایی باکیفیت، در زمانی بیش از مقدار تخمین زده شده به 
پایان می رسد و همین امر بر هزینه های فیلم می افزاید و هزینه های فیلم از هزینه های 
برآورد شده اولیه فراتر می رود. پای صحبت اغلب تهیه کننده های باتجربه سینما هم 
که بنشینید از این موضوع گالیه مندند. مشکل آنجایی فراتر می رود که دالیل این 
مشکالت نیز معموالً به صورت شفاهی، کلی و بیشتر کیفی مطرح می شوند که این 
دست پژوهشگران این عرصه را برای ارزیابی های آتی می بندد. کّمی سازی مقوالت 
کیفی و مستندسازی تجربیات و دانش بدست آمده از هر پروژه، یکی دیگر از نکات 

بارز این پژوهش بد. 
نبود کمپانی های حرفه ای تولید فیلم از دیگر مشکالت اساسی سینمای ماست. بدین 
جهت، مراحل فیلمسازی از دیرباز در سینمای ایران از هم تفکیک شده بوده اند. در 
راه رسیدن به کمپانی سینمایی، دانش مهندسی ارزش در نحوه نظارت و کنترل بر 
یک پروژه با نگاه سیستماتیکی که این علم به همراه می آورد، از ضروریاتی ا ست که 
یک کمپانی باید داشته باشد و پژوهش مذکور توانسته است گام های اولیه را در ایجاد 
فرایند تضمین کیفیت در کمپانی های تولید سینمایی ایجاد کند. این نحوه نظارت 
دائمی بر فرایند تولید و رسیدن به راه حل های اصالحی نوآورانه جهت بهبود کیفیت 
نتیجه نهایی، تجربه ای عمیق را برای کارهای آتی در اختیار می گذارد که با ثبت و 

ضبط این تجربیات می توان از این مرحله گذر کرد.
مجری این پایان نامه، علیرضا صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی 
صنایع گرایش سیســتم های اقتصادی اجتماعی بود که عالیــق و تحصیالت آزاد 
سینمایی نیز در کارنامه خود دارد. دفتر بهره وری و توسعه سازمانی سازمان سینمایی 
حوزه هنری از این پایان نامه حمایت کرده و مطالعه موردی این پژوهش روی فیلم 

مزارشریف صورت گرفته بود. 
در جلسه دفاع که با حضور آقایان دکتر فشاری استاد راهنما، دکتر قائمی استاد داور و 
مهندس علی آل احمد استاد مشاور و مدیر دفتر بهره وری و توسعه سازمانی سازمان 

سینمایی حوزه هنری برگزار شد، این پایان نامه موفق به کسب نمره  کامل شد.
در پایان این جلسه اعالم شد که به زودی نتایج این پژوهش در تولیدات آتی سازمان 
سینمایی حوزه هنری به کار گرفته می شود و نتایج این پژوهش به شکل عملیاتی 
توسعه خواهند یافت که امیدواریم با انتشار این نتایج، شاهد ارتقای نظام ارزش در 

صنعت سینمای کشورمان باشیم.

رشته »مهندسی ارزش در صنعت سینما« گامی نوین در تلفیق تکنیک و هنر

                              دیدگاه
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محمدحسین صفارهرندی معتقد است باید حوزه 
فرهنگ اقتصادش تــا می تواند متکی به خودش 
باشد، ولی ما نقش هدایتی - نظارتی خودمان را 

کامل کنیم. 
دکتر محمدحســین صفارهرنــدی در کارگاه 
تخصصی مدرسه خط مشی فرهنگی  رسانه ای 
که اخیرا توسط روابط عمومی سازمان سینمایی 
حوزه هنری و به همت اندیشــکده اسما برگزار 
شــد، بیان کرد: بحث فرهنگ در ارتباط با نظام 
جمهوری اسالمی، بحث سهل و ممتنع نیست. 
سهل از این جهت که بارزترین مشخصه مسئوالن 
و رهبران انقالب را هم نگاه کنیــم، نه آدم های 
کهنه کار سیاســی بودند، نه فعــال محیط های 
اقتصادی و نه چهره های نظامی. هیچ کدام از این 
ویژگی ها را نداشــتند ولی نمی شد در موردشان 
گفت اینها فرهنگی نیســتند چرا که کارشــان 
اصال فرهنگــی بود، مخصوصا علمــا، روحانیون 
و خود امام، اینها چهره های شــاخص فرهنگی 
بودند. از طرفــی دیگر ما با تکنولــوژی روبه رو 
بودیم تکنولوژی که به عنوان ابزارهای فرهنگی، 
هنری و غیره هم خاســتگاهش این طرف نبود 
و طبیعی اســت که برای دریافت آن دست ما به 
سمت غیر باید دراز می شد. اینها آن بخش ممتنع 
بودن قضیه است. یعنی با اینکه عشق اول نمود 
آسان، ولی افتاد مشکل ها. این مشکل هایش این 
طرف قابل توجه اســت. طوری که وقتی انقالب 
به پیروزی رسید، بســیاری حکم کردند که این 
انقالب با این مسئوالن و بزرگان و رهبران آمده 
دفتر فرهنگ و هنر را ببندد. اینکه امام گفتند ما 
با سینما مخالف نیســتیم، ما با فحشا مخالفیم، 
برای این بود که جلوی بســته شدن سینماها را 

بگیرند. 
صفارهرندی با اشاره به اینکه برخی مشکالت در 
مدیریت فرهنگی از ابتــدای انقالب ظهور و بروز 
پیدا می کند، گفت: نمی خواهــم کارنابلدی ها را 
در 4۰ سالگی انقالب توجیه کنم، یعنی بگویم اگر 
امروز ما ضعف داریم، دلیلش فقط در گذشته بوده 
است. نه، می شود پذیرفت که بخشی از مشکالت 
ما ناشی از این بوده که ما می توانستیم جبرانش 
کنیم و حرکت هم کردیــم برای جبرانش. این را 
نباید با بی انصافی، با نادیده گرفتنش، همه گناهان 
را به گردن دوره پس از انقالبی انداخت که هیچ 

نسخه ای باالدستی برای کار خودش ندارد. 
وی ادامــه داد: بعضــی از چهره های شــاخص 
فرهنگی ما که اگر اوقات خودشــان را متمرکز 
در حوزه فرهنــگ می کردنــد، علی االصول ما 

دستاوردهای بیشــتری می توانســتیم داشته 
باشــیم، در همان ابتدای نظام یا از دست نظام 
گرفته شدند و به تیر کینه دشمن گرفتار شدند؛ 
مثل شــهید مطهری، مثل شــهید مفتح، مثل 
شهید باهنر، مثل شهید بهشتی؛ و یا بعضی از این 
شخصیت ها که همین خصوصیات و توانمندی ها 
را هم داشتند و خودشان را هم آماده برای همین 
نوع کارها کرده بودند، به اقتضای شــرایطی که 
پس از انقالب پیش آمد به مدیریت اجرایی وارد 
شدند. مثل حضرت آقا، آقای هاشمی رفسنجانی 
و دیگران. بنابراین تا حد زیادی می شود گفت آن 
چهره ها و ظرفیت هایی را هم که بالقوه می شــد 
حضورشــان در عرصه فرهنگ تاثیرگذاری ویژه 
داشته باشد، هم صرف چیزهای دیگری کردیم 
برحســب اقتضاء، یعنی چاره ای هــم نبود. امام 
فرمودند من نظرم این نبود که علما و روحانیون 
بیایند مســئولیت اجرایی بپذیرند، ولی شرایط 
یک طوری شــد که بیم این را داشــتیم انقالب 
به کلی منحرف شــود، آن وقــت رضایت دادند 
رئیس جمهور روحانی شود، یعنی یک شخصیت 

روحانی بیاید سر کار.
وی عنوان کرد: یکی، دو مسئله کوچک هم داریم 
مثل اقتصاد فرهنگ که واقعا یک مســئله است. 
اقتصاد فرهنگ از جمله بزنگاه هایی است که به 
واسطه آن خیلی وقت ها ما مجبوریم بگوییم ما 
که پول نداریم بدهیم، اینها خودشــان رفته اند 
پول گیر آوردند و دارند تولید می کنند، دیگر ما 
رویمان نمی شود جلویشان را بگیریم، اینطوری 
می شود. یا نه، پول دادیم، با پول ما رفته اند یک 
کار دیگر کرده اند، در حالی که من معتقدم اتفاقا 
باید حوزه فرهنگ اقتصــادش تا می تواند متکی 
به خودش باشد، ولی ما نقش هدایتی - نظارتی 
خودمــان را کامل کنیم. همه جــای دنیا حوزه 
فرهنگ، یارانه بگیر است. در فرانسه یارانه برای 
فرهنگ در نظر گرفته می شود. چرا؟ برای اینکه 
می خواهند هدایــت کنند. چــون می خواهند 
هدایت کنند و بگویند در این مســیر باید بروی، 
چارچوب هــا را اینها می دهنــد. همین هالیوود 
هدایت می کند، وگرنه مگر تصادفی اســت که 
یکدفعه یک موج ســینمای ضدایرانی مثال راه 
می افتد. آنها خودشان انگیزه های شخصی دارند، 

هدایت می شود.
وی با اشــاره به اینکه این مباحث بیشتر جهت 
انتقال تجربه است، اظهار کرد: ما وقتی مشغول 
کار شدیم، هم موانعی سر راهمان بود هم امکانات 
داشــتیم که در نتیجه عملکردمان چنین شد. 

برای آنهایی که مخصوصا عالقه مندی جدی به 
حوزه فرهنگ و مدیریت فرهنگی دارند یادشان 
باشد ممکن اســت یک آفتی هم در کمین باشد 
و نباید از آن غافل شــد. اما از طرف دیگر بعضی 
تجربه های موفق باید توسط شما دنبال شود. به 
عنوان مثال سازمان اوج محلی برای تجربه های 
مختلف است. نمی خواهم روی کل کارهایی که 
آن ها کرده اند، صحه بگذارم، ولی حداقلش این 
بوده که اوج آمد مثال در تهیه کلیپ های محرکی 

که در سمت انقالب است، مبدع شد. 
وی در پایان گفت: به قدری موثر بود که دیگران 
هم آمدند این شــاخه را دنبال کردنــد. االن ما 
در این زمینــه یک توانمنــدی ای را در جاهای 
مختلف پیدا کردیم، خود صدا و ســیما به عنوان 
یک مصرف کننده اینطور کارهــا، با این که صدا 
و ســیما این چیزها را قبول نداشــت، ولی االن 
به عنوان مصرف کننده کارهای موفق این ها دارد 
از آن بهره می برد. اوج در حال حاضر توانســته 
تولیداتی را تحویل دهد که صدا و سیما با استقبال 
می آید این ها را می قاپد و در شبکه های مختلفش 
نشــان می دهد. ممکن است شــما بگویید اوج 
پشــتش یک نهاد قدرتمندی بــوده که آن جا 
سرمایه گذاری کرده؛ من می گویم این هم قبول 
است، ولی آیا در اشل کوچک تری این اوج و این ها 
یک جاهایی بودند که قبل از این که اوج شــوند، 
داشتند کار می کردند، داشتند یک تالش هایی 
می کردند. پس وقتی شما هنرمندی  از خودتان 
نشان می دهید، کسانی نظرشان جلب می شود و 
می آیند سراغ شما و می گویند می خواهی کارت 
را توسعه دهی، یک مقدار وسیع ترش کنی؟ حاال 
بیا ما سرمایه گذاری کنیم. من اعتقاد به این دارم.

برخی چهره های فرهنگی به ناچار وارد مدیریت شدند

گفتگو                                              

محمدحسین صفارهرندی:



نگاهی دوابره به »به وقت شام«

عرضه نســخه خانگی »به وقت شــام« 
توسط موسسه هنرهای تصویری سوره 
فرصتی اســت دوباره برای دیدن یکی از 
بهترین فیلم های ابراهیم حاتمی کیا در 
ســال های اخیر. »به وقت شام« فیلمی 
اســت با کارگردانی خوب، پــر تعلیق و 
تاثیرگــذار که آنچه در ذهن ســازنده و 
سفارش دهنده اش بوده، برآورده می کند. 
فیلم ماجرای ســفر یک پدر و پســر به 
سوریه است، اسارت آنها به دست داعش، 
ماموریت این دو نفر را با مشکالت مواجه 
می کند. حاتمی کیا که در این سال ها به 
ابزار و فن کارگردانی مسلط شده، در یک 
درام پرحادثه، به تصویــر واقعی داعش 
نزدیک می شود. قهرمانانش را به مسلخ 
می برد تا حقیقت جنگ نابرابری که در 

سوریه در جریان است، به تصویر بکشد.
فیلم پر از شخصیت اســت که هر کدام، 
در جای خــود صاحب هویت هســتند. 
البته این فیلم حاتمی کیا مثل نخستین 
ساخته هایش از حضور پررنگ زنان خالی 
است. فیلم درامی مردانه است که قهرمان 
اصلی آن علی )بابک حمیدیان( اســت. 
خلبان جوانی که در آغاز ســفر با پدرش 
)هادی حجازی فر( که یک رزمنده انقالبی 
و آرمانخواه است در تضاد است، این تضاد 
اگرچه عمیق نیست اما آنها را تبدیل به 
نماینده دو گفتمان می کند، نماینده ای 
که دست آخر مثل پدرش به این نتیجه 

می رسد باید برای حفظ امنیت و آرامش 
خون داد.

»به وقت شام« به دلیل تعدد شخصیت ها 
و داستانک ها، فیلم تک قهرمان نیست. 
هر چند تعداد شخصیت های مثبت آن در 
برابر کاراکترهای منفی و خبیث، اندک 
است. فیلم به نمایش خیر و شر می پردازد 
و بــا تراژدی بــه پایان می رســد. پایان 
تلخ فیلم تاثیــر آن را در ذهن مخاطب 
بیشــتر می کند. در میــان بازیگرهای 
فیلم هادی حجازی فر در نقشی که از او 
سال ها بزرگتر است، حضوری قابل قبول 
دارد. موســیقی و جلوه هــای ویژه قابل 
توجه هستند و فیلم کامال درگیرکننده 
اســت. حمیدیان که یکی از دشوارترین 
نقش هــای کارنامه اش را بــازی کرده، 
تالش کرده در این فیلم ترس و شجاعت 
را ترسیم کند. مســیری که او از آغاز تا 
پایان فیلم طــی می کنــد از او قهرمان 
می ســازد. قهرمانی که شــجاعانه خطر 

می کند و هراسی از دشمن ندارد.
»به وقت شــام« روحیه میهن پرستی را 
در دل مخاطب زنــده می کند. این یکی 
از کارکردهــای سینماســت، کاری که 
هالیوود سال هاســت به بهترین شــکل 
انجام می دهد و ســازمان فرهنگی اوج با 
»به وقت شام« و »تنگه ابوقریب« آن را 

ادامه می دهد.

نرجس علوی مقدم

لزوم توجه به ظرفیت های ابلقوه 

و مغفول اکران اپییزی

نیمه اول ســال به پایان رســید و وارد نیمه دوم سال  شدیم. 
شش ماه دوم هر ســال، معموال برای سینماداران پر از چالش 
اســت و اغلب با کاهش فروش فیلم ها و افت مخاطب مواجه 
می شویم. نیمه اول سال، بیشتر تمرکز روی سینمای خانواده 
و اکران فیلم هایی اســت کــه برای خانواده ها جذاب اســت. 
در این بازه زمانــی، پرفروش ترین فیلم ها اکران می شــوند و 
دست سینماداران باز است. نیمه دوم سال که می تواند، نیمه 
دانش آموزی و دانشجویی باشــد اغلب رها شده و برایش فکر 
نشده است. این نیمه با برنامه ریزی درست می تواند درآمدزا و 
سودآور باشد، اما کمتر سینمادار و پخش کننده ای متوجه این 
موضوع است تا پیش از شروع پاییز، فیلم های مناسب کودک، 
نوجوان و دانشجو در این مقطع روی پرده برود. امسال با توجه 
به وضعیت اقتصادی ممکن است شیب کاهش مخاطب، تندتر 
شود بنابراین توجه و برنامه ریزی برای روزهای آینده ضروری 
است. نیمه دوم ســال البته ویژگی ها و ظرفیت هایی دارد که 
می توان از آن استفاده کرد، نخست این که قشر دانشجو و جوان 
را که دوباره به دانشگاه ها باز می گردند، جذب کرد. پتانسیلی 
که همیشــه وجود دارد و معموال به آن توجه نمی شــود. تنها 
برگزاری اکران های دانشگاهی که بیشتر موارد، شامل تعدادی 
از فیلم ها می شود نمی تواند به فروش فیلم ها کمک کند. این 
اکران ها، موج اجتماعی و سراسری برای دیده شدن یک فیلم 
به وجود نمی آورند و دایره تاثیرشان محدود است. باید در نیمه 
دوم سال، عالوه بر اکران فیلم های مناسب نیازهای نسل جوان 
و تحصیل کرده، تمهیداتی بیاندیشیم تا سینما رفتن برای این 
نسل ساده تر شــود. تخفیف های دانشــجویی یا برگزار کردن 
برنامه هایی که آنها را درگیر کند، می تواند دانشجویان جوان 
را به سینماها بیاورد. در بعضی از شهرهای ایران، سینماهای 
بهمن ســبز در نقاطی قرار دارند که فضای دانشجویی دارند، 
از این پتانسیل باید اســتفاده کرد و فیلم هایی را نمایش داد 
که برای این قشر جذاب باشــد. متاسفانه بسیاری از تولیداتی 
که بعد از جشنواره فجر روانه اکران شدند، کمدی های سبک 
اما پرمخاطب هســتند. این آثار اگرچه اقبال عمومی را جلب 
می کنند اما برای اقشــار تحصیل کرده جذاب نیستند، تمرکز 
بیش از اندازه در تولید این آثار، باعث می شود مخاطب جدی از 
سینمای ایران گریزان شود و به تماشای فیلم ها و سریال های 
خارجی عالقه مند شود. برگزاری آیین دیدار با سینماگران یا 
برنامه هایی کــه جنبه های فرهنگی قوی تــر دارند مثل نقد و 
بررسی آثار با حضور کارگردان و منتقدان، از جمله برنامه هایی 
است که برای مخاطبان جدی سینما جذاب تر است. حتی اگر 
بیشتر ویترین سینمای ایران در اختیار کمدی های عامه پسند 
باشد، وظیفه ما به عنوان سینمادار این است که ویترینی دیگر 
برای انبــوه مخاطبانمان در نظر بگیریــم، نباید همه ظرفیت 
ســینماهای بهمن ســبز در اختیار یک نوع فیلم باشد، ایجاد 
تنوع به ویژه در شــهرهایی که فاقد چند سینما هستند، نیاز 
فرهنگی مخاطب را پاسخ می دهد. با طراحی یک برنامه متنوع 
و فرهنگی، روزهای زیبــای پاییز را بــرای هموطنانمان که 

عالقه مند به هنر هفتم هستند، جذاب تر کنیم.

محمود کاظمی
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                              دیدگاه



مهدیار عقابی بیان کرد که بعد از تجربه نماهنگ 
در فضای مذهبی و عاشــقانه فعالیت در حوزه 
سیاسی را آغاز کرده اســت اما به خاطر فضای 

مبهم سیاسی کار دشوارتر است.
مهدیــار عقابی کارگــردان نماهنگ هایی چون 
»ارغوان« و »چــای روضه« که بعــد از این اثر 
فعالیت تصویری نداشته است گفت: مدتی است 
کار جدید شــروع نکردم و ترجیح دادم فضایی 
ایجاد شود کارگردانان جوان تر در عرصه نماهنگ 
آموزش ببیننــد تا بعد از این کارهای بیشــتر و 
متنوع تری را شاهد باشــیم به همین خاطر این 
مدت در عرصه نماهنگ کم کار بودم و بیشتر در 
موسســه فرهنگی هنری »مصیر« که به همین 

منظور تاسیس کرده ایم فعالیت داشتم.
وی افزود: »چای روضه« یکی از اشــعار قدیمی 
حمیدرضا برقعی اســت کــه پیش تر از خودش 
شــنیده بودم تا اینکه فرصتی دست داد بتوانیم 
در مجموعه باشــگاه فیلم سوره ضبط موسیقی 
و آهنگسازی را انجام دهیم دهیم. همان روزها 
ایده ای در ذهنم شکل گرفت اما چون به محرم 
خیلی نزدیک شده بودیم فرصت برای تولید آن 
دست نداد و از طرفی برایم مهم بود که حتما تا 
ســال بعد کار کنیم چون هم فرصت کافی برای 
ایده پردازی داشــتیم هم در زمان مناسبی در 
اختیار مردم قرار بگیرد. مطمئنــم اگر قرار بود 
همان سال که موسیقی ساخته شد نماهنگ را 

کلید می زدیم اتفاق خاصی نمی افتاد.

عقابی با اشــاره به اینکه شــعر، خودش قصه را 
تعریف می کند، درباره چگونگی اجرای تصویری 
اثر گفت: برای به تصویر آوردن این شعر که حاال 
دیگر موســیقی آن هم آماده شــده بود تصمیم 
گرفتم یه قصه فرضی بگذارم کــه در یک قالب 
همخوان روایت شــود. همانطور کــه نماهنگ 
نیز مشهود اســت متن از زبان دخترکی روایت 
می شود که با بزرگسالی اش تعامل دارد و به نوعی 
خاطره بازی می کند. در واقع دوســت داشــتم 
تصویر واسطه ای باشد تا شعر و دکلمه حمیدرضا 

به درستی نمایان شود و حق مطلب را ادا کند.
این کارگردان همچنین درباره حضور نابازیگران 
در نماهنگ گفت: استفاده از نابازیگران خوبی و 
بدی خود را دارد ولی به هر حال آنها را به حضور 
بازیگران چهره ترجیح می دهم. چرا که نماهنگ 
نیاز به شــخصیت پردازی دارد و با توجه به زمان 
کِم این فرمت، باید خیلی ســریع اتفاق بیفتد و 
مخاطب در۵ دقیقه با تصویر ارتباط بگیرد. بازیگر 
چهره از آنجا که در تصور مخاطب به هر شــکلی 
جای گرفته اســت؛ خیلی فرصت بــرای اینکه 
ذهنیت قبلی را پاک کرده و او را در قالب نمایشی 
۵ دقیقه ای معرفی کنید وجود ندارد و بیشــتر 

شبیه یک تیزر سینمایی می شود.
وی افــزود: به همیــن خاطر تر جیــح می دهم 
چهره های بکری حضور داشــته باشند که فارغ 
از تمام حواشــی برای اولین بار دیده می شوند. 
قطعا همکاری با این عزیزان کار راحتی نیست. 

بازی گرفتن از کســانی که کار اول و دوم شان 
اســت آن هم برای نماهنگ که دیالوگ ندارد و 
هر پالن با یک سکانس سینمایی برابری می کند 
دشواری خود را دارد اما نتیجه اش همه سختی ها 
را جبران می کند. ما در این کار یک دختر کودک 
داشتیم که تجربه ای در ســینما نداشت و طبعا 
نیاز بود وقت بیشتری در اختیارش بگذاریم ولی 

خوشحالم که خروجی کار رضایت بخش بود.
مهدیار عقابی اظهار کرد: گاهی مجبور می شدم 
خودم به عنوان بازیگر ورود کنم تا همه بازیگران 
تصور دقیق تری از کار داشته باشند. در کار صحنه 
آهســته بازیگر باید دو برابر سرعت بازی داشته 
باشد تا زمانی که ریتم کار کند می شود تبدیل به 
قاب عکس نشــود و فیلم دربیاید. همه اینها نیاز 
به وقت و حوصله داشت اما با همکاری تک تک 
شان توانســتیم ظرف 3 روز تصویربرداری را به 

سرانجام برسانیم.
این کارگــردان درباره ســایر فعالیت های خود 
گفت: در یکســال اخیر خیلی هم بیکار نبودم و 
نوع کار را از فضاهای مذهبی و عاشقانه به مباحث 
سیاسی تر بردم اما احساس کردم نباید اینکار را 
می کردم چون شرایط به گونه ای شده که امروز 
متوجه اتفاقی می شوید که 1ماه بعد ممکن است 
به کل تغییر کند. فضای سیاسی در حال حاضر 
مبهم است و ما صرفا دنبال تولید اثر نیستیم بلکه 
می خواهیم اتفاقی ایجاد کنیم اما در این شرایط 

کمی سخت است.

صرفا دنبال تولید اثر نیستیم ، می خواهیم اتفاقی ایجاد کنیم

دیدگاه                                              
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مهدیار عقابی:
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اشاره
نشست خبری مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری 
سوره با اهالی رسانه 2 مهر ماه با حضور یزدان عشیری 
مدیر روابط عمومی و امور محافل سازمان سینمایی 
حوزه هنری، سعید خندق آبادی مدیرعامل موسسه 
هنرهای تصویری سوره و سمیه دهقانی مسئول روابط 
عمومی موسسه هنرهای تصویری سوره در سالن 

امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این نشست یزدان عشیری ضمن محکوم 
کردن عمل جنایت کارانه تروریســت هایی که روز 
گذشــته برخی هموطنان اهوازی را به شــهادت 
رســاندند؛ در رابطه با برگزاری این نشســت بیان 
کرد: سازمان ســینمایی حوزه هنری تنها کمپانی 
سینمایی اســت که از مرحله اولیه تولید تا آخرین 
زنجیره آن یعنی عرضه و پخش خانگی محصوالت 
ســینمایی را به عهده دارد و در کنــار آن به تولید 
فیلم های کوتاه، مستند و انیمیشن نیز می پردازد. 
در ادامه این فعالیت ها موسسه بهمن سبز هم یکی از 
پخش کننده های مهم کشور در عرصه آثار سینمایی 

به شمار می رود.
وی افزود: تاثیرگذاری شبکه نمایش خانگی در ارائه 
خدمات فرهنگی حتی از ســالن های سینما بیشتر 
اســت. همانطور که در آمار مخاطبان ارائه شــده 

پرفروش ترین فیلم ها در بهترین حالت دو میلیون 
مخاطب را به سالن های ســینما می کشانند اما دو 
الی 3 برابر این رقم مخاطبان نمایش خانگی هستند 
که افزایش تیراژ فیلم ها را در پی خواهند داشــت. 
موسسه هنرهای تصویری سوره آخرین حلقه این 
زنجیره سینمایی است که خوشبختانه، خانواده ها به 
اتکای سابقه و نسبتش با حوزه هنری به این موسسه 
اعتماد کرده و محصوالت فرهنگی خود را از این نهاد 

تهیه می کنند. 
به گفته وی ماموریت موسســه هنرهای تصویری 
ســوره تداوم و اســتمرار ماموریت و رسالتی است 
که سازمان سینمایی حوزه هنری در سایر اضالع و 
بخش هایش پیگیری می کند و همگی با ساختاری 
منسجم و هدفمند در راستای اهداف کالن فرهنگی 

و اجتماعی حوزه هنری فعالیت می کنند.
وی گفت: اهمیت شبکه نمایش خانگی و ضرورت و 
لزوم همفکری با رسانه ها ما را بر آن داشت تا سلسله 
نشســت هایی را برای گفتمان پیش بینی کنیم که 
امروز اولین جلسه آن با حضور اهالی رسانه برگزار 
شد تا با اهداف و سیاست های این موسسه در آینده 

بیشتر آشنا شویم. 
در ادامه ســعید خندق آبادی بیان کرد: هنرهای 
تصویری ســوره اولین موسســه ویدئویی در ایران 

است که از سال ۸1 فعالیت خود را آغاز کرد. از آنجا 
که حوزه هنری در تولید اکثر فیلم های سینمایی از 
بدو تاسیس خود نقش بسزایی داشته و در اکران و 
سالن سازی نیست خدمات شایانی انجام داده است؛ 
فضایی ایجاد کرد که از فیلم های ســینمایی بعد از 
اکران نیز حمایت شــود و آثــار در چرخه توزیع و 

انتشار قرار بگیرند. 
وی ادامه داد: اولین محصوالت به صورت VHS تا 
امروز که با بهترین کیفیت ها آثار ســینمایی توزیع 
می شود فراز و نشــیب های بسیاری طی شده است 
و از زمانی که من عهده دار این مســئولیت شــدم 
تالش کردم شبکه نمایش خانگی به روزتر شود. با 
توجه به سیاست های حوزه هنری و معیارهای این 
سازمان بنا داشتیم تا آثار سینمایی در عرصه های 
دینی، انقالبی و دفاع مقدسی در اولویت قرار بگیرد 
و برای آنکه سبد ما از تنوع بیشتری برخوردار شود 
فیلم های پرفروش زمان اکران را نیز خریداری کنیم. 
بنابراین می توان گفت که ما بزرگترین حامی توزیع 
آثار دینی و انقالبی هســتیم. از مجموع 12۰ فیلم 
عرضه شده توسط این موسسه از سال 9۰ تاکنون 
بیش از 7۰ درصد این فیلم ها با موضوعات انقالبی و 

دفاع مقدس بوده است. 
مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری سوره با اشاره 

بزرگترین حامی توزیع آثار دینی و انقالبی هستیم
در نشست خبری موسسه هنرهای تصویری سوره بیان شد:

                              گزارش
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به اینکه ما در امور مالی مســتقل و خودکفا عمل 
می کنیم؛ افزود: اینکه در برخی رسانه ها درج شده 
که ما بودجه دولتی دریافت می کنیم کذب محض 
است چون بدون هیچ حمایتی به حیات خود ادامه 
می دهیم و با درآمدی کــه از فروش فیلم ها حاصل 
می شود روی آثار بعدی ســرمایه گذاری می کنیم. 
تمام تالش مان این اســت فیلم هــای بخریم که 
سودآور باشد و بتوانیم با کســب درآمد و سود هر 
ساله از فعالیت های مالی خودمان در مجمع ساالنه 

مان دفاع کنیم.
وی عنوان کرد: ســال گذشــته اگرچه شــرایط 
مالی و اقتصادی به ســامان نبود و همکاران ما در 
شرکت های مختلف متحمل زیان اقتصادی شدند 
ما توانســتیم به ســود 4۰۰میلیون تومان دست 
پیدا کنیم که اگرچه ناچیز اســت اما در شــرایط 
نامساعدی که از سرگذراندیم و هر روز بدتر می شود 
رضایتبخش است. ضمن اینکه تمام تالش ما بر ثابت 
نگه داشتن قیمت DVD است. ابتدای سال ما هر 
محصول را با قیمت 6 هزار تومان عرضه می کردیم 
اما به دلیل بــاال رفتن قیمــت متریال های تولید 
DVD متاسفانه مجبور شدیم فیلم ها را در تهران 
با قیمت 1۰هزار تومان و در شهرستان با نرخ ۸ هزار 

تومان به فروش برسانیم.
خندق آبادی گفت: اگرچه افزایش قیمت ها کاهش 
تیراژ را ســبب می شــود اما علی رغم تالش های 
مان جهت ثابت نگه داشــتن قیمت، این بها دیگر 
مقرون به صرفه نبود. متاسفانه نه تنها در این زمینه 

دشواری های اقتصادی ما بیشتر شد بلکه با حضور 
VOD و عدم افزایش قیمت آنها کار ما روز به روز 
ســخت تر می شــود اما در پی راه هایی هستیم که 
نگذاریم DVD منسوخ شود. یکی از راهکارهای 
ما بستر فروش فیزیکی اســت که روی آن تمرکز 
خواهیم کرد به این صورت که آثار را بی واسطه به 
درب منازل برسانیم اما این هم شامل سازوکارهایی 

است که بتوان از این راه به سود رسید.
وی ادامه داد: از طرف دیگر متاســفانه ارشــاد نیز 
حمایتی از ما نمی کند. تا چند سال گذشته منوال 
به این صورت بود که به ازای خرید هر 3 فیلم ایرانی 
پروانه توزیع یک اثر خارجی را در اختیار می گرفتیم 
و می توانستیم فیلم های خارجی را با کیفیت دوبله 
بسیار خوب به دســت متقاضی برسانیم اما ۵ سال 
اســت که به دلیل تبادالت بین المللی و مســایل 
برجام این حق سلب شده است. در حالیکه فیلم ها 
به صورت غیرقانونی با بدترین کیفیت دوبله توزیع 
می شود و در اختیار مردم قرار می گیرند. این مهم 
نه تنها به شــبکه نمایش خانگی بلکــه به جامعه 
دوبلورها نیز آسیب جدی وارد کرده است و بسیاری 
از هنرمندان ما به موسسات زیر زمینی روی آورده 

اند.
این مدیر فرهنگی بیان کرد: اگــر رایت فیلم های 
خارجی ممنوع اســت باید برای همه نهادها باشد 
اما شــرکت های VOD بدون هیچ اشکالی انها را 
تهیه کرده و در معرض نمایش قرار می دهند و این 
ضرر و زیان های ما را چند برابر می کند. در حالی که 

ما به عنوان مثال سال گذشــته 1۵ میلیارد تومان 
فقط بابت رایت فیلم ها هزینه کرده ایم توقع داریم 
ارشــاد در این وضعیت حمایت دلسوزانه تری از ما 
داشته باشد. چرا که نه فقط در این موضوع بلکه ما 
باالفاصله بعد از توزیع فیلم نیز دچار ضرر اقتصادی 
می شویم. به محض اینکه یک اثر روانه بازار می شود 
شــبکه های ماهواره ای چندین و چندبار اقدام به 
پخش آن اثر کرده و همین مشتریان رسانه خانگی 

را کمتر می کند.
وی همچنین اشاره کرد: در برنامه آینده این موسسه 
قرار است آثاری چون »خجالت نکش«، »دارکوب«، 
»در وجــه حامل«، »بــه وقت خمــاری«، »خاله 
قورباغه«، »تنگه ابوقریب« و »فیلشاه« را در شبکه 
نمایش خانگــی توزیع کند. با توجه بــه اینکه آثار 
پرفروشی در اکران را به اختیار گرفته ایم پیش بینی 
می شود نسبت به سال گذشته درآمد بهتری کسب 
کنیم. چرا که از 1۰ اثر اکران شده در سال 97 7۰ 
درصد محصوالت توسط موسسه هنرهای تصویری 

خریداری شده و به زودی توزیع خواهند شد.
سعید خندق آبادی گفت: متاسفانه شرایط فعالیت 
هر روز ســخت می شــود. ما تا چند سال پیش 2۸ 
شرکت فعال داشتیم که در حال حاضر تعدادشان 
به عدد 6 رسیده است. مهمترین سرمایه ما اعتمادی 
است که خانواده ها با موسســه دارند و این اعتماد 
هم به واســطه فعالیت ما در حوزه هنری به دست 

آمده است.

گزارش                                              



                              گزارش

سازمان  محافل  و  عمومی  روابط  برنامه ریزی  با 
سینمایی حوزه هنری جمعی از فعاالن فرهنگی و 
اساتید دانشگاه های سوریه ) از شهرهای دمشق، 
الذقیه، دیرالزور، حسکه و حلب و ...( از بخش های 

مختلف حوزه هنری انقالب اسالمی بازدید کردند.

در ابتدای ایــن دیدار گروه اســاتید فرهنگی و 
هنری به تماشــای آثار هنرمندان در نگارخانه 
ابوالفضل عالی با عنوان »اهواز سرافراز« پرداخته 
و همچنین، بــه نگارخانه خانه عکاســان ایران 
رفته و در آنجا از نمایشــگاه عکــس »فرزندان 
روح اهلل« بازدید کردند. این گروه فرهنگی از کشور 
سوریه سپس از گنجینه هنر انقالب حوزه هنری 
بازدید کرده و با حضور در کارگاه آثار تجسمی از 
نزدیک در جریان تولید آثار هنری اعم از نقاشی، 
خوش نویسی و نگارگری قرار گرفتند. در حاشیه 
این دیدار گفتگوهایی داشتیم با برخی از اعضای 

این هیئت سوری که در ادامه می خوانید. 
هنرمندان ایرانی صدای مظلومان جهان هستند

دکترجمال عبداهلل استاد دانشگاه فرات در شهر 
دمشق با اشــاره به مهمان نوازی ایرانیان گفت: 
افتخار می کنم از حوزه هنری انقالب اســالمی 
بازدید کردم. در این مرکز آثــار هنری عظیم و 
ارزشمندی به لحاظ هنری و مفهومی دیدم. الزم 
می دانم از هنرمندان ایرانی به خاطر آنکه صدای 

مظلومان جهان هستند تشکر کنم. 
او در ادامه گفت: آثاری که در حوزه هنری دیدم 
همگی دارای کیفیت باالیی به لحاظ مفهومی و 
هنری بودند که نشــانگر دقت عمل خالقان این 
آثار اســت. جالب ترین بخش برایم بازدید از آثار 
مرتبط با جنگ ایران و عراق بود و از اینکه اینهمه 
اثر با کیفیت در این مکان آرشــیو شده حقیقتا 
تعجب کردم. این نشان می دهد هنرمندان، مردم 

و ارتش ایران در یک مســیر حرکت می کنند و 
همدلی واتحاد دارند. 

دکترعبداهلل برخی از آثار هنری موجود در حوزه 
هنری را شگفت انگیز توصیف کرده و گفت: آثاری 
که در این مکان دیدم نه تنها برای ملت ایران که 
برای تمامی ملت های اسالمی باعث افتخار است.

ایرانیان را ملتی غیور و وطن پرست دیدم
دکتر سعد شوقی استاد هنرهای تجسمی دانشگاه 
دمشق یکی دیگر از اعضای هیئت سوری ضمن 
تشکر از دعوت به حوزه هنری گفت: ما پیش از 
سفر به ایران مطالبی در مورد این ایران خوانده 
و دیده بودیم اما حقیقت را در مورد این کشــور 
نمی دانستیم. در این سفر چند روزه متوجه شدیم 
ایران امروزه کشوری پیشرفته و امن است و دولت 
و مردم برای آینده بهتر تالش می کنند. در واقع، 
آنچه ما از ایران می دانستیم در مورد گذشته این 

ایران در عرصه های مختلف هنری در جهان پیشتاز است
گزارش بازدید هیات سوری از حوزه هنری
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کشور بود اما در جریان این ســفر با ایران امروز 
بیشتر آشنا شدیم. 

شــوقی با اشــاره به اینکــه کلــی اطالعات و 
دانســته های جدیــد در مــورد ایــران بــرای 
دانشــجویانش ســوغات خواهد بــرد گفت: به 
شاگردانم در دانشــگاه درباره ملت ایران خواهم 
گفت که آنها ملتی بسیار غیرتمند و وطن پرست 
هســتند و من این غیرت را در کارها، حرف ها و 

حتی هنر و آثار تصویری شان دیدم. 
او در ادامه گفت: ما از صنایع وزارت دفاع و حوزه 
هنری در یــک روز بازدید کردیم. صبح به دیدن 
اقتدار نظامی ایرانیان رفتیم و عصر همان روز به 
دیدار اقتدار هنری آن ها؛ و پیام و صلح دوســتی 
شــان را در قالب آثار هنری دیدیم که برای مان 
بسیار جالب توجه بود. پیام صلح دوستی ایرانیان 

سوغات ما برای مردم کشورمان خواهد بود. 
استاد دانشگاه دمشق گفت: ایرانی که من دیدم 
آباد و پیشرفته است و من فکر می کنم این کشور 

در خاورمیانــه جایگاه قدرتمنــد و خوبی دارد. 
آرزوی من برای ایران و ایرانیان پیشرفت هر چه 

بیشتر و صلح و آرامش است. 
ایران در عرصه های مختلف هنری در جهان 

پیشتاز است 
عبدالرحمان احمد الســید مدیر مرکز فرهنگی 
و هنری حســکه با اشــاره به اینکــه از ابتدای 
حضورشــان در ایران خواســتار بازدید از مراکز 
فرهنگی و هنری بودند گفت:  خوشــحالیم که 
توانستیم حوزه هنری و آثار هنرمندان این مرکز 
را از نزدیک ببینیم. همه آثاری که اینجا دیدیم 
کیفت خوبی داشتند و مخصوصا آثاری که مربوط 
به جنگ ایران و عراق بودند برای مان بسیار جالب 
بود چراکــه حکم خاطرات مــردم از این رویداد 

تاریخی را داشتند. 
احمد الســید گفــت: هنرمندان ایرانی بســیار 
زحمتکش و پرتالش هستند و در همه عرصه های 
هنــری می درخشــند. می دانیم که ایــران در 

عرصه های مختلف هنری در جهان پیشتاز است 
و حتی سینمای ایران در جشــنواره های معتبر 
خارجی بارها و بارها جوایز بسیار مهمی را کسب 

کرده است. 
مدیر مرکز فرهنگی و هنری حسکه گفت: روابط 
دولت های ایران و سوریه بسیار خوب است و ما 
دوســت داریم همین ارتباط در سطح جامعه و 
بین مردم هر دو کشور نیز تبیین شود. مشاهده 
آثار ســینمایی و هنری ایرانی باعث شد بفهمیم 
ذهنیت و روحیات مان چقدر به ایرانی ها نزدیک 

است. 
او در پایان خاطر نشــان کرد: به مردم کشــورم 
خواهم گفــت ایــران در همه عرصه هــا دارای 
پیشرفت است و این کشور را بسیار زیبا، متمدن و 
مردمانش را خونگرم و صمیمی دیدم. آنچه بسیار 
برایم در این سفر جالب بود آرامشی بود که مردم 
داشتند و پیشرفتی که هنرمندان درعرصه های 

مختلف هنری به آن دست پیدا کرده اند. 
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مستندهای انتقادی نیاز امروز ماست
همزمان با هفته دفاع مقدس در برنامه »سینما پاتوق حوزه هنری« مطرح شد

                              گزارش                              گزارش
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برنامه سینما پاتوق حوزه هنری همزمان با 
هفته گرامیداشت دفاع مقدس به نمایش 
و بررسی مستند »از آزادی تا آبادی« به 
نویسندگی و کارگردانی محمد دیندار با موضوع 

»خرمشهر« اختصاص یافت.
این برنامه با حضور: حجت االسالم سعید فخرزاده 
وقایع نگار دفاع مقدس و انقالب اسالمی و مسئول 
واحد »تاریخ شفاهی«حوزه ی هنری، جواد اردکانی 
نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون، محمد 
تقی فهیم منتقد و مدرس سینما، ناصر هاشم زاده 
فیلمنامه نویس و کارگردان، کامران ملکی منتقد، 
محمود کریمی علویجه رئیس پژهشکده مطالعات و 
ارتباطات فرهنگی وزارت علوم و گوینده خبر آزادی 
خرمشهر در رادیو، ناصر درخشان مدیردبیرخانه 
و ارزشیابی جشنواره فیلم مقاومت، محمد دیندار 
و  کننده  تهیه  حیدری  غالمحسین  مستندساز، 
مستندساز و علیرضا نورانی کارگردان مستند و 
انیمیشن ساز و فرزند شهید محمد نورانی در تاالر 

آوینی سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار شد.

 در ابتدای جلسه یزدان عشیری مدیر روابط عمومی 
و محافل سازمان سینمایی حوزه هنری با اشاره به 
هفته دفاع مقدس عنوان کرد: برنامه سینما پاتوق 
حوزه هنری به دلیل حساســیت و اهمیت موضوع 
خرمشــهر این قســمت از برنامه اش را به نمایش 
فیلم»از آزادی تا آبادی« اقای دیندار اختصاص داد. 
این فیلم مستندی چالشگر، جسور و منتقدانه است 
و انتخاب آن برای این برنامه به دالیلی مختلفی بود. 
به گفته وی، خرمشــهر برای همه ما نوستالژیک 
اســت. مقاومت و آزادی اش و ترانه»جهان ارا«  در 
ذهن و ضمیر همه ما نقش بســته و در این فیلم به 
طرز تلخی شــاهدیم که با آمد و رفت دولت های 
مختلف همچنان این شــهر هنوز اباد نشده است. 

زخم جنگ بر جان و تنش وجود دارد.
محمد دیندار با اشاره بر رسالت کارگردان ها برای 
کنکاش در مشکالت و معضالت جامعه و انعکاس 
آنها در آثارشان گفت: شــهر خرمشهر و مشکالت 
این شهر همیشه در ذهنم بود. زمان جنگ این شهر 
را دیده بودم و پس از آن نیز بارها به این شهر سفر 
کردم. خرمشهر همیشه برایم شهری نوستالژیک و 
دوست داشتنی است و همیشــه این نگرانی با من 
است که چرا این شهر که پیش از جنگ آباد و زیبا 

بود حاال و پس از گذشت بیش از سه دهه از جنگ 
هنوز آثار جنگ را در خود دارد. 

او افزود: آزادی خرمشــهر از افتخارات ملی ماست 
و دغدغه همیشگی من این است که چرا این شهر 
که با آنهمه از خودگذشــتگی آزاد شــد هنوز آباد 
نشده اســت. اتفاقا بودجه بسیاری برای آبادی این 
شهر اختصاص داده شده است اما بخاطر مدیریت 
نادرست این شــهر هنوز تا آباد شــدن فاصله ای 
بســیار دارد. آنچه باعث شــد به فکر ساخت این 
مستند بیفتم دغدغه ای است که در مورد این شهر 
داشــته و دارم. ضمن اینکه تصمیم داریم به سراغ 
مدیران و مسئوالنی که در فیلم صحبت های شان 
را می شــنویم و وعده هایی در مورد شهر می دهند 
برویم و از آنهــا پرس و جــو کنیم کــه آیا وعده 
های شان محقق شده اســت یا نه؟ خالصه اینکه 

پرونده این مستند هنوز بسته نشده است.  
در ادامه جلســه حجت االسالم ســعید فخرزاده 
ضمن تشــکر از کارگردان به جهــت پرداختن به 
مسایل و مشکالت شهر خرمشــهر اظهار داشت: 
به عنوان یک مخاطب فیلــم »از آزادی تا آبادی« 
را دوست دارم و به دلم می نشنید. تصاویر انتخاب 
شــده و تصویربرداری خیلی خــوب و از نظر فنی 



فیلم را مقبول می دانم اما از نظر محتوایی به فیلم 
ایرادهایی وارد است. اگر قرار بود به موضوع بازسازی 
خرمشهر پرداخته شود باید گروهی متخصص که به 
چنین کاری اشراف داشته باشند هم در مجموعه 
سازندگان قرار می گرفتند یا نظرات شان توسط تیم 
سازنده را جویا می شد. فیلم آقای دیندار خطاب به 
مسئوالن است اما فیلم را می شد برای مخاطب عام 
ساخت. باید پیش از فیلم تصمیم گرفته می شد که 
آیا این فیلم صرفا برای مسئوالن ساخته می شود یا 

عموم مردم. 
فخرزاده در ادامه گفت: مشــخص است برای این 
فیلم بسیار زحمت کشیده شــده و مشخص است 
گروه سازنده وقت بســیاری برای تولید آن صرف 
کرده اند. ایــکاش در پایان فیلم جمــع بندی ای 
هم می شــد و راهکاری هم برای مشــکالت ارائه 
می شد و عنوان می شد برای حل مشکالت خرمشهر 
چه قدم هایی باید برداشته شــود. ضمن اینکه من 
معتقدم قدم هایی هم برداشته شــده است که در 
فیلم هیچ اشــاره ای به اقدامات انجام شده در این 

سال ها نشده است. 
در ادامه، محمد تقی فهیم اظهار داشت: بنظر من 
وظیفه فیلمســاز ارائه راهکار یا به تصویر کشیدن 
قدم هایی که در این شهر برای آبادانی برداشته شده 
نیست. اگر قرار بود مستندی با این موضوع ساخته 
شود باید همان استاندار و مســئوالنی که در فیلم 
می بینیم هزینه کرده و تهیه کنند. وظیفه هنرمند 

ایســتادن کنار مردم و بازتاب ســخنان آنهاست. 
طبیعی اســت آقای دیندار به خرمشهر رفته است 
تا به مردم در سراسر ایران بگوید که شهری در این 
کشور است که هموطن های شما در آن برای حفظ 
ایران جان داده و شــهید شده اند اما این شهر هنوز 
آباد نیست و نه تنها آباد نشده که در آن مردمی که 
روی لوله های نفت زندگی می کنند تنها هفته ای 
دو ساعت آب دارند. از این منظر فیلم »از آزادی تا 

آبادی« اثری ارزشمند است.
فهیم گفت: البته فیلم خالی از اشکال نیست اما از 
نظر موضوعی قدم بزرگی برداشــته است و در آن 
دغدغه ای ملی مطرح می شود. درواقع فیلم اثری 
معترضانه نیست بلکه منتقدانه است و این انتقاد را 

بخوبی مطرح می کند. 
مستند از آزادی تا آبادی فیلمی منتقدانه است،اما 
معترضانه و برانداز نیست.سیاه نمایی نمی کند اما 
حرف و مشکالت مردم را بخوبی و باصداقت نشان 

می دهد.
وی اضافه کرد: از آزادی تا آبادی مستند ارزشمندی 
اســت که دغدغه ملی دارد  و یک فیلمساز وطنی و 
ملی باید همین کار رابکند.نه اینکه بخشی از ماجرا 
را به تصویر بکشــد و نه مثل فیلمی از ایران  که به 
اسکار معرفی شده و مرکز ماجرای آن فردی است که 
مرغ مرده به فرزندش می دهد و فرزندش می میرد  
و حاال این فیلم به عنوان نماینده ایران به اســکار 

فرستاده می شود!!

فهیم همچنین گفت: دیندار در این مستند اعتدال 
به خرج داده و با اینکه وظیفه نداشته اما تریبون در 
اختیار استاندار و دیگر مدیران  قرار داده تا آنها نیز 
حرفهایشان را بزنند در حالی که می توانست فقط 
حرف های مردم را مطرح کنــد . مدیران اگر کاری 
کرده اند بروند و آگهی بازرگانی داده تا ببینیم که 

در این  3۰ سال چه کاری برای مردم انجام دادند.
ناصر هاشــم زاده نیز،گفت: اولین بار که مستند از 
آزادی تا آبادی را از تلویزیــون دیدم حس خوبی 
به من دســت داد و همین حس خوب باعث شد تا 
بالفاصله با دیندار تماس بگیرم و بگویم دســتتان 

درد نکند و این کارها باید ادامه پیدا کند. 
وی افزود:کارگردان این مســتند آدم با دغدغه ای 
است و با دغدغه وارد این کار شده است. ما فیلمساز 
دغدغه مند هم در سینمای داستانی و هم مستند 
کم داریم. البته برخی ها هم دغدغه هایی دارند که 
از جنس دغدغه های ما نیســت و به دغدغه های 
خود هم می رسند! و مسئولین هم از آنها حمایت 

می کنند!
هاشم زاده همچنین تاکید کرد: مسئولین فرهنگی 
کشور به دلیل راه و روشی که دارند ما را ورشکسته 
کرده اند. یعنی این فقط بحث دالر و اقتصاد نیست 
که مشکل پیدا کرده، بلکه در فرهنگ، مشکالت ما 
بسیار بیشــتر و فاجعه است و فقط به حرمت خون 
شهدا و اعتقادی که داریم پرچم را باال نبردیم و می 
گوییم شاید هنوز امیدی هست.شاید اندک شرری 
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هست هنوز، مانده خاکستر گرمی جایی... شاید.
وی ضمن انتقاد از مدیران اجرایی گفت: در بحث 
خرمشهر همه می دانیم که این شهر با چه عظمت 
و فداکاری آزاد شد،اما آبادی آن را ندیدیم، اما می 
بینیم مدیرانی کــه در این مســتند حضور دارند 
طوری حرف می زنند که انگار ما و مردم  باید کاری 
می کردیم و انجام ندادیم در حالی که خود آنها باید 

پاسخگو باشند.
هاشم زاده  ضمن تاکید بر ادامه مسیر فیلمسازی 
کارگردان های دغدغه مند با موضوعات جنگ و دفاع 
مقدس گفت: وقتی بــرای اولین بار فیلم را دیدم با 
آقای دیندار تماس گرفتم و به ایشان خسته نباشید 
گفتم و به ایشان گفتم این مسیر باید ادامه پیدا کند. 
آقای دیندار فیلمسازی متعهد و دغدغه مند هستند 
و چنین فیلمسازی هم در حوزه سینمای داستانی و 

هم مستند کم داریم. 
وی اظهار داشــت:  من خیلی به نام فیلم تان فکر 
کردم. آزادی خرمشهر حماسه ای کم نظیر در تاریخ 
ایران بود. وقتی خبر آزادی خرمشــهر را با صدای 
گرم آقای کریمی شــنیدیم نه فقط شاد شدیم که 
احســاس آزادی کردیم. آزادی خرمشــهر آزادی 
کل ایران و مردم ایران بود چراکه ما همه احساس 
کردیم خانه و شــهر خودمان آزاد شده است. این 
حس حتی هنوز هم زنده است. کلی جانفشانی شد 
تا آزادی خرمشهر محقق شود اما آبادانی آن هنوز 
محقق نشده است. وقتی در نام فیلم می خوانیم از 
آزادی تا آبادی مخاطب حس می کند آبادانی آن را 
هم باید ببیند. به این معنی که نام فیلم به مخاطب 
القا  می کند که آبادانی شــهر نیز صورت گرفته در 
حالی که چننی نیست و حرف فیلم هم همین است. 
شاید یک عالمت سوال کنار واژه آبادی می توانست 

حق مطلب را در عنوان فیلم نیز ادا کند. 
جواد اردکانی از دیگر میهمانان برنامه سینما پاتوق 
حوزه هنری کمبود مستندهای انتقادی و افشاگرانه 
را مشکل سینمای مستند اجتماعی کشور دانسته و 
گفت: از آقای دیندار بخاطر فیلم خوبی که ساخته 

اند تشکر می کنم.
اردکانی با اشــاره به اینکه اختالس و فســاد مالی 
امروز کشور را تهدید می کند، تاکید کرد که وظیفه 
مستندساز امروز این است که فضا را برای مفسدان 

ناامن کند.
وی افزود: بعد از نخستین مناظرات تلویزیونی خط 
قرمزها عوض شــد و مستندسازان امروز باید فراتر 
از خط قرمزهای بیست سال پیش گام بردارند و با 
طرح سواالت ســخت و صریح مطالبات مردم را از 
مدیران جویا شوند اما متاسفانه اغلب مستندهای 

اجتماعی امروز در قالب گذشته گام بر می دارند.
این کارگردان شناخته شده سینما  در باره مستند 
سینمایی از آزادی تا آبادی اظهار داشت: کاری که 
دیندار انجام داد خوب و خیلی شجاعانه بود با توجه 
به اینکه باالخره از این دست کارها را ما زیاد انجام 
ندادیم. ولی من می گویم وقتی فیلمساز شجاعی 

مثل ایشــان وجود دارد و جایی مثــل روایت فتح 
وجود دارد،می توان گام های بلندتری در این حوزه 
برداشت، چنانکه مایکل مور از اول مایکل مور نشده 
است بنابراین هم مستند سازان  باید همت کنند و 
هم مسئوالن اگر خودشان اهل زد و بند نباشند باید 
کمک کنند تا فضا برای تولید آثار افشاگر مهیا شده 
و اگر کسی بخواهد در یک جایی یک تخلف درشت 
انجام دهد بداند فیلمساز شجاعی هست که آن را 

افشا کند.
وی معتقد است سوژه هایی مانند موضوعی که فیلم 
»از آزادی تا آبادی« به آن می پردازند به شدت نیاز 
امروز سینمای ماست. مستندهایی انتقادی و حتی 
افشاگرانه. خط قرمزها اینروزها کمی جابجا شده 
است و بعد از مناظره های انتخاباتی که در تلویزیون 
دیدیم خط قرمزهای رســانه ای فــرق کرد و فضا 
برای انتقاد بازتر شده است. حرف هایی که در حال 
حاضر در رســانه ها گفته می شود بسیار انقالبی تر 
از حرف هایی است که ما در مستندهای اجتماعی 
مان مطرح می کنیم. متاســفانه ما هنــوز با خط 
قرمزهای بیست سال پیش مستندهای اجتماعی 
می ســازیم در حالی که مطالبه مردم چیز دیگری 
است. متاسفانه در حال حاضر در کشور رانت خواری 
و اختالس بسیار شده و مطالبه مردم افشاگری این 

موارد است. 
در ادامه جلسه کامران ملکی دفاع مقدس و آزادی 
خرمشهر را نقطه عطف تاریخ معاصر کشور دانسته 
و گفت: آنچه ما را از پیش از انقالب متفاوت می کند 
روحیه ای اســت که در مردم تغییر کرد و اتفاقاتی 
است که کشور به خود دیده و بی شک مهمترین این 
اتفاقات جنگ تحمیلی و شکل گیری دفاع مقدس 
بود. اگر بخواهیم مثال بزنیم که در طی این چهل 
سال چقدر با پیش از آن تفاوت داشته ایم می توانیم 
دفاع مقدس را مثال بزنیم و با استناد بر این واقعه 
تاریخــی بگوییم این تفاوت در کجاســت و به چه 

شکل بروز کرده است. 
ملکی در ادامه افزود: اگر قرار اســت در مورد دفاع 
مقدس صحبت کنیم قطعا آزادی خرمشهر نگین 
ایــن صحبت ها خواهد شــد. متاســفانه در فیلم 
آقای دیندار شــاهد بودیم پس از سی سال هنوز 
خرمشهر آباد نشده است و سوال من اینجاست که 
چه چیزی از آباد کردن این شهر در کشور مهم تر 
بوده که است به خرمشهر نرسیدیم و به آن موضوع 
رسیدگی کردیم؟  آقای فهیم فرمودند فیلم یک اثر 
منتقدانه اســت اما من می خواهم بگویم این فیلم 
اثری واقعگرایانه اســت و کارگــردان موضوعی را 

واقعگرایانه روایت کرده است.  
درخشــان در ادامه جلسه با اشــاره به اینکه خود 
ساکن خرمشهر است و با مشــکالت شهر بخوبی 
آشناست اظهار داشت: به عنوان یک خوزستانی از 
دغدغه های آقای دیندار خبر دارم و از شرایط مردم 
خرمشهر هم کامال باخبرم.  متاسفانه ما در کشور 
بیش از مدیریت بحران، بحران مدیریت داریم. بنظر 

من آقای دیندار بخاطر دغدغه هایی که داشتند به 
موارد بسیاری از مشکالت این شهر حتی شده در 
حد چند صحنه اشاره کرده اند. واقعیت این است 
که می توان بــه هرکدام از مشــکالتی که در فیلم 
می بینیم در حد یک فیلم مستند مستقل پرداخت. 
او در ادامه گفت: بســیاری از مردم این شهر بعد از 
جنگ تمایل به بازگشت به شهر و دیارشان داشتند 
اما واقعا شرایط مطلوب نیست. برای مثال یک تاجر 
چطور به این شهر بازگردد و به تجارت بپردازد وقتی 
زیرســاخت ها هنوز تکمیل نشــده است. در فیلم 
می بینیم که یکی از اهالی خرمشهر به کشتی وسط 
رودخانه الوند اشــاره می کنــد و می گوید اگر این 
کشتی مخروبه از این میان برداشته شود بسیاری 
از مشکالت ما حل میشود. واقعا مگر چقدر هزینه 
برای برداشتن آن کشتی الزم است که هنوز بعد از 

سی و اندی سال جابجا نشده است؟ 
در ادامه جلســه محمود کریمی علویجه گوینده 
خبر آزادی خرمشهر از رادیو، گفت: آقای اردکانی 
به درستی اشاره کردند که خط قرمزها جابجا شده 
اما آیا اگر این فیلم لحن تندتری می داشت باز هم 
به مرحله پخش در تلویزیون می رسید؟ البته من به 
مسئوالن هم تا حدی حق می دهم که مالحظاتی 
را در نظر بگیرند. شبکه های خارجی برنامه های ما 
را رصد می کنند و از صحبت های مسئولین و اخبار 
ما برداشت هایی دارند که همان ها را در قالب برنامه 

های مختلف تولید می کنند. 
کریمــی علویجه اظهــار داشــت: وقتــی فیلم 
»جورچین« آقای دیندار را دیدم فهمیدم ایشــان 
کارگردانی دغدغه مند، عمیق و بی ادعا هســتند 
و انسان هایی مثل ایشان در عرصه هنر کم داریم. 
من از حوزه پژوهشی به فیلم نگاه می کنم و می دانم 
آقای دیندار چند ســال درباره موضوع فیلم شان 
تحقیق داشته اند و این مورد در فیلم کامال مشهود 

است.
در پایان جلســه علیرضا نورانی ضمــن قدردانی 
از سازندگان مســتند »از آزادی تا آبادی« گفت: 
مسایل و مشکالت خرمشهر واقعا فاجعه آمیز است. 
متاسفانه فقر و بیکاری در شهر بیداد می کند و مردم 
امکانات درمانی ندارنــد. عموی من فرمانده جنگ 
بودند و در عملیات ولفجر شیمیایی شدند و بینایی 
یک چشم را کامال و چشــم دیگر را تا هفتاد درصد 
از دست دادند. چند وقت پیش مشکل چشم پیدا 
کردند و نیاز بود فشار خون چشم شان اندازه گیری 
شود اما متاسفانه دستگاه فشار خون چشم در کل 

شهر آبادان و خرمشهر وجود ندارد. 
او در پایان افزود: خرمشــهر برای همه مردم ایران 
عزیز و نوستالژیک است و این شهر عزیز با مشکالت 
بسیاری دست به گریبان اســت که یکی از عمده 
ترین شان نداشتن آب آشــامیدنی مناسب است. 
متاسفانه در چند وقت اخیر ما عزادار پنج میلیون 
اصله درخت نخل بودیم کــه بخاطر مدیریت های 

غلط در زمینه کشاورزی رخ داد. 
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ســازمان ســینمایی حوزه هنری در دوســاله اخیر عالوه بر 
مشارکت در تولید پروژه های ســینمایی »ماجرای نیمروز«، 
»پری دریایی«، »ســرو زیر آب«با فضای دفاع مقدس و فیلم 
ســینمایی »دایان«با موضوع »پدیده داعش« چندین فیلم 
کوتاه و نماهنگ را نیز، با اهتمام بــه مضامین مقاومت تولید 

کرده است.
تعدادی از محصوالت سینمایی و فیلم های کوتاه و نماهنگ 
تولید شده در این سازمان در یکی دو ساله اخیر به این ترتیب 

معرفی شدند:
»دایو«

فیلم کوتاه »دایو« در سال 1394 در باشگاه فیلم سوره تولید 
شد. این فیلم جلوه ای از رشادت شهدای غواص و روایت گر 
نحوه اســارت یکی از رزمندگان غواص است که در محاصره 
ای از نیروهای عراقی پس از اتفاقات تلخ و عجیب، به شهادت 

می رسد... .
نویسنده و کارگردان: حسین دارابی/تهیه کننده: محمدرضا شفاه/ 
بازیگران: حسین پورکریمی، امیر کربالیی زاده، رابعه مدنی، علیرضا 

مظفری. 
»ارغوان« 

نماهنگ »ارغوان« به مناســبت وفات حضرت زینب )س( و 
برای شهدای مدافع حرم منتشر شــد. این نماهنگ با بازی 
امیرحسین، فرزند شهید تقی ارغوانی، شهید مدافع حرم در 

نقش واقعی خود تولید شده است. 
عوامل تولید نماهنگ »ارغوان« عبارتند از نویســنده و کارگردان: 
مهدیار عقابی، موسیقی: گروه نســیم قدر، شاعر و سرپرست گروه: 
سیدضیاء محسنی، آهنگساز: محسن ناحی، تنظیم موسیقی: امید 
روشن بین، تصویربردار: یحیی رضایی، مدیر تولید: علی شمس، تهیه 
کننده: امیر پوروزیری، مجری طرح: باشــگاه فیلم سوره، تهیه شده 

در: خانه موسیقی بسیج.
»تراس«

فیلم کوتاه داســتانی »تراس« به کارگردانی محمد علیزاده 
فرد و تهیه کنندگی حسین دارابی با موضوع شهدای مدافع 
حرم در باشگاه فیلم سوره ســاخته شده است. فیلمنامه این 
اثر توسط یاسین پورعزیزی و در دفتر فیلمنامه باشگاه فیلم 
سوره به نگارش درآمده و روایتی کوتاه از زندگی یک همسر 

مدافع حرم است.
عوامل فیلم داستانی »تراس« عبارتند از؛ کارگردان: محمد علیزاده 
فرد، تهیه کننده: حسین دارابی، نویسنده: یاسین پورعزیزی، مدیر 
فیلمبرداری: ایمان صالحی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بهروز 
نیری، صدابردار: مجید آقایی، طراح گریم: زهرا شمس، مدیر تولید: 
علی شمس، تدوین: سیداحمد موســوی، عکاس: روح اهلل دهقانی، 
محصول کارگاه تجربه باشگاه فیلم سوره )کات(. در این فیلم کوتاه ۸ 
دقیقه ای که محصول کارگاه تجربه باشگاه فیلم سوره »کات« است، 
مهتاب شهریاری، بهینا احمدزاده، سهیل میرزاآقایی و مینا همدانی 

نقش آفرینی می کنند.
»پرچم«

فیلم داستانی »پرچم« همزمان با ســالروز پیروزی انقالب 

اســالمی تولید به کارگردانی »اصغر عباسی« تولید شد. این 
اثر محصولی از باشگاه فیلم سوره حوزه هنری انقالب اسالمی 
اســت که با همکاری حوزه هنری استان یزد به نویسندگی و 
کارگردانی »اصغر عباســی« فیلمساز ابرکوهی تولید خواهد 
شد. در این اثر کوتاه، وحدت اقوام در مبارزه با داعش به تصویر 
کشیده است. در این فیلم چهار قوم ایرانی، کرد، عرب و افغانی 
به صورت متحد و منسجم در جبهه مقاومت سوریه به نبرد با 
داعش و تکفیری ها می پردازند و با اتحاد و پایمردی با کمک 
یکدیگر پرچم داعش را که نماد این گروه تروریستی است به 

پایین آورده و پرچم اسالم را به اهتزاز درمی آورند.
در این فیلم، محمدرضا امیرخانی، مهدی مالکی، ملیحه خوشــنام، 
حجت اهلل مرادپور، ابوالفضل مرادپور، هادی جادری و عیســی خان 
یوسفی در این فیلم به ایفای نقش می پردازند. مدیر تصویربرداری و 
نورپردازی این فیلم احسان دادرس، صدابردار: حمید دهقان، مدیر 
تولید: سید مصطفی فخاری، دســتیار کارگردان: مصطفی بوعذار، 
تدوین: سیاوش کردجان ، صداگذار: مهدی جمشیدیان، جلوه های 
ویژه: وحید ربانی، دســتیاران تصویر: مرتضی ایمانی و ســیدعلی 
طباطبایی، طراح صحنه: حبیبه گلمکانی، دستیار صحنه: مرتضی 
انیسی، منشی صحنه: نیلوفر کشوری، دستیارتولید: محمد ذنوبی، 
تدارکات: علیرضا مدرســی پور و عکاس: امیر جاللی، دیگر عوامل 

تولید این فیلم هستند.
 »سرو زیر آب« )محصول مشارکتی(

فیلم سینمایی »سرو زیر آب« با مشارکت حوزه هنری، فارابی 
و موسسه تصویر شهر به موضوع دفاع مقدس و شهدای گمنام 

می پردازد.
 کارگردان: محمد علی باشه آهنگر/ تهیه کننده: سید حامد حسینی/ 
نویسندگان: محمد علی باشه آهنگر و حامد باشه آهنگر/ فیلمبردار: 
علیرضا زرین دست/ طراح کانسپت و استوری برد: ارشاد میرشجاعی/ 
تدوین: حمید باشه آهنگر/ صدابردار: عباس رستگار پور/ آهنگساز: 
بهزاد عبدی/ طراح گریم: محســن بابائی/ جلوه های ویژه میدانی: 
محســن روزبهانی/ جلوه های ویژه رایانه ای: محمد خاکزاد/ عکاس: 
علی نیک رفتار/ دســتیار کارگردان و برنامه ریز: حسین فالح/ مدیر 
تولید: طاهر امانی/ مشــاور رســانه ای: مریم نراقی/ بازیگران: بابک 
حمیدیان، مســعود رایگان، مینا ســاداتی، هومن بــرق نورد، رضا 
بهبودی، حسین باشه آهنگر، همایون ارشادی، مهتاب نصیرپور، فرخ 
نعمتی، هادی قمیشی، شهرام حقیقت دوست، دنیا مدنی، سیاوش 
چراغی پور، حسین فالح، غالمحسین لطفی، حسن نجاریان، ستاره 
اسکندری، امیر دلفانی، نادیا پروانی خالصه داستان: راز جهانبخش 
کرامت فاش می شــود؟ این راز خواب چیستا، ماهرو، گودرز، بهرام، 
جهانگیرو سرگرد پوشیاس را آشــفته خواهد کرد. جهانبخش برای 
اثبات بی گناهی اش و بازگشــت آرامش سفر بلندی را آغاز می کند. 

سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر می دهد.
»دایان« 

نویسنده و کارگردان: بهروز نوراني پور / تهیه کننده: محمد حمزه زاده/ 
بازیگران: ناصر بابائیان، بهار معروفي آذر، شــبنم یوســفي، عبداهلل 
غواره، نسرین ایزدي، حمید جعفري/تدوین: ســجاد پهلوان زاده/ 
طراح صحنه و لباس: علیرضا آرایش/ آهنگســاز: مسعود سخاوت/ 
صداگذاري و میکس: مهرشــاد ملکوتي/ طراح چهــره پردازي: واال 

معرفی محصوالت دفاع مقدسی سازمان سینمایی حوزه هنری
میراني

 خالصه داســتان: دایان روایت اسارت 
قریب به چهار هزار پناهجوی زن است 
که در جریان جنگ هرگز نتوانســتند 
به خانواده هایشــان در آن سوی مرزها 
ملحق شــوند و در این راه بســیاری از 
این خانواده  ها در دل بحران مجبور به 

انتخاب و تصمیم شدند.
»پري دریایي«

کارگــردان: مســعود آقابابائیان/ تهیه 
کننــده: محمدرضا عرب/ دســتیاران 
اول کارگــردان و برنامه ریــز: صدیقه 
زرپور و مسعود میمي/ بازیگران: پانته آ 
مهدي نیا، اصغر همت، سیروس کهوري 
نژاد، شــاهرخ فروتنیــان، امیر آقایي، 
امیــر یزدانــي/ مجري طــرح و مدیر 
تولید: علیرضا ابوالقاســمي نژاد/ مدیر 
فیلمبرداري: محمد رســولي/ عکس: 
امیر عابــدي / صداگــذاري و میکس: 
علیرضا علویان/ طــراح چهره پردازي: 

علي عسگري 
»ماجرای نیمروز« 

) محصول مشارکتی(
 کارگــردان: محمدحســین مهدویــان/ 
نویسنده: محمدحسین مهدویان، ابراهیم 
امینی/ تهیه کننده: ســیدمحمود رضوی/ 
مدیر فیلمبــرداری: هادی بهــروز/ طراح 
چهره پردازی: محسن دارسنج/ طراح صحنه 
و لباس: بهزاد جعفری/ تدوین: سجاد پهلوان 
زاده/ صدابردار:هادی ســاعد محکم/ صدا 
گذار: مهرشــاد ملکوتی/ موسیقی: حبیب 
خزایی فر/ مدیر تولید: ســعید شرفی کیا/ 
جلوه های ویژه: محســن روزبهانی/ برنامه 
ریز: وحید کاشی/ دســتیار اول کارگردان: 
عبدالرحیم صاحب الفصول/ انتخاب بازیگر 
و بازیگردان: ابراهیم امینی/ عکاس: سحاب 
زری باف/ مشاور رســانه ای: بیتا موسوی/ 
فضای مجازی: آریان امیرخان/ مجری طرح: 
کامران حجاز .  بازیگران: جواد عزتی ، احمد 
مهران فر ، مهرداد صدیقیان ، لیندا کیانی ، 
هادی حجازی فر ، حســین مهری ، مهدی 
پاکدل ، مهدی زمین پرداز ، امیرحســین 
هاشــمی ، احمد قزوینی ، محیا دهقانی ، 

سپیده مظاهری ، اکبر مددی مهر.
خالصه داستان: در محله های پر آشوب 
تهران، در پیچاپیچ خیابان ها و کوچه ها 
و در پستوی خانه ها سرگردان و حیران. 

آیا این جستجو را فرجامی هست؟



فرماندهانی که شکست را پنهان می کنند
در کارگاه سوژه یابی »جنگ سرخ، جنگ زرد« مطرح شد؛

 محمدعلی صمدی پژوهشــگر دفاع مقدس گفت: میانگین سن 
بســیاری از رزمندگان در زمان جنگ، بین 1۸ تا 2۵ ســال بوده 
است. آنان اکنون با حضور در بازی های سیاسی مختلف به پختگی 
رســیده اند و جنگ را با نگاه امروز و عینک ســال 1397، روایت 

می کنند. 
کارگاه سوژه یابی در مستند با موضوع »جنگ سرخ، جنگ زرد« با 
ارائه پژوهشگر دفاع مقدس آقای محمدعلی صمدی در حوزه هنری 

برگزار شد. 
محمدعلی صمدی در ابتدای صحبت های خــود گفت: در بحث 
تاریخ نگاری دفاع مقدس، به ویژه در یک دهه اخیر، کارهای بسیار 
خوبی با تالش های دوستان در حوزه هنری انجام شده است. عمر 
تاریخ نگاری دفاع مقدس به صورت جدی، با تاسیس دفتر ادبیات 
هنر و مقاومت آغاز شــد. البته قبــل از آن و در همان دوران دفاع 
مقدس نیز قطعا چیزهایی وجود داشته است که از آن جمله می توان 
به کتاب »لحظه های یک پاسدار« اشــاره کرد. البته این  کتاب ها 
استثنائاتی اســت و جریان به حســاب نمی آید. اکنون حدود 1۰ 
سال است که تاریخ نگاری دفاع مقدس از محافل خصوصی خارج 
شده و عمومی تر دنبال می شود. در حقیقت به صورت جدی تر وارد 
رسانه ها شده و دانشگاه ها نیز با تاســیس گروه دفاع مقدس، وارد 

کار شده اند. 
وی ادامه داد: در این جلســه، مــی خواهیم نگاهــی اجمالی به 
گونه هایی از معیــوب از دفاع مقدس که متاســفانه رایج شــده 
اســت،  بپردازیم. مصادیقی کوتاه و گذرا ارائه می شود. به صورت 
کلی گفته می شــود که دو گونه تاریخ نگاری دفاع مقدس داریم، 
یکی تاریخ نگاری رسمی اســت و دیگری تاریخ نگاری غیر رسمی 
است. احتماال تاریخ نگاری رســمی، به معنای تاریخ نگاری دولت 
از این ماجرا اســت چرا که قرائت رســمی جمهوری اســالمی از 
دفاع مقدس اســت. البته هنــوز هم خیلی با این قرائت رســمی 
آشنا نیستم و نمی دانم که دقیقا توسط چه کسی ارائه می شود. با 

این وجود، به قرائت های صادر شده از 
باورمندان به اصول سیاســی اعتقادی 
جمهوری اسالمی، قرائت رسمی گفته 
می شود. در حقیقت وقتی کسانی که با 
نظام عناد ندارند، راجع به دفاع مقدس 
صحبت کننــد، قرائت رســمی از آن 
صورت می گیرد. با این تعریف، قرائت 
غیر رســمی نیز باید قرائت از ســمت 
اپوزوسیون و دشمنان نظام جمهوری 
اسالمی باشــد. ما با قرائت غیر رسمی 
کاری نداریم چرا کــه معتقدم خیلی 
قابل قبول نیست. حتی در نمونه های 
شــاخص آن، خیلی حرف حساب زده 
نمی شود و بیش تر تســویه حساب ها 
با افراد مختلف صــورت می گیرد.  در 
خقیقت، یک معجون عجیب و غریبی 
است که شاید خیلی هم راهگشا نباشد 
و باعث نگرانی تاریخ  نگاران شــود. ما 
با قرائت رســمی و باورمندان به نظام 
جمهوری اســالمی و اصــول انقالب 

اسالمی کار داریم. 
این پژوهشگر به برشمردن راوی های 
مختلف دفاع مقدس پرداخت و گفت: 
چند راوی در این حوزه داریم. عده ای 
از فرماندهان و رزمندگان هســتند که 
جنگ را از نزدیک تجربــه کردند و در 
مقابل عده ای نیز هســتند که آن را از 
نزدیک تجربه نکردند. گــروه دوم نیز 

خود به 2 دسته تقسیم می شود. دسته 
اول کســانی هســتند که در آن زمان 
حضور داشتند و به هر دلیلی نتوانستند 
به جبهه بروند و دسته دوم نیز کسانی 
هستند که در آن زمان حضور نداشتند 
و بعد از جنگ وارد این حوزه شدند و به 
تحقیق، مصاحبــه میدانی، پژوهش و 
... پرداختند و اطالعات کسب کردند. 
از ایــن 3 تیــپ، روایت های رســمی 
داریم. حال جالب اســت که بعضی ها 
نیز از بیرون از ایران جنــگ را روایت 
کردند. برای مثال، در یــک ماه اخیر، 
جنجال هــای زیادی بر روی مســتند 
»پایان جنگ« آقای باســتانی وجود 
دارد. به نظرم، آن مســتند اصال قرائت 
نیســت و یک کار ژورنالیستی بسیار 
ســطحی اســت. برای بررســی این 
3 دســته، فقط مصادیق ها را بررسی 

می کنیم. 
او بیان داشت: در میان دوستان جنگ 
دیده، یک مشکل اساسی وجود دارد و 
آن هم این است که میانگین سن آنان 
در زمان جنگ، بین 1۸ تا 2۵ سال بوده 
است. این بچه ها اکنون بزرگ شده اند و 
با حضور در بازی های سیاسی مختلف 
به پختگی رسیده اند و متاسفانه جنگ 
را با نــگاه امروز، روایــت می کنند. در 
حقیقت بــا عینــک 1397، به جنگ 
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13۵9 تا 1367 نگاه می کنند. بســیاری از 
جمالتی که آنان به کار می برند، جمالتی به 
روز شده است. اشکال این نگاه این است که 
با سختی هایی که این بچه ها در این 3 دهه 
کشــیده اند، آمیختگی دارد و خیلی از آنان 
می گویند که اگر پختگی اکنون را داشــتم، 
به نوع دیگــری عمل می کــردم. البته این 
موضوع خیلی هم ایراد نــدارد. برای مثال 
اکنون وقتی از آقای رضایی می پرســیم که 
اگر اکنون قرار بود عملیات کربالی 4 را انجام 
بدهید، چگونه عمل می کردید، می گویند که 
به جای 3۰ گردان، 1۵ گردان می فرستادم 
و نتیجه الزم را می گرفتــم. حال اگر در این 
میان، کسی بخواهد سرنوشت یک ماجرا را 
عوض کند، من به عنوان کسی که در جنگ 
حضور نداشته است، از کجا باید این موضوع 
را بفهمــد؟ به نظرم اصلی ترین مشــکل در 
دوستان جنگی همین تیپ  از افراد هستند. 
خصوصا این که وارد کارهای سیاســی شده 
باشند. برای مثال با یک فرمانده ارشد دفاع 
مقدس صحبت می کنید که از قضا از 1376، 
سیاسی شده است. به قدری صحبت کردن 
با آنان و پیــدا کردن یک حقیقت ســخت 
اســت. جالب اســت که او فکر می کند که 
اگر در پیش شــما بنشــیند و راجع به ایام 
جنگ با شما حرف بزند، به جریان سیاسی 
خود خیانت کــرده اســت. از آن طرف هم 
کسانی هستند که وفادار به ارزش های دفاع 
مقدس و جمهوری اســالمی هستند و فکر 
می کنند که اگر حقیقت را بیــان کنند، به 

این بخش از نظام که به آن وفادار هســتند، 
خیانت کرده اند. حال در یک بخشــی، خطا 
یا اشــتباهی صورت گرفته است، چرا نباید 
بیان نشود؟ بعضا به وجود می آید که شما به 
عنوان یک پژوهشگر، مطمئن هستید که در 
جایی از جنگ، اشتباهی صورت گرفته است 
و منجر به هزینه ای شــده است، حال برای 
تکمیل اطالعات، به سراغ شخص جدیدی 
رفته اید، این ماجرا به گونه ای بیان می شود 
که حتما این موضوع درســت بوده است و 
اشتباهی رخ نداده است. برای مثال، عملیات 
قادر، عملیاتی بوده است که توسط ارتش در 
سال 1364 انجام شده است. با زحمت بسیار 
و هزینه های ســنگین مــادی و غیر مادی، 
عملیات طراحی شده است و قرار شده است 
که توسط ارتش انجام شــود. بعد از 4۰ روز 
دست و پا زدن و هزینه های بسیار، عملیات 
با شکست کامل مواجه شده است. خیلی از 
ارتشــیان نیز این موضوع را می دانند. حال 
ما رفته بودیم و با فرمانــده یکی از محورها 
صحبت کردیم. کلی خودمان را کشتیم که 
بگوییم عملیات شکست خورده بوده است اما 

اصال قبول نمی کرد. 
این پژوهشگر تاریخ معاصر تصریح کرد: در 
همین بخش، جریان سومی هم وجود دارد 
که آمیخته ای از دو جریان قبلی است. ماجرا 
را به گونه ای بیان می کند که شما نمی توانید 
سره را از ناســره در حرف های او پیدا کنید. 
یکی به میــخ می زند و یکی بــه نعل. برای 
این که ژســت آزادمردی و مســتقل داشته 

باشــد، یک ســری از خطاها را می گوید و در طرف 
مقابل، برای این که خیلی به چارچوب ها و باورهای 
عمومی ضربــه نزند، خیلی از مســائل را نمی گوید. 
هم چنین کســانی که به هر دلیل در جبهه ها حضور 
نداشتند، روایتی شــبیه به روایت اپوزوسیون دارند. 
برای مثال به قرائت آقای احمد زیدآبادی دقت کنید. 
ایشان به هر دلیلی نخواسته است که در خط باشد، اما 
ایشان یکی از مصادر مهم دریافت گزاره های تاریخی 
دفاع مقدس از طریق رســانه های بیگانــه و به ویژه 
بی بی سی فارسی است. دقت کنید که در بیستمین 
سال از دفاع مقدس، پرونده بی بی سی برای بررسی 
این موضوع، بر روی حرف های ایشــان بیرون آمده 
اســت. به قدری اطالعات و بدیهیات مخدوش ارائه 
کرده اســت که تمام کســانی که در جنگ حضور 
داشــتند، به راحتی متوجه آن می شوند. برای مثال 
کسانی مانند ایشان مطرح می کنند که در آن زمان، 
یکی از سیاست های جمهوری اسالمی این بود که از 
افراد کم سن و سال در جنگ استفاده کند در حالی 
که همه می دانند که اصال اجازه حضور افراد زیر 1۵ 
ســال را در جبهه ها نمی دادند و خیلی ها به صورت 
قاچاقی می رفتند. اصال ممنوع بود. حال بیان چنین 
حرفی از ســمت یک نفر، فقط یــک روایت معیوب 
اســت. دقت کنید که عنوان این جلسه، جنگ زرد، 
جنگ سرخ اســت. مصداق جنگ زرد، جنگی است 
که برای الیک خوردن به اصطــالح امروزی ها انجام 
می شده است. این که شما بیایید و پست بگذارید که 
در 21 تیرماه 1367 و در بحرانی ترین مقطع جنگ، 
فالنی خیانت کرد. این موضوع برای همه جذاب است 
و الیک خور است چرا که خالف قرائت رسمی است 

که وجود دارد.
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محسن یزدی مدیر مرکز فیلم مستند سوره در 
رابطه با انفعال سینما و تلویزیون در حوزه تولید 
آثار تاریخــی و مذهبی گفت: یکی از مســائل و 
مشکالت ما این اســت که پیوندی میان هنر و 
منافع و مصالح کشــور وجود ندارد؛ البته بنده 
معتقدم ما شــاهد پیشــرفت هایی در سینمای 
داستانی و مســتند بوده ایم اما این قدم ها کافی 
نیست و باید در راستای تقویت آن فکری اساسی 

و جدی از سوی همه ما صورت گیرد.
وی افزود: در حوزه مســتند طی 1۰ سال اخیر 
شاهد پیشــرفت هایی به خصوص از هنرمندان 
انقالبی بوده ایم. درست است که عمده کارهایی 
که در خصوص مسائل مذهبی مانند پیاده روی 
اربعین تولید می شود کارهای خوبی نیست اما ما 
در این میان شاهد تولید کارهای درخشانی نیز 

هستیم که تأثیرگذار و خوب هستند.
این مدیر فرهنگی ســپس با بیان اینکه مدیران 
فرهنگی از ایجاد رابطه و تعامل با فیلمســازان 
عاجزند اظهار داشت: متأســفانه عمدتاً مدیران 
فرهنگی فکر می کنند که یا باید هنرمند را تحقیر 
کنند و یا مرعوب هنرمند شــوند در صورتی که 

این غلط اســت. ما هنرمندان زیــادی را داریم 
که وجه اشتراکات خوبی با ما دارند و اگر فضای 
تعاملی شــکل گیرد ما می توانیم شاهد اتفاقات 
خوبی در این حوزه باشیم اما متأسفانه برخی از 
مراکز تنها کاری که انجام می دهند گرفتن طرح 

از سینماگران است.
یزدی در پاسخ به این ســوأل که مستندسازان 
مطرح در گفتگو های متعدد با ما و یا رسانه های 
دیگر گالیــه مند هســتند و تأکیــد دارند که 
بســیاری از مدیران فرهنگی و سینمایی اصوالً 
درست در جای خود قرار نگرفته و قرابتی برای 
حمایت از آثار ارزشــی و مذهبــی ندارند گفت: 
من معتقدم مسئوالنی که ســر کار هستند غیر 
مذهبی نیستند امکان دارد درجه انقالبی بودن 
شان پایین باشد و اشکاالتی داشــته باشند اما 
نمی توانیم بگوییم که با اسالم و انقالب مخالفند! 
بنده تأکید دارم که کیفیت کارها مهم اســت؛ 
مستندسازانی که کیفیت آثارشان باال است کم 
و بیش کار می کنند. بعالوه که باید این را درنظر 
داشت که شرایط مالی کشــور این روزها خوب 

نیست.

وی ادامــه داد: نقد من به سیســتم تلویزیون و 
سیستم تولید محصوالت فرهنگی است. سیستم 
تولید ما به این گونه است که منتظر طرح هستند 
اما من معتقد به ســفارش هستم. وقتی سیستم 
تولید دولتی است باید بر اســاس منافع کشور 
حرکت کنــد. اما برخی از افــراد از جمله برخی 
مدیران و سینماگران از کلمه سفارش می ترسند 
چرا که شاید تا امروز خوب سفارش داده نشده؛ 
نکته قابل تأمل آنجا است که اثر هنری حقنه ای 
و تحمیلی نیست و نیاز به جوشش درونی دارد و 
اگر جوشــش درونی نباشد اثر خوب درنمی آید. 
من به عنــوان مدیر باید بدانــم و بفهمم که چه 
کسی در چه زمینه ای می تواند اثر خوبی را تولید 

کند تا با او همکاری داشته باشم.
یزدی خاطرنشان کرد: من معتقدم سیستم تولید 
در کشور غیر هوشمند و فله ای است و اگرچه طی 
سال های اخیر هوشمندتر شــده اما باز مشکل 
دارد و نارس است. البته ما در حوزه هنری سعی 
کردیم این اشکال را نداشته باشیم که طبعاً باید 

دیگران بگویند که خوب عمل کرده ایم یا نه.
وی در پاســخ به این ســوأل که قطعاً بیشــتر 

پیوندی میان هنر و
 منافع و مصالح کشور 

وجود ندارد!

یزدی:

                                گفتگو
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مشکالت از ســوی برخی نهادهای دولتی همچون 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و شما 
فکر می کنیــد چه چاره ای برای عبــور از این بحران 
باید صورت گیرد اظهار داشــت: مــن معتقدم ما در 
حوزه مستند از بحران تولید عبور کردیم؛ زمانی آرزو 
داشتیم که  ای کاش فیلمسازان خوبی داشتیم و آثار 
خوبی را می ساختیم که خوشــبختانه در این حوزه 
امروز مشــکل حاد نداریم اما باید عرض کنم که در 

پخش آثار هنری بحران داریم.
یزدی افزود: در حوزه مذهبی و محرم کار ساخته شده 
اما تلویزیون مشکل پخش دارد. سینما مشکل پخش 
دارد. ما قبل از مشکل تولید مشکل پخش داریم و باید 
در این باره فکری بکنیم. بسیاری از مدیران و سیاست 
گذاران و مسئوالن فرهنگی مستند را محصول هنری 
حساب نمی کنند و این باعث شده تا طی این سال ها 

پخش آثار خوب مستند با مشکل مواجه شود.

مستند سریالی منافقین آماده نمایش است
مدیر مرکز مستند ســوره حوزه هنری از آثار جدید 
این مرکز خبر داد. او تاکید کرد که امسال 2 مستند 
ســریالی دربــاره منافقین و ســوریه بــرای پخش 

تلویزیونی آماده می شود.
یزدی گفت: امسال دو مستند سریالی را برای نمایش 
در رســانه ملی آماده می کنیم. یک مســتند درباره 
منافقین است که ایمان گودرزی آن را در 2۵ قسمت 
ساخته است. منافقین با مشارکت مرکز بسیج صدا و 
سیما تولید شده است. مستند دیگری درباره اتفاقات 
ســوریه کلید زدیم که در 16 قسمت تالش می کند 
همه ماجرای ســوریه از ابتدا تا انتهــا را روایت کند. 
مستند سوریه نیز با مشارکت شبکه مستند در حال 

تولید است.
وی افزود: مستند مهدی فارسی درباره تبعید رضاشاه 
از دیگر تولیدات این مرکز اســت که برای نمایش در 
دهه فجر آماده می شود. معین شــافعی نیز مستند 
دیگری درباره مرحوم آیت اهلل سید حسن مدرس در 
دست تولید دارد که برای نمایش در دهه فجر آماده 

می شود.
مدیر مرکز مستند سوره ادامه داد: مستند »خانه ای 
برای تو« نیــز در ژانر اجتماعی تولید می شــود. این 
مســتند ماجراهای یــک جوان ســرطانی را روایت 
می کنــد. این مســتند بــه تهیه کنندگــی مهدی 

شامحمدی و کارگردانی مهدی بخشی مقدم است.
یزدی گفت: تولید مســتند پرتره مرتضی سرهنگی 
یکی دیگر از تولیدات مرکز مســتند سوره است که 
سید رضا حسینی آن را تهیه و کارگردانی کرده است.

 مستندهای ضعیف شبکه های خارجی فارسی زبان دیده می شود اما مستندهای خوب جوانان ما 
از دید مسئوالن غافل می ماند

محسن یزدی گفت: همه آقایان)مسئوالن( هم مخاطب این شبکه های ماهواره ای هستند و از همه 
مستندات این شبکه ها مطلع اند اما از مســتندهای بچه های خودمان خبر ندارند و کارهایشان را 

نمی بینند.
محسن یزدی مدیر مرکز مستند ســوره حوزه هنری در مورد وضعیت مستند کشورگفت: ما باید 
بگوییم که چه کاری انجام داده ایم، یک نکته وجود دارد، االن مسابقه نقد است یعنی همه دوست 
دارند که نقد کنند و خیلی از آنها واقعا نقد نیســت، تنها غر زدن از وضع موجود است؛ هیچکس 
مشــکل خود را گردن نمی گیرد و ضعف خود را نمی پذیرد و فقط می گویند دیگران باید فالن کار 
را می کردند که انجام نداده اند؛ ما داشــته هایمان را هیچوقت درست نگفته ایم، من با اغراق و غلو 
مخالف هستم؛ االن مخاطب فکر می کند که در انقالب اسالمی هیچ اتفاقی نیفتاده است، کارهایی 

که می کنیم و توانایی هایی که داریم را نگفته ایم.
وی افزود: در حوزه مستند و همچنین سینما اتفاقات فوق العاده ای افتاده است، این ها باید گفته 

شود، هرکدام از این ها منافی چیزهای دیگر نیستند.
یزدی خاطر نشان کرد: شهید آوینی گونه ای از مستند را ایجاد کرد که مختص به خود او بود و اتفاق 
مهمی است، اما واقعیت این است که االن درحوزه مستند در کیفیت و موضوعات وضعیت خوبی 
داریم، بچه هایی داریم که انقالبی و حزب الهی هستند و کارهای خوب و با کیفیتی تولید می کنند، 

کسانی هستند که به منافع ملی اعتقاد دارند.
وی ادامه داد: مستند در 1۰ سال اخیر پیشــرفت قابل توجهی کرده است، داستان شهید آوینی 
مقداری متفاوت است، ما مانند شهید آوینی نداریم، اما پیشــرفت های خیلی خوبی داشته ایم و 

مستندهای بسیار خوبی تولید کرده ایم.
مدیر مرکز مستند سوره حوزه هنری اذعان داشت: در حوزه مستند های سیاسی و مذهبی توانایی 
بسیار باالیی داریم اما در حوزه مستند اجتماعی هنوز ضعف هایی داریم؛ مشکل اصلی ما تلویزیون 

است، ما در تولید مشکل نداریم بلکه برای پخش به مشکل بر می خوریم.
وی در ادامه عنوان کرد: در شــبکه های خارجی فارســی زبان یک کاری را می سازند که اهل فن 
می گویند هم ضعیف اســت و هم اینکه دروغ می گویند اما دیده می شــود، ما مستندهای خوبی 
می سازیم که دیده نمی شوند، برای تلویزیون مســتند اولویت نیست و اهمیتی ندارد و همچنین 

یک مستند به آن توجــه نمی کند و در پخش بــه بهانه های واهی پخش 
داســتانی را به تاخیر می اندازد، توجه تلویزیون بیشتر به حوزه فیلم 

است، حوزه داستانی جذاب است.
و محسن یزدی در پایان گفت: شبکه های خارجی مانند  »من 
ن ها تو« و »بی بی سی« ما را با مســتند بیچاره کرده است،  آ
با مســتند موج منفی برای ما ایجاد می کنند، مشــکل 
اینجاســت که ما منتظر می مانیم ببینیم آن ها چه کاری 
می کنند و بعد واکنش نشــان می دهیم، این اصال خوب 
نیست که ما فقط واکنش نشان می دهیم و خودمان هیچ 

کنشی نداریم، ماشاهلل آقایان)مسئوالن( هم 
مخاطب این شبکه های ماهواره ای 

هســتند و از همه مســتندات 
این شــبکه ها مطلع اند اما از 
مستندهای بچه های خودمان 
خبر ندارند و کارهایشــان را 
نمی بینند؛ منظــور من از 
تلویزیون شــبکه مستند 
نیســت، بلکــه کلیــت 

تلویزیون را می گویم.
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اولین نشست بررسی »نقش روشنفکران در نهضت 
مشروطه و پس از آن« به همت مرکز مستند سوره 
وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری و با هدف 
سوژه یابی مستند در سالن سلمان هراتی حوزه هنری 
برگزار شد و موسی فقیه حقانی به بیان برخی از وقایع 

مربوط به نهضت مشروطه بود پرداخت.
فقیه حقانی در ابتدای این نشست گفت: جریان 
روشنفکری نقشی تاثیرگذار در ایران داشته و از 

ابتدای دوره قاجار با آن در ایران روبرو هستیم.
وی ادامه داد: با استقرار قاجاریه در ایران آرامش 
نسبی به وجود می آید و روز به روز وضع آن بهتر 
می شود. به خصوص که »آقامحمدخان قاجار« 
نقش مهمی در این موضوع داشــته است. اما در 
اوج فعالیت های خودش و با تمام توانایی هایش 

در مدیریت آن روزهای ایران کشته می شود.
فقیه حقانی افزود: مورخــان از این دوره تاریخی 
ایران به بدی یاد می کنند. چرا که »آقامحمدخان 
قاجار« خشــونت زیادی برای پیش برد اهداف 
و فعالیت هــای خود به کار می گرفــت. البته که 
این شــیوه حکومت به دلیل ناامنی و نابسامانی 
آن روزهای ایران بــود و »آقامحمدخان قاجار« 
توانســته بود با خشــونت بر این اوضاع مسلط 
شــود. از طرفی هــم در مورد میزان خشــونت 
»آقامحمدخان قاجار« در ایــران و خارج از آن 
بحث هایی اســت. به طور مثال در گرجســتان 
»آقامحمدخان قاجار« به کشتار گسترده محکوم 
می شــود. در حالی که اصال اینگونه نبوده است 
و اســناد گرجستانی ها نشــان می دهد با حمله 
»آقامحمدخان قاجار« به گرجستان، گرجی ها از 
آن وضعیت برای تسویه حساب داخلی اقدام به 
کشتار یکدیگر می کنند. به این ترتیب است که 
کشتاری گسترده صورت می گیرد. اما این کشتار 

به دست قاجار انجام نمی شود.

وی گفت: با آمدن قاجار بــار دیگر ارتباط میان 
حاکمیــت و روحانیت برقرار می شــود. الزم به 
ذکر اســت که روشــنفکران این موضوع را مانع 
رشد و پیشرفت کشــور می دانند. همچنانکه در 
دوره صفویه معتقدند آنچه از پیشــرفت کشور 
جلوگیــری کرد حضــور روحانیون شــیعه در 
حکومت و اتحاد آنها بــا صفویه بود. در حالی که 
اتحاد دین و سیاست توانســت در این دوران از 
تشویش و نابســامانی مردمی جلوگیری کند. به 
این ترتیب روحانیت نقشی اساسی در مدیریت 

موقیعت های گوناگون و سخت داشتند.
فقیه حقانی در همین راســتا گفــت: با روی کار 
آمدن »آقامحمدخان قاجار« بار دیگر اتحاد دین 
و سیاست شــکل گرفت. اتحادی که در دوران 
نادرشاه افشار این رابطه از هم گسیخته شده بود. 
چرا که نادرشاه به راه اندازی امپراطوری خود بود.

وی افزود: جنگ های روســیه علیه ایران موجب 
شد تا علل عقب ماندگی ایران بررسی شود. به این 
ترتیب جریان روشنفکری فرصتی برای تبدیل به 
یک تشکل می یابد و انسجام بیشتری را در خود 
ایجاد می کند. در مقابل این جریان نیز روحانیت 

قرار دارد که در کل نوع دیگری به دنیا دارد.
فقیه حقانی پس از تعاریفی از روشنفکری در ایران 
و جهان گفت: میرزا فتحعلی آخوندزاده یکی از 
افراد تاثیرگذار جریان روشنفکری در ایران است 
و نمی توان به روشــنفکری در ایــران بدون آن 
و چند شــخصیتی دیگر همچون »میرزا ملکم 
خان« پرداخت. آخوندزاده معتقد اســت تمامی 
مشکالت ایران به اســالم مربوط می شود و راه 
حل آن بازگشت به سوی آیین قبل ایران یعنی 
زرتشت است. به همین دلیل این فرد با زرتشتیان 
ارتباط گسترده داشت. آخوندزاده برای پیش برد 
اهداف و ارائه افکار خود از ادبیات و به خصوص از 

تئاتر نیز بهره می برده است. و ی همچنین معتفد 
بود باید فراموشخانه تاســیس شود و از آن برای 
انجام امور مورد نظر اســتفاده کرد. فراموشخانه 
همان چیزی اســت که امــروزه از آن به عنوان 

جریان فراموسونری یاد می شود.
فقیه حقانی در ادامه با معرفی »میرزا ملکم خان« 
به عنوان یکــی دیگر از اشــخاص تاثیرگذار در 
جریان روشنفکری ایران گفت: َملَْکم خان معتقد 
است به جای حرکت به ســوی کنار زدن اسالم، 
باید از ظرفیت های اسالم جهت پیش برد اهداف 
خود بهره ببریم. به همیــن دلیل تصمیم گرفت 
تا دیدگاهای روشــنفکری خود، که همان افکار 
روشنفکری در غرب اســت، را در قالب مفاهیم 
دینی بیان کند. شاید جریان روشنفکری دینی 
که در دوران مشــورطه خود را نشان می دهد به 
نحوی با این راهبرد »میــرزا َملَْکم خان« ارتباط 

داشته باشد.
فقیه حقانــی در تکمیــل مطالــب مربــوط به 
فراموش خانه گفت: فراموش خانه و فراموسونری 
نگاهی ناقص است. چرا که تشکیالتی صرفا برای 
جاسوسی است. همچنین اقدام به فعالیت های 
پنهانی می کنند که کسی هم نمی داند چه کاری 
اســت. الزم به ذکر اســت که یکی از کانون ها و 
ابزارهای اصلی روشنفکری در غرب همین جوامع 

فراماسونری بود.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: اگــر به اصول و 
شــعارهای فراموســونری دقت کنیم می بینیم 
که این تشــکل فراتر از برداشــتی اســت که ما 
فکر می کنیم. به عنوان مثال درســت است که 
فراموســونری برای جاسوسی اســت. اما دلیل 
نمی شود که همه فراموســون ها با دستگاه های 

جاسوسی در ارتباط باشند.

جریان روشنفکری مشروطه از تئاتر و ادبیات برای ارائه افکار خود بهره می گرفت
در نخستین جلسه از سلسله نشست های سوژه یابی در مستند مطرح شد:

                                گزارش
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از سلسله نشست های سوژه یابی  دومین جلسه 
در مستند با موضوع »بررسی نقش روشنفکران 
در نهضت مشروطه و پس از آن« با سخنرانی دکتر 
موسی فقیه حقانی؛ مورخ تاریخ معاصر ایران در سالن 

امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار شد.
فقیه حقانی در ابتدا با اشــاره به اقدامات و اصالحات 
میرزا ملکم خان، پدر روشنفکری تاریخ معاصر ایران 
گفت: اساس بنای فراموشخانه در کشورهایی که دایر 
می شود صرفا جهت کادرســازی و به خدمت گرفتن 
نخبگان آن کشور است که همین موضوع نیز در زمان 
تاسیس فراموشخانه در ایران مورد توجه میرزاملکم 
خان قرار گرفت و با وجود فعالیت حدود یک ســال و 

نیمی در فراموشخانه موفق به این امر شد.
وی ادامه داد:نمونه های فراماســونری که زائیده این 
فراموشخانه ها هستند کماکان در کشورهای همسایه 
مان در حــال فعالیتند به عنوان مثــال در جمهوری 
آذربایجان و یا در کشــور ترکیه و حتی در کشورهای 
عرب زبانی چون بحرین وعربستان ماسونها به صورت 

گسترده و مفصل مشغول به فعالیت می باشند.
این استاد دانشــگاه در ادامه با اشاره به فراماسونهای 
ایرانی خارج نشین گفت: در مستندی که در شبکه بی 
بی سی با موضوع فراماسونری پخش شده بود صورت 
ماسون های ایرانی در این مستند را شطرنجی کردند 
تا اگر آنان زمانی به ایران بازگشتند مشکلی برایشان 

در جهت پست وسمت گرفتن پیش نیاید.
فقیه حقانی افزود: میرزا ملکم خان بر اســاس اصول 

فراماسونری نیروهایی را تربیت می کرد که آنها روی 
دو نکته اتفاق نظر داشتند اول ایجاد تغییرات سیاسی 
در ایران به عنوان تنظیمات که برخی معتقدند منظور 
از تنظیمات همان ســبیلیزه کردن و متمدن کردن 
جامعه ایرانی اســت که در ادامه به روند غربی کردن 
ســاختار اجتماعی ایران همراه می شد و دوم  ایجاد 

تغییرات فرهنگی و دینی در جامعه ایرانی است .
وی گفت: سال 129۰ قمری میرزاملکم خان با طرح 
گسترده ای شاه را به فرنگ می برد تا پای کمپانی های 
غربی را به ایران باز کند چرا که معتقد است پیشرفت 
در ایران در غیر این صورت حاصل نمی شــود و می 
تواند از این قرار داده هم سوء استفاده کند و رشوه های 

را به جیب بزند.
فقیه حقانی در همین راستا گفت: فردی به نام اسرائیل 
یوسفاد که یهودی مذهب و تبعه کشور انگلیس است 
با ایران قرارداد 7۰ ساله می بندد که طی این سال ها 
بتواند از منابع زیر زمینی و روی زمینی کشــور بهره 
برداری و استفاده کند که این قرارداد در تاریخ به نام 
رویتر موجود است. البته زمانی که خبر این قرارداد به 
مقامات انگلیسی و سایر کشورها رسید مورد تعجب 
آنان قرار گرفت که چطور  ایرانی ها چنین امتیازی به 
یک تبعه خارجی داده اند و یا معروف است که رئیس 
جمهور فرانسه در آن زمان گفته بود که مگر می شود 
ملتی دربهای کشورش را به این صورت برای کشوری 

دیگر باز کند.
وی افــزود: میرزاملکم خان و سپهســاالر با اغواگری 

امضای قرارداد رویتر را از ناصرالدین شاه گرفتند و به 
او این امید را دادند که ایران بعــد از این قرار داد آباد 
خواهد شد.اما در ادامه در بخشــی از کتاب عصر بی 
خبری دست خطی از ناصرالدین شاه چاپ شدکه در 
آن به وضعیت و اصالحات ایران اشاره می کند وآورده 
است: امروزه در کره زمین دولتی بدبخت تر از دولت 

ایران وجود ندارد.
فقیه حقانــی گفــت:در کتــاب روزنامــه خاطرات 
اعتماد السلطنه نقل شده اســت که میرزاملکم خان 
رچیلد)رچیلدها کالن سرمایه داران یهودی هستند 
که عمال نبــض اقتصادی جهان را در دســت دارند( 
فرانســه را به مالقات با  ناصر الدین شاه برد، که این 
مالقات ها نشان از مناسبات عمیق تری دارد تا جایی 
که رچیلد خواستار تسهیالت بیشتر برای اقلیت های 

مذهبی علی الخصوص یهودی ها در ایران می شود.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: پارسونز آخرین سفیر 
انگلستان قبل از انقالب در ایران در کتاب »خاطرات 
دو سفیر« اشــاره می کند که من به همه ی سرمایه 
گذاران انگلیسی همیشه توصیه کردم که به هیچ وجه 
در ایران سرمایه گذاری نکنند بلکه فقط تا می توانند 
در ایران جنس بفروشــند و یا اگر هم قصد ســرمایه 
گذاری داشتند منجر به فروش جنس بشود. حاال شما 
فکر کنید این حرف پارســونز برای سال 13۵6-۵7 
هست و از زمانی که میرزاملکم خان در سطوح باالی 
حاکمیت بود چنین سیاستی در ایران بود تا سالی که 

خود پارسونز ذکر کرد.

بی بی سی تصویر فرماسونرهای ایرانی را پخش نمی کند تا در ایران بدون مشکل فعالیت کنند
موسی فقیه حقانی در دومین جلسه از سلسله نشست سوژه یابی در مستند؛
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سومین جلسه از سلسله نشست های سوژه یابی 
در مستند با موضوع »بررسی نقش روشنفکران در 
نهضت مشروطه و پس ازآن« و با سخنرانی دکتر 
موسی فقیه حقانی در سالن مرحوم امیرحسین فردی 

حوزه هنری برگزار شد.
فقیه حقانــی در ابتدای این نشســت با اشــاره به 
شــخصیت میرزا فتحعلی آخوندزاده و به بررسی 
آرا و نگاه هــای وی پرداخت و گفــت: آخوندزاده 
یکی از شــخصیت هایی بود که بــه جدایی دین از 
سیاســت معتقد بود و اعتقاد داشت اگر تمدنی در 
ایران می خواهد رواج پیدا کند آن تمدن باید تمدن 

غربی باشد.
موســی فقیه حقانی در ادامه بــه تفاهمات نظری 
آخونــدزاده و میرزا ملکم خان اشــاره کرد و گفت: 
میرزاملکم خان و آخوندزاده در آموزه های دینی نگاه 
های یکسانی دارند فقط در روش ها با هم متفاوتند. 
در نگاه هایشان به غرب کماکان نگاه یکسان است هر 
دو معتقد به پروتستان اسالمی هستند هر دو به پان 

اسالمیست باور دارند.
این استاد دانشگاه درادامه با بیان اینکه بسیاری از 
مسائلی که امروز در حوزه روشنفکری با آن مواجه 
هستیم در مشــروطه هم با آن مواجه بودیم اظهار 
داشت: آخوندزاده از جمله کسانی بود که در ایران 
حضور نداشت و این سبب شده بود تا به صورت آزادنه 
اظهار نظر کند و اسالم را نفی کند که بعضا از سوی 
جریان روشنفکری داخل نقدی به او می شد که چرا 
اسالم را انقدر به صراحت نفی می کنی که در ایران با 
واکنش جدی مواجه شوی که حتی آخوندزاده این 
حرف ها را بر نمی تابد و زیر بار نمی رود. امروز هم می 
توانید ببینید خارج نشین چطور با صراحت صحبت 
می کنند وقائلند که باید رودربایستی را کنار بگذاریم 
اما داخلی های که همسو و همفکرشان هستند کمی 
تحفظ دارند و همه منویات و دیدگاه های خودشان را 

مطرح نمی کنند.
فقیه حقانی گفت: هر آنچــه از آرای آخوندزاده در 
تاریخ مشــاهده می کنیم به نحوی همه دیدگاه ها 
تحت تاثیر تمدن غربی است چرا که فکر می کنند 
این گزینه برای ایران و کشورهای نظیر ایران  بهترین 
گزینه می باشد که می توانند از طریق آن هم نظام 
سیاســی را دچار تغییر کنندو هم نظام فرهنگی و 

اجتماعی کشور را تغییر دهند.
این مورخ در ادامه به زمان جوانــی میرزا فتحعلی 
آخوندزاده در تفلیس گرجستان اشاره کرد وگفت: 
آخوندزاده در بیست و سه سالگی مترجم فرماندار 
وقت تفلیس گرجســتان می شــود و تحت لوای 
حکومت تزاری زندگی می کند و در همین اثتا با تئاتر 
و نمایشنامه نویسی و نقد ادبی آشنا می شود و در این 
زمینه هنری تبحر پیدا می کند تا جایی که تبدیل به 
نویسنده چندین نمایشنامه می شود و همه او را به 

نقد ادبی و هجو در نوشتارش می شناسند.
فقیه حقانی در ادامه به بررسی برخی از آثار آخوند 
زاده پرداخت و گفت: نمایش نامه تمثیالت به انتقاد 
از اخالق وعادات مردم قفقاز و آذربایجان می پردازد و 
مرثیه شرق او نیز در رثای مرگ پوشکین بوده است .
وی ادامه داد: آخوندزاده رساله معروفی به نامه رساله 
قریتاکا یــا کریتاکا دارد که همان رســاله نقد او به 
حساب می آید که در آن به نقد ادبی ، نقد ایدئولوژی 
و نقد اجتماعی اشاره می کند. از دیگر آثار آخوندزاده 

می توان به رساله مکتوبات کمال الدوله اشاره کرد.
موسی فقیه حقانی درادامه به بررسی آرا و دیدگاه 
های آخوندزاده پرداخــت و گفت:آرا و دیدگاههای 
آخوندزاده را بایــد از چهار محــور تعریف کرد 1. 
دین ستیزی آشکار ، 2.کاستن از قلمرو دین و قناعت 
به دین حداقلی،3. تردید آفرینی در دین  و 4. تبلیغ 
باستان گرایی،جایگزینی الگوی غربی بجای الگوی 

اسالمی و تغییر خط و الفبا.

فقیه حقانی به مولفه های دین ستیزانه آثار آخوندزاده 
پرداخت و خاطرنشــان کرد: در مولفــه های دین 
ستیزانه  آخوندزاده مواردی چون ستایش پیشرفت 
غرب وجود دارد که در آن به این مسئله می پردازد 
که هر چه بدختی در جامعه مــا وجود دارد از دین 
می باشد و اسالم در اداره جامعه ناتوان است و این 
غرب و عقالنیت غرب است که توانسته است انسان 
را قادر به اداره جامعه کند و دیگر مولفه دین ستیزانه 
آخوندزاده محدود کردن قلمرو دین در سیاست و 
قضاوت و به طور کلی در حوزه های مختلف جامعه 

است.
وی در پایان به تحلیل آخوندزاده به ســه گرایش 
اشــاره کرد: اول گرایش کامال همدالنــه با دیدگاه 
آخوندزاده که امروز هم کماکان هم در داخل کشور 
وهم در خارج از کشور به صورت جدی تر وجود دارد 
که آرا آخوندزاده مطرح است . دوم گرایش نقادی به 
دیدگاه های آخوندزاده وسوم گرایش کسانی است 
که با پنهان کــردن روح دین ســتیزانه که از افکار 
آخوندزاده گرفته شده اســت برای پیشبرد اهداف 
قومیتی استفاده می کنند که مشخصا می توان به 

پان ترکیسم اشاره کرد.
جریانی که در آن پان ترکیســم به دنبال اثبات این 
مطلب است که آخوندزاده را یک مسلمان دو آتشه 
و پایبند اســت که به دنبال اصــالح و رفع معایب 
جامعه است در حالی که آخوندزاده ربطی به اسالم و 
پیرایش دینی ندارد.باید گفت جریانی که سعی دارد 
روح افکار دین ستیزانه و حتی ضدملی آخوندزاده را 
پنهان کند از آن جریانی که با صراحت اظهار می کند 
که ما حامیان افکار آخوندزاده هستیم خطرناک تر و 
بدتر است چون می خواهد به همان نتیجه برساند اما 
با فریب و نیرنگ با این حربه که کسی دیگر موضعی 

علیه شان نخواهد گرفت.

آخوندزاده شخصی دین ستیز در قامت نمایشنامه نویس
در سومین جلسه از سلسله نشست سوژه یابی در مستند مطرح شد؛

                                گزارش
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موسی حقانی در نشست »نقش روشنفکران در 
مشروطه و پس از مشروطه« گفت: روشنفکران، 
حکومت قاجار را حکومت مناسبی نمی دیدند و 
در مقابل، حکومت روحانیت را نیز قبول نداشتند. 
چیزی که مدنظر آنان بود، مدل دیکتاتوری منور و 
حکومت های اقتدارگرایی بود که نمونه آن در آلمان و 

روسیه وجود داشت.
چهارمین جلسه از نشست »نقش روشنفکران در 
مشروطه و پس از مشروطه« با حضور عالقه مندان زیر 
نظر استاد موسی حقانی در حوزه  هنری برگزار شد. 
در این نشست دیدگاه های روشنفکران زمان قاجار 

معرفی شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 
موســی حقانی در ابتدای صحبت هــای خود ضمن 
اشاره به مباحث مطرح شــده در جلسات قبل گفت: 
در جلسات گذشته راجع به دو چهره معروف جریان 
روشنفکری یعنی ملکم خان و آقای آخوندزاده صحبت 
کردیــم. در این جلســه مباحث تکمیلــی پیرامون 
آخوندزاده را بیان کرده و به معرفی میرزا رضا کرمانی 
می پردازیــم. در خصــوص آخونــدزاده و میرزا رضا 
کرمانی باید تکلیف چند موضوع را مشــخص کنیم و 
ســپس به بیان عقاید آنان بپردازیم. اول از همه باید 
تکلیف خود را با غرب مشخص کنیم. دوم این که باید 
تحلیل روشــنی از حکم رانی به ویژه در دوران قاجار 
داشته باشیم و در نهایت باید آشنایی عمیقی با اسالم 
و تاریخ اسالم در ایران داشته باشــیم. اگر هر یک از 
این موضوعات کامال برای ما روشن نشده باشد، دچار 

اغتشاشات فکری خواهیم شد. 
وی ادامه داد: دقت کنید که روشــنفکران، حکومت 
قاجار را حکومت مناســبی نمی دیدنــد و در مقابل، 
حکومت روحانیت را نیز قبول نداشــتند. چیزی که 
مدنظر آنان بود، مدل دیکتاتوری منور و حکومت های 
اقتدارگرایی بود که نمونه آن در آلمان و روسیه وجود 
داشت. آنان به دنبال پیشرفت هایی که در غرب وجود 

داشت، بودند و فکر می کردند که اگر مدل های آلمانی و 
روسی را در ایران پیاده کنند، پیشرفت حاصل می شود. 
هم چنین آنان اســالم را مانع تحقق اهــداف خود و 
فعالیت هایشان می دانستند و اعتقاد داشتند که دین 
اســالم مانعی در برابر تغییر تمدن و حرکت روبه جلو 
اســت. به همین جهت هم با حاکمیت قاجار و هم با 
روحانیت و اسالم مخالف بودند و هیچ نقطه روشنی در 
آن نمی دیدند. متاسفانه این نوع دیدگاه در بسیاری از 
افراد وجود دارد. خصوصا وقتی به میرزا رضا کرمانی 
می رســیم، این موضوع نمود بیش تــری دارد. دقت 
داشته باشید که تنها بخشی از انتقادات روشنفکران 
وارد است و بخشی دیگر نادرست است این موضوع در 
حالی است که ما همیشــه تمام انتقادات آنان را وارد 
می دانیم. عالوه بر این، معتقدیم که قاجارها همیشه 
در برابر آنان محکوم بودند. این نکات، در تحلیل اشتباه 

ما تاثیرگذار است. 
این کارشناس تاریخی به مکتوبات زمان قاجار اشاره 
کرد و گفت: کتاب »تاریخ امتیازات در ایران« کتابی 
بر علیه قاجاریه اســت. و رویکردی ضــد آن دارد که 
شــاید حتی دیدگاه آن به پهلوی نیز نزدیک باشــد. 
در این کتاب و در همان صفحات اول، دســت خطی 
از ناصرالدین شاه گذاشته است که بسیار قابل توجه 
اســت. وقتی این دســت خط را می خوانیــم متوجه 
می شــویم که نوع دیــدگاه او چگونه بوده اســت. او 
در این دست نوشته حرف های بســیار قابل تاملی را 
مطرح می کند که بیانگر اعتقادات حکومتی او است. 
ناصرالدین شــاه در این دست نوشــته ایراد می گیرد 
که چرا در اصالحات جدی نیســتید؟ تا حاال چندین 
کتاب قانون داده شده است و خوانده ایم اما هیچ کس 
توجهی نمی کند. در همین کتاب به مشکالت در ایران 
اشاره می کند و راهکارهای حل آن را از اندیشمندان 
کشور می خواهد. او می گوید که هیچ دولتی از بزرگ 

تا کوچک، حالت ما را ندارد. آیا ما یک دولت مستقل 
نیســتیم که اختیار محوطه ممکلت خود را داشــته 
باشــیم؟ و ... قصد من از خواندن این سند این بود که 
بگویم ناصرالدین شــاه به دنبال اصالحات بود و قصد 
داشت وضع را عوض کند. هم چنین در طرف مقابل، 
دوست داشت که به عنوان یک شاه قدرتمند، مطرح 
باشد و کشورش قدرتمند باشد. به نظرم او راه را اشتباه 
رفت. دلیل آن هم این بود که به کسانی نظیر ملکم خان 
اعتماد کرد و کار را به دست آنان سپرد. عالوه بر این، 
شرایطی بر ایران حاکم شد که او نمی توانست کاری 
بکند و در آن شــرایط نقش نداشــت. دقت کنید که 
وقوع چنین شرایطی در کشور به دلیل نفوذ گسترده 
کشورهای استعمارگر در ایران بود و از این جهت نیز 

دستش را می بست. 
حقانی بیان داشت: آقای آخوندزاده 3 کتاب مکتوب 
دارد که در آن ها حرف هایش را زده است و اعتقادات 
خود را بیان کرده اســت. هم چنیــن در کنار این 3 
مکتوبات، ملحقاتی وجود دارد که تاثیرگذار هستند. 
آخوندزاده نامه هایی را به افراد مختلف زده است که در 
آن مشکالت کشور و نظرات خود را بیان کرده است. 
گفته می شــود که یکی از این نامه ها به مانکچی زده 
شده است که احتماال در آن مسائلی از کشور را مطرح 
کرده اســت. او معتقد بود که کلیه ادیان بی معنی و 
افسانه اســت و حضور این ادیان و البته سلسله های 
پادشاهی مختلف، برای بشــر هیچ فایده ای نداشته 

است. 
شایان ذکر اســت، سلسله نشســت های سوژه یابی 
در مســتند با عنوان »نقش روشــنفکران در نهضت 
مشروطه و پس از آن« دوشنبه هر هفته به مدت دو ماه 
ساعت 1۵ در ســالن مرحوم امیرحسین فردی حوزه 

هنری برگزار می شود و حضور برای عموم آزاد است.

 اسالم، بزرگ ترین مانع برای پیشرفت از دیدگاه روشنفکران
موسی فقیه حقانی در چهارمین جلسه از سلسله نشست سوژه یابی در مستند؛
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