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سخننخست
فقدان دیپلماسی در عرصه فرهنگ و سینما

انقالب اسالمی با وجود آنکه انقالبی گفتمانساز و جریانســاز در حوزه فرهنگ بوده و مدل جدیدی از الگوی تمدنی و
پیشرفت مبتنی بر معنویت و انســانیت و عدالت را در جهان نابرابر و مملو از ظلم ،زیادهخواهی و استکبار بنا نهاده است
متاسفانه این ویژگی جوهری و هویتی انقالب کمتر از سوی هنرمندان و سینما گران ما مورد توجه قرار گرفته است .اگرچه
فضاسازیهای گسترده و مسموم و بمبارانهای خبری و تشویش افکار عمومی جهانی در ترسیم مخدوش چهره انقالب
اسالمی بیاثر نبوده است با این حال گفتمان انقالب اسالمی و نگاه فرهنگی و اجتماعی آن بر سپهر سیاسی جهان امروز،
تاثیر خود را گذاشته است .جنبش نوینی که امروزه در جای جای منطقه روییده و حرکتهای چالشی و اعتراضی ملتها
در برابر قدرتهای جهانی و نظام سلطه و دیکتاتوریهای منطقه و جهان گویای این تاثیرگذاری و الهام پذیری از انقالبی
است که به اذعان همگان ادبیات و قاموس جدیدی را در عرصه سیاست رقم زد و تاریخ تازهای را رقم زد.
با آنچه گذشت ،به رغم برخورداری کشور از ظرفیتهای عظیم فرهنگی و هنری ،غنا و قدرت سینما با توجه به مشترکات
فرهنگی ،تاریخی ،آیینی و آرمانی درصد کوچکی از این حجم عظیم حتی در نزدیکترین کشــورهای همجوار و همسایه
هم به درستی عرضه نشده است.
بی تردید ،یکی از بزرگترین چالشها و خالءها در این حوزه فقدان دیپلماسی فرهنگی و نگاه استراتژیک است .جشنواره
بین المللی فیلم «مقاومت» در این زمینه اما کارنامه قابل قبولی داشــته است که باید به فال نیک گرفت .این جشنواره با
همه محدودیتهای منابع و امکانات توانسته آثاری از سینمای دفاع مقدس و مقاومت ایران را در  ۴۷کشور دنیا به نمایش
درآورد.
شکی نیست که باید به موازات گسترش جبهه سیاسی ،جبهه فرهنگی و سینمایی مقاومت نیز گسترش پیدا کند .ولی به
باور کارشناسان متاسفانه تاکنون در این زمینه کارهای زیربنایی و راهبردی چندانی صورت نگرفته است.
نکته دیگر اینکه ،ســینما به دلیل ماهیت تاثیرگذار و جریانســاز خود ،ابزار مهمی برای انتقال پیام انقالب اســامی و
مظلومیت ملت ما در دوران دفاع مقدس است و الزم اســت با برنامهریزی و بهرهگیری از این ابزار نسبت به شناسایی این
مقطع از تاریخ معاصر و پیام و محتوای انقالب و اساسا فرهنگ مقاومت تالش کرد.
نمایش فیلمهای ژانرمقاومت دارای کارکرد دوگانه است؛ نخست ایجاد ظرفیت برای شناخت بهتر سینمای ایران و پس
ازآن روشنگری در زمینه دفاع مقدس و مقاومت است
و حرف اخر اینکه ،روایت و نمایش همه جانبه رشادتهای اخیر جبهه مقاومت اسالمی به دست مستندسازان آگاه به مسائل
روز و تنها به مدد حمایتهای مادی و معنوی مسئولین فرهنگی کشور امر امکانپذیر است.
رسانههای غربی با اینکه از آفتهای گروههای تروریستی در امان نیســتند اما با بزرگنمایی و تحریف بسیاری از اخبار و
گزارشات منطقه و در اصل حمایتهای رسانهای از گروههای تروریستی همسو ،قصد تشدید اوضاع و برهم زدن معادالت
سیاسی در منطقه را دارند.
بنابر این اگر ما نتوانیم با تولیدات تصویری از درگیریهای موجود در حوزه سینما و تلویزیون ،بر جامعه خود تاثیر بگذاریم،
این دشمنان ما هستند که با حیله و ترفند نظر مردم جهان را به سوی دیدگاهها و نیات شوم خود جلب میکنند.
با توجه به اینکه خواستههای نظام و مردم ایران درمسیر دفاع از حقوق مردمان مظلوم جهان است ضرورت ویژهای احساس
میشود تا صاحبان اندیشه و هنرمندان کشور ما ،جلوتر از رسانهها و سینماگران دیگر ممالک مسلمان وغیر مسلمان به
نمایش مظلومیت مردم کشورهایی نظیرفلسطین ،لبنان،عراق ،سوریه ،یمن ،بحرین و  ...بپردازند.
رسالت مهم جشنواره فیلم مقاومت  ،اشاعه و معرفی مفاهیم عمیقی چون انسانیت ،ظلم ستیزی  ،مبارزه و هنر پایداری
در جای جای منطقه و جهان است.

رویدادها

«آخرین آغوش» بهترین فیلم جشنواره هند
ســامان حســینپور از دومیــن جشــنواره جهانــی فیلــم کوتاه
 Annabhau Satheهند جایزه گرفت.
این جشــنواره در دومین دورهاش به دو فیلم کوتاه ایرانی جایزه داد.
جایزه بهترین فیلم جشنواره به «آخرین آغوش» ساخته سامان حسینپور از تولیدات
حوزه هنری کردستان اهدا شد.
دومین جشنواره جهانی فیلم کوتاه  Annabhau Satheهند  ۲۶تا  ۲۸اکتبر
در شهر پونا برگزار شد.
همچنیــن فیلــم کوتاه «آخریــن آغوش» ســاخته ســامان حســینپور ،به
بیستوپنجمین جشنواره جهانی فیلمهای محیط زیستی «فیکما» اسپانیا راه یافت.
بیستوپنجمین جشنواره جهانی فیلمهای محیط زیستی «فیکما» اسپانیا یکی
از قدیمیترین جشنوارههای فیلمهای محیط زیســتی از  ۲تا  ۹نوامبر در اسپانیا
برگزار شد.
«آخرین آغوش» داستان کسانی است که آنچنان درگیر فضای مجازی هستند که
حتی متوجه مرگ یکی از اعضای خانواده خود نمیشوند.
سامان حسینپور ،فیلمساز  ۲۴ساله کردســتانی ،تاکنون  ۶فیلم کوتاه داستانی
ساخته و دهها جایزه ملی و بینالمللی برای آثارش دریافت کرده است.

فیلمی از حوزه هنری استان سمنان در جشنواره بینالمللی
فیلم «مقاومت»

فیلم کوتــاه داســتانی «ماجــرای آنروز» از تولیدات حوزه
هنری استان سمنان به بخش مسابقه «روایت نو» پانزدهمین
جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» راه یافت.
بر اســاس اعالم دبیرخانه جشــنواره ۵ ،فیلم مســتند و  ۵عنوان فیلم
کوتاه به مرحله مســابقه این بخــش راه یافتند کــه در بخش فیلمهای
کوتاه داســتانی ،فیلم «ماجرای آن روز» به کارگردانی حسین شیخ و از
تولیدات حوزه هنری استان سمنان حضور دارد.
فیلم کوتاه «ماجرای آن روز» درباره حمله تروریستی به مجلس و حرم
امام خمینی(ره) ،به مدت  ۵دقیقه به تهیهکنندگی حوزه هنری استان
سمنان تولید شده است.
حسین شیخ نویســنده و کارگردان ،مصطفی مدرسی و بهار ذوالفقاری
و زهرا مدرسی بازیگران ،رسول ولیافتری دســتیار کارگردان ،حسین
یوسفی و حسین شیخ فیلمبردار ،حسین یوسفی تدوینگر و حوزه هنری
استان سمنان تهیهکننده فیلم کوتاه «ماجرای آن روز» هستند.

حوزه هنری برای «واکنش سریع» پروانه ساخت گرفت
شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با سه فیلمنامه از جمله
«واکنش سریع» به تهیهکنندگی حوزه هنری موافقت کرد.
فیلمنامههای «واکنش سریع» به تهیهکنندگی محمد حمزهزاده (به نمایندگی
از حوزه هنری) و کارگردانی و نویســندگی رضا زهتابچی در ژانر اجتماعی،
«ملخ» به تهیهکنندگی محمدمهدی عسگرپور ،کارگردانی و نویسندگی فائزه
عزیزخانی در ژانر اجتماعی و «تبسم تلخ» به تهیهکنندگی جعفر آقابابائیان،
کارگردانی و نویسندگی ســیدمحمدرضا ممتاز ،در ژانر اجتماعی موافقت
شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.
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«دایان» در جشنواره سنگاپور
فیلم ســینمایی «دایان» به کارگردانی بهروز نورانیپور محصول سازمان
سینمایی حوزه هنری در بخش رقابتی بیستونهمین جشنواره بینالمللی
فیلم سنگاپور به نمایش گذاشته میشود.
فیلم «دایان» که اولین ساخته بهروز نورانیپور پس از مستند «»A۱۵۷
درباره جنگ سوریه است ،به موضوع ترس و وحشت اقدامات گروه تروریستی داعش
در کردستان ایران میپردازد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است :فیلم «دایان» تصویرگر هزاران نفر از مهاجرانی
است که یک روز پس از آغاز جنگ ســوریه قادر نیستند به سبب حضور داعشیها در
مرز به سمت خانوادههای خود بازگردند« .سیبان» که یک پدر سالخورده سوری است
و با خانوادهاش در تبعید زندگی میکند حاال باید بین دو انتخاب تصمیم بگیرد ...
از جمله دیگر فیلمهای مهم حاضر در بخش اصلی جشــنواره فیلم سنگاپور که برای
کسب جایزه «پرده نقرهای» این رویداد سینمایی رقابت میکنند ،میتوان «سرزمین
تصویر شــده» به کارگردانی «یئو ســی هوا» برنده جایزه یوزپلنگ طالیی جشنواره
لوکارنو« ،رودخانه» ساخته «امیر بایگازین» برنده بهترین کارگردانی بخش افقهای
ونیز و «سفر طوالنی روز به شب» ســاخته «بی گان» از چین اشاره کرد که در بخش
«نوعی نگاه کن» امسال حضور داشت.
بیستونهمین جشنواره فیلم ســنگاپور از تاریخ  ۲۸نوامبر تا  ۹اکتبر ( ۷تا  ۱۸آذر)
برگزار میشود و میزبان  ۱۰۳فیلم از  ۴۴کشور جهان در بخشهای مختلف است.

«اسکی باز» در «کمبریج» و «ایرانیان لندن»
فیلم «اسکی باز» به کارگردانی فریدون نجفی که پخش بینالملل آن را سازمان
سینمایی حوزه هنری برعهده دارد؛ در دو جشنواره بینالمللی فیلم «کمبریج»
و همچنین جشنواره فیلم «ایرانیان لندن» در کشور انگلستان به نمایش درآمد.
جشنواره «کمبریج» در محیطی نسبتاً خصوصی و صمیمی با حضور کارگردانها و دست
اندرکاران فیلمها برگزار میشود .انیمیشــن کوتاه «آقای گوزن» به کارگردانی مجتبی
موسوی نیز در این جشنواره حضور داشت.
سی و هشتمین جشنواره فیلم «کمبریج» از سوم تا دهم آبان ماه در شهر کمبریج کشور
انگلستان برگزارشد.
هدف جشنواره فیلم «ایرانیان لندن» که امســال نهمین دورهاش را پشت سرگذاشت،
معرفی بهتر فیلمهای ایرانی به جامعه سینمایی لندن است.
نهمین جشنواره فیلم «ایرانیان لندن» از چهارم تا دوازدهم آبانماه در شهر لندن کشور
انگلستان برگزارشد.

باشگاه فیلم سوره با  ۶اثر در جشنواره فیلم رشد

فیلمهای ایرانی بخش داستانی کوتاه بینالملل چهل و هشتمین جشنواره فیلم رشد اعالم شد.
 ۶اثر از گروه هنری کات در میان  ۳۸فیلم ایرانی راه یافته به بخش مسابقه این رویداد حضور
یافتند.
اسامی فیلمهای راه یافته از کات:
خاطره (رضوانه فتحی)
دوئل (محمدرضا خردمندان)
گزارشگر (محمدرضا خردمندان)
مادر (رضا زهتابچیان)
همکالسی (مجتبی حیدری)
خطی (محمدسعید غالمی)
چهل و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم رشــد از  ۲۵آبان تا  ۲آذر  ۹۷در سینما فلسطین
تهران برگزارشد.
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حضور پررنگ حوزه هنری اصفهان
در جشنواره مهر سالمت

واحد هنرهــای تصویری حوزه هنری اســتان
اصفهان با ارائه  ۴فیلم کوتاه داســتانی حضور
پررنگی در جشــنواره فیلم کوتاه مهر سالمت
داشت.
این جشنواره که در روزهای  ۲۳الی  ۲۶مهرماه
در اصفهان برگزارشــد ،شــاهد اکران  ۴فیلم
از تولیــدات حوزه هنــری اســتان اصفهان با
موضوعات جشنواره در راستای معرفی خیرین
نیکــوکار ســامت و ترویج و اشــاعه فرهنگ
سالمتی در جامعه بود.
فیلمهــای «صنــدوق» بــه کارگردانی جمال
احمدی« ،دوردســت» به کارگردانی نفیســه
گیتیســتان« ،دوئت» بــه کارگردانی مهدی
میــرزاده و «صندلــی جلــو» بــه کارگردانی
محمدرضا شــیخ بهایی از آثــار تولیدی حوزه
هنری بــه شــمار میروند که مورد اســتقبال
مخاطبان این جشنواره قرار گرفتند.
نخستین جشنواره فیلم کوتاه مهر سالمت از ۲۳
الی  ۲۶مهرماه صبح و عصر در سالن سوره حوزه
هنری و ســالن چهلســتون پردیس سینمایی
چهارباغ برگزار شد.

کارگاه فیلمنامه در
مازندران
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حوزه هنری با هشت فیلم در جشنواره مقاومت
ســازمان ســینمایی حــوزه
هنری با  8اثر ســینمایی بلند،
مستند و کوتاه در پانزدهمین
جشــنواره بینالمللی فیلم مقاومت
نقش پررنگی از خود به جا گذاشــته
است.
در بخش فیلمهای سینمایی ،امسال
تازهترین اثر بهروز نورانیپور با عنوان

ســوم آبانماه کارگاه یــک روزه فیلمنامه در
حوزه هنری مازندران برگزار شد.
علی دنیوی ساروی در این کارگاه در مقایسه
شعری از سهراب ســپهری با فیلمنامه ،به بیان
مولفههای تصویر ،پیچیدگی و وضوح پرداخت.
ســاروی بهعنوان مدرس این کارگاه در آغاز
این نشست با مقایسه شعری از سهراب سپهری
با فیلمنامهنویسی به تشریح مولفههای تصویر،
پیچیدگی و وضوح پرداخت.
این فیلمســاز با بیان این نکته که فیلم باید
تصویرمحور باشــد ،گفت :قرار نیست فیلمنامه
گفتوگو نداشته و صرفا تصویری باشد ،اما باید
در قالب تصویر و رویدادی وابســته به آن حرف
فیلم منتقل شــود؛ ضمن اینکــه دیالوگ باید
پیشبرنده داستان باشد.

«دایان» حضور دارد و فیلم سینمایی
تحســین شــده «ســرو زیر آب» به
کارگردانی محمدعلی باشــه آهنگر
و محصول مشــترک حوزه هنری نیز
در جشــنواره مقاومت به نمایش در
خواهد آمد.
همچنین مستند سینمایی «ادوارد»
بــه کارگردانی محمدباقرشــاهین از

این نویسنده پیشکسوت در ادامه با تشریح
شکل سه پردهای و کالسیک داستان فیلم بیان
کرد :جایــگاه پردهها همیشــه ترتیبی نبوده و
میتوان جای آنها را عوض کرد؛ ولی این چیزی
است که خود داستان و یا فیلمنامه آن را تعریف
و مشخص میکند.
علی دنیوی ساروی در پایان گفت :قرار نیست
با فیلم کوتاه ،جهانی را تغییر دهیم .فقط یادمان
باشد به بهترین شکل ممکن حرف خود را بزنیم
و ایدهمان را بهتصویر بکشیم؛ طوریکه بیننده
جذب اثر ما شود.
در پایان این نشســت ،حاضران کــه اغلب از
دانشجویان رشتههای هنری و هنرمندان جوان
اســتان بودند با مدرس این کارگاه به گفتوگو
پرداختند.

رویدادها
تولید
محصــوالت مرکــز مســتند ســازمان
سینمایی حوزه هنری نیز برای مخاطبان
پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت روی
پرده میرود.
 3فیلــم کوتاه «تراس» محمــد علیزاده
فرد« ،کانتینــر  »401امیــد میرزایی،
«پنجشــنبه» رضوانه فتحی از آثار گروه
هنری کات وابســته با باشگاه فیلم سوره
حوزه هنری در بخش مسابقه این دوره به
رقابت میپردازند.
فیلم کوتاه مســتند «لوتوس» ســاخته
محمدرضا وطندوست از شهر ساری و از
محصوالت حوزه هنری استان مازندران
نیز در کنار دیگر آثار این رویداد سینمایی
به رقابت خواهد پرداخت .همچنین فیلم
کوتاه داســتانی «ماجــرای آن روز» به
کارگردانی حسین شیخ از تولیدات حوزه
هنری استان ســمنان به بخش «روایت
نو» پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم
«مقاومت» راه یافتند.
در این خبر آمده اســت :عالوه بر حضور
محصوالت حــوزه هنری در جشــنواره
مقاومــت ،حوزه هنری اســتان اصفهان
متولی برگــزاری همزمان ایــن رویداد
سینمایی در استان اصفهان شد.

«محراب آرامش»
در ایتالیا

ساخت دو فیلم درباره شهیدان اقدامی و شیروانیان

در آستانه برگزاری پانزدهمین جشنواره
بین المللی فیلم مقاومت حسین صابری
مدیرعامل انجمن ســینمای انقالب و دفاع
مقدس از ساخت دو فیلم درباره شهیدان طاها
اقدامی و ابوالفضل شیروانیان خبر داد.
حســین صابری مدیرعامل انجمن سینمای
انقالب و دفــاع مقدس از ســاخت دو فیلم
توسط فیلمســازان اصفهان پیرامون شهید
طاهــا اقدامــی شــهید خردســال جنایت
تروریستی اهواز و شهید ابوالفضل شیروانیان
اولین شهید مدافع حرم اصفهان خبر داد.
وی با اعــام این خبــر افــزود :در دیدار و
گفتگویی که با حضور محمــد خزاعی دبیر

انیمیشــن «محــراب
آرامش» از تولیــدات حوزه
هنری کهگیلویه و بویراحمد
به بیستوپنجمین جشنواره
جهانی فیلم visionaria
ایتالیا راه یافت.
محمدشریف اسالمینژاد
رئیس حوزه هنری این استان
گفت :انیمیشــن «محراب
آرامش» ساخته زیبا ارژنگ
از هنرمندان حــوزه هنری
این استان است که به همراه
انیمیشن «زیستن» ساخته
پیام شــادنیا به نمایندگی از

ایران در این رویداد حضور
داشت.
بــا
اســامینژاد
بیــان ایــن خبر افــزود:
جشــنواره جهانــی فیلم
 visionariaایتالیــا با
هدف ایجــاد فرصتی برای
نمایــش آثــار هنرمندان
مســتقل برگزار میشود و
امسال این اثر حوزه هنری
توانســت به این جشنواره
راه یابد.
وی بیان کرد :انیمیشــن
«محراب آرامش» با نگاهی

جشــنواره بینالمللی فیلــم مقاومت ،مالک
شیخی معاون فرهنگی حوزه هنری اصفهان
و پدران شــهیدان طاها اقدامــی و ابوالفضل
شــیروانیان داشیم طرح ســاخت دو فیلم از
زندگی این دو شــهید مطرح شد و مقرر شد
فیلمســازان حــوزه هنری اســتان اصفهان
بزودی ســاخت ایــن دو فیلم را بــا حمایت
انجمن ســینمای انقالب و دفاع مقدس آغاز
کنند.
حســین صابری اضافه کرد :به خود میبالیم
که میتوانیم گامی کوچک در جهت توسعه
فرهنگ شهادت برداریم.

به قصه ضامن آهو ســاخته شــده
و داســتان آهویی اســت که برای
نجات جان فرزندش از فر شهایی
با نقوش مختلف میگــذرد تا در
محرابی به آرامش میرسد.
رئیس حوزه هنــری کهگیلویه
و بویراحمد گفت :این انیمیشــن
پیش از این نیز به پنج جشــنواره
جهانی راه پیدا کرده بود.
گفتنی اســت ،بیستوپنجمین
جشــنواره جهانــی فیلــم
 visionariaایتالیــا از  ۱۰تــا
 ۱۷نوامبر در سن جیمینیانو ایتالیا
برگزارشد.
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رویدادها
دو فیلم از حوزه هنری،

منتخب جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران
انیمیشــن «درون یک چارچوب» از تولیدات حوزه هنری استان
زنجان منتخب ســیوپنجمین جشــنواره بینالمللی فیلم کوتاه
تهران شد.
هیئت انتخاب بخش پویانمایی متشکل از سعید توکلیان ،روانبخش صادقی
و علی نوریاسکویی ،از میان  ۱۴۴فیلم ارســال شده به دبیرخانه جشنواره،
 ۲۱فیلم را برای شرکت در بخش پویانمایی مسابقه سینمای ایران جشنواره
سیوپنجم انتخاب کردند.
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری اســتان زنجان با اشاره به بازه
زمانی دو ساله تولید این انیمیشــن گفت :انیمیشن «درون یک چارچوب»
بهنویسندگی و کارگردانی جعفر صیادی و به تهیهکنندگی حوزه هنری استان
زنجان با تکنیک دوبعدی دیجیتال طراحی و ساخته شده است.
میثم سیفی در معرفی عوامل این اثر ،به اسامی خانمها لیدا فضلی به عنوان
مشــاور فیلمنامه ،زهرا صیدی طراح فضا ،زهرا حســنی طراح کاراکتر ،ندا
میرمحمدی انیمیــت ،مریم کرمی طراح پوســتر و آقایان بهروز شــهامت
صداگذار ،حسن مهرآذر تدوین و پویان مقدم بهعنوان نورپرداز اشاره کرد.
وی افزود :انیمیشــن کوتاه «درون یک چارچوب» از تولیدات حوزه هنری
زنجان ،موفق به دریافت تندیس و جایزه بهترین انیمیشــن شصتویکمین
جشنواره منطقهای سینمای جوان اردبیل -مشکینشهر شده است.
انیمیشــن کوتاه «درون یک چارچوب» روایت چشــمانتظاریِ مادربزرگی
امیدوار است که همیشه منتظر دیدن خانواده و عزیزانش است.
الزم به ذکر است ،فیلم حمایت شده حوزه هنری استان مازندران به جشنواره

فیلم کوتاه تهران راه یافت.
فیلم کوتاه مستند «لوتوس» ساخته محمدرضا وطندوست ،فیلمساز
ساروی ،در فهرست منتخبین جشــنواره فیلم کوتاه تهران و جشنواره
بینالمللی مقاومت قرار گرفت.
مهدی معصومی گرجی ،معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری اســتان
مازندران و مســئول واحد هنرهای تصویری این نهاد ،گفت :فیلم کوتاه
«لوتوس» درباره مادر شهیدی است که آرزوی رفتن به مزار فرزندش را
دارد ولی مشکالتی مانع از این دیدار میشود.
وی افزود :حوزه هنری استان مازندران از حامیان تولید این مستند بوده
است.
شایان ذکر است ،محمدرضا وطندوست با «لوتوس» توانسته از اولین
اکران رسمی فیلمش در جشنواره سال گذشته سینماحقیقت تاکنون،
افتخاراتی را در جشنوارههای داخلی و خارجی کسب کند.

«لوتوس»
در جشنوارههای مقاومت و فیلم کوتاه تهران
فیلم حمایت شده حوزه هنری استان مازندران به جشــنواره فیلم کوتاه تهران و
بینالمللی مقاومت راه یافت.
فیلم کوتاه مستند «لوتوس» ســاخته محمدرضا وطندوست ،فیلمساز ساروی،
همزمان در فهرســت منتخبین جشــنوارههای فیلم کوتاه تهران و جشــنواره
بینالمللی مقاومت قرار گرفت.
مهدی معصومی گرجی ،معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری اســتان مازندران و
مسئول واحد هنرهای تصویری این نهاد ،در راستای این رخداد گفت :فیلم کوتاه
«لوتوس» درباره مادر شهیدی است که آرزوی رفتن به مزار فرزندش را دارد ولی
مشکالتی مانع از این دیدار میشود.
وی افزود :حوزه هنری استان مازندران از حامیان تولید این مستند بوده است.
شایان ذکر اســت ،محمدرضا وطندوست با «لوتوس» توانســته از اولین اکران
رسمی فیلمش در جشنواره سال گذشته سینماحقیقت تاکنون ،افتخاراتی را در
جشنوارههای داخلی و خارجی کسب کند.
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رویدادها
حوزه هنری فیلم سینمایی رمان«فرنگیس» را میسازد

سازمان ســینمایی حوزه هنری در
نظر دارد بر اساس رمان « فرنگیس»
(خاطرات فرنگیــس حیدرپور) اثر
برگزیده جایزه کتاب سال دفاع مقدس به قلم
مهناز فتاحی فیلم سینمایی بسازد.
این رمان بــه روایــت خاطرات زنی شــجاع
(فرنگیس حیدرپور زنی کرمانشــاهی) که در
مقام دفاع توانست ســرباز دشمن را اسیر کند
و نیروی دشــمن را به خاک و خون بکشــاند،
میپردازد.
در این خبر آمده است :کتاب «فرنگیس» یکی
از آثار قابل تامل در زمینه حضــور تاثیرگذار
زنان در دوران دفاعمقدس اســت که خاطرات
فرنگیس حیدرپور ،از زنان خطه گیالن غرب را
با قلم مهناز فتاحی منعکس میکند.
بر پایه این خبر ،نگارش این فیلمنامه اقتباسی
در مرکز تولید متن ســازمان سینمایی حوزه
هنری آغاز شده است.
رهبر معظم انقالب در سفرشان به کرمانشاه به
این بانوی بزرگ اشاره کرده و بر ثبت خاطراتش
تاکید داشتند و این بهانهای شد تا خاطرات این
شیرزن به رشته تحریر درآید.
تقریظ مقام معظم رهبــری :بخش ناگفته و با
اهمیتی از حوادث دوران دفاع را ،به مناســبت
شــرح حال این بانوی شــجاع و فــداکار ،در
این کتــاب میتوان دید .بانــو فرنگیس دالور

با همان روحیه اســتوار و پرقــدرت و با زبان
صادق و صمیمی یک روســتایی و با عواطف و
احساســات رقیق و لطیف یک زن با ما سخن
گفته و منطقه ناشناخته و مهمی از جغرافیای
جنگ تحمیلی را ،با جزئیاتش ،به ما نشان داده
است .ما از روستاهای مرزی در دوران جنگ و
مصائب فراوان آنان و آوارگیها و گرســنگیها
و خسارتهای مادی و ویرانیها و داغ عزیزان
آنها هرگز بــه این وضــوح و تفصیلی که در
این روایت صادقانه آمده اســت خبر نداشتیم
و نیز از فــداکاری جوانان آنان که در شــمار
اولین شــتابندگان به مقابله با دشمن مهاجم
بودند .ماجرای قتل و اســارت دشمن به دست
ایــن بانوی دالور هــم که خود یک داســتان
مستقل و اســتثنایی اســت که نظیر آن فقط
در سوسنگرد ،در همان اوان ،اتفاق افتاده بود.
بانو فرنگیس را باید بزرگ داشت و از نویسنده
کتاب ،خانم فتاحی ،به خاطر قلم روان و شیوا و
هنر مصاحبهگیری و خاطرهنویسی ،باید بسیار
تشکر کرد.
در بخشــی از رمــان آمده اســت :پرســید:
«میخواهــی از اینجا برویم؟ به شــهر برویم یا
 »..با ناراحتی نگاهش کردم و گفتم «:یعنی تو
دلت میآید خانهمان را بدهیم دست عراقیها
و برویم ؟»
بلند شــد و توی تاریکی شــب ،به ســتارهها

نگاه کرد و گفت« :جنگ وحشــتناک است .کشته
میشوی ،یا خدای نکرده اگر به دست دشمن بیفتی
 »...رفتم کنارش نشســتم و من هم مثل او سر باال
بردم و چشم دوختم و به ستارهها گفتم «:یادت باشد
آخرین نفری که از این روستا برود ،من هستم .برای
من ،فرار کردن یعنی مردن .از من نخواه راحت فرار
کنم .یادت باشد من فرنگیسم درست است زنم ،اما
مثل یک مرد میجنگم .من نمیترسم میفهمی ؟»

پوستر مستند «راه طی شده» رونمایی شد
به مناسبت سالروز استعفای دولت موقت مهندس بازرگان از پوستر مستند «راه
طی شده» رونمایی شد.
این مستند به کارگردانی علی مالقلی پور ،روایتی اســت از افکار و اندیشههای
«مهندس مهدی بازرگان» به عنوان روشنفکر دینی ،سیاستمدار و نخست وزیر دولت موقت
ایران در سال . 57
نام این مستند که با عنوان «راه طی شده» تولید شده است برگرفته از عنوان یکی از مهمترین
کتابهای مهندس بازرگان به همین نام است.
طراحی این پوستر توسط رضا آسایی انجام شده است و دیگر عوامل این مستند عبارتند از:
محمد امین نوروزی؛ تهیه کننده ،مشــاور تاریخی؛ حسن روزی طلب ،مدیر تصویربرداری
؛رضا تیموری ،تدوین؛شهاب بشــیری ،جلوههای ویژه رایانهای؛ حسن پیلهور و صداگذار،
مهرشاد ملکوتی.
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رویدادها
مستندی از کرمان در جشنواره فیلم کوتاه تهران
مستند «آشــنگ» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی محصول
حوزه هنری استان کرمان به بخش مسابقه سیوپنجمین جشنواره
بینالمللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.
مستند «آشــنگ» به کارگردانی محمدصادق اســماعیلی از تولیدات واحد
هنرهای تصویری حوزه هنری استان کرمان به بخش مسابقه سیوپنجمین
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.
محمدصادق اســماعیلی پژوهشــگر و کارگردان ،محمدحسین ملکی تهیه
کننده ،مهرداد اسکویی مشــاور کارگردان ،زانيار لطفی مدیر تصویربرداری،
میثم شفیعی صدابردار ،عارفه رضامند پارســائی مدیر تولید ،دانا کریمسنه
تدوینگر،حســین قورچيان صداگذار ،حمیدرضــا فتورچیان تصحیح رنگ،
یاســمین موالیی عکاسی و مجتبی اســدی طراحی پوســتر فیلم مستند
«آشنگ» را برعهده دارند.

«وقت لبخند انار» در ه «آلترناتیو» رومانی
فیلم کوتــاه «وقت لبخنــد انار» بــه کارگردانی رهبــر قنبری به بخش مســابقه
بیستوششمین جشنواره بینالمللی فیلم آلترناتیو در رومانی راه یافت.
فیلم کوتاه «وقت لبخند انار» که در سالجاری به همت حوزه هنری کودک و نوجوان
در ده دقیقه تولید شــد موفق به حضور در بخش مسابقه بیستوششمین جشنواره
بینالمللی فیلم آلترناتیو در رومانی شد.
این فیلم کوتاه ،داستان پسر نوجوانی اســت که در یک باغ انار از سبد پیرزن صاحب
باغ ،پنهانی انارها را برمیدارد .ولی او نیت دیگری دارد....
دیگر عوامل فیلم کوتاه «وقت لبخند انار» عبارتاند از تهیهکننده :حمید حسینزاده،
مجری طرح :بهنام بهادری ،دستیار اول کارگردان و برنامهریز :امیررحمت حیدری،
مدیر فیلمبرداری :علی شهریاری ،تدوین :امین اشرفی ،طراح صحنه و لباس :ماهرخ
کیانیان ،صدابردار :حمید رحمت حیدری ،موسیقی :سعید طاهرخانی ،مدیر تولید:
امیرهوشنگ فراهانیان ،بازیگران :سید محسن موســویزاد ،محمدرضا خوشحال
سرمست ،هلن کاراپتیان ،علی ایراننژاد ،پدرام مرادی و علی ابراهیمی.
جشــنواره آلترناتیو از تاریخ  7تا  11نوامبر ( 16تا  20آبان) در شــهر مادیز رومانی
برگزار شد.

«راه طی شده» رونمایی شد
مستند «راه طی شده» که به زندگی مهندس بازرگان میپردازد ساعت  15:30روز
سه شنبه  29آبان ماه در تاالر سوره حوزه هنری رونمایی شد.
مراسم رونمایی این مستند که برگرفته از عنوان یکی از مهمترین کتابهای مهندس
بازرگان است ،با حضور شخصیتهای سیاسی و فرهنگی برگزار شد.
آخرین اثر مستند علی مالقلی پور از تولیدات مرکز مستند سوره و مرکز آفرینشهای
فرهنگی و هنری بسیج است.
عوامل این مســتند عبارتند از :علی مال قلی پور ،کارگــردان ،محمد امین نوروزی؛
تهیه کننده ،مشاور تاریخی؛ حســن روزی طلب ،مدیر تصویربرداری ؛رضا تیموری،
تدوین؛شهاب بشــیری  ،جلوه های ویژه رایانهای؛ حسن پیلهور و صداگذار ،مهرشاد
ملکوتی.
گزارش کامل این مراسم در شماره بعد منتشر می شود
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رویدادها
کارگاه فیلمنامه و کارگردانی و ایدهیابی فیلم ۱۰۰
ثانیهای در همدان

کارگاه دو روزه فیلمنامه و کارگردانی فیلم کوتاه و ایدهیابی فیلم  ۱۰۰ثانیهای با حضور
مراد نظری در حوزه هنری استان همدان برگزار شد.
مراد نظری در بخشی از این نشست گفت :برخالف فیلمهای بلند سینمایی که دست
مخاطب را گرفته و آهسته آهســته راه میبریم ،در فیلم کوتاه مخاطب را وسط ماجرا
پرتاب میکنیم ،حتی بدون نتیجهگیری نهایی .در فیلم بلند بحث سرگرمی هست و
بیان نکاتی .اما در فیلم کوتاه بهنظر نمیرسد زمان و فرصت و یا امکان سرگرمی وجود
داشته باشد؛ بیشتر و در اصل هدف ،بیان یک نکته تاملبرانگیز است.
این فیلمساز و مدرس ادامه داد :فیلم کوتاه سه رکن اساسی دارد؛ شخصیتهای کم،
لوکیشن محدود ،و داســتان تکخطی و منظور از تکخطی بودن این است که نباید
چند موضوع را در فیلم گنجاند ،یک حرف بزنید و تمام؛ فیلم کوتاه الیهدار نیست.
نظری تاکید کرد :فیلمی که میسازید ،ســعی کنید خوشساخت باشد؛ چون ممکن
است قصه خوب نباشد یا لحن مناسبی انتخاب نشده باشد .اما اگر فرم سینمایی خوبی
داشته باشد ،بهتر از فیلمی است که تمام اینها را داشته باشد اما فرم مناسبی ندارد.
وی در جای دیگری از صحبتهایش گفت :فرمتها ،قالبها و ساختارهای سینمایی
آنقدر متنوع و متفاوت اســت که نمیتوان گفت حرف فالنی درست و حرف دیگری
غلط اســت و تنها چیزی که اهمیت دارد ،خالقیت اســت .ببینید که برای ســاخت
فیلمتان به چه چیزی نیاز دارید.
نظری تاکید کرد :همواره قصهگویی بر مضمون مقدم اســت .معموال اگر بر اســاس
مضمون خاص سعی کنیم داستان بنویسیم ناموفق خواهد بود .برای نوشتن فیلمنامه
کوتاه نیز به یک موقعیت خاص و یک شــخصیت خاص نیازمندیم ،یا حداقل یکی از
اینها.
این کارگــردان و فیلمنامهنویس در ادامه گفت :باید در هــر فیلمنامه کوتاه برای این
پرسشها پاسخ روشنی داشته باشیم؛ چه بگویم (داستان فیلم) ،چگونه بگویم (فرم)،
چگونه بگیرم ،چگونه بچینم که دو سوال نخست به بحث فیلمنامه و دو سوال دوم به

بحث کارگردانی و تدوین مربوط میشود .طرح این پرسشها
و پاســخهای بجا و بصری ما به آنها ،ســازنده یک فیلمنامه
موفق است.
مراد نظری در پایان تاکید کرد :نخســتین نما و نمای پایانی
فیلم کوتاه بســیار اهمیت دارد .در میانه این فاصله ،بحران و
کشمش میان شخصیت و موقعیت داستان ما در فیلم کوتاه را
شکل میدهد .شیوه روایی داستان ،حوادثی است که به دنبال
هم میآیند ،نه به شکل معمول بلکه به شیوهای که تاثیرگذار
باشد و ایجاد همذاتپنداری کند.

تحلیل فیلم «افسون گل سرخ» در یزد
فیلم داستانی «افســون گل سرخ» به کارگردانی
سید مجتبی حسینی ،در حوزه هنری یزد اکران
و تحلیل شد.
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری یزد
گفت :در شصتمین جلسه اکران و تحلیل فیلم این
مرکز ،فیلم بلند «افسون گل سرخ» ساخته سید
مجتبی حسینی نویسنده و فیلمساز یزدی ،پخش
و با حضور کارگردان و اهالی سینما تحلیلشد.
علیرضا غفاریان با بیان اینکه از نیمه دوم ســال
جاری ،اکران و تحلیل آثار بلند سینماگران یزدی
نیز در دستور کار باشگاه فیلم حوزه هنری استان
قرار گرفته ،گفت« :افســون گل سرخ» بهعنوان
اولین تجربه نویسندگی و کارگردانی سیدمجتبی
حســینی با موضوع اجتماعی به مدت  ۷۳دقیقه
روی پردهرفت.
اینفیلم داستان زندگی دختری به نام شیرین را

روایت میکند که پدر و مادرش در حال جدا شدن
هستند و از طرفی او نگران سرپرستی خواهرش
است .بعد از مشــكالتی كه برای شيرين به وجود
میآيد تصميم به مهاجــرت میگيرد تا اينكه در
طول مسير با فردی به نام پارسا آشنا میشود.
شهرام عبدلی ،ســمانه پاکدل ،مصطفی اعالیی،
مهدی بقاییان ،بیتا کریمخانی ،ســام یکتا ،الهه
شاهحسینی ،عاطفه هادی ،امیر جاللی ،غالمرضا
اصانلو و حســن زارع در این فیلم به ایفای نقش
پرداختهاند.
از دیگر عوامل فیلم میتوان به مدیر تصویربرداری:
عباس عسگری ،طراح صحنه :علیرضا شهسواری،
تدوین :لیدا جهانگیری ،صدابردار :علیرضا افخمی،
طراح لبــاس :آصفه صانعی ،طــراح گریم :آتش
حقیقی ،مدیر تولید :شهرام صمدی ،دستيار اول
كارگردان و برنامهريز :علی عراقچی ،منشی صحنه:

عاطفه هادی ،موسیقی :علی امیدی ،عکاس و
تصویربردار پشــت صحنه :امیر جاللی و طراح
پوستر :یلدا منتظری اشاره کرد.
«افســون گل ســرخ» به تهیهکنندگی محمد
بصیری با مشــارکت حوزه هنری یزد در سال
۱۳۹۲تولید شده است.
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معین شافعی:

«مدرس» را تا جشنواره فیلم فجر آماده می کنیم
مستند ســینمایی مدرس ساخته معین شــافعی به زوایای
پنهان و مطرح نشده شــخصیت سیدحسن مدرس روحانی
سیاستمدار زمان رضاخان میپردازد.
معین شافعی کارگردان مستند سینمایی «مدرس» درباره
چند و چون تولید تازهترین اثر خود به سوره سینما گفت :از
اواخر سال  95مراحل تحقیق و جمع آوری اطالعات را آغاز
کردیم و خیلی اتفاقی  11آذر ماه سال گذشته در سالروز فوت
این شــخصیت کار کلید خورد و این تصادف را به فال نیک
گرفتیم .کار به شدت تنوع لوکیشن دارد و ما شاهد تصاویری از
اصفهان ،کرمانشاه ،نجف ،استانبول و هر جایی که مدرس سیر
کرده است ،هســتیم و حتی خانهاش را در شهرک سینمایی
ساختهایم .شاید در مستند از هر فضا 2یا سه پالن بیشتر دیده
نشود اما تولید به شدت سنگینی داشت و امیدوارم نتیجه به
این زحمت بیارزد.
این کارگردان توضیح داد :در حال حاضر گرافیک مرحله اول
به پایان رسیده و صداگذاری و تدوین نیز در حال انجام است.
در رابطه با فرم بصری نیز کار به شکل فیکس فریم نمایش داده
می شود به این صورت که بیشتر آنچه در مستند خواهید دید
عکس بوده و از موشن بسیار کم اســتفاده شده است .ضمن
اینکه در بخش تولیدی بازیگر نداریم و فقط ســعی کردیم
فضاهایی را که مدرس به روایت تاریخ آنجا حضور داشته است
را نشان دهیم .بخشــی از این فضاها مثل خانه مدرس ،اتاق
تبعید و  ...بازسازی شده و بخشی دیگر از آرشیومان که چیزی
حدود8هزار عکس است تامین کردیم.
وی افزود :البته فضاهای امروزی نیز در کار استفاده شده و شما
تصاویر فعلی محلهای که مدرس در اصفهان تحصیل کرده و
بزرگ شده را خواهید دید .در مجموع این مستند متشکل از
یک سری پالنهای ثابت اســت که نورپردازی قابل توجهی
دارد و اگر مستند «خاطرات خانه متروک» که من به عنوان
مشاور کارگردان حضور داشتم را دیده باشید با فضای بصری
این کار بیشتر آشنا خواهید شد .با این تفاوت که نسبت به آن
اثر ،پالنهای تولیدی بیشــتر و گرافیک کمتری دارد .ضمن
اینکه مستند «مدرس» با قصه یکدست و روان از تولد تا مرگ
ایشان را روایت میکند و اپیزودیک نیست.
شافعی با اشاره به اینکه صدای  2راوی در این کار استفاده می
شود ،گفت :راوی اول دانای کل است که بنا داریم برای تلطیف
فضای سراسر مردانه این مستند از صدای یکی از هنرمندان
خانم اســتفاده کنیم و راوی دوم در لباس مدرس ظاهر شده
و تمام نقل قولها ،نطقهای مجلس و همه قصههای موثقی
که از ایشان روایت شده به عالوه کتاب «گنجینه خواف» (که
به قلم مدرس نگارش شده است) از زبان او شنیده میشود به
گونهای که مخاطب احساس میکند خود مدرس با او سخن
میگوید.
این کارگردان ادامه داد :متاسفانه صدا و فیلمی از این شخصیت
وجود ندارد و تنها چند عکس معدود از ایشان باقی مانده است.
ما برای مستندمان از آرشیوهای در دست مجلس ،موسسه
مطالعات تاریخ معاصر و عکسهایی که زمان تولید «خاطرات
خانه متروک» از کاخ گلستان تهیه کرده بودیم ،بهره بردیم چرا
که کاخ گلستان سر این پروژه با ما همکاری نکرد .بیشتر این
تصاویر به اواخر دوره قاجار یعنی از تاجگذاری احمدشاه به بعد
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مربوط میشود .عالوه بر این توانستیم بخشی از عکسهایی
که در ایران وجود ندارد یا به ســختی یافت میشــود را در
سایتهای خارجی پیدا و خریداری کنیم.
وی عنوان کرد :متاسفانه برخی نهادها و موسسات در ارائه این
عکسها به ســختی همکاری میکنند و از آنجا که خودمان
برای تهیه این منابع تصویری بســیار اذیت شــدیم تصمیم
گرفتیم این آرشیو را در یک سایت بارگذاری کنیم تا افرادی
که دنبال تصاویر هستند ،استفاده کنند .هم کاخ گلستان و هم
موسسات دیگر با اینکه برای تامین هر عکس مبلغی را دریافت
کردند اما باز هم در همکاری با ایشان دچار مشکل شدیم .به
عنوان مثال زمانی که برای فیلمبرداری میخواستیم به کاخ
گلستان برویم مانع ورود ما شدند و گفتند مدرس چه ارتباطی
به اینجا دارد .من لیست دالیل تاریخیام را برای شان نوشتم
و شــرح دادم که وی در حکومت آن زمان میزیســته و در
مجلس مشاوران عالی بوده و حضورش در همان محافل باعث
شهرتش شده است اما این دالیل برایشان قانع کننده نبود و
همکاری نکردند.
وی در ادامه بیان کرد :به هر ترتیب ما بخش تصویری کارمان
را به سرانجام رساندیم و بعد از پایان یافتن کار صداگذاری و
تدوین ،مستند را در اختیار هنرمندانی قرار میدهیم که برای
خوانش متن تمایل داریم با ایشــان همکاری داشته باشیم.
حســین محجوب برای صدای مدرس و رویا تیموریان برای
دانای کل جزو گزینههای ما هســتند که در صورت رضایت
از خروجی این اثر با ما همکاری خواهند کرد .یکی از دالیلی
که باعث شــد در بیان دانای کل از گوینده خانم اســتفاده
کنیم این بود که احساس کردیم فیلم به شدت مردانه است
و هیچ کاراکتر زنی در مســتند قصه گوی ما وجود ندارد .به
همین خاطر حضور صدای گوینده خانوم هم در تلطیف فضا
تاثیرگذار اســت و هم در تضادی که با صــدای مدرس دارد
میتواند بیشتر نمود پیدا کند.
وی در پاســخ به اینکه چه زمانی را برای رونمایی از مستند
سینمایی  60دقیقه ای «مدرس» در نظر گرفته است ،گفت :با
توجه به حجم قابل توجهی که از کار باقی مانده بعید میدانم
بتوانیم در جشنواره ســینما حقیقت حضور داشته باشیم اما
تالش مان بر این اســت که بتوانیم کار را به جشــنواره فیلم
فجر برسانیم.
معین شافعی در پایان هدف خود را از تولید مستند «مدرس»
محصول مرکز مستند سوره؛ معرفی کامل این شخصیت بیان
کرد و توضیح داد :آنچه برای من اهمیت داشت اینکه مردم وجوه
مهمی از شخصیت مدرس را نمیشناسند چون در این رابطه
اگر اثری تولید شده نمای درســتی از کاراکتر او را نشان نداده
است .فیلم ما فضای روحانیت زمان خود را روایت میکند و در
البالی جریان ،تفاوت او را با هم دورههایش در خواهید یافت .در
فضایی که بسیاری از نمایندگان مجلس و روشنفکران گرفتار
سیاستهای روس و انگلیس بودند ؛ مدرس هیچ وقت اصالتش
را از دست نمیدهد و سرسپرده هیچ سمت و سویی نمیشود.
او مدرنیته را میپذیرد اما معتقد است کپی کردن از غرب کار
درستی نیست و به تلفیق با فرهنگ ایرانی اصرار دارد و میگوید
میشود مدرنیته را بدون غرب زدگی اجرا کرد .تمام اینها مد
نظر ما بود و سعی کردیم زوایای پنهانش بیشتر شناخته شود.

روایت سینمای ایران

از واقعه عظیم عاشورا در «شرح درد اشتیاق»

«شرح درد اشتیاق» عنوان نمایشگاهی است که از ابتدای محرم در محوطه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی برپا شد و تا پایان ماه صفر ادامه داشت.

ســینمای ایــران همــواره دغدغــه
مناســبتهای گوناگــون را بهواســطه
سینماگران خوشذوقاش در خود دیده
است .عاشــورا و پرداختن به مضامین و
ارکان گوناگــون این واقعه جریانســاز،
حال چه مســتقیم و چه غیر مســتقیم،
از مهمترین و جدیترین مناســبتهای
آیینــی و مذهبــی بهشــمار میآید که
ســینمای ایران ســینه خود را برای آن
فراخ کرده است .سینمای ایران در اقسام
بسترهای خود ،حتی در گونههای مستند
و انیمیشــن نیــز از پرداختن بــه القای
دســتاوردهای این رویداد مهم حماسی
 فرهنگی و البته دینی و تاریخی ،دریغنکرده است تا شاید تنها به مقداری ،دِین
خود و تاریخ را به ایثار و جانفشانیهای
شهدای کربال ادا کرده باشد.
گرچه قامــت تاریخ از آنچــه در کربال بر
امام حســین (ع) و یاراناش رفت ،هالل

میماند ،اما ســینما بــا تکیه بــر توان
و بضاعتهایــی که در خود دارد ســعی
کرده تا بخشی از فرهنگ عاشورایی را به
تصویر بکشد .به هر حال سینمای ایران
بهواسطه آثاری چند ،برآن بوده تا درباره
قیام امام حسین (ع) و واقعه کربال ،شرح
درد اشتیاق کند ،هرچند که این حماسه
دینی  -فرهنگی به هیچ کالم و تصویری
اندر وصف نمیگنجد.
در نمایشگاه «شــرح درد اشتیاق» آثار
ســینمایی زیــادی معرفی شــدهاند و
تعدادی از این آثــار از محصوالت حوزه
هنری است.
عکسهــا به همــراه متن نوشــتهای از
مستند «اربعین» ساخته ناصر تقوایی و
فیلمهای «سفیر» ساخته فریبرز صالح،
«پرواز در شب» ســاخته رسول مالقلی
پور« ،شب دهم» ساخته جمال شورجه،
«روز واقعه» ســاخته شهرام اسدی« ،به

خاطر هانیه» ساخته کیومرث پوراحمد،
«بالهای سپید» ساخته مهدی و ناصر
هاشمی« ،دســتهای خالی» ساخته
ابوالقاســم طالبی« ،مصائب دوشیزه»
ساخته مسعود اطیابی« ،دل شکسته»
ساخته علی روئین تن« ،عصر روز دهم»
ســاخته مجتبی راعی« ،مــن و زیبا»
ساخته فریدون حسن پور« ،رستاخیر»
ســاخته احمدرضا درویــش« ،کربال
جغرافیای یک تاریخ» ساخته داریوش
یاری« ،ناسور» ساخته کیانوش دالوند و
«هیهات» ساخته هادی مقدم دوست،
روح اله حجــازی ،دانش اقباشــاوی و
محمد هادی نائیجی به عنوان فیلمهایی
که مستقیم یا غیر مستقیم به این حادثه
عظیم پرداختهانــد در معرض دید قرار
گرفت که در ذیل مشاهده میشود.
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جشنواره فیلم مقاومت آبرو دار سیمنای ایران
سالیان سال است که بســیاری از متخصصین و منتقدین سینه
سوخته سینمای کشــور بر عدم اســتراتژی مطلوب و مؤثر در
سینما نقدها و مطالب بسیاری به رشته تحریر درآوردند خالئی
که هرســاله و با نزدیک شــدن به ایام مهمترین و بزرگترین
فستیوال سینمایی کشور بیش از بیش احساس شده و متأسفانه
هرسال که بر ســینمای انقالب میگذرد نهتنها بوی بهبودی به
مشام نمیرسد که با برگزاری هر دوره بذر نامیدی بیشازپیش
در سینمای ایران پاشیده میشود.
امــا در این میان نیــز بیانصافی اســت که ایــن بیبرنامگی و
ســردرگمی را مطلق جلــو داده درحالیکه بــه همت برخی
سینماگران متعهد و معتقد هرازگاهی ولو کم و محدود نیز شاهد
تولید و پخش آثار مهم و تأثیرگذار در قالب اکرانهای عمومی
و جشنواره ای هستیم بهعنوان نمونه در ادوار گذشته جشنواره
فیلم مقاومت اثری با عنوان «پادشاه شنها» اکران شد ،فیلمی
که انصافاً فوق اســتراتژیک و از منظر زیباشناســی و فنی نیز
بهشدت قابل دفاع تولید و اکران شده است.
در وصف تأثیرگذاری فیلم همانا که پادشــاهان ســعودی در
اقدامی قابلتأمل و عجیب ســازندگان فیلــم را تهدید به قتل
کردند و تمام ســعی و اهتمام خود را برای عــدم اکران و دیده
نشدن فیلم در سرتاسر دنیا به کار بســتند درحالیکه با تالش
فراوان برخی دوستان متعهد در سینمای ایران آنهم علیرغم
فشــارهای متعدد و مختلف برای عدم اکران شــاهد پخش این
فیلم و صدالبته استقبال مخاطبین از آن بودیم.
اما امســال نیز در پانزدهمین دوره از جشنواره بین المللی فیلم
مقاومت گروه رصد بینالمللی این جشنواره مستندی با عنوان
«فقط خاشــقجی نیســت» را آماده اکران کردهاند ،اثری ضد
سعودی که درواقع پرده از واقعیتهای دلخراش پیرامون قتل
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روزنامهنگار منتقد حکومت ســعودی کنار زده و این مورد را در
کنار از دهها موردی که از سوی حاکمان این شبهجزیره به وقوع
پیوسته در مقابل دیدگان ملت نمایان کرده ،فیلمی که بیتردید
اکران آن در ایام جشنواره نهتنها با اســتقبال مخاطبان مواجه
خواهد شد بلکه حقایق بسیاری را از خاندان سعودی و رفتارهای
بدوی و خوی وحشیگرایانه ایشان را برمال میسازد.
البته که میبایست دستمریزاد گفت به برو بچههای جشنواره
فیلم مقاومت که انصافاً این روزها آبروی سینمای ایران شدهاند
سینمایی که در جشــنواره فیلم کوتاهش در اوج بیتدبیری و
سیاستگذاری غلط بهسادگی آب خوردن و باافتخار در نشست
خبری خود بیشــترین اثر متقاضی خارجی برای شــرکت در
جشنواره را از کشوری که سالیان سال است در حوزه فرهنگ و
هنر کشور آشــکارا دخالت کرده و البته بانفوذ در برخی مدیران
و جایگاهی حساس فرهنگی مشــغول مهره چینی نیز شدهاند
اعالم میدارند و این ظرفیت مهم و سرنوشتساز را جوالن گاه
دالالن ســابقهدار و البته مدیران نان به نرخ روز خور بدل کرده
اســت و یا در جشــنواره فیلم فجر که تنها کافی اســت در ایام
برگزاری سری به کاخ جشــنواره زده تا شاهد به هدر رفتن پول
مردم با ایجاد بستری برای جلوگری برخی «خودهنرمندپندار»
آنهم در دورهمی سالیان سینمای ایران باشیم درحالیکه در
وصف تأثیرگذاری همانقدر کافی است که بگوییم بهمحض تمام
شدن مراسم اختتامیه گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است و
دقیقاً باوجود چنین وضع اسفناک و تأسف باری ست که باید خدا
قوت جانانهای گفت که این روزها نهتنها جشنوارههای مقاومت
بهنوعی آبرودار فرهنگ و هنر این سرزمین شدهاند بلکه بهنوعی
جورکــش عقبماندگیهای مهمترین فســتیوالهای هنری با
هزینههای چند دهمیلیاردی نیز میباشند

سخنگوی شورای صنفی نمایش:

شرایط اکران؛ دستاویزی برای فیلمهای ضعیف
غالمرضــا فرجی با اعــام اینکه بیشــتر
فیلمهای ضعیف شرایط اکران را دستاویز
عدم موفقیــت خود قــرار میدهند گفت:
تمامی فیلمهایی که از وزارت ارشــاد پروانه نمایش
دریافت میکنند ،میتوانند سینمای سرگروه داشته
باشند و ژانر اثر در این زمینه تأثیری ندارد.
غالمرضا فرجی ،سخنگوی شــورای صنفی نمایش
در گفتوگویی درباره شــرایط اکران اظهار کرد :هر
فیلمی که از وزارت ارشــاد پروانــه نمایش دریافت
کند میتواند ،متقاضی اکران در تمامی ســرگروهها
باشد ،البته در سال گذشــته اکران آزاد نیز داشتیم،
اما به دلیل اینکه در ســال جاری تعداد سینماهای
ال حذف
ســرگروه ،افزایش پیدا کرد نمایش آزاد ک ً
شد تا تمامی فیلمها در ســینماهای سرگروه اکران
عمومی شوند.
وی افــزود :باید بدانیــد که نماینــدگان صنوف بر
چگونگی قراردادهای که در شــورای صنفی نمایش
تصویب میشــود ،نظارت دارند .این نظارت نیز در
جهت اجرای قوانین و نظامنامــه صورت میگیرد.
درباره تعداد ســینماهای ســرگروه نیز باید بگویم
در زمان حال هفت ســینمای ســرگروه داریم که
قراردادهای آنها بر اساس تعداد هفته اجرا میشود.
شورای صنفی نمایش به هیچ وجه دخالتی در چرخه
اکران ندارد ،زیرا همانگونه که توضیح دادم شــورا
موظف است قراردادی که امضا میشود را اجرا کند.
فرجی ادامه داد :اگر در اکران تغییراتی هم به وجود
آید مطمئن باشــید بر اســاس قوانین و مستندات
صورت گرفته اســت ،برای مثال اگر فیلمی از اکران
انصراف دهد این مســئله به صورت کتبی به شورای
صنفی نمایش ابالغ میشــود .در این میان ممکن
است این سؤال پیش آید چرا فیلمی بعد از دو هفته
نمایش از اکران پایین کشیده میشود یا اینکه تعداد
ســالنهای نمایش آن افزایش پیدا میکند؟ جواب
این مسئله در قانون پیشبینی شده ،زیرا طبق قانون
هر فیلمی بعد از دو هفته نمایش اگر توانســته باشد
کف فروش را کسب کند نمایش آن ادامه مییابد یا
اینکه تعداد سالنهایش افزوده میشود ،اما کاری
که به تماشاگر الزم دست پیدا نکند ،طبیعتاً چنین
شرایطی را نخواهد داشت.

عدم دخالت شورای صنفی در اکران
وی با بیان اینکه تعداد ســینماها برای نمایش آثار
سینمایی ارتباطی به شــورای صنفی نمایش ندارد،
چون پخشکننده فیلم اســت که تعداد سینماها را
انتخاب میکند ،تصریح کرد :برخی مواقع اعتراضاتی
را از سوی عوامل فیلم شــاهدیم که معتقدند تعداد
ســالنهایی که به نمایش فیلمشان اختصاص داده
شده ،مناســب نیســت ،درصورتیکه اگر آنها از
شــرایط اکران و قوانینی که بر آن حاکم است مطلع
بودند قطعاً میدانستند که شــورای صنفی در این
زمینه دخالت نــدارد و نقش اصلی را قــرارداد بین
پخشکننده و سینمادار ایفا میکند.
این مدیر سینمایی در پاسخ به این سؤال شکل اکران
سبب مهجوریت فیلمهای دفاع مقدسی شده است
گفت :اینکه فیلمهای دفاع مقدسی یا انقالبی چرا
در اکران مهجور میمانــد ،بحث دیگری دارد ،چون
نمیتوان ســینمادار را مجبور کرد ،حتماً فیلمهایی
که ما اعالم میکنیم را اکران کند .ســینمادار باید
بتواند نیازهای خود را تأمین کند پس ناگزیر اســت
به شــرایط فروش فیلمها توجه کند .اگر ما خواهان
اکران مناســب برای فیلمهای ارزشی هستیم باید
یارانههایــی را به ســینماداران بخــش خصوصی
اختصاص دهیــم و آنگاه ازآنها انتظــار حمایت از
برخی آثار را داشته باشیم.
ســخنگوی شــورای صنفی نمایش گفت :برخی از
انتقاداتی که درباره اکران مطرح میشود به نظرم کم
رنگ کردن برخی کم کاریها است تا عدم موفقیت
فیلم به نوعی توجیه شود ،درصورتیکه ممکن است
کار مربوطه خود ظرفیت دیده شدن را نداشته باشد.
پس چارهای برای ســینمادار باقی نمیماند که بعد
از دو هفته نمایش ،از ادامــه اکران آن انصراف دهد.
جالب است بدانید گاهی در هنگام نمایش یک فیلم
فقط چند نفر تماشاگر آن هستند .باید بررسی کرد
که دلیل این اتفاق چیست؟ آیا تبلیغات در این زمینه
کافی و مؤثر بودهاند؟ آیا نباید پرســید پخشکننده
فیلم برای بهتر دیده شــدن چه اقداماتی انجام داده
است؟ اگر منصفانه به این سؤاالت پاسخ دهیم قطعاً
بخشی از انتقادات از بین میرود.
وی در پاسخ به ســؤالی درباره کمکاری سینماهای

حوزه هنری در حمایت از آثار ارزشــی
همچــون «ماهــورا» گفت :ایــن فیلم
به ســرگروهی سینما اســتقالل اکران
شــد ،پس چگونه میگوییم این فیلم به
شرایط اکران تن داده است .نکته دیگر به
اولویتهای حوزه هنری مربوط میشود.
حوزه هنری بیشــتر به بحــث خانواده
گرایش دارد ،اما باید این امکان را فراهم
آورد تا آثاری که چنین موضوعی دارند
هم دیده شوند.
ساعت چرخشی نمایش فیلمها
فرجی در بخش دیگری از این گفتوگو
اظهار کرد :بحث دیگری که ممکن است
پیش آید به ســانسهای اکــران فیلم
مربوط میشود .در تهران ساعت اکران
شرایط خاص خود را دارد به این نحویکه،
کا رهای مربوطه به صــورت چرخی به
نمایش درمیآیند .در شهرستا نها هم
تقریباً شرایط مشابهی حاکم است ،البته
باید یاد آور شوم در شهرستانها عموماً
سینماها  ۴۰۰یا  ۵۰۰صندلی دارند ،پس
مجبورند در ساعات خوب ،فیلمهایی را
نمایش دهند که حداقل تعداد تماشاگر
را تأمیــن کند ،در غیر ایــن صورت اگر
هماننــد برخی آثار در بهترین ســاعت
نمایش ،یک یــا دو نفر بیننده داشــته
باشــد در کوتاه مدت آن سینما تعطیل
خواهد شد.
وی در پایــان تأکید کرد :بــرای اینکه
همه از اکران رضایت داشته باشند ،جدا
از تعداد سینماها که من نیز قبول دارم
تعدادشان کم است ،موضوعات دیگری
هم وجود دارد که بــرای موفقیت یک
کار سینمایی الزم است .در همین راستا
باید به ظرفیت فیلم در جذب تماشاگر
اشار ه کنم و در مرحله بعد شرایطی که
پخشکننده ،فراهــم میکند میتواند
سبب موفقیت فیلم شود.
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رسیدن به کربال از «راه دل»
کارگردان مســتند «راه دل» بیان کرد :هر ســال بیــش از هزار فیلم
در راه اربعین ساخته میشود ،بنابراین مســتند ساز باید بتواند عالوه
بر خالقیت ،نوآوری هم داشــته باشــد .ما تصمیم گرفتیم «مشــتی
اسماعیل» را که شرایط خاصی از نظر جسمی دارد ،از بیراههها به کربال برسانیم
و او را در شرایطی شــبیه اتفاقاتی که برای امام حسین(ع) پیش آمد قرار دهیم و
عکسالعملهای واقعی را ثبت و ضبط کنیم.
مهدی زمانپور کیاســری که روایت ســفر پیادهروی کربال «مشتی اسماعیل»
پیرمرد نابینا کیاسری را به تصویر کشیده است ،بیان کرد :من به عنوان کارگردان
و مستندساز سعی میکنم بر روی موضوعاتی کار کنم که نو و بکر باشد بنابر این
با توجه به اینکه اربعین سوژه جدیدی برای ســاخت یک مستند نیست و گفته
میشود ســالیانه حدود هزار فیلم در این باره ساخته میشود ،باید شرایطی را به
وجود میآوردیم که در پرداختن به آن نوآوری وجود داشته باشد .به عبارتی در
اجرای آن نگاهی نو نیاز بود.
او با بیان اینکه در مستند «راه دل» قصد داشتیم پرداختن به موضوع اربعین را از
کلیشه خارج کنیم؛ به ایسنا گفت :خالقیت ،تولید چیزی جدید است و نوآوری،
بهترین و جدیدترین شیوه اجرا است .وقتی میخواهی کاری انجام دهی که خود
به خود جدید نیست و در ســال تعداد زیادی فیلم درباره همین موضوع ساخته
میشود ،باید به دنبال راهی باشی تا آن را از نگاه جدیدی بیان کنی.
این مستندساز در پاســخ به اینکه آیا برای ساخت این مستند سناریویی از پیش
تهیه شده بود ،بیان کرد :نمیتوان برای یک مستند سناریویی را از پیش تهیه کرد
که اگر چنین باشد دیگر یک کار کامال داســتانی ساخته خواهد شد ،اما میتوان
16
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کلیاتــی از کار را در ذهن داشــت
تا بدانی از کجا میخواهی شــروع
کنی ،در میانه راه کجا خواهی بود و
در پایان به چه نتیجهای میرسی.
بنابراین ما هم با قراردادن مشــتی
اســماعیل در شــرایط مختلف و
در مســیری متفاوت از راه اصلی
عکس العملهای واقعی او را ثبت
و ضبط میکردیم .مثال در بیایان با
خانوادهای عراقی برخورد میکند و
از او میخواهند که شب را در کنار
آنها ســپری کند یا بــه او محبت
میکننــد و میخواهنــد پایش را
ماساژ دهند ،خجالت میکشد.
زمانپور ادامه داد :ما تصمیم گرفتیم
مشتی اسماعیل که شرایط خاصی
از نظر جســمی دارد را در مسیری
غیر از مسیر اصلی و در بیراهه قرار
دهیم البته مقصد و هدف ،مشخص
و کربال بود ،تنها مســیر رســیدن
به آن را متفــاوت انتخاب کردیم

و از این راه ســعی داشتیم مشتی
اســماعیل را در شــرایطی شبیه
اتفاقاتی که برای امام حســین(ع)
پیش آمد قرار دهیــم .ما خودمان
از قبل میدانســتیم قرار است چه
مســیری را برویم اما به مشــتی
اســماعیل نمیگفتیم .گاهی هم
نصیر که همراه همیشــگی او بود
در جریان مســایل قرار میگرفت.
مشــتی اســماعیل را در بیراههها
میبردیم ،در بیایان قرار میدادیم و
در آن شرایط عکس العملهای او را
ثبت و ضبط میکردیم.
این کارگــردان با تاکیــد براینکه
«وقتی کار داستانی باشد میتوان
تمام اتفاقات را از پیش نوشــت اما
در یک پروژه مستند همه چیز قابل
پیشبینی نیســت» گفت :اگر این
مستند از پیش نوشــته شده بود
هیچ گاه مشتی اسماعیل نمیآمد
در بیایان بنشــیند ،گریه کند که

حتی نتواند گریهاش را کنترل کند یا در مواجه با یک
خانواده عراقی در مقابل محبتهایی که به او داشتند و
میخواستند پایش را ماساژ دهند،خجالت بکشد .پس
همه اینها واکنشهای طبیعی مشتی اسماعیل بود.
وی با اشــاره به ساخت مستند «مشــتی اسماعیل»
که حدود  ۵سال پیش از «راه دل» ساخته شده بود،
درباره سابقه آشناییاش با مشــتی اسماعیل گفت:
مشتی اسماعیل هم کیاسری اســت و ما هم والیتی
بودیم .بنابر این از کودکی او را میشــناختم ،کامال با
زندگی او آشنا بودم و ســبک زندگیاش برایم جالب
بود که کشــاورزی نابینا اســت اما تمام کارهایش را
خودش انجام میدهد و حتی از یک فرد بینا هم تواناتر
است .این تفاوت همیشــه برای من حائز اهمیت بود.
نکته دیگر از شخصیت او شــوخ طبعیاش است .به
این صورت که حتی خودش هم راجع به نابیناییاش
شوخی میکند .هیچگاه معلولیت برای او محدودیت
نبود البته که مشتی اسماعیل کور مادر زاد نبوده بلکه
از کودکی به مرور بیناییاش را از دست داد و در نهایت
حدود  ۳۵سالگی به طور کامل نابینا شده است.
او خاطرنشــان کرد :فکر نمیکردم روزی برسد که از
او مستند بسازم اما وقتی این اتفاق افتاد و فیلمش به
نمایش درآمد در هر نقطــهای از دنیا با واکنشهای
جالبی مواجه شدم و هر کسی فیلم را دید اظهار کرد
که بر روی زندگی او تاثیر گذار بوده اســت .فرقی هم
نمیکرد که اکرانش در آمریکا ،آلمان یا قطر باشــد.

یکی از مخاطبان روســی میگفت عکس «مشــتی
اسماعیل» را روی صفحه کامپیوترم دارم وهر روز آن
را میبینم و از آن انگیزه میگیرم.
این مستندساز اضافه کرد :مشــتی اسماعیل عاشق
کربال اســت ،اینقدر که اگر هر روز هم بــه او بگویی
میآیی به کربال برویم با تو همراه میشود.
زمانپور همچنین درباره مشکالتی که در راه ساخت
این مستند و در ایام اربعین وجود داشته ،خاطر نشان
کرد :برخــی فکر میکنند با نابینا کارکردن ســخت
است اما شیرینیهایی هم دارد ،به همین دلیل من در
مستند جدیدم هم به زندگی یک سنگشکن جنوبی
که نابینا است پرداختهام .مشتی اسماعیل اصال در راه
مشکلی نداشت و بسیار راحت بود و اصلیترین مشکل
ما این بود که چون فیلمبرداری در مسیری غیر از راه
اصلی کربال انجام میشد ،بارها در طول یک روز برای
تصویربرداری و داشتن مجوز از ما پرسوجو میشد.
کیاســری در پایان گفت :برخی از مستندسازان به
من انتقاد میکردند که تو یک مستندساز بینالمللی
هســتی ،چرا رفتهای و روی چنین مســتندی کار
کردهای و راجع به امام حسین و کربال فیلم ساختهای؟
باید بگویم که ســاخت چنین مســتندی که ده روز
بطول انجامید ،افتخاری بود که نصیب من شد و جزو
تجربیات خوب زندگیام بود.
عوامــل تولیــد مســتند «راه دل» عبارتنــد از:
پژوهشــگر و کارگردان :مهدی زمانپور کیاســری،

فیلمبردار :سیدحســن سیدیپریشــان؛ صدابردار:
ســیدمحمدصادق قاهری؛ صداگذار :حسن مهدوی؛
تدوینگر :حســین نیکزاد؛ مدیر تولید :اسد االسدی؛
دستیار کارگردان و عکاس :اکبر روح؛ تهیهکنندگان:
سمیه زراعتکار و مهدی زمانپور کیاسری؛ تهیه شده
در :مرکز مستند سوره.
مهدی زمانپور کیاسری متولد سال  ۱۳۵۳در کیاسر و
دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشکده
صداوسیما است .وی با مســتند «مشتی اسماعیل»
ضمن حضور در بخش رســمی دهها جشنواره ملی و
بینالمللی ،موفق به دریافت سیمرغ بلورین کارگردانی
فجر ،جایــزه بهترین فیلم جشــنواره ویزیون دورئل
سوییس و جشــنواره بینالمللی سینماحقیقت شده
است.

شماره بیست و یک آبان1397

17

دیدگاه

تبلیغات موثر
محمود کاظمی

این روزها رقابت در تبلیغات و معرفی کاالها و خدمات
به یک ویژگــی در تجارت و کســب و کارهای فرهنگی
تبدیل شده اســت .با توجه به آنچه در سالهای اخیر
در ســینماهای حوزه هنری به همت شــما همراهان
اتفاق افتاده و آقای حمزه زاده رئیس سازمان سینمایی
حوزه هنری همواره به آنها عنایت داشته و از مجموعه ما
حمایت کردهاند ،وقت آن رسیده که به انعکاس درست
این داشتهها و آوردهها فکر کنیم.
حوزه هنری به عنــوان نهادی که در عرصه ســینمای
ایران ،حرفهای بســیاری برای گفتن دارد ،در بخش
سینماداری و سالن سازی هم گامهای موثری برداشته
و پا به پای بخــش خصوصی فعالیت کــرده .آن هم در
روزهایی که نهادهای دولتی کمتــر توجهی به موضوع
سینماسازی داشــتهاند و اگر جهشــی در سالن سازی
در کشــور اتفاق افتاده به دلیل حضــور پررنگ بخش
خصوصی بوده است.
بســیاری از رویدادهایی که در سینماهای حوزه هنری
اتفاق میافتد ارزش انتقال و ترویج دارند ،بســیاری از
برنامههای مردمی و ورک شاپها ،بسیاری از همایشها
و کنفرانسهایی که در بهترین ســینماهای موسســه
برگزار میشوند.
حضور پرشــور مــردم در اکرانهای مردمــی حتی در
شهرهای کوچک ،تاثیر بازســازیها در جذب مخاطب
برای سینمای ایران و  ...اخبار و اطالعاتی که در سایت و
نشریه موسسه به آنها پرداخته شده اما همچنان میتوان
به آنها توجه کرد .در نیمه دوم امســال ،یکی از وظایف
مدیران امور ســینمایی حوزه توجه بــه انعکاس دقیق
رویدادهای موسســه در قالب تصویر ،عکس و اطالعات
اســت .ترویج فعالیتهای همکاران در سراسر کشور و
توجه به تالشی که در سینماهای حوزه هنری برای بهتر
دیده شــدن فیلمها انجام میشود ،ارزش آن را دارد که
رسانهای شده و به قلب جامعه راه یابد .نکته دیگری که
الزم است به آن اشاره کنم اهمیت اکران نیمه دوم سال
است ،ممکن است بضاعت ســینمای ایران در ماههای
پیش رو ،به اندازه بهار و تابستان گذشته نباشد ،اما این
موضوع نباید عزم ما بــرای جذب مخاطب را کمتر کند.
مهم این اســت که روند بازسازی و مســیر پیشرفت در
جذب مخاطب متوقف نشــود .ما در بهمن سبز ،باید بر
چالشهای پیش رو چیره شــویم و بتوانیم از فرصتها
بهتر اســتفاده کنیم .اکران نیمه دوم سال هم میتواند
با تمرکز بر سانس بندی یا برگزاری اکرانهای مردمی،
رونقی نسبی داشته باشد.
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سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:

حمایت کمیسیون فرهنگی مجلس
از سیاستهای سینمایی حوزه هنری
سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس
معتقد است برای حل مشکل فیلمهای
نمایش داده نشــده در ســینمای حوزه
هنری در زمان بررسی یک اثر از ظرفیت
حوزه هنری استفاده بیشتری شود.
احد آزادیخواه با اشاره به اعتراضهای
پیرامون عدم نمایش فیلم «عرق سرد» در
سینماهای حوزه هنری ،گفت :اگرچه این
ادعای حوزه هنری که میتواند مستقل از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رفتار کند
مورد انتقاد بسیاری اســت اما به لحاظ
قانونی درست است و تخلف قانونی پشت
این اقدام نیست به همین دلیل وزارتخانه
فرهنگ و حــوزه هنری بایــد بتوانند با
مصالحه و تعامل ،تفــاوت دیدگاه میان
خود را حل و فصل کنند.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای
اســامی با بیان اینکه اکثــر فیلمهایی
که ازســوی حوزه هنری رد میشــوند
متعلق به بخــش خصوصی بوده و در پی
عدم نمایش در حدود ۷۰سینمای حوزه
هنری در سراسر کشور دچار ضرر مالی
میشــوند ،اضافه کرد :بهتر است برای
حل این مشکل در زمان بررسی یک اثر
سینمایی برای ارائه مجوز تولید و اکران
از ظرفیت حوزه هنری استفاده بیشتری
شود.
اگرچه سازمان ســینمایی متولی اصلی
ارائه مجوز به آثار ســینمایی است ،اما به
نظر میرسد باتوجه به تعدد دستگاههای
فرهنگــی در کشــور چارهای جــزء به
کارگیری این راهکارها و مصالحه نسبی

با حوزه هنری نیست.
وی تاکید کرد :اگرچه سازمان سینمایی
متولی اصلی ارائه مجوز به آثار سینمایی
است ،اما به نظر میرسد باتوجه به تعدد
دستگاههای فرهنگی در کشور چارهای
جزبه کارگیری این راهکارها و مصالحه
نسبی با حوزه هنری نیست.
آزادیخواه با بیــان اینکه اجرای صحیح
«نظام درجهبندی سنی» را هحل اصلی
برای نمایش و تفکیک فیلمهایی مناسب
خانوادهها اســت ،توضیح داد :متاسفانه
فاکتــور ردهبندی ســنی در موضوعات
فرهنگی کنار گذاشته شده است و باوجود
طرح این موضوع ازســوی رئیس فعلی
سازمان ســینمایی همچنان در عرصه
ســینما رعایت نمیشــود درحالی که
میتواند بسیاری از اختالفات و مشکالت
را حل کند.
سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مدیران
باید با شــناخت بــه روز از جامعه و نیاز
جامعه امــروز تصمیمگیری کنند و الزم
است درباره همه امور گفتگو کرد ،افزود:
حوزه هنری از زمان تشــکیل ،در زمینه
ســینما مدعی و بیشــتر اوقات هم در
موضع تقابل با دولتها بوده است ،آنها
رسالتشان را عمیقتر از تعاریف دولتی
مطرح میکند و شاید این موضوع از نظر
بســیاری افراد به معنای سیاسیکاری
باشــد اما بهتراســت از نگاه فرهنگی به
موضوع نگریست و به دنبال حل و فصل
اختالفها رفت.

دیدگاه

مهدی بخشی مقدم:

امید به زندگی و تالش برای شرایط بهتر

کارگردان «خانه ای برای تو» معتقد است اکران
آثار مســتند در گروه هنر و تجربه بیرمق است
چون به باور آنها مستند مخاطب ندارد و این اصال
درست نیست.
مهدی بخشی مقدم که تازهترین اثر مستند خود
را برای حضور در جشنواره سینما حقیقت آماده
میکند در این باره به سوره سینما گفت :مستند
«خانه ای برای تو» در آخراین مراحل فنی به سر
میبرد و به زودی آماده نمایش خواهد شد .این
اثر درباره موضوع مرگ آگاهی است یعنی کسانی
که متوجه میشوند فرصت چندانی برای زندگی
کردن ندارند و میخواهیم ببینیم با علم به این
موضوع زندگی شان چه تغییراتی میکند.
وی افزود :اولین بار این ســوژه را با مرکز مستند
ســوره مطــرح کــردم و متوجه شــدم مهدی
شامحمدی نیز چنین دغدغه ای دارد .به همین
خاطر تحقیقات مان را بــا همدیگر آغاز کردیم
و به بیمارســتانهای مختلف رفتیم تا به داوود
رسیدیم .فردی که پزشکان جواب کرده و گفته
بودند چند ماه بیشتر زنده نیست اما در فرصتی
که دست داد و با او روبه رو شدیم دریافتیم فردی
تالشگر است که تصمیمهای بزرگی برای ادامه
زندگی اش دارد.
بخشی مقدم در پاســخ به این که در مواجهه با
چنین شــخصیتی چه قدر تاثیر گرفته اســت،
گفت :تاثیرش روی مــن و مخاطبانی که در این
مدت کار را دیدهاند امید به زندگی و تالش برای
شرایط بهتر حتی برای مدت کوتاه بود .در مستند
میبینیم با اینکه از جایی به بعد شرایطش سخت
شده و اوضاع جسمانیاش خوب نیست اما یک
لحظه از زندگی کردن دست بر نمیدارد .نگاه ما
فقط درد و رنج نیست بلکه مخاطب همراه داوود
به یک ایمان قلبی میرســد و این از هر چیزی

برای ما مهمتر بود .چرا که میدانیم همه یک روز
از این دنیا میرویم اما اینکه بتوانیم اثری از خود
به جا بگذاریم ارزشمند است .مستند ما مشاهده
گر اســت و از ابتدا قرار نبود ما تاثیری بر سوژه و
خط قصه بگذاریم .در واقع همه چیز در خدمت
همان هدفی بود که داوود میخواست رقم بزند.
این کارگردان در معرفی قصه و عوامل نیز توضیح
داد :داود جوان  ۳۰ساله اهل یکی از روستاهای
گیالن اســت .کمتــر از یکســال از ازدواجش
نگذشته که در شغلش دچار شکست وحشتناکی
شده و همزمان متوجه میشــود که به سرطان
پیشرفتهای دچار است و در همین شرایط برای
زندگیاش تصمیمات جدیدی میگیرد.
مهدی شامحمدی تهیه کننده ،محمد حدادی
تصویربــردار ،عطا مهــراد تدوین گر ،حســن
شبانکاره صدابردار ،حسین ابراهیمی صداگذار و
افشین عزیزی آهنگساز در این پروژه که در مرکز
مستند ســوره تهیه شده اســت با من همکاری
داشتند.
کارگردان «اسب چوبی» و «صد و سه روز» بیان
کرد :اگرچه پیش از این تجربه تولید مســتند و
چند مجموعه تلویزیونی داشــتم اما «خانهای
برای تو» نسبت به همه کارهای قبلی متفاوت تر
بود و به لحاظ کارگردانی ،فن بیان ،شیوه پرداخت
و ...به نظر خودم کار پختهتری شده است .شاید
همین باعث شود به زودی کار بعدی را آغاز نکنم
و با وسواس بیشتری پیش بروم.
وی درباره مخاطبان سینمای مستند نیز گفت:
قطعا نمایش آثار مســتند در محافل دانشجویی
خیلی به دیدن شــدن این آثــار کمک میکند
اما شاید گروه ســینمایی «هنر و تجربه» محل
بهتری باشد که متاســفانه این روزها در حوزه
مستند بسیار بیرمق و بیانگیزه هستند .چرا که

معتقدند مستند مخاطب ندارد و این اصال درست
نیست .اتفاقا اگر تبلیغات و اکران درستی برای
این آثار در نظر گرفته شــود مخاطبان بسیاری
خواهد داشت.
وی اظهار کرد :محل دیگری که مستندها فرصت
دیده شدن دارند شبکه مســتند است که البته
بنا به سیاســتها و بحث کپی رایت کمتر پیش
میآید مســتندهای ســینمایی و آثاری که از
دل جشنواره سینما حقیقت بیرون میآیند در
این شبکه نمایش داشته باشــند .ضمن اینکه
ســازندگان آثار مستند ســینمایی نیز ترجیح
میدهد اول کارشــان روی پرده دیده شــود و
بعد به تلویزیون بیاید .البته رســانه ملی معموال
ممیزیهایی دارد که همین کار را کمی سخت
میکند.
مهدی بخشــی مقدم عنوان کرد :شبکه مستند
دغدغه مخاطب خــاص را نــدارد و برای مردم
عام طراحی شده اســت بنابراین سعی میکند
نحوه دیدن مســتند را آموزش دهــد و در کنار
مستندهای حیات وحش که از قدیم بین مردم
مخاطب داشته؛ مستند اجتماعی را معرفی کند
اما گروه هنر و تجربه ادعــای مخاطب خاص و
فرهیخته دارد و انتظار میرود بتواند این گروه را
راضی نگه دارد اما همین را هم نتوانسته است.
کارگردان مستند «خانه ای برای تو» بیان کرد:
من از لحــاظ مخاطب و دیده شــدن ترجیحم
تلویزیون است چون تعداد تماشاگرانش خیلی
بیشتر اســت و هدف هر کارگردان در وهله اول
این است که مخاطبان بیشتری کارش را ببینند.
چنین فرصتی قطعا در تلویزیون فراهمتر است
اما برای من هنوز چنین شرایطی به وجود نیامده
است.
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گفتگو

علی سرتیپی:

فروش خوب فیلمها
در شهرستانها به دلیل
عملکرد موفق حوزه هنری است
علی سرتیپی کار حرفهای در سینما را با بازیگری
در «قربانی» رسول صدرعاملی از خویشاوندان
نزدیکش آغاز کرد و با «راه و بیراه» و «باز باران»
بازیگری را ادامه داد و حتی در دو فیلم از آثار ایرج
قادری با عناوین «طوطیا» و «شهرت» که این دومی
سالها توقیف بود ظاهر شد با این حال بازیگری برای
سرتیپی عایدی چندانی در سینما نداشت و این
تهیهکنندگی و بعدتر مدیرعاملی موسسه پخش
«فیلمیران» بود که اسباب اشتهار سرتیپی در
سینمای ایران را موجب شد.
سرتیپی در میانه دهه هشتاد و بعد از تجربیاتی که
به عنوان تهیهکننده در آثاری نظیر «آکواریوم»،
«دیشب باباتو دیدم آیدا» و «توکیو بدون توقف»
داشت به همراه رسول صدرعاملی ،محمدرضا
تختکشیان ،حمید اعتباریان و غالمرضا موسوی
موسسه پخش فیلمیران را راه انداخت و خود نیز
مدیرعاملش شد و در باز های اندکی بیش از یک
دههای از تأسیس فیلمیران تبدیل به موسسه پخشی
شده که همگان عالقه دارند محصوالتشان توسط
آن عرضه شود.
این در کانون توجه قرار گرفتن فیلمیران موجب
شده سرتیپی چهر های در سینمای ایران باشد که
حرف و حدیث دربارهاش فراوان است و کم نیستند
سینماگرانی که انتقاداتی را به موسسه پخش متبوع
وی دارند اما یک واقعیت را نباید از نظر دور داشت و
آن هم ،تأثیرگذاری سرتیپی به عنوان پخشکننده
در سینمای ایران!
سرتیپی با «سوره سینما» درباره جایگاه حوزه هنری
به عنوان تولیدکننده و پخشکننده قدیمی سینمای
ایران سخن گفته است.
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*به عنوان مدیر یکی از موسسات پخش سینمای
ایران نگاهتان به حوزه هنری چه به عنوان سالندار و

و عالی ،نمره دهیم من به حوزه هنری نمره خوب
میدهم.

جایگاه حوزه هنری را در سینمای ایران مجموعا
مثبت می بینم .چه به نوع تولیــدات که بعد از
انقالب اســامی داشــته و به کمک گونههای
مختلفی از ســینما رفته و چه به لحاظ ســالن
داری .حوزه هنــری در دهه شــصت که هنوز
سینمای بعد از انقالب روی پایش نایستاده بود
کمکهای شایان توجهی را هم در زمینه تولید و
هم اکران انجام داد .به هر حال بخش عمدهای از
سالنهای سینمایی کشــور با دستور مقامات به
حوزه هنری رسیده بود و حوزه نیز سعی کرد تا
حد امکان در روندی مثبت و روبه رشد سالنها
را اداره کند .البته که در سالهای اخیر نیز حوزه
هنری کوشیده با بازسازی سالنهای شهرستانها
کارکرد بهروزتری از خود ارائــه کند؛ در همین
مسیر پردیس هویزه مشهد وارد چرخه سینماها
شد و تعدادی ســینما در تهران و شهرستان هم
ساخته یا بازسازی شد.

میبینید؟

چه به عنوان پخش کننده چطور است؟

*اگر بخواهید به عملکرد سینمایی حوزه هنری

امتیاز دهید نگاهتان نمره قبولی است؟

همه چیز نسبی اســت و باید عملکرد نهادهای
حکومتی را به نسبت شرایط مختلفی که در آن
قرار گرفتهاند ســنجید .من نمیگویم عملکرد
حوزه عالی است ولی اگر بخواهیم بین بد ،خوب
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*تعامل حوزه با پخش کنندگان مستقل را چطور

در مجموع تعامل مثبتی داشته است وخودمان
به عنوان یــک پخش خصوصی داریــم با حوزه
همــکاری میکنیم و خوشــبختانه خوب هم با
یکدیگر کار میکنیم و بدهبستانهای سینمایی
داریم وهمچنین ارتباط میان ما مثبت است .به
عنوان مثال فیلم «به وقت شام» ابراهیم حاتمی
کیا پخشش با فیلمیران بود اما حوزه به ما کمک
کرد تا پخش این فیلم اســتراتژیک به درستی
صورت گیرد یــا اخیرا هم «تنگــه ابوقریب» را
حوزه پخش میکرد و ما نیز سعی کردیم هرچه
در توانمان اســت برای این فیلــم انجام دهیم.
حوزه هنری در سالهای اخیر سعی کرده با اغلب
موسسات پخش تعامل خوبی داشته باشد و فارغ
از پارهای سوءتفاهمات کمک کند به دیده شدن
فیلمهای پخش کنندگان مختلف.
*...اما هستند پخش کنندگانی که از عدم نمایش
فیلمهایشان در سینماهای حوزه گالیه میکنند.

به هر حال هر ارگان حکومتی مانیفست خود را
دارد .همان طورکه فالن ارگان باید فالن فیلم را
تولید کند حوزه هنری به عنوان ســینمادار هم
استانداردهای خاص خود را برای اکران دارد .من
به این اعتقاد ندارم که میگویند حوزه یک سری

فیلمها را نشان نمیدهد؛ این موضوع اتفاقی است
و ناشی از همان مســئولیتی که بر دوش مدیران
حوزه هست .البته شــخصا امیدوارم روزی برسد
که این قضایا تمام شود و سوءتفاهم ها از بین برود
و حوزه هنری بتواند تمام فیلمهایی که از ارشاد
پروانه گرفتهاند را اکران کند.
*به جز حوزه هنری ،در سالهای اخیر شهرداری هم به
سینماداری روی آورده است .عملکرد این دو ارگان را
در قیاس با یکدیگر چطور میبینید؟

باید بگویم شــهرداری با آن گستردگی که حوزه
هنری به لحاظ تعــداد ســالن دارد قابل قیاس
نیست .شــهرداری حتی در تولیدات هم چندان
موفق نبوده وهیچ چیزمثبتی ازخودش نشــان
نداده است و در سینماداری هم به همین صورت
بوده اســت .البته اینکه برخی فیلمها توســط
شهرداری ســاخته شده باشــد یک امرخوب و
حرکت مثبتی اســت کــه در دوران محمدباقر
قالیباف اوج گرفت ولی تولید وقتی موثر اســت
که به جریان تبدیل شود ولی شهرداری نتوانسته
درمقوله تولیــد روندی مفید به وجــود آورده و
حرکتی رو به جلو داشته باشد.
*حوزه هنری در سالهای اخیر انرژی مضاعفی
را گذاشته برای بازسازی سالنهای فرسوده که
تعدادشان در کشور کم هم نیست .از این حیث
عملکرد حوزه را چطور دیدید؟

البته بخش خصوصی و سینماداران شخصی هم
در حد توان خود سعی کردهاند در مسیر بازسازی
کمک حال چرخه اکران باشند ولی حوزه هنری

چون به صورت پویا بازسازی را در دستور کار قرار
داده خیلی موثرتر است .بازسازی و اضافه کردن
سالنها و یا بازسازی سالنهایی قدیمی یک گام
بسیارمثبت اســت و من امیدوارم که حوزه این
روند را با قدرت ادامه دهد چون باید هم این کار
را بکند وگرنه ســینماهای قدیمی شهرستانها
کامال مستعمل خواهد شد .حوزه هنری در این
زمینه بســیارخوب فعال بوده و عملکرد خوبی
داشــته اســت .این را هم اضافه کنم دلیلی که
درشهرستانها مقداری مجموع فروش سینماها
باال کشیده شده است همین عملکرد حوزه هنری
در بازسازیها و درست کردن سالنها میباشد و
نشان دهنده اینکه اگر در شهرستانها هم سالن
باکیفیت باشد مطمئنا مخاطبان به جای نشستن
پای تلویزیون به سینماها میروند و فیلمهای روز
را میبینند.
*اینکه کیفیت سالن کمک میکند به افزایش فروش
کامال اثبات شده ولی همچنان عدهای به دنبال بریز و
بپاش در تولیدند!؟

اتفاقا به شــدت به ســالنهای خوب نیاز داریم.
سینمای ایران علیرغم همه هیاهوهایی که دارد
بنیه بســیار ضعیفی دارد و وقتی به مجموعه آن
بنگریــد میبینید که چقدر ســینمای ضعیفی
داریم و اینکه حوزه هنری در کنــار تولید روند
توســعه یافتهای در بازســازی ســالن دارد به
شدت راهبردی است .شــخصا از مدیران حوزه
هنری میخواهم برای مجموعه ســینمای ایران
انرژی بگذارند و به عنوان یــک ارگان حکومتی

کمک کنند به گردش چرخ ســینما زیرا حوزه
با توجه به پشــتوانه حکومتی و ســالنهایی که
دارد میتواند خیلــی حرکت و جنب و جوش در
بخشهای مختلف ســینما به وجود آورد .مثال
در مقوله نمایش میتواند ســالنهای بیشتری
را بهروز ،تجهیز و راه انــدازی کند چون این کار
به مجموعه ســینما کمک میکند .این حس و
حال و پتانسیل حرکت روبه جلو درحوزه هنری
وجود دارد و امیدوارم در کنار بخش خصوصی که
حرکتی موثر را در ســینماداری آغاز کرده ،این
سالنسازیها و بازســازیها وهمچنین افزایش
سالنهای حوزه هم تشدید شــود و به اصطالح
دوزش را باال ببرند و بیشــتر ورود کنند تا روزی
برسد که هیچ ســینماگری از کمبود سالن برای
فیلمش گالیه نکند.
*پس شما هم به مانند منتقدا نتان به کمبود سالن
نقد دارید.

مشکل اصلی چرخه اکران ما کمبود سالن است
و اگرسالنهای بیشتری داشــته باشیم خیلی از
دعواها و سوءتفاهمها و دلخوریها که در سینما
وجود دارد دیگــر وجود نخواهد داشــت .حوزه
هنری از جمله نهادهایی اســت که میتواند در
این زمینه کمک حال بخش خصوصی باشــد و
با افزایش سالنهای مفید سینمایی شرایطی را
ایجاد کند تا در یک دهه آینده ،حداقل گالیهها را
از کمبود سالنها داشته باشیم.
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حوزه هنری اصفهان میزبان مراسم رونمایی از پوستر جشنواره مقاومت

پوستر پانزدهمین دوره بخش اصلی و ویژه
جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت در حوزه
هنری اصفهان رونمایی شد.
آیین رونمایی از پوستر پانزدهمین دوره
جشنواره بینالمللی فیلم مقاوت عصر
روز یکشنبه  ۲۹مهر ماه در عمارت سعدی
حوزه هنری استان اصفهان با حضور خانواده
شهدای مدافع حرم و خانواده شهید طاها
ادقامی و شهید شیروانیان ،حسین صابری
مدیر عامل انجمن سینمای انقالب و دفاع
مقدس ،محمد خزاعی دبیر جشنواره
بینالمللی فیلم مقاومت ،یزدان عشیری
مدیر روابط عمومی و محافل سازمان
سینمایی حوزه هنری و جشنواره مقاومت
و جمعی از هنرمندان اصفهانی برگزار شد.
22

در این مراسم مهدی احمدیفر ،مدیر کل حوزه
هنری اســتان اصفهان با بیان اینکــه اصفهان
در انقالب اسالمی و هشت ســال دفاع مقدس،
پیشگام و جبهه اول بوده است اظهار کرد :زمانی
که بررســی کنیم در مییابیم سرمنشا بسیاری
از حرکتهای انقالبی و بسیاری از عملیاتهای
خاص و تراز اول در زمان جنــگ ،اصفهان بوده
است.
وی افزود :این مراســم به حق در اصفهان برگزار
شده اســت و این افتخاری دیگر برای این شهر
اســت و امیدوار هســتیم برای دوســال آینده
جشنواره شانزدهم فیلم مقاومت نیز در اصفهان
برگزار میشود.
در ادامه محمد خزاعی دبیرجشنواره بینالمللی
فیلم مقاومت ضمن ابراز خشنودی از حضور خود
در بین خانواده شهدای مدافع حرم ،خانوادههای
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شــهیدان -شــیروانیان و اقدامی -بــه عنوان
نخستین شهید مدافع حرم و کوچکترین شهید
مقاومت گفت :جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت
قدیمیترین جشنواره در حوزه مقاومت و انقالب
اسالمی است که از سال  ۶۲نخستین دوره آن در
تهران آغاز به کار کــرد و هم اکنون به صورت در
کشور و منطقه دوساالنه برگزار میشود.
وی افزود :برای آیین رونمایی از پوسترهای این
رویداد فرهنگی و سینمایی هر دوره به خانواده
شهدا زحمت میدهیم و این افتخاری است برای
ما که پوستر جشــنواره بینالمللی مقاومت به
دست خانواده این عزیزان متبرک می شود.
وی ادامه داد :جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت
هر چند اندک ،ولی تالش میکنــد حداقل یاد
و خاطره شــهیدان را زنده نگه دارد .و دلمان به
همین کالم رهبر جانبازمان خوش است که زنده

نگه داشتن یاد شهدا کم از شهادت نیست.
دبیر جشــنواره بینالمللی فیلم مقاومت تصریح
کرد :ما شرمساز شهیدان هســتیم چرا که این
همه ســال ،عزت و عظمت این عزیــزان و چتر
پربرکت یادشان در البالی تصاویر روزمرگیها،
لذتها و ســرگرمیها و محنتهــای حقیر گم
کردهایم.
به گفته وی شهدا راه آسمانی را پیمودهاند و حال
نوبت ماست  ،نوبت ماست که اگر هنری نداریم
الاقل خاطره هنر شهیدان را در جانمان و جامعه
به یادگار جاری سازیم.
خزاعی با بیــان اینکه جشــنواره فیلم مقاومت
روایت دفاع مقــدس و جنگ اســت گفت :این
رویداد روایت مدافعین حرم است ،روایت عاشقان
کربال ،روایت انقالب و انتظار.
وی ادامه داد :جشــنواره فیلم مقاومت ،محفل
مجاهدانی اســت که هنوز در هیاهوها و رنگ ها
و صداها و تصاویر رنگ باخته پردههای ســینما
گم نشدهاند ،خیمه گاه کسانی که روای مقاومت
هستند از ایران ،از سوریه ،از عراق ،از فلسطین،
نیجریه و از هر کجای عالــم که صدای مظلومی
بلند است.
دبیر جشــنواره بینالمللی فیلم مقامت با اشاره
به اینکه این جشــنواره از  ۵تا  ۹آذر ماه با حضور
فیلم ســازان داخلی و خارجی برگــزار خواهد
شد گفت :به مناســب چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اســامی دو بخش ویژه در این جشنواره
پیش بینی شده که نخستین آن «جلوه گاه نور»
است که موضوع آن مرتبط با حوزه انقالب است
و بخش ویژه دیگر بهترین فیلم از نگاه مردم است
که فراخوان آن به زودی اعالم می شود.
خزاعی در خصوص هفتههای فیلم خارج از کشور
بیان کرد :در تالش هستیم تا بتوانیم گلچینی از
فیلمهای جشنواره را در دوکشور لبنان و سوریه
نمایش دهیم که برنامه ریزیهای جدی در این
حوزه در حال انجام و پیگیری است.
وی ادامه داد :بخش دیگر در مورد آموزش فیلم
سازان خارجی در منطقه است که همواره تالش
شده در حوزه فیلم مقاومت آموزشهایی به فیلم
ســازانی که بر علیه رژیم صهونیســتی فعالیت
میکنند و نگرشی شــبیه به ما دارند ،داده شود
ولی باتوجه به مشکالتی که امسال به وجود آمده
است فیلم سازان محدودتری را برای این بخش
شناسایی کردیم تا در کالسهای فشرده شرکت
کنند و جالب اســت بدانید به واســطه همین
آموزش ها تــا کنون  ۲۷۰فیلم ســاز در منطقه
تربیت شدهاند.

دبیر جشــنواره فیلم مقاومــت در مورد بخش
نکوداشت جشــنواره فیلم مقاومت اظهار کرد:
یکــی از جدیترین بخشهــای ایــن دوره از
جشــنواره فیلم مقاومت انتخاب چهره مقاومت
سال  ۲۰۱۸اســت که در سال  ۲۰۱۴آقای سید
حسن نصراهلل و در سال  ۲۰۱۶عبدالملک حوثی،
رهبر حوثیهای یمن انتخاب شدهاند و برای این
دوره نیز شورای راهبردی جشــنواره در تالش
برای انتخاب این چهره از بین چهرههای ملی و
منطقهای است.
حسین صابری مدیرعامل انجمن سینمای انقالب
و دفاع مقدس در این مراسم طی سخنان کوتاهی
گفت :تمایل بر این بود که در منزل شهدا خدمت
آنان برسیم و خوشحالیم که خانوادههای شهدا
مجلس ما را مزین کرده اند.
وی خبر داد :در نظر داریم با همکاری حوزه هنری
اصفهان و انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس

دو فیلم در مورد زندگی شــهید طاها اقدامی و
شهید شیروانیان تولید کنیم.
پدر شهید مدافع حرم:
باید رشادتهای شهیدان برای آیندگان
ثبت شود
در ادامه این مراســم مدیر کل بنیاد حفظ آثار و
ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان گفت:
همان طور که رهبری فرمودند ،شــهدای مدافع
حرم ره صد ســاله را یک شــب طی کردند .آنها
علی رغم این که دوران انقالب و جنگ هشــت
ساله و حضرت امام خمینی را ندیده بودند ،زمانی
که انقــاب و جبهههای مقاومت بــه آن ها نیاز
داشت با بصیرتی که به برکت خون شهدای دفاع
مقدس نصیب آنها شده بود توانستند بدون هیچ

هیاهویی که بعضــاً در دوران دفاع مقدس برای
یک اعزامی تبلیغ و برنامه مطرح بود ،مظلومانه و
غریبانه رفتند و از دین و حریم اهل بیت و قرآن
و ارزشهای واقعی اســام و انقالب دفاع کردند
و فراتر از جغرافیای کشــور خود در جبهههای
مقاومت حضور پیدا کردند.
مجتبی شــیروانیان ادامه داد :لــذا باید بهترین
هنرمندان این هنرمندیها را به تصویر بکشــند
هرچند که شهدا نیازی به تبلیغ ندارند ولی باید
این رشادتها ثبت و ضبط بشود تا برای نسلهای
آینده که نیازمند پی بردن به سیره شهدا هستند
در دسترس باشد.
پدر شهید خردسال طاها اقدامی:
خوشحالم جشنواره مقاومت در زمینه تربیت
فیلمسازان جهان اسالم اقدام کرده است
پدر شهید مدافع حرم شــیروانیان در خصوص
شهید طاها اقدامی خاطرنشــان کرد :باید حق
مطلب در مورد شــهدا و بالخص آخرین شهید
مدافع وطن که لبیک یاحسین گویان در روز قبل
از شــهادت خود بدون این که معنی آن را بداند،
خیلی زود حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) مانند
شهدای دیگر خریدار او شدند و امروز تبدیل به
افتخاری برای مملکت مــا و نظام ما و برای تمام
آنهایی شده است که لبیک یاحسین میگویند.
ســعداهلل اقدامی گفت :از بابت شنیدن خبر کار
فرهنگی در خارج از کشــور خوشحال شدم چرا
که در کار فرهنگی خیلی عقب هستیم و امروز آل
سعود در این خصوص قوی عمل میکند به طوری
که به روح و انگیزه جوانان نفوذ کرده و شاهد این
هستیم که جوانانی با انگیزه کامل در حالی که اهلل
اکبر میگویند ،جوانان و کودکان را میکشند و
میگویند خدایا از ما راضی باش!
وی ادامــه داد :خوشــحالم که جشــنواره فیلم
مقاومت در زمینه آموزش مستندسازان منطقهای
اقدام کرده اســت و اعتقاد دارم در زمینه نیاز به
تربیت و پرورش و آموزش فیلمسازان داریم.
پدر شهید خردســال طاها اقدامی ادامه داد :در
مورد مقاومت پیامی دارم و بایــد بگویم مردم و
خانواده شهدا مقاوم هستند و خسته نیستند .تا
پیش از این هم گوش به فرمان رهبری بودیم ولی
از زمانی که کودک خردسالم شهید شد احساس
میکنم انگیزه و مقاومتم بیشتر شد.
در انتهای مراســم از پوســترهای بخش اصلی
جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت و بخش ویژه
عماد مغنیه رونمایی شــد و از خانواده شهدای
مقاومت تجلیل به عمل آمد.
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میزگردیباحضورمدیرعاملموسسههنرهایتصویریسورهدرشبکهسهسیما

غربت شبکه نمایش خانگی
برنامه «کیوسک» شبکه سوم سیما با حضور سعید خندق
آبادی مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری سوره حوزه
هنری ،محمد تقی فهیم منتقد سینما و سید امیر پروین
حسینی تهیه کننده ،و احسان عبدی پور به عنوان کارشناس مجری با
موضوع بررسی شبکه نمایش خانگی به روی آنتن شبکه  3سیما رفت.
گزارش این برنامه را میخوانیم.

عبدیپور :درباره رشد رسانههای خانگی در ایران توضیح دهد :اینکه
آیا این رشد در ایران متناسب با اتفاقاتی است که در جهان افتاده یا
خیر؟ و ایراد اساسی این جریان چیست؟
فهیم :تفاوتهای زیادی بین نمایش خانگی در ایران و جهان وجود
دارد و اصال شباهتی بین آنها نیست .نمایش خانگی در ایران مانند
سینما یک بچه ناقص است .چون از ابتدا هدف گزاری درستی در
این زمینه نشده .قبل از شکل گیری «نمایش خانگی»« ،رسانههای
تصویری» بود که اواسط دهه  70به وجود آمد و تا االن که شکلِ
نمایش خانگی دارد ،برخی از این رسانهها تعطیل یا ادغام شدهاند.
اگر بخواهیم این روند را مرور کنیم متوجه میشویم که چه قدر باید
تاسف بخوریم به یک موضوع پر تجربه در جهان که همه این راه را
رفته و پیشرفت کرد هاند اما در کشور ما به عنوان یک امر ابتدایی
حتی نتوانستیم سر و سامانی به این موضوع بدهیم .ایراد اساسی این
24
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حوزه یک میدان به هم ریخته ،پر از
سواستفاده ،بی عدالت ،ترویج برخی
مبادی مخالف با جامعه و میدانی بدون
متولی است.
عبد یپور :مگر متولی این حوزه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیست؟
خندق آبادی :ما تا  8سال پیش از
 28موسسه نمایش خانگی برخوردار
بود هایم و االن تعدادمان به انگشتان
دست هم نمیرسد .این به این معنی
است که اگر اینها متولی داشتند و
حمایت میشدند و سازماندهی
میشدند ،چنین وضعیتی به وجود
نمیآمد.
عبدیپور  :مگر آن موسسات به خاطر
رقابتهای اقتصادی کناره گیری
نکردهاند؟
فهیم :خیر .قرار بود وزارت ارشاد
و موسسه شبکه نمایش خانگی با
مدیریت آقای پارسایی به عنوان مادر

در این جریان عمل کنند و حامی این
گروه باشند .متاسفانه همه اینها به
نفع تعدادی آدم خاص از هم پاشیده
شد و از بین رفت .از طرفی هم با ورود
پو لهای کثیف به این حوزه اوضاع
بدتر شد.
عبد یپور :از آقای پارسایی
مدیرشبکه نمایش خانگی وزارت
ارشاد هم دعوت کردیم که در این
برنامه در کنار ما حضور داشته باشند،
اما ایشان نپذیرفتند ،از پروین حسینی
پرسید :شما به عنوان کسی که هم
اکنون سریال «ساخت ایران  »2را در
حال پخش از شبکه نمایش خانگی
دارید تجربه خودتان از شبکه نمایش
خانگی و مدیریت آقای پارسایی را
بگویید .آیا ایشان وظیفه شان را به
درستی انجام میدهند؟ آیا معتقدید
که وزارت ارشاد نارسایی اجرایی و
مدیریتی دارد در زمینه نمایش

خانگی ،فیلمهای ویدیویی و رایت فیلمهای
سینمایی؟
پروین حسینی :دفتر ما جزو تهیه کنندگان
سرسخت هست یعنی چشممان به دست
دیگران نیست و متکی به خود هستیم و تنها
توقعمان از مدیران این حوزه فقط تنظیم است.
من به عنوان کسی که کارهای زیادی در سینما،
تلویزیون ،شبکه نمایش خانگی و در کشورهای
مختلف کردهام ،به استانداردهایی در این زمینهها
رسیدهام .متاسفانه خیلی از همکاران ما توقعات
زیادی دارند ،آنها تهیه کنندگانی هستند که
از جایی پول میگیرند وآن پول را بین کسانی
تقسیم میکنند ،اما حتی معمولیترین وظایف
یک تهیه کننده را هم انجام نمیدهند.
عبدی پور :از سال  85با ساخت و پخش «قلب
یخی» و «قهوه تلخ» از شبکه نمایش خانگی
جریانی در این حوزه به وجود آمد ،لطفا این
جریان را با توجه به عمر  12ساله خودش و
آزمون و خطاهایی که در ابتدای شکل گیری هر
کاری وجود دارد بررسی کنید.
پروین حسینی :متاسفانه یک ایراد مدیریتی
در کل بخش فرهنگ کشور وجود دارد و آن
فقدان شجاعت است .مدیران نمیتوانند پای
استراتژ یهای خودشان بایستند .در گذشته
استراتژ یها تکلیفش مشخص بود و نتیجه
داشت.
خندق آبادی :شما تیراژ قهوه تلخ و ساخت
ایران را با هم مقایسه کنید؟ قهوه تلخی که  2تا
 3میلیون تیراژ داشت به چند رسیده است؟ وی
افزود :عدم حمایت وزارت ارشاد باعث این اتفاق
است چرا که تا االن با توجه به تنوع در ژانرها و
افزایش کیفیت تولیدات در شبکه نمایش خانگی
و دیگر عوامل الاقل تا قبل از گران شدن قیمت
تولیدات در شبکه نمایش خانگی میبایست
افزایش مخاطب داشته باشیم نه کاهش.
عبدی پور :زمان پخش قهوه تلخ فقط  2سریال
در شبکه نمایش خانگی پخش میشد ،اما االن
ممکن است همزمان  5فیلم در حال پخش
باشد VOD ،و هجوم فیلمهای سینمایی به
رسانههای خانگی ،تلویزیون و ...را هم در نظر
بگیرید و به همین نسبت تیراژ و فروش را حساب
کنید ،در حقیقت االن بازار شلوغتر شده است.
خندق آبادی :این دلیل منطقی نیست .وقتی ما
فیلمی را در شبکه نمایش خانگی منتشر میکنیم
فردای آن روز لینک دانلودهای رایگان فیلم در
تمام سایتها موجود است .کانالهای تلگرامی
غیرقانونی فیلمها را برای دانلود در اختیار مردم
قرار میدهند از طرفی دیگر شبکههای ماهوارهای
چندین بار فیلم را پخش میکنند .یا وجود
کپیهای غیر قانونی در سراسر کشور; همه
اینها دلیلی است بر عدم وجود متولی و شما

فکر کنید که اگر یک فیلم سینمایی که روی
پرده سینماست فیلمش لو برود هر چقدر هم
که فیلم مخاطب خوب و فروش خوبی داشته
باشد ضرر جبران ناپذیری به عوامل آن فیلم وارد
میشود؛ حاال ،فکر کنید که در شبکه نمایش
خانگی برای هر فیلم ما شاهد این همه بینظمی
و فروشهای غیر قانونی و دانلودهای غیر قانونی
در حفظ صیانت از آثار هستیم در شبکه نمایش
خانگی چه کسی پاسخگوی این مشکالت ما
هست؟ حتی ،وقتی با رییس ستاد صیانت از
محصوالت فرهنگی که همان رییس موسسه
رسانهها تصویری هستند تماس میگیریم و
میگوییم فیلم «خجالت نکش» در خیابان
انقالب به صورت غیرقانونی در حال فروش است
میگوید :پول پلیس را پرداخت نکردیم و پلیس
برای مقابله با این افراد از ما حمایت نمیکند.
سوال من این است که بودجه ستاد صیانت در
کجا خرج شده است؟ چرا وقتی سایتی را که
دانلود غیرقانونی فیلم را ممکن ساخته به پلیس
فتا معرفی میکنیم 15 ،روز طول میکشد تا به
سایت اعالم کنند فیلم را بردارد؟ در این  15روز
تمام مخاطبان فیلم را دیدهاند و دیگر به درد ما
نمایش خانگی همین بس که
ِ
غربت
ِ
نمیخورد.
مدیرکل آن دغدغه تیاتر دارد و از جنس نمایش
خانگی نیست.
فهیم :من فکر میکنم باید این بحث را به دو
بخش مدیریت و سازندگان آثار تقسیم کنیم.
اینکه کارها از کیفیت خوبی برخوردار نیستند.
برخی از سریا لها در این حوزه فقط قسمت
اول و دومشان خوب است و پس از آن دیگر
کیفیتی ندارند .از قسمت سوم به بعد فقط به فکر
خالی کردن جیب مصرف کننده هستند .وقتی
شبکه نمایش خانگی هدایتش به سمتی است
که مرکز پول سازی تلقی میشود تا جایی که
سرمایه گذاران و تهیه کنندگان فکر میکنند اگر
سرمایهای وارد این حوزه کنند باید دو برابرش
را در بیاوردند ،نمایش خانگی محملی میشود
برای کاله گذاشتن سر مصرف کننده .چرا باید
وزارت ارشاد شرایطی را فراهم کند که همه فکر
کنند باید با ورود به این حوزه فقط به فکر پول در
آوردن باشند به هر قیمتی؛ حتی ،به قیمت زیرپا
گذاشتن خطوط قرمز رسمی و نه سلیقهای.
خندق آبادی :بحث محتوای بد طبق مثال شما
مربوط به سریالهایی است که ویژه شبکه نمایش
خانگی ساخته میشوند .اما چرا در فیلمهای
سینمایی که پس از اکران وارد شبکه نمایش
خانگی میشوند تیراژ  800هزار به 150هزار
کاهش پیدا کرده است؟
عبدی پور هم در ادامه این سوال از فهیم پرسید،
به نظر شما مشکل از هنرمندان است یا مدیریت
اجرایی؟ فهیم :در درجه اول مدیریت .مدیریتی

که ناتوان از اداره این حوزه است .اما هنرمندان
هم مقصرند.
خندق آبادی :کسی که وارد این حوزه میشود
تمام تالشش را میکند فیلمش دیده شود و
مورد پسند مخاطب باشد .پس این افت تیراژ به
سبب عدم مدیریتی است که در این حوزه وجود
دارد .تیراژ کم شده چون مخاطب با این قیمت
دیگر دی وی دی نمیخرد .معموال تیرا ژها و
فروشهای باال مربوط به فیلمهای طنز است و
باالترین تیراژ ما تا به حال فیلم سالوادور بوده
با تیراژ حدود  700هزار دی وی دی .افزایش
قیمت دی وی دی به ده هزار تومان ،تیشهای
بود به ریشه خودمان و مقصر وزارت ارشاد است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میتوانست از
وزارت بازرگانی بخواهد مقوا را با ارز دولتی به
ما بدهند یا برای وارد کردن پلی کربنات برای
تولید دی وی دی از ارز دولتی استفاده کنند تا
این افزایش قیمت و به دنبال آن ریزش مخاطب
را نداشته باشیم.
عبدی پور :خوشبختانه رسانههای خانگی در
عرصه تولید سریال از آزادترین مشاغل هستند،
چرا باید وزارت ارشاد از وزارت بازرگانی بخواهد
سوبسید ارز دولتی را برای تولید دی وی دی
اختصاص دهد؟ مردم فکر میکنند اول باید
مایحتاج اولیه شان مانند مواد غذایی و سالمت
تامین باشد و خرید دی وی دی برای آنها اولویت
ندارد.
خندق آبادی :محصول فرهنگی هم نیاز مردم
است .محصوالت فرهنگی باید به اندازه مایحتاج
روزانه مردم برای مدیران و همه کسانیکه در این
عرصه کار میکنند مهم باشد آنها باید راهی برای
برون ریزی مشکالت داشته باشند ،برای همین
اتفاقا در همین دوران مردم بیشتر فیلم طنز
میبینند .برای اینکه بخندند و برای لحظاتی
مشکالتشان را فراموش کنند.
پروین حسینی :متاسفانه نگاه به فرهنگ
همین است که آقای عبدیپور میگویند ،مردم
واقعا فکر میکنند محصول فرهنگی نیاز اولیه
آنها نیست .اما نظر من این است که اتفاقا در
این شرایط مردم باید فیلم ببینند تا حالشان
خوب شود .وقتی مردم تحت فشار قرار میگیرند
باید وسیلهای برای تسکین آنها باشد و محصول
فرهنگی کارش همین است.
عبدی پور :میتوانیم به این نتیجه برسیم که
متاسفانه کماکان سینما برای وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی مهمترین مساله است؟
خندق آبادی :متاسفانه بله ،همینطوراست.
فیلم تا وقتی در سینما اکران است برای همه
مساله است و از آن حمایت میکنند .اما به محض
پایین آمدن از پرده سینما ،دیگر اهمیتی ندارد.
به سراغ ما میآیند رایت فیلم را میفروشند
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و میروند .حتی تهیه کننده فیلم هم دنبال
تبلیغاتی برای بیشتر دیده شدن فیلمش در
رسانه خانگی نیست.
عبدی پور خطاب به مدیرعامل موسسه
هنرهای تصویری سوره سوال میپرسد شما
به عنوان یکی از بزرگترین ویدئو رسانههای
کشور رابطه اتون با  vodبا توجه به مشکالت
اخیر افزایش قیمت تولید دی وی دی در شبکه
نمایش خانگی چگونه است؟
خندق آبادی :از زمان افزایش قیمت تولیدات
در شبکه نمایش خانگی بازار فروش دی وی دی
رسید به یک سوم بازار که قاعدتا دو سوم دیگر
اگر همه اشان نرفته باشند سمت  ،vodقطعا
یک سوم به دلیل مناسب بودن خرید کاالی
فرهنگی برای مردم به سمتش رفتهاند ولیکن
دوستان  vodاین موضوع را قبول ندارند و آنها
هم میگویند که ما هم افت فروش داشتیم و فعال
نتوانسته ایم تعامل دو طرفهای با این دوستان
داشته باشیم.
عبدی پور :در خصوص خرید رایتها با توجه به
افزایش قیمت تولید در شبکه نمایش خانگی
چگونه است؟.
خندق آبادی :قیمت استاندارد خرید رایت
یک فیلم سینمایی  8درصد از فروش آن فیلم
در سینما میباشد که متاسفانه این افزایش
قیمتهای تولید در شبکه نمایش خانگی و
همینطور ،قیمتهای پشت جلد دی وی دیها
که در تهران ده هزار تومان و در شهرستا نها
هشت هزار تومان نتوانسته ما را به سود برساند و
همین تعداد اندک ویدئورسانههایی که در حال
حاضر فعالیت میکنند رو به زیان و شکست
میباشند که اگر حمایتهای وزارت ارشاد در این
خصوص نباشد و ارز دولتی به این صنف تعلق
نگیرد قطعا در آینده اتفاقات خوبی برای شبکه
نمایش خانگی نخواهد افتاد .موضوع ادامه مسیر
سینما ،تلویزیون ،شبکه نمایش خانگی و vod
و اینکه کجا با هم تالقی خواهند کرد و کدام یک
دیگری را میبلعد یا اصال قضیه بلعیدن در میان
هست یا نه از دیگر موضوعات مطرح شده در این
میزگرد بود..
فهیم :قرار بر این است وزارت ارشاد که مدیریت
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کالن سینما را در اختیار دارد در راستای حمایت،
از سرمایه داری خرد حمایت کند و در کنار
سرمایه داری کوچک و صنوف قرار بگیرد .طوری
حمایت کند که صنوف مدافع منافع خودشان
باشند .اما چیزی که االن اتفاق افتاده شکل
قالبی و جعلی از نوع مناسبات نظام سرمایه
داری امریکا است که هرکس زورش بیشتر است،
سرمایه بیشتری دارد ،از البی استفاده میکند
یا دنبال پولشویی است در جایی مثل شبکه
نمایش خانگی جمع میشوند .سرمایه داری
به مفهوم کالن اینگونه است که خردها خورده
میشوند تا کال نها بزرگتر شوند .نفس این
مناسبات ضدمردمی اشتباه و بر اساس پول است
که حتی باعث تغییر محتوای فیلمها میشود
چون مناسبات نادرست افراد را به سمت پول
میکشاند و باعث میشود آنها تغییر رویه دهند.
عبدی پور:آیا سوبسیدهایی که وزارت ارشاد
به سینما میدهد جریان ساز است؟ مگر این
سوبسید به جز  2یا  3فیلمی است که فارابی از
آنها حمایت میکند؟
فهیم :متاسفانه باز میگردم به همان حرف
خودم که هرکس رابطهاش با فالن مدیر نزدیکتر
است یا زورش بیشتر است سوبسید بیشتری
میگیرد.
عبدی پور :آیا این تحلیل که عرصه ممیزیها از
تلویزیون به سینما و سپس به رسانههای خانگی
بازتر و ولنگارتر میشود ،صحیح است؟
عبدی پور :حوزه با «گشت ارشاد یک» در زمان
اکران خیلی جدی ،مشکل داشت ،و با اینکه فیلم
«هزار پا» هم تقریبا جزو اولویتهایش نبود اما
موسسه «هنرهای تصویری سوره» برای خرید
رایتش اقدام کرد ،لطفا درباره این تعارض کمی
توضیح دهید.
فهیم :یک موسسه فرهنگی نیاز به پول داره
برای ادامه حیات خود.
خندق آبادی :موسسه هنرهای تصویری
سوره به لحاظ مالی و اقتصادی یک موسسه
خودگردان است .ما از ردیفهای بودجه حوزه
هنری هیچ دریافتی نداریم .ما برای اینکه بتوانیم
از فیلمهای ارزشی حمایت کنیم مجبوریم چندتا
فیلم تجاری هم بخریم تا از درآمد حاصل از این
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فیلمها بتوانیم فیلمهای ارزشی و دفاع مقدس را
حمایت کنیم .البته فیلمهایی که با شاخصهای
سینمایی حوزه همخوان و همراه باشند.
عبدی پور :خیلی خوشحالیم که نهادی مثل
حوزه هنری مدیرانش را موظف به درآمدزایی و
پرکردن هزینههای خود میکند و از پتاسیلهای
فرهنگی خودش استفاده نمیکند و مانند یک
شخص حقیقی و بیزنسی در بازار شروع به
فعالیت میکند.
خندق آبادی :از وقتی که بودجههای سازمانها
را کاهش دادند نهادها به فکر درآمد زایی از
منابعشان افتادند .حوزه هنری هم در قسمتهای
دیگر خود مانند سالن سازی سینما هم همین
مشی را پیش گرفته است .اغلب سینماهایی که
توسط حوزه هنری و بهمن سبز احیاء میشوند
هزینههایش از محل درآمدهای سینماهایش
تامین میشوند.
عبدی پور :آقای فهیم لطفا موضوع ماهیت
کارکرد سریا لهای موجود در بازار نمایش
خانگی را جمع بندی کنید.
فهیم :تناسب بین سریا لهایی که در شبکه
نمایش خانگی منتشر میشود و نیازهای فرهنگی
جامعه ما زمین تا آسمان است .مهمترین هدف
ایجاد شبکه نمایش خانگی ،به نظرم پرکردن خال
وکمبود سالنهای سینمایی کشور بوده .اما آنچه
که درونمایه این آثار است با کلونهای و کانونهای
خانواده ایرانی تناقض دارد .متاسفانه به خاطر به
دست آوردن پول بیشتر محتوای غنی را به نفع
سطحی گرایی زیر پا میگذارند .یا به عبارتی
میخواهند برای دموکراتیک کردن جامعه
ابتذال را رواج دهند .جریان انحرافی فکری راه
افتاده که تولیداتی به ما میدهد که دچار ابتذال
و سطحی گرایی است ،از خطوط قرمز رسمی
گذشته و روی ارزشهای مردم پا گذاشته است.
مگر در گذشته به دنبال بازار آزاد سینما در شبکه
نمایش خانگی نبودید ،پس چرا اکنون میگویید
قانونی برای نظارت بر آن وجود ندارد؟ چون بازار
آزاد در کشور ما تعریف درستی نشده است.
عبدی پور در انتهای این بحث گفت :کاش آقای
پارسایی دعوت ما را میپذیرفتند و در این برنامه
شرکت میکردند.

نگاهی به تازهترین اثر باشهآهنگر

فراتر از انتظار

اشاره:
«سرو زیر آب» جدیدترین محصول مشترک سازمان
سینمایی حوزه هنری بعد از موفقیت و حضور
درخشان در جشنواره فیلم فجر این روزها روانه پرده
سینماهای کشور شده است .این فیلم توسط موسسه
بهمن سبز از موسسات وابسته به سازمان سینمایی
حوزه هنری در حال پخش است .به انگیزه اکران این
فیلم ارزشمند حوزه دفاع مقدس در سینماهای تهران
و شهرستا نها مناسب دیدیم دیدگا ههای منتقدان
سینمایی را در خصوص این فیلم مرور میکنیم.
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فیلم جنگی که یک گلوله در آن شلیک نمیشود
فیلم «سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر ،کارگردان مطرح تئاتر را تحت تأثیر قرار داد.
محمد رحمانیان بعد از تماشای «سرو زیر آب» در یک گفتوگوی رسانهای گفت :برای من این بخش
قضیه جالب است که میشود حتی بدون شلیک یک تیر ،فیلمی جنگی ساخت که آدم را به شدت متأثر
کند و یاد همه چیزهایی که اتفاق افتاده و دارد فراموش میشود بیندازد .بسیار باعث افتخار من است که
در سینمای ایران میشود همچین فیلمی ساخت ،با یک همچین قدرت و اجرای درخشانی .غروری که
در سرتاسر فیلم موج میزد ،بیش از هر چیز من بیننده را تحت تأثیر قرار داد .امیدوارم بتوانیم فیلمهایی
بسازیم که جهان جنگ  8ساله را از درون تعریف کند .از آقای باشه آهنگر متشکرم.

یک روایت تازه و جذاب از دفاع مقدس

محمد آزادی

یک روایت تازه و جذاب را از دفاع مقدس در«سرو
زیر آب» تماشا کنید! باید ایســتاد و عوامل «سرو
زیر آب» را ستایش کرد .اثر درخشانی که ابعادی از
جنگ هشتساله را برایمان روایت میکند که کمتر
شنیدهایم.
فیلم باشــهآهنگر جذابتر از چیــزی بود که تصور
میکردیم .آقای کارگردان اینبار هم دســت روی
سوژهای گذاشــته که از حق نگذریم «آس» است.
وقتی لوکیشنهای فیلم را از اهواز و لرستان گرفته
تا یزد پراکنده میکنی نتیجهاش میشود قابهای
تماشایی «سرو زیر آب»! به این همه بازی درخشان
بازیگران داســتان را هــم ضمیمه کنیــد؛ از بابک
حمیدیان گرفته که مثل همیشه عالی است تا هومن
برقنورد و مسعود رایگان.
پانزده دقیقهی آخر فیلم کسلکننده است؛ پانزده
دقیقهای که میتواند به پاشنه آشیل کل فیلم تبدیل
شود .شاید بهتر باشد آقای کارگردان برای نمایش
عمومی هم که شــده قدری زواید انتهای داستان را
مختصر کند .درنهایت اینکه باید ایســتاد و عوامل
«سرو زیر آب» را ســتایش کرد .اثر درخشانی که
ابعادی از جنگ هشتساله را برایمان روایت میکند
که کمتر شنیدهایم .خسته نباشی آقای باشهآهنگر!
28
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روایتی از سیاوشان ریشه در خاک

فرزانه گشتاسب پژوهشگر زرتشتی

«سرو زیر آب» حکایتی اســت که حتی برای کســانی که در
این ســالها لحظهای از دفاع مقدس و حوادث جنگ تحمیلی
هشتساله فاصله نگرفتند ،کمترآشناست؛ حکایتی از «معراج
شهدا»ی جنگ و مسئولیت سنگین و دشوارش.
«سرو زیر آب» روایتی است از سیاوشهای این سرزمین ،که یاد
و خاطرهی ایشان چون سروی همیشه سبز ،فارغ از هر قومیت و
دین و فرهنگی ،در همهجای این مرز و بوم ریشه دارد.
«سرو زیر آب» روایت پیکرهایی است که پس از آنکه خونشان
در راه راستی و آزادی بر خاک ایران ریخت ،گویا چون سیاوشانی
از جای جای این خاک باز روییدند.
فارغ از همۀ نقاط قوت این فیلم از جمله طراحی صحنه درخشان،
اعجاز در فیلمبرداری ،بازیهای بسیار خوب و موسیقی ماندگار
آن ،محمدعلی باشهآهنگر مثل همیشه حرفی تازه و از جنسی
دیگر دارد ،حرفی که از میان آتش و خون و مرگ ،نوای مقدس
عشــق و غرور و ایثار را در گوش ما زمزمه میکند ،زمزمهای که
هیچ نامی پشــت آن نیست ،گمنام اســت ،ولی واقعا چه نامی
مقدستر از این گمنامی! فیلم «ســرو زیر آب» را بارها خواهم
دید ،میخواهم هر بار از این زمزمه ،تاری از وجودم بلرزد و هربار،
آن ارزشهای انسانی را که باشهآهنگر شش سال برای به تصویر
کشیدنش جنگید ،به خویش یادآور شوم.
چنین باد.

ساده و دلنشین
آخرین فیلم باشه آهنگر روایتگر بخشی از جنگ است که در آثار سینمایی کمتر به آن پرداخت شده است .فیلم داستان خانوادههایی است که برای
شناسایی پیکر فرزندان شهیدشان به مرکز معراج شهدا در اهواز مراجعه کرده و با ماجراهایی روبرو میشوند .باشه آهنگر در «سرو زیر آب» از فضای
فیلم قبلی اش «ملکه» جدا شده و به حاشیه جنگ و خانواده شهدا میپردازد .آخرین فیلم باشــه آهنگر درباره خانوادهای زرتشتی است که پس از
جستجوهای فراوان از یافتن فرزند خود نا امید شده و به معراج شهدا میایند اما سیاوش آنها جایی دیگر است...
خط داستانی «سرو زیر آب» ساده و دلنشین است .کارگردان در دام شعارزدگی نمیفتد و تالش خود را میکند تا تصویری واقعی از نگرانیها و اندوه
خانوادههای شهدا در زمان جنگ ارائه کند .آنچه در این مسیر به کارگردان در جهت رسیدن به این باورپذیری کمک میکند بازیها خوب بازیگران
و البته طراحی صحنه و لباس خوب فیلم اســت .اضافه کنید به اینها فیلمبرداری ماهرانه علیرضا زرین دست را که تعمدا از جلوهگری پرهیز داشته.
«سرور زیر آب» اما فیلمی خالی از اشکال نیست .مشکل اصلی فیلم ریتم کند آن بخصوص در میانه اثر است .فیلم کامال قابلیت تدوین مجدد برای
اکران را دارد و میتوان دست کم یک ربع از آن را بدون اینکه لطمهای به روند داستان وارد شود حذف کرد.

قصهی رفتن و برنگشتن

صدف پیکامی

نگاهی به کارنامه این کارگردان بیانگر این نکته اســت که او عجلهای
برای فیلم ســاختن ندارد .کما اینکه طی ۱۸سال گذشته تنها  ۶فیلم
ساخته و این نشان از از این دارد که احتماال مخاطب باید با دغدغهای
بزرگ در فیلم «ســرو زیر آب» روبرو باشد .مسیری که این کارگردان
از فیلم فرزند خاک شــروع کرده ،در فیلم «ســرو زیر آب» ادامه پیدا
میکند و دیدن این فیلم پیام میدهد که فاصله بعضا زیاد میان ساخت
فیلمهای او بیدلیل نیســت ،چرا که حتما در فیلم بعدی چیزی به او
اضافه شده است و این دقیقا نکتهای است که در فیلم «سرو زیر آب»
با بازی روان بازیگران (به خصوص بابــک حمیدیان و رضا بهبودی)،
قابهای النگ شات جسور ،موسیقی شیوا و فضاسازی تاثیرگذار کامال
مشهود است.
فیلم «ســرو زیر آب» در دل جنگ و در مناطق جنگی میگذرد ،اما
نمایشگر هیچ گاه تصویر یا صدایی از جبهه نمیبیند و نمیشنود .با این
حال لحظههایی در فیلم میبینیم که میتواند تاثیرگذار باشد و میتوان
جنگ ،تجاوز و دفاع را همزمان به وضوح لمس کرد .روایت شهدایی که
قابل شناسایی نیستند ،پیش از این بارها تصویر شده ،اما نوع مواجهه
بازماندگان با پیکرهای غیر قابل شناخت و کنش و واکنشهایی که در
این میان شکل میگیرد از ظرایفی اســت که باشه آهنگر در این فیلم
تصویر کرده است .اما در این میان اشاره به چند نکته ضروری است؛ اگر
داستان پس از گذر از نیمه دچار شعارزدگی نمیشد و با همان سرضرب
آهنگ ابتدایی ،روایت ادامه مییافت ،میشــد اذعان کرد فیلم «سرو
زیر آب» قابل تاملترین فیلم این کارگردان است .اما با گذشت نیمی از
فیلم دیالوگهای شعاری ،رفتار و برخوردهای گل درشت شخصیتها
با نمادهای ملی و مذهبی که بارزترینش در مواجهه دو خانواده شهید از
دو دین متفاوت نمود مییابد قدرت آن را دارد که به روح اثر ضربه بزند
و شاید این عوامل به اضافه نکات جزیی دیگری منجر به این میشود

که در یک سوم پایانی فیلم ،تماشاگر رغبت ابتدایی را
نداشته باشد.
به عبارتی میتوان گفت که در»سرو زیر آب» فیلمنامه
پایان میگیرد اما فیلم همچنان ادامه دارد و مخاطب
منتظر اســت تا باالخره فیلم تمام شود .دیالوگهای
«ســرو زیر آب» نیز تا  ۶۰دقیقه ی اول دیالوگهایی
واقعگرا و عادی است که بین همه انسانها در شرایط
خاص رد و بدل میشــود اما ناگهان فیلم به ورطهای
میافتد کــه دیالوگها بــه مانند شــعار میمانند.
مکثهایی طوالنی و ســپس دیالوگهایــی همراه با
نفس عمیق که شــاید زمان گفتن آنها گذشته و یا
اینکه از فرط تکرار تاثیر خود را از دست داده است.
در نهایت میتــوان گفت فیلم «ســرو زیر آب» فیلم
دغدغه مندی اســت که میتوانســت بــا بکارگیری
روشهایی نوین و اجتناب از عناصر کلیشهای تبدیل
به اثری ماندگار در سینمای ایران شود .اما فیلمهای
دارای موضوعات مرتبط با جنگ در کشور ما همواره
با نوعی شعارزدگی و سمبلیسم همراه است که البته
شاید بهتر باشد در آن تاملی بیشتر کرد.
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سوژه مغفول مانده

مرتضی کوه مسکن

ژانر دفاع مقدس در کشور ما با ژانر جنگی فاصله گرفته و
االن به دو مقوله نســبتاً جدا تقسیم شدهاند؛ در فیلمهای
جنگی شــاهد صحنههای اکشــن و دالوریهای سربازان
هســتیم و در فیلمهای دفاع مقدس که چند سالیست در
سینما بیشتر با آنها مواجه هستیم همچون فیلم ویالییها،
شیار  ،۱۴۳بیداری رویاها و ...از نوع دیگری به مسئله جنگ
میپردازندکــه پیش از این درباره آن صحبت نشــده بود
و این فیلمها قاعدتاً از مشــخصههایی نیز برخوردارند که
شــاید انگ ضد جنگ بودن هم به آنها بزنند و در این بین
شاید شــیوه نمایش آن موضوعات هم طوری باشد که به
ذائقه متفکرین آن دوره دفاع مقدس خوش نیاید و این آثار
نشانگر این هستند که بعد از سالها سینما و ادبیات جنگ
یا همان دفاع مقدس از هیجانات اولیه خود کاسته و سراغ
موضوعات دیده نشده رفته است ،فیلم «سرو زیر آب» هم
در این دسته از فیلمها قرار میگیرد و با اینکه داستان در
بحبوحه جنگ هشت ساله رخ میدهد اما موضوع اصلی یک
نکته تقریباً فراموش شده است  :شهدای گمنام.
«سرو زیر آب» داستانی پیرامون شــهدای مفقود االثر و
سرگردانی خانوادههای آنها در پی خبر و نشانی از آنهاست؛
باشــه آهنگر در فیلم جدیدش به ســراغ مساله حساسی
30

شماره بیست و یک آبان 1397

رفته و سعی کرده است به یکی از فعالیتها و دستههای دیده نشده جنگ
ایران و عراق بپردازد« ،ستاد معراج شهدا» گروهی بودند که جنازههای
شهدا را کشف و تشخیص هویت میکردند و پیکرهای کام ً
ال سوخته ،بی
پالک که حتی نمیشد از آنها انگشت نگاری کرد به پایگاه آورده میشدند
و این گروه وظیفه داشتند تا به هر طریقی که شده هویت اجساد شهدا را
شناسایی کنند و پس از بررسیهای دقیق و قطعی به خانوادههایشان خبر
و تحویل دهند ،در فیلم «سرو زیر آب» مادران و پدران چشم به انتظار
فرزندانشان از سرتاسر ایران به سمت این پایگاهها روانه میشوند تا بلکه
بتوانند خبری ،پیکری و یا حتی تکهای از فرزند خود را داشته باشند تا بر
آن سوگواری کنند ،در این میان سربازی وجود دارد که باور دارد باید داغ
این خانوادهها را هرجور شده تسکین داد و گاهی پیکری بینام و نشان را
که چند صباحی است خبری از هویت او نیست به این خانوادهها به عنوان
فرزند شــهید خود میدهد ،این کار او با اینکه مخالفان بسیاری در میان
بچههای پایگاه و علی الخصوص فرمانده دارد ولی از نظر او ضروریست و به
گفته او  -باید هوای این زندهها را داشت  -در خالصه داستان آمده است :
راز جهانبخش کرامت فاش میشود؟ این راز خواب چیستا ،ماهرو ،گودرز،
بهرام ،جهانگیر و سرگرد پوشیاس را آشفته خواهد کرد؛ جهانبخش برای
اثبات بیگناهیش و بازگشــت آرامش سفربلندی را آغاز میکند؛ سفری
که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر میدهد.

روایت جدید در سینمای جنگ

فیلمی برای ارج نهادن به خانواده شهدای اقلیت
جنگ ،ابعاد مختلفی در زندگی بشر دارد و اثرات یک نزاع
طوالنی ،تا سالها باقی میماند .این اثرات هیچ ارتباطی به
اینکه کدام طرف ؛ آغازکننده جنگ بوده ،ندارد چون جنگ
در ذات خود با غم و حســرت همراه است .فیلم «سرو زیر
آب» سه جایزه بهترین طراحی صحنه ،بهترین فیلمبرداری
و بهترین فیلم از نگاه ملی را به خود اختصاص داد .محمد
علی باشــه آهنگر ،کارگردان این فیلم ،فیلمسازی است با
نگاه ویژه به جنگ .قصه «ســرو زیر آب» از جایی شــروع
میشود که یکی از کسانی که در جریان یافتن پیکر کشته
شدگان است ،شــک میکند که شاید جنازه شهیدی را به
اشتباه به خانواده دیگری داده است و برای یافتن حقیقت
سفری را آغاز میکند .این سفر بستری است برای نمایش
دو قوم با دینهای مختلف (زرتشــتی و مسلمان) و باعث
شــناخت بیشــتر مخاطب از نحوه نگاه آن دو خانواده به
مفهوم شهید میشود.
نویسنده فیلمنامه ،زنجیره شخصیتها را به شکلی طراحی
میکند که از کنــار هم قرار گرفتن شــخصیتها و نقطه
نظرشــان پیرامون مســئله اصلی فیلم ،ارتباط حقیقت با
آرامش و دیدگاه اخالقی طرفداران آن روشــن میشــود.
باشهآهنگر ،در این فیلم صحنههای جذابی خلق و داستان
را در سه موقعیت جغرافیایی مختلف ،روایت میکند« .سرو
زیر آب» فیلمی برای ارج نهادن به خانواده شهدای اقلیت
است و برای نخستین بار پای شهدای زرتشتی را به سینمای
ایران باز میکنــد .از این رو ،فیلم را میتوان در راســتای
همدلی و وفاق ملی قلمداد کرد.

به نظر میرسد «سرو زیر آب» به دلیل تجربه محمدعلی باشه آهنگر در گونه دفاع مقدس
و سینمای جنگ ،اثری پخته و منســجم است .باشه آهنگر نویســنده و کارگردان توانای
ســینمای ایران بعد از گذشت شــش ســال با فیلم جدیدش روایتی جدید را در سینمای
جنگ ارائه میدهد .او متولد سال  ۱۳۴۱در شهر دزفول است و فیلمهای سینمایی «فرزند
خاک»« ،نبات داغ» و سریالهای «تاصبح» و «نیمه گمشده» را در کارنامه کاری خودش
دارد .اما موفقترین فیلم سینمایی باشه آهنگر «ملکه» است .فیلمی که در سال  ۹۰موفق
شد با  ۱۴نامزدی در سی امین جشــنواره فیلم فجر و  ۱۱جایزه از شانزدهمین جشن خانه
سینما رکورد دار بهترین فیلم سال باشد و جوایزی همچون بهترین بازیگری نقش اول مرد
و بهترین بازیگری نقش مکمل مرد را به ترتیب برای میالد کی مرام و حمیدرضا آذرنگ به
ارمغان بیاورد.
به دلیل این سابقه و پیشینه مطلوب او به نظر میرسد «سرو زیر آب» هم فیلم موفق دیگری
در کارنامه کاری باشه آهنگر باشد .او نویسندگی «سرو زیر آب» رو هم خود برعهده داشته
و سید حامد حسینی هم این فیلم را تهیه کرده است .فیلمی که با مشارکت بنیاد سینمایی
فارابی ،حوزه هنری و شهرداری تهران ساخته شده و به موضوع شهدای گمنام میپردازد.
این فیلم طوالنیتر از زمان اســتاندارد فیلمهای سینمایی اســت و در  ۱۱۳دقیقه روایت
میشود« .سرو زیر آب» متعلق به ژانر دفاع مقدس هست و قصه اتفاقات و روزگاری است که
بر شهدا و خانوادههایشان گذشته و اساس روایت در نبرد اهواز و جریانهای اطراف آن است.
«سرو زیر آب» به دستان علیرضا زرین دست فیلمبرداری شده و بهزاد عبدی آهنگسازی آن
را برعهده داشته است .حامد باشه آهنگر نیز در نگارش فیلمنامه اثر را همراهی کرده .آخرین
ساخته باشــه آهنگر دارای جلوههای ویژه میدانی و رایانه طراحی کانسپت و استوری برد
هست و مراحل فنی دشواری را پشت سر گذاشته و صدابرداری و طراحی گریم این فیلم هم
بر عهده عباس رستگار پور و محسن بابایی بوده است .امیدواریم که سینمای دفاع مقدس در
دهه فجر و سالروز پیروی انقالب اسالمی ایران بتواند موفقیتهای باشه آهنگر در سینمای
جنگ را تکرار کند.
بازیگران چهره زیادی در «ســرو زیر آب» به ایفای نقش پرداختهاند .بابک
حمیدیان که امســال یکی از پرکارترین بازیگران جشنواره فیلم فجر است،
در این اثر ایفای نقش اصلی را برعهده دارد .مینا ســاداتی همسر او هم نقش
مقابلش را بازی میکند .مسعود رایگان ،حسین باشــه آهنگر فرزند محمد
علی باشــه آهنگر ،رضا بهبودی بازیگر خوب تئاتر ،همایون ارشادی ،ستاره
اسکندری ،هومن برق نورد شهرام حقیقت دوست بازیگرانی هستند که دست
کم نامشان میتواند انگیزه تماشای فیلم «سرو زیر آب» را دو چندان کند .این
ترکیب بازیگران در عین حال متفاوت است و سپردن نقشهایی که سهمی از
فضای جنگ و جبهه دارند و با موضوعات این چنینی روایت میشوند ،در نوع
خود جالب توجه به نظر میآید.
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چهرههایی در نقشهای کمرنگ
بازیگران معروف در «سرو زیر آب» دقیقا چه نقشی
ایفا کردند؟ پرداختن به زرتشتها و نشان دادن این
که در مملکتی شــیعه مذهب به تمام ادیان الهی
احترام گذاشته میشود نیز بسیار خوب بود .فیلم
باید محتوا و پیام داشته باشد و مخاطب را به تفکر
وادارد« ،ســرو زیر آب» به خوبی توانست مخاطب
را درگیر اندیشه کند .در ابتدا میتوان گفت بسیار
خوب است شاهد فیلمی هســتیم که با اصل ذات
جشنواره فجر همخوانی دارد و به مسئلهای انقالبی
پرداخته است .این فیلم در واقع به مسئلهای پشت
جبهه میپردازد که همان شناسایی و تحویل پیکر
شهدا به خانواده آنها است .بابک حمیدیان که نقش
جهانبخش کرامت را ایفا میکنــد و انصافا هم به
خوبی از پس ایفای نقش خــود برآمده ،در ابتدای
فیلم با یک ســری توضیح و توجیه برای کارهای
خود که بتواند دل خانواده شهید را شاد و یا آرام کند
کارهایی انجام میدهد ،اما مورد موآخذه دیگران
قرار میگیرد و در انتهای فیلم میبینیم که خود او
در موقعیت افراد که به وی مراجعه میکردند قرار
میگیرد و از پس آن به خوبی بر میآید و این مسئله
نقطه قوت فیلم به نظر میرسد.
32

راز جهانبخش کرامت فاش میشود؟ این راز خواب چیست ،ماهرو ،گودرز ،بهرام ،جهانگیر و
سرگرد پوشیاس را آشفته خواهد کرد .جهانبخش برای اثبات بی گناهیش و بازگشت آرامش
سفربلندی را آغاز میکند؛ سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر میدهد...
بازی رضا بهبودی در نقش جهانگیر کرامت خیلی خوب نیست .میمیک بهبودی بسیار ضعیف
است حال یا اقتضای صورت و یا عدم آشنایی اســتفاده از آن موجب این مسئله شده است.
بازیگران چهرهای را در فیلم میبینیم که ممکن است مخاطب به خاطر حضور آنان در فیلم
به سینما بیایند اما نقشــی چنان مهم ندارند که بتواند ذوق مخاطب را برای دیدن آن
بازیگر در فیلم ارضا کند .اینگونه احســاس میشود که حضور آنها در فیلم صرفا جنبه
تبلیغاتی دارد .میتوان گفت بهتر بود از بازیگرانی ناشناختهتر استفاده میشد .پرداختن
به زرتشتها و نشان دادن این که در مملکتی شیعه مذهب به تمام
ادیان الهی احترام گذاشته میشود نیز بسیار خوب بود .فیلم باید
محتوا و پیام داشته باشــد و مخاطب را به تفکر وادارد« ،سرو زیر
آب» به خوبی توانست مخاطب را درگیر اندیشه کند.
فیلم برداری کار به مدیریت علیرضا زرین دست و قابل
تحســین اســت .کارگردانی فیلم هم خوب است اما
فیلمنامه میتوانست قویتر از این باشد.
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فراتر از انتظار
هومن نشتائی

بعد از شروعی بسیار بد در جشنواره ،فیلم دومی که به تماشای آن نشستم «سرو زیر آب» بود .قبل از جشنواره هم این فیلم جزء کنجکاویهای من نبود ،و
مشتاقانه به سراغ فیلم نرفتم .آن هم بعد از یک شروع ناامید کننده .و انتظار باالیی هم از فیلم نداشتم .اما با شروع فیلم ،طراحی صحنه و فضا من را مجذوب
خودش کرد .مقاومت میکردم در برابر دوست داشتن فیلم ،اما فیلم بر من پیروز شد .چیزی که از همه بیشتر من را مسحور این فیلم کرد ،طراحی صحنه،
طراحی لباس و طراحی فضای کار...
بعد از شروعی بسیار بد در جشنواره ،فیلم دومی که به تماشای آن نشستم «سرو زیر آب» بود .قبل از جشنواره هم این فیلم جزء کنجکاویهای من نبود ،و
مشتاقانه به سراغ فیلم نرفتم .آن هم بعد از یک شروع ناامید کننده .و انتظار باالیی هم از فیلم نداشتم .اما با شروع فیلم ،طراحی صحنه و فضا من را مجذوب
خودش کرد .مقاومت میکردم در برابر دوست داشتن فیلم ،اما فیلم بر من پیروز شد .چیزی که از همه بیشتر من را مسحور این فیلم کرد ،طراحی صحنه،
طراحی لباس و طراحی فضای کار بود .طراحیای با جزئیات و پر از ریزه کاریهایی که حتی به چشم نمیآید .و این مسئله بدون شک ،کمک بسزایی به باور
پذیری فیلم کرده است .اما چیزی که موجب دیده شدن این طراحی صحنه شده ،فیلمبرداری کار است .فیلمبرداریای پر از حرکات نرم دوربین و استفاده
از نماهای قاعدهمند .انتخاب نماها باری به هر جهت نبوده و کارگردان سعی کرده در تمام نماها از علم زیبایی شناسی نیز استفاده کند .پالنهای ضبط شده
همه هدفمند بوده و همه به دل مینشیند .یکی دیگر از سختیهای این فیلم ،استفاده بسیار زیاد از نماهای النگ شات است ،که طراحی صحنه عظیمی
را میطلبد .و در کنار اینها تدوین خوش ریتم ،این نماها را کامال به دل مخاطب مینشاند .اما برای کاری به این عظمت ،بعضی از «سوتی»ها قابل بخشش
نیست .مانند نفس کشیدن جنازهها ،که چندین بار در فیلم شاهدش بودم .اما از اینها بگذریم ،میرسیم به فیلمنامه .با فیلمنامه سادهای سروکار نداریم.
این قصه پر از پیچیدگیهای روایی و قصههای از هم جدای به هم مرتبط است .و حفظ انسجام بین اینها نیاز به تمرکز و تحقیق باالیی دارد .که خوشبختانه
انسجام در فیلم حفظ شده و مخاطب لحظهای از فیلم جدا نمیشود .با وجود تمام پیچیدگیای که این قصه دارد ،اما مخاطب را دچار سردرگمی نمیکند.
قسمتهایی بود که فیلم ریتم خود را از دست بدهد ،اما میشود از آنها چشم پوشی کرد.
فیلم حرف برای گفتن زیاد دارد ،و خوشبختانه درگیر شعار دادن نشده است .یکی از مهمترین مسائل که در فیلم به آن پرداخته شد ،تقابل ادیان و خصوصا
اسالم و زرتشت بود .که بدون توهین و با نگاهی عادالنه و بدون قضاوت ،روند اتحاد این دو دین را در فیلم به تصویر کشید .فیلم قدمی رو به جلو برای ایران
برداشت .در این فیلم به نحوی ایران بزرگ نشان داده شده بود که مخاطب عاشق کشورش میشد .و این بزرگ نمایی بدون شعار و اغراق بود.
اما یکی از نکات ضعف ،دیالوگهای پایانی فیلم بود .که تمام مفهومی که مخاطب باید از فیلم درک میکرد را در چند جمله خالصه کرده بود .و میتوان
گفت تمام معنای فیلم با چند دیالوگ پایانی به خورد مخاطب داده شد .که ایکاش در نوشتن دیالوگهای پایانی ظرافت بیشتری خرج میشد.
هر مخاطبی با هر اعتقادی میتواند به تماشای فیلم بنشیند و از بازی خوب بازیگران و فیلمنامه منسجم و فیلمبرداری خوب و طراحی صحنه با جزئیات
لذت ببرد .در سانسی که من فیلم را به تماشا نشستم ،هیچ کدام از عوامل حضور پیدا نکردند .اما مردم فیلم را تشویق کردند .که قطعا این فیلم استحقاق
تشویق را داشت.
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سوگ سیاوش

سعید زعفرانی

برای ما که سالها است با آثار سینمایی ژانر اصیل سینمای ایران یعنی «دفاع
مقدس» خو گرفتهایم ،مفهوم شهید گمنام ،تازه و بکر نیست .هیچ فیلمیاما در
تاریخ سینمای ایران اینچنین به پرداخت «گمنام بودن فیض است» نپرداخته
و شاید تا سالها زیر سایهی «سرو زیر آب» ،نخواهد پرداخت .محمدعلی باشه
آهنگر در این فیلم ،با قصهای محکم و استوار این مفهوم را دوبارهسازی کرده
و به زیبایی این تک جملهی کلیدی را پرورش داده است.
«سیاوش آبادیان» فرزند دو خانواده از دو قوم ایرانی است با مشخصات متفاوت،
از پهنهی غربی این سرزمین تا مرکز فالت ایران ،از سبزی و باران تا دل کویر.
سیاوش آبادیان شهید سوختهی ماجرای «سرو زیر آب» است .فیلمی که یک
درام سنگین ضد جنگ و نمادین است برگرفته از باوری کهن در میان ایرانیان.
سیاوشان .سوگ سیاوش .سووشون سینمای ایران است این «سرو زیر آب» و
به زیبایی هر چه تمامتر هم این قصه را بازگو میکند.
سوگ سیاوش از پیدا شدن تعدادی «پیکر» شهدای جنگ ایران و عراق آغاز
میشود .در مقطعی که خاک ایران بازپس گرفته شده و نیروهای ایرانی به دل
خاک عراق هجوم بردهاند و برای استحکام مرزهای ایران در خاک دشمن به
مبارزه میپردازند .مقطعی کلیدی از جنگ ایران و عراق که مناقشات بسیاری
بر سر آن است« .ســرو زیر آب» به دور از این مناقشــات ،به روایت قصهای
میپردازد که میتواند تا سالها تاثیر فرهنگی آن در سینمای ایران حس شود.
فیلم با پیدا شدن خانوادهای که برای پیدا کردن فرزندشان به معراج جبهههای
جنوبی ایران آمدهاند جان میگیرد« .بهرام» و دخترش به دنبال پیدا شــدن
«سیاوش» آمدهاند .سیاوشی که قصهای دارد ناگفته .در انتظار رمز گشایی،
داستان به پرداخت شخصیتهای اصلی و فرعی میپردازد.
پیکر سوختهی سیاوش آبادیان شناخته میشود ،اما در خالل دلسوزیهای
«جهانبخش کرامت» (بابک حمیدیان) برای خانوادههای شــهدای گمنام و
درگیری او با برادرش «جهانگیر» راز این پیکر رفته رفته در دل فیلمنامه برمال
میشود .پرداخت بینظیر فیلم به موضوع اجازه نمیدهد فکر مخاطب جای
دیگری برود و از خط اصلی داستان منحرف شــود .به این ترتیب ،تماشاگر تا
پایان ،و نقطهی اصلی داستان سنگین فیلم با آن همراه میشود.
فیلمنامه تقریبا هیچیک از شــخصیتهای کلیدی را بدون شخصیتپردازی
نمیگذارد .به خوبی میداند که بدون نزدیک شدن به خانوادهی کرامت ،که
قرار است تراژدی اصلی فیلم را رقم بزنند ،محال است به توفیقی در تاثیرگذار
کردن این رویداد دست پیدا کند .به همین ترتیب ،خردهداستانهای جهانگیر
کرامت در دل فیلمنامه با ظرافت تمام جای گرفتهاند و با به دست آمدن این
شناخت در رویارویی با این شخصیت ،هم شهادت او و هم جملهی کلیدیاش
که در پایان از زبان برادر داغدیده تکرار میشــود ،فرصت برجسته شدن پیدا
میکنند .معلم شهید ،جایی از فیلم میگوید «گمنام بودن فیض است» و بعد
خود این جمله را معنا میکند و به کمک برادرش هم.
خانوادهی شــهید لر ،نقش مهمی در داســتان ایفا میکنند .برادر سیاوش با
بازی شهرام حقیقت دوســت ،نقطهی عطف فیلم در بازیها است .این بازی
خوب با انقالب درونی همسر شــهید با بازی ستاره اسکندی تکامل مییابد و
در این بازی مکمل به خوبی میتواند در بازیهای فیلم تعادل ایجاد کند .این
تعادل ،درست جایی به هم میخورد که درام اصلی قصه شکل میگیرد .ورود
خانوادهی شهید یزدی (که به شیوهای هوشمندانه مشخص میشود زردشتی
هم هستند – یعنی حتا از یک آیین دیگر) به پشــتتنگه یکی از اصلیترین
رویدادهای فیلم است .تنش ،رفته رفته ایجاد میشود .رویارویی دوستانهی قوم
لر و خانوادهی یزدی ،تنشی خاموش شده دارد که از بابت اشتراک اصلی آنها
یعنی خانوادهی شهید بودن است .شهادت ،ارزشی است که هیچ کس در فیلم
بر سر آن مناقشهای ندارد .راه نجات معرفی میشود .هم آنجایی که پدر شهید
لر در سوگ سیاوش خود به حال مادر سیاوش یزدی میگرید و هم آنجایی
که شهادت جهانگیر کرامت ،راه را برای فیصلهدادن موضوع فراهم میکند.
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روایتی سینمایی از فراموش شدهترینهای جنگ
محمدصادقشایسته

اما داستان جنگ در «ســرو زیر آب» غم و رنجی متفاوت دارد .داستان
شــهدای گمنام و بیپــاک ،روایتی شــاعرانه و البتــه واقعگرایانه از
خانوادههای چشم به راه ،از آخرین آرزوی آنها که بدرقه پیکر فرزندشان
است .در فیلم تازه محمدعلی باشه آهنگر خبری از تیر و تانک و انفجار
نیست .اینجا فقط احساس است و ترس .استیصال خانوادههایی که در
زمان جنگ زمین و زمان را یکی میکردند تا بدانند سرنوشت فرزندشان
چه شد ،ترس از غریب ماندن فرزندشــان روی خاک یا زیر آب ،ترس از
بیخبری ،ترس از نبودن سنگ قبری که بدانند جوان رعنایشان زیر آن
آرمیده و میتوانند بغضهایشان را سر مزارش بشکنند .اینجا دیگر مرزی
میان مسلمان و زرتشتی نیست ،حتی بین لر و کرد و یزدی .اینجا یک
چیز مهم است :بازگرداندن فرزند به خانهاش .فیلم باشه آهنگر ترجمانی
درست از درد انتظار است ،دردی که نه پیر میشناسد نه جوان ،نه پدر
و مادر ،نه همســر و فرزند .دردی که نه آیین دارد و این درد مشــترک،
بخشی از هویت بسیاری از خانوادههایی است که عزیزشان را در جنگ
هشت ساله ایران و عراق از دست دادند« .سرو زیر آب» شاعرانهای است
که با اتکا به هنر کارگردانی باشه آهنگر و توانایی ثابت شدهاش در روایت
داستانی سینمایی ،شــخصیتهای اصلیاش را در مرز احساس و عقل
حرکت میدهد .نسلی که شاید ندانند آنها که در «معراج شهدا» بودند
و آنها که سرکلهشان به آنجا میخورده چه دیدند و چه کردند .آنهایی
که مسئولیتشــان در آن دوران کم از فرماندههای جنگ نداشت .آنها
که تالشهای بیوقفه و صبوریشان کم از مجاهدت و شهادت نداشت.
باور ندارید؟ کافی است به چشمهای مادری که هر بار با عکس فرزندش
کنار رژه پیکرهای تازه پیدا شده شــهدا راه میرود دقت کنید .به رنج و
بغض انتظاری که هنوز هم ذرهای از آن کم نشده است .در جنگ همه از
قهرمانان میگوید و تعداد دلیرمردان شهید را میشمارند اما شاید هر از
چند گاهی بد نباشد نگاهی کرد به پشت صحنه جنگی که شهدایش فارغ
از دین و مذهب و جناح دوشادوش هم جنگیدند و خانوادههایی که فارغ
از دین و مذهب و جناح داغ عزیزشان را دیدند.
«تنگه ابوقریب» و «سرو زیر آب» دو طرف کامال متفاوت از ماجرای دفاع
مقدس را روایت میکنند :بطن جنگ و پشت صحنه آن .نکته مشترک
و اهمیت باالی این دو فیلم هم دست گذاشتن روی موضوعات و مسائل
مغفول مانده در هر دو سمت است .شاید بپرسید مگر نبودهاند فیلمهایی
که در طول دو دهه گذشته به هر دو ســمت پرداختهاند؟ جواب مثبت
است! شاید حتی این سوال پیش بیاید که این دو فیلم بهترین نمونههای
خود در تاریخ ســینمای دفاع مقدساند؟ که جواب منفی است .ویژگی
اصلی این دو فیلم جدا از دست گذاشتن روی موضوعات بکر و کمتر مورد
توجه قرار گرفته ،همانطور که اشاره شد توجه به ظرفیتهای سینما و
دستور زبان این مدیوم است .سالهاست بودجههای کالن و میلیاردی
برای ساخت فیلم در حوزه دفاعمقدس در اختیار کسانی قرار گرفته که
نهتنها دست روی موضوعات دراماتیک و خاص جنگ نگذاشتهاند بلکه
حتی در روایت داستانشان با قابلیت جذب مخاطب باال یا ساختار درجه
یک تکنیکی عاجر و ناتوان بودهاند .نتیجهاش؟ انبوهی فیلم شــعاری و
بیکیفیت که نهتنها ذرهای تأثیر در مخاطب نگذاشتهاند و آگاهیاش را
افزایش ندادهاند بلکه حتی کسی نام آنها را نیز به خاطر نمیآورد .بهرام
توکلی و محمدعلی باشه آهنگر که برخاســته از دو تفکر کامال متفاوت
در سینما هستند با فیلمهایشان نشان دادند تنها زمانی میشود از گنج
بیکران دفاعمقدس برای ساخت اثری تاثیرگذار و ماندگار استفاده کرد
که اول از همه سینما را بلد بود.

داستان انسانی چند الیه
مهدیامینی

انتقال موفق حس و حال فیلم به مخاطب
فیلم بلحاظ کارگردانی ،میزانســن ،طراحی صحنه ،انتخاب بازیگرها و
انتقال یافتن حس و حال به مخاطب امروزی ،موفق عمل کرده بود .در
فیلم هیچگونه شعارزدگی دیده نمیشود و دیالوگها در عین جدی بودن،
یک نوع طنازی خفیفی هم دیده میشــد که همه آنها ،دقت فیلمساز به
جهات مختلف در پروسه تولید این فیلم را نشان میدهد.
مختصات دینی و قومیتی ایران
ماجرای فیلم «سرو زیر آب» ،با اینکه در فضای جنگ و محل تشخیص
هویت پیکرهای شهدای معراج روایت میشود .اما فیلمساز توانسته بود
یکی از لطیفترین و انسانیترین نوع روایت را در ژانر دفاع مقدس خلق
کند.
این فیلم به خوبی توانسته بود مختصات دینی و قومیتی داخل ایران را
به بهترین صورت به تصویر کشد .جزئیات تصویری و مراسمات و آیین
عزاداری و نحوه تعامل قوم لر به فراخور نیاز داســتان به مخاطب نشان
داده شد که متاسفانه امروزه ما شاهد فیلمهای یکنواخت آپارتمانی کالن
شهری هستیم که همیشه داستان از مختصات تعیین شده تکراری روایت
میکند .اما فیلمهایی مثل «ســرو زیر آب» باعث میشود تا مخاطب از
زاویه نگاهی جدید و در عین حال بومی به وقایع داشته باشد .همچنین در
فیلم ،از آئینها و فرهنگ و رسوم چند هزارساله خانواده شهید زرتشتی
در درگیرودار جنگ را میبینیم که به صورت هنرمندانه با داستان فیلم
چفت و بســت یافته تا فضاهای بومی اما جدیدی در قاب سینما نمایش
داده شود.
بنظر نگارنده ،جای چنین زاویه نگاههایی در ســینمای ایران به دلیل
حاکمیت قشر خاص بر بدنه سینما مغفول مانده است .چراکه اگر قومیتها،
ادیان و آئینهای مختلف را حذف کنیم دیگر ایرانی باقی نمیماند تا در
بوم پرده سینما نشان داده شوند .جا دارد مسئولین سینمایی ،تمهیدات و
حمایتهای ویژهای در این راستا برای فیلمسازان قائل شوند.
پرش آنی شخصیت اول فیلم
جهانگیر کرامت (با بازی بابک حمیدیان) ،به دلیل عاطفی شــخصی و
نوعی تسلی یافتن خانوادههای داغدار شهدا ،پیکر شهدایی که شناسایی
نشدهاند و گمنام هستند به خانواده دیگر به عنوان فرزندخوانده تحویل
میدهد و متوجه میشود پیکر یکی از شهدای گمنامی که تحویل خانواده
دیگر داده ،خانواده اصلی شهید پیدا میشود و ماجرا ادامه مییابد تا اینکه
برادر جهانگیر شهید میشــود و اینار خودش درگیر ماجرا میشود .در
نهایت تصمیم میگیرد برادرش را به خانودهای که باعث شده شهیدشان
ن بندی فیلم و سیر تحول
به خانواده دیگری منتقل شود ،تحویل دهد .پایا 
شخصیت جهانگیر منطقی نیست و از داستان بیرون میزند .اگر تمهیدات
داستانی بیشــتری چاشــنی موقعیت تحول جهانگیر داستان میشد،
مخاطب شاهد افت پایان بندی نبود و فیلم براحتی میتوانست مخاطب
را تا انتهای فیلم همراه کند ولی دراین روایت از فیلم ،پرش شــخصیتی
بخوبی قابل مشاهده است .سکانس نمادین درآوردن قبر و سرو از زیر آب،
گرچه بلحاظ کارگردانی کاری درخشان است ولی بلحاظ داستانی ،حالت
جزیرهای بخود گرفته و از داستان بیرون میزند.
کلیت فیلم هم بلحاظ داستانی و هم کارگردانی نسبت به فیلمهای حاضر
در سی و ششمین دوره جشــنواره فیلم فجر ،فیلم قابل اعتنایی بود که
توانسته بود بدون شــعارزدگی و تکنیک زدگی ،داســتان انسانی چند
الیهای را به معرض نمایش بگذارد.
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تاثیرگذار در ذهن مخاطب

محمدرضا فالحی

محمدعلی باشه آهنگر با فیلم «سرو زیر آب» برای مخاطب سینما لحظاتی تاثیرگذار خلق
میکند.
«سرو زیر آب» در میان فیلمهای ژانر دفاع مقدس سوژهای جدید داشت .باشه آهنگر در فیلم
خود به سراغ خانوادههایی رفته بود که فرزندانشان در جبههها به شهادت رسیده و پیکرشان
گمنام مانده است.
نگاه کارگردان در فیلم منحصر به فرد است .هر چند در  ۳۰دقیقه ابتدایی فیلم ،مخاطب در
یک سردرگمی به سر میبرد ،اما به مرور ماجرا روشن میشود.
باشه آهنگر ،جهانی وسیع را در مقابل شــخصیتهای اصلی فیلم میگشاید؛ به طوری که
شخصیت اصلی فیلم که بابک حمیدیان ایفاگر آن نقش است ،در پایان داستان در موقعیتی
قرار میگیرد که ابتدا برای دیگران ایجاد میکرد.
فیلم سینمایی «سرو زیر آب» ســناریویی قوی دارد و خرده داستانها به خوبی در داستان
اصلی فیلم حل شدهاند .این فیلم روایتی آهسته از اتفاقات معراج الشهدا ،محل اصلی احراز
هویت شهدا دارد و به خوبی تشریح میکند که در پشت جبههها چه مصائبی برای سپردن
پیکر رزمندگان به خانوادهها وجود دارد.
نکته مهم فیلم باشه آهنگر که در زیر پوست قصه فیلم نهفته است ،قرار گرفتن تمام قومیتها
و مذاهب تحت پرچم ســه رنگ کشورمان اســت .این موضوع را باشــه آهنگر به خوبی در
سکانسهای تشییع شهدا نشان داده است .جایی که یک شهید زرتشتی به اشتباه به جای
یک شهید مسلمان در لرستان به خاک سپرده میشود و بعد از مشکالت فراوان ،دو خانواده
شهید در کنار هم میایستند و برای شهیدان از خداوند طلب مغفرت میکنند.
به هرحال روایت نو و در عین حال صریح باشه آهنگر در «سرو زیر آب» نوید آن را میدهد که
شاید پرداختی جدید در سینمای دفاع مقدس ایران شکل بگیرد.
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«سرو زیر آب» تکرار تجربه موفق «فرزند خاک»
داوود کنشلو

محمدعلی باشهآهنگر با فیلمسازی در حوزه فیلم کوتاه کار خود را در هنر هفتم آغاز کرد .وی از همان ابتدای راه ،نشان داد ،دفاع
مقدس دغدغه اصلی وی در سینماست ،برای همین هم در اکثر کارهایش این موضوع را به صورت ویژه مد نظر قرار میدهد .این
فیلمساز با ساخت فیلم تحسین شده «فرزند خاک» توانست نظر منتقدان و اهالی سینما را به سمت خود جذب کند .در این فیلم
سینمایی به موضوع تفحص شهدا پرداخته میشد ،البته به صورتیکه تا به حال نظیر آن را در تولیدات سینمایی شاهد نبودیم.
بعد از «فرزند خاک» وی سراغ موضوعی درام و خانوادگی رفت که در آن به نوعی دیگر به دفاع مقدس پرداخته شده بود .این
فیلم «بیداری رویاها» نام داشت؛ فیلمی که قصهاش بسیار جسورانه بود ،اما بنا به دالیلی غیر سینمایی ،این کار آنچنان که باید
دیده نشد .در ادامه ،باشهآهنگر باز هم به دفاع مقدس پرداخت« .ملکه» عنوان این فیلم سینمایی است .این کار توانست تحسین
منتقدان و مردم را جلب کند ،همچنین در جشن خانه سینما و جشنواره فجر ،فیلم جوایز بسیاری را به خود اختصاص دهد.
بعد از «ملکه» این فیلمساز شش ســال فرصت کار کردن پیدا نکرد ،کمکاری که خود خواسته نبود ،بلکه شرایط وی را به این
سمت میکشاند .این فیلمساز در مصاحبههایی گفته بود که سینمای دفاع مقدس ژانر مورد عالقه وی است ،اما به شرطی حاضر
به فیلم ساختن در این حوزه است که کار مورد نظر کیفیت الزم را دارا باشد .این خواسته نیز در گرو فراهم بودن امکانات است.
باشه آهنگر بارها تاکید کرده بود که فیلم ساختن بدون امکانات در حوزه دفاع مقدس در حقیقت ظلم به دفاع مقدس است.
یوششم فجر حاضر است؛ در این کار باز هم
با توصیفات فوق باشهآهنگر بعد از شش سال با فیلم «سرو زیر آب» در جشنواره س 
کارگردان نگاهی جدید به دفاع مقدس دارد .در ساخته جدید باشــه آهنگر ،فیلمساز عالوه بر کارگردانی نویسندگی را هم به
همراه پسرش بر عهده دارد .تهیهکنندگی فیلم بر عهده حامد حسینی است و قصه فیلم به اتفاقاتی که در معراج شهدا و نورد لوله
اهواز رخ داده مربوط میشود .از جمله امتیازات فنی این فیلم میتوان به فیلمبرداری خیرهکننده علیرضا زریندست میتوان
اشاره کرد ،به نحویکه میتوان از هم اکنون وی را یکی از کاندیداهای اصلی سیمرغ در بخش فیلمبرداری دانست.
دیگر امتیاز این فیلم به جلوههای ویژه این فیلم مربوط میشود .محســن روز بهانی جلوههای ویژه این کار را انجام داده است.
این کار سینمایی سعی کرده در موسیقی نیز از بهترین فرد سود ببرد ،برای همین حسین علیزاده آهنگسازی کار را انجام داده
است .درباره «سرو زیر آب» میتوان به این نکته نیز اشاره کرد که فیلم در شهرهای مختلفی از جمله؛ تهران ،یزد ،لرستان و...
جلوی دوربین رفته است.
سخن آخر اینکه؛ چرا سینمای دفاع مقدس رونق گذشته را ندارد و فیلمهای خوبی در آن تولید نمیشود؟ جواب این سوال را
باید آنجا جستجو کرد که فیلمسازانی نظیر باشهآهنگر در آن کم کار هستند ،فیلمسازانی که از آنها باید به عنوان سند زنده جنگ
نام برد ،اما افسوس که باید هر شش یا هفت سال فیلمی از این دست فیلمسازان ساخته شود ،در حالی که برخی کارگردانانی
که کارهایشان ارزش نام بردن هم ندارد ،سالی دو کار جلوی دوربین میبرند.
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نگاه اساطیری به نام«سیاوش» و شهید وطن

علی منصوری

«سرو زیر آب» آخرین اثر محمدعلی باشه آهنگر است .کارگردانی که به دفاع
مقدس عالقه دارد اما سعی میکند گرایشات روشنفکرانه اش را نیز به هر شکل
در آن بگنجاند.
«سرو زیر آب» یک روایت لوپ دارد که از بیرون کشیدن یک سنگ یادگاری از
مزار یک شهید که زیر آب مانده شروع میشود و سپس به زمان جنگ و ستاد
معراج میرود و دوباره به اول فیلم میرسد.
ً
فیلم به لحاظ کارگردانی و بازی بازیگران کامال طبق اصول و قواعد ســاخته
شده و به واقع نمیتوان خللی در آن وارد کرد .تصویرهای جناب زرین دست
مخصوصاً در روستاهای یزد و لرستان فیلم بسیار چشم نواز و استادانه است.
این تصاویر در انبوه بارانهای موجود در فیلــم و همچنین در زیر آب کامال
کنترل شده و خوب و شایسته تقدیر است.
همین منوال در طراحی صحنه و همچنین لباس نیز در روستاهای گوناگون و
لوکیشنهای متعدد و سخت روستایی از این حیث نیز کام ً
ال رعایت شده است.
بازیها نیز کامال خوب و استاندارد است اما دو بازی بی نظیر از دو بانو در فیلم
وجود دارد که هر کدام در دو سوی ماجرا کام ً
ال تاثیرگذار و چنان درست است
که دیده نشدنش واقعاً هنر میخواهد.
«ستاره اسکندری» در نقش زن «سیاوش آبادیان لر» و «مهتاب نصیر پور»
در نقش مادر «سیاوش آبادیان زرتشتی» که یکی با سکوت کامل و نگاه و آن
گیرای این نگاه و دیگری با ایفای صالبت مثال زدنی در فیلم و در سکانسی در
کنار هم قرار گرفتن این دو کام ً
ال توانسته است تاثیر دراماتیک جای خالی یک
شهید را به بیننده منتقل کند.
نگاه اساطیری به نام «سیاوش» و شهید وطن که یزد یا لرستان یا تهران یا هر
جای دیگر نمیشناسد نیز در فیلم و تعلق آن نه به دین خاص بلکه به همه ی
سرزمین و همچنین بی سر بودن او به مانند امام حسین (ع) و اصوالً بر مبنای
چنین نگاهی فیلم ساختن در الیههای پنهان فیلم و همچنین همگن سازی
شهیدان پاک این ســرزمین در سایه این نگاه اســاطیری ایرانی قابل اعتنا و
تقدیر است.
تمام اتفاقات خوب در یک فیلم اما در فیلمنامه اثر و به خصوص در به کارگیری
عناصر صحیح داســتانی در آن معنا پیدا میکند .جایی که «ســرو زیر آب»
چندان بی نقص نمینماید.
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باری اگر داســتان فیلم را صرفاً معارض داشــتن یک پیکر از طرف دو
خانواده شــهید در نظر بگیریم و تالش این افراد برای حل این معضل،
باید بگوییم فیلم داستان شســته و رفته و سرراستی تعریف میکند.
داستانی که در فیلمنامه فیلم در میان انبوهی از شعارهای روشنفکرانه
است که به طرز ناشیانهای به اثر سنجاق شده تا آنجا که بیننده را کام ً
ال
شــوکه میکند و چنان از اثر بیرون میزند که تا برگشت او به جریان
فیلم مدتی زمان الزم است.
دیالوگهایــی همچون «:ما حــق نداریم به مــردم دروغ بگیم حتی
اگربخواهیم بهشون آرامش بدیم»…
و یا «زندگــی در جریانه» یــا «دنبــال حقیقت بگیــرد» و یا حتی
دیالوگهای نه چندان مرســوم برای شــخصیتی مثل جهانگیر(رضا
بهبودی) که در جایگاهی از جبهه جنگ قــرار گرفته که اص ً
ال چنین
چیزی از او بعید است.
دیالوگی چون«:کاش نمیرفتیم تو خاکشون کاش زودتر میومدیم سر
مرز» و پاسخ شعاری و کلیشهای ابوالقاســم (با بازی هومن برق نورد)
و نیز سکانس به شدت شعاری شســتن پرچم و آویزان کردن آن که با
حجم سنگین موسیقی گنجانده شده هم هیچ امیدی به هضم شدنش
نیست.
بدون شک فیلم از این دســت صحنهها بسیا زیاد دارد و شاید بتوان به
راحتی چندین دقیقه از آن را کوتاه کــرد و به جذابیت آن افزود اما در
خالل فیلم و در جایی که جهانبخش(بابک حمیدیان) پس از شهادت
جهانگیر پیکر برادرش را به خانواده زرتشــتی میدهــد بدون اینکه
آنها بدانند در دل خود به عنوان یــک بیننده خدا خدا میکردم کهای
کاش فیلم در این تعلیق بماند که آیا این پیکر ،پیکر سیاوش است و یا
پیکر جهانگیر منتها طولی نکشید که این داستان مشخص شد و تمام
جذابیت خود را از دست داد.
ای کاش جناب باشــه آهنگر بزرگوار در ادیت مجدد فیلم خود اساساً
لوپ نه چندان کاربردی در روند فیلم را کام ً
ال حذف کند و نیز با حذف
قســمتهای پایانی فیلم مثل گریه جهانبخش(بابک حمیدیان) این
اجازه را به بیننده بدهد که با تخیل و سلیقه خود این تصمیم جهانبخش
را به بوته قضاوت بگذارد و لذت فیلمشــان را دو چندان کنند و جانی
تازه به آن بدهند.

تصویری از همدلی مردم ایران

رسول حسنی

«سرو زیر آب» تصویری از همدلی مردم ایران است؛ هرچند که این مردم همزبان نیستند ،اما آنها ریشهای واحد
با شاخههای مختلف دارند .این فیلم یکی از آثار شاخص در وحدت ملی است.
همه مردم ایران در «سرو زیر آب» سهیم هســتندگروه فرهنگ و هنر دفاع پرس -رسول حسنی؛ «محمدعلی
باشه آهنگر» با آخرین ساخته خود «سرو زیر آب» در ســی و ششمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد .این فیلم
مثل سایر آثار کارنامه باشه آهنگر در ژانر دفاع مقدس قرار میگیرد و به موضوع کمتر پرداخت شده تفحص شهدا
پرداخته است.
«سرو زیر آب» در کارنامه باشه آهنگر یک نقطه عطف محسوب میشود .اگر پیش از این به دالیلی باشه آهنگر را
فیلمسازی ضد جنگ قلمداد میکردند ،وی با این فیلم ثابت کرد چنین نیست.
«سرو زیر آب» داستان روشن و واضحی دارد .جسد تفحص شهیدی به اشتباه به یک خانواده تحویل داده میشود
و چند روز بعد خانواده اصلی شهید پیدا میشود و حاال باید قبر شــهید نبش شود ،تا به خانوادهاش تحویل داده
شود؛ همه داستان نیز حول همین موضوع میگردد.
همین داستان یک خطی به راحتی میتوانست به یک ملودرام سطح پایین تبدیل شود .تسلط فیلمنامه نویسان
این اثر (محمدعلی و حامد باشه آهنگر) به خوبی توانستهاند از این دام به سالمتی گذر کنند و داستان فیلم را خلق
کنند .حداقل حسن این فیلم آن است که بیننده را فریب نمیدهد و تکلیف مخاطب با فیلم روشن است .حرکت
داستان از یک نقطه عطف به نقطه عطف دیگر درست انجام میگیرد.
داستان گرههای متعدد و شخصیتهای متنوعی نداردو این مهمترین وجه «سرو زیر آب» است .البته در این فیلم
یک داستان فرعی داریم که چندان به کار فیلم نمیآید .جهانگیر یکی از کارکنان معراج شهدا است که همسرش
در سال  ۱۳۶۶در حادثه کشتار حاجیان در مکه به شهادت رسیده و بعد از یکسال هنوز جنازه او پیدا نشده است.
همچنین از همسر جهانگیر یک سنگ به یادگار مانده که آن نیز در ساختار درام جایی ندارد .جز این موضوع که
اشاره شد تقریبا فیلم به لحاظ داستانی مشکلی ندارد.
به دلیل روایت درست ،شخصیتها نیز به خوبی شکل میگیرند .خلق شخصیت قابل باور به معنای این است که
کارگردان در برگردان متن به تصویر درست عمل کرده است .وقتی شخصیت در فیلم از قواعد درام پیروی کند
و صاحب اثر خود را به آن تحمیل نکند طبیعی اســت موتور فیلم با کمترین نقصی حرکت میکند .اگر مخاطب
در باورپزیری شخصیت در مواردی با مشکل مواجه میشود به خاطر اجرای غلط بازیگران آن است .این نقص در
شکل گفتن دیالوگها به زبان لری نمود پیدا میکند.
اگر بازیگران وقت بیشــتری صرف ادای درســت دیالوگها میکردند ،یا از بازیگران محلی برای اجرای نقشها
استفاده میشد ،این نقص نیز کمتر به چشم میآمد.
«سرو زیر آب» یکی از آثار قابل اشاره در ژانر دفاع مقدس است که دیدن آن ،تجربه متفاوتی با سایر آثار اینگونه
است .دیدن این فیلم در روزگاری که فیلمهای مبتذل و سخیفی را شاهد هستیم ،توصیه میشود.
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گفتگو

دلیل عدم اکران فیلم
سینمایی عرق سرد در
سینماهای حوزه هنری
حوزه هنری بهدلیل همان امانتداری و تولیت امانت
مردم موظف است که از سینماهایی که تحت نظر
آن است در راستای تقویت نظام خانواده ،ارزشهای
اجتماعی ،منویات نظام ،مضامین مرتبط با مقاومت،
دفاع مقدس و ...بهره بگیرد.
به گزارش «صبا» عدم نمایش برخی آثار سینمایی در
سینماهای حوزه هنری یکی از هزارداستان دنبالهدار
سینماست که این روزها بهواسطه عدم نمایش فیلم
«عرق سرد» در سینماهای حوزه هنری سرخط
مهمترین اخبار حوزه سینما قرار گرفته است .بهدنبال
گله برخی سینماگران و صاحبان آثار از این اتفاق،
چند روز پیش کانون کارگردانان بیانیهای صادر کرد
و حوزه هنری که تا پیش از این در موضع سکوت بود
جوابیهای داد .اما «صبا» به همین بهانه در گفتوگو
مدیران و سینماگرانی چون یزدان عشیری به بررسی
جوانب مختلف این مسئله پرداخته است که در ادامه
میخوانید.

ملیکا مومنی راد

یزدان عشــیری؛ مدیر روابط عمومی ســازمان
ســینمایی حوزه هنری ،درخصوص اقدام حوزه
هنری مبنی بر عــدم نمایش برخــی فیلمها و
بهکارگیری واژه تحریم از ســوی ســینماگران
گفت :واژه تحریــم بهنوعی مجعــول و مخلوق
ژورنالیسم اســت و بیشــتر در ادبیات سیاسی
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دنیا از این واژه استفاده میکنند .بهخصوص که
این روزها از ســوی آمریکا از این کلمه بهعنوان
یک ابزار استفاده میشود ،برخی سینماگران و
صنوف از این واژه سوءاســتفاده و بهرهبرداری
غلط میکنند .عدم نمایــش یا نمایش یک فیلم
حق هر سینماداری است و هر سینماداری طبق
قانون اختیار دارد براساس شــرایط اجتماعی،
مخاطبشناســی و شــاخصه هــا و معیارهای
موردنظر نهاد و مجموعهاش دســت به انتخاب
آثار برای عرضه و اکران بزند .در حوزه موسیقی
آثار بیشماری ممکن است مجوز بگیرند اما همه
سالنها برای همه آثار ،کنسرت برگزار نمیکنند،
اینکه بگوییم ســالنی کنســرت آن خواننده را
برگزار نکرد پس آن را تحریم کرده ،اصال تعبیر
درستی نیست .در سینما هم ساالنه حدود صد
فیلم ساخته میشــود ،از این تعداد ممکن است
برخی فیلمها امکان نمایــش پیدا نکنند اما این
به معنای تحریم آنها نیســت .قدرت ،توانایی،
مولفههای محتوایی و ســاختار یک اثر است که
این ظرفیت را ایجاد میکند که آن فیلم منطبق
با هنجا رهای اجتماعی تــوان و ظرفیت جذب
مخاطب انبوه یا متوسط را دارا است یا نه؟ ممکن
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اســت اثری ،فیلم خوبی هم باشــد اما مناسب
قشر روشــنفکر و مخاطبان خاص باشد نه همه
مردم .یا برخی فیلم نیازمند شرایط خاصی برای
اکران هستند .متاسفانه در سینمای ما موضوع
نظام درجهبندی ســنی یک امر فرمایشی است
و هیچگونه الزام ،قوانین تنبیه و تشــویق برای
رعایت درجهبندی ســنی در ســینما نداریم و
متاسفانه در این چند ســال استفاده از این نظام
و اصطالحاتی چون مثبت ۱۸یــا مثبت ۱۵و...
بهعنوان عنصر مشوق و تحریص برای بخشی از
مخاطبان استفاده شده است .از اینرو واژه تحریم
کامال بیمعناســت و هیچ تحریمی وجود ندارد.
نمایش یک اثر منوط بــه مولفههای محتوایی،
ســاختارهای درونی ،انطباق آن با هنجارهای
اجتماعی و شــاخصه و مالکهای یک سازمان
است.
عشیری درخصوص کارکرد واژه تحریم و برآیند
اســتفاده از آن در جهت تبلیغات یک اثر اظهار
داشت :متاسفانه نظارت و ارزشــیابی قانونمند
و مبرهنی در ســینما عمال نمیشود .حتی ،به
تنها آئین نامه موجــود در این زمینه که مربوط
به دو سه دهه پیش اســت هم توجه نمیشود.

در فقدان نظارتهای مکفی از ســوی سازمان
سینمایی و یا ارشــاد و به حسب دغدغه مندی
برخی نهادها فضایی بوجــود میآید که برخی
میخواهند با تعابیر گوناگون مثل تحریم از این
واژه سوء استفاده کنند و از آن بهعنوان بهانهای
برای تشویق و جلب بخش کوچکی از مخاطبان
بهرهبرداری میکنند .مگر ســینمای ما چقدر
مخاطب دارد؟ گســتره محــدودی از جمعیت
حدود  ۸۴میلیونی ما مخاطب ســینما هستند
و متاسفانه در همین سالها با ندانمکاری ،دور
زدن قوانین ،اعمال نظرات ســلیقهای در بحث
صدور پروانه ساخت و نمایش و ...عمال بسیاری
از مخاطبان ســینما را از دست دادیم .سینمای
ایــران در دهه ۶۰بــا تکیه بــر مضامین دفاع
مقدس و انقالب ،مخاطب هشتمیلیونی داشت
درحالیکه پرفروشترین فیلمهای حال حاضر
سینما ممکن است مخاطب سهمیلیونی داشته
باشــند .باید آسیبشناسی کرد چرا مخاطب را
از دست دادهایم .یک عده با بهرهبرداری از برند
تحریم در فضای مجازی ممکن است در مقطع
کوتاهی درآمدی جزیی ایجاد کرده و تنور فروش
فیلم خود را گرم کنند اما ایــن اتفاق به معنای
واقعی کلمه آســیبی به بدنه و ســاحت سینما
میزند که متاســفانه خانواده سینما متوجه آن
نیستند.
یزدان عشیری با اشاره به اهمیت عملکرد وزارت
ارشــاد در بحث صدور پروانه ساخت و نمایش
برای برخی فیلمهــا در جهت جلوگیری از بروز
چنین مشکالت در مرحله اکران گفت :متاسفانه
مدیرانی که در حــوزه نظارتی وزارت ارشــاد
هســتند چون با آمدن و رفتــن دولتها مدام
تغییر میکنند بعضا ،در مقاطعی از تاریخ معاصر
براساس بحثهای ســلیقهای ،جناحی و یا در
جهت باج دادن به برخی اشخاص بهدلیل البیها
و فشا رهای گســترده تصمیمگیری میکنند.
خود مســئوالن ارشــاد نیز اذعان میکنند که
بعضا بحث ســلیقه در صدور پروانه ســاخت و
نمایش برخی آثار دخیل بوده است .ما چند فیلم
داشته ایم که توســط خود ارشاد پروانه نمایش
گرفته و بعــد جلوی نمایش آن از ســوی خود
ارشاد گرفته شده است؟ تعدادی از آثار درگیر
چنین ماجرایی بودند و هســتند ،این نشــان
میدهد در بحث صدور پروانه نمایش ابهاماتی
وجــود دارد .تجربــه ثابت کرده اگر براســاس
مقــررات و قوانین عمــل کنیم ،هــر چیزی از
مجاری قانونی و دستگاههای نظارتی عبور کند
و قابلیت نمایش در سطح عمومی را داشته باشد

هیچ وقت با اینگونه تناقضها روبهرو نمیشویم
و نخواهیم شد .چطور میشــود فیلمی پروانه
نمایش را اخذ میکند اما وزیر جلوی نمایش آن
را بگیرد؟ کمیسیون فرهنگی مجلس با نمایش
آن ممانعت کند و یا فیلمی پروانه نمایش دارد
اما توسط خود ســازمان ســینمایی محبوس
میشود .بروز چنین اتفاقاتی یعنی یک اشتباه
و خبطی صورت گرفته است .وقتی مرجعی که
صادرکننده پروانه نمایش اســت دچار تناقض
و تضاد و رفتارهای ســلیقه چندگانه است و با
مصوبه خودش ســلبی برخورد میکند تکلیف
دستگا ههایی مثل سازمان صداوسیما که سبد
حمایتی تبلیغات را دارد و یا نهادها و مدیرانی که
مسئولیت پخش و عرضه و توزیع آثار را بر عهده
دارند ،چیست؟
عشیری ادامه داد :پروانه نمایش برای خیلی از
آثار صادر میشود اما طبق نص صریح قانون هر
سینمادار و مدیر سالن ســینمایی وظیفه دارد
اثری را که میخواهد نمایــش دهد ،انتخاب و
بهعبارتی با ســنجیدن جوانــب مختلف ،آن را
گزینش کند .این ســنجیدن بعدهای مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و ...را شــامل میشود .یک
فیلم مثال ممکن اســت در پردیــس آزادی و
کورش با استقبال روبهرو شود اما در سینماهای
شهرستان ها به عنوان مثال کردستان یا  ...حتی
امکان و اجازه نمایش آن وجود نداشته باشد؛ که
همین مسئله نیاز به مدیریت و مخاطبشناسی
دارد.
این مسئول سینمایی درخصوص عملکرد حوزه
هنری بیان کرد :دوســتان چرا آنقدر بحث را
بزرگ میکنند .از مجموع آثاری که در سال۹۶
اکران شد ،حوزه هنری یک فیلم را نمایش نداد
و در هفت ماه اخیر ســال ۹۷نیز تنها یک فیلم
نمایش داده نشده اســت .مراکز و کانونهایی
که اقدام به نگارش بیانیه میکنند به این توجه
میکنند که چقدر از آثار فیلمســازان ما رنگ
پرده را ندیده است؟ و یا به فیلمهایی که از معابر
پولشویی به نتیجه رســیدند ،توجهی دارند؟
ما باید در حوزه صنفی براســاس شاخصههای
برابر نــگاه کنیم .وقتی حوزه هنــری بهتنهایی
بار ســنگین نمایش و پخش فیلمهایی ارزشی
و انقالبی از نــوع فیلم هــای چون«:یتیمخانه
ایران» ،فیلم شریف و نجیب «ویالییها» و ...را
به دوش کشید و خیلی از سینماداران و سینماها
در حمایت از این آثار اهتمام نورزیدند ،آن زمان
چرا صنوف دردشــان نیامد و همراهی نکردند؟
وقتی حوزه هنری در چند ساله اخیر به تنهایی

چراغ سینماها را در بسیاری از شهرستان ها و
مناطق محروم روشن کرده و بیش از  30سالن
سینما را احیاء و نوسازی کرده است چرا یکبار
این برخی صنوف نیامدند چهار خط بنویسند.؟
مگر این ســینماها برای خدمتگذاری به آثار و
تولیدان این عزیزان و جامعه سینمایی ساخته
نشده اند-آن هم سینماهایی که بیش از 30-20
سال چراغشــان خاموش بود .حوزه هنری نهاد
انقالبی است و براساس آییننامه و دستوالعملی
که دارد بر روی تولید ،عرضه و پخش آثار خود
حساسیت دارد .رویکرد ما توجه به خانواده بوده
و دغدغه ما این است ســینماهای حوزه هنری
بهعنوان سینمای خانواده و اخالقمحور فعالیت
کنند و در جهت حمایت از آثار مذهبی ،انقالبی،
دفاع مقــدس و فیلمهای اجتماعــی نجیب و
شریف قدم بردارند.
اما یزدان عشیری در واکنش به اظهارت برخی
ســینماگران مبنی بر اینکه سینماهای حوزه
هنری برای مردم اســت و متعلق به شــخص و
یا ســازمان حوزه هنری نیست ،گفت :براساس
همین تعریف دوستان ،این سینما امانتی است
دست مســئوالن حوزه هنری و مدیران حوزه
آن را ملک شــخصی خود نمیداننــد .همین
دغدغه مردم محوری که دوســتان به آن اشاره
میکنند برای ما ارجحیت دارد و به همین دلیل
میدانیم اگر فیلمهای ضدخانواده نشان دهیم
خیلی از مردم و دلســوزان واقعی نظام به حوزه
هنری که امانتدار مردم اســت خرده میگیرند.
دوستان چرا نیمه خالی لیوان را میبینند؟ هر
ســینمایی حق انتخاب دارد و حوزه هنری بنا
بر هدفگذاری خود توجه ویــژهای به خانواده
دارد .وقتی میگوییم خانــواده یعنی از کودک
گرفته تا بزرگسال .حوزه هنری سعی میکند
از میان سبد تولیدات سینمای ایران فیلمهایی
را انتخاب کند که به این اهداف نزدیک باشــد.
چرا خلط مبحث میکنند؟ حوزه هنری بهدلیل
همان امانتداری و تولیــت امانت مردم موظف
است که از ســینماهایی که تحت نظر آن است
در راســتای تقویت نظام خانــواده ،ارزشهای
اجتماعی ،منویــات نظام ،مضامیــن مرتبط با
مقاومت ،دفاع مقدس و ...بهــره بگیرد .ممکن
اســت ده فیلم همزمان پروانه نمایش بگیرند،
اولویت حوزه هنری با فیلمهایی است که به این
مضامین نزدیک باشد ،این اعمال سلیقه نیست.
این عین قانون و قانونمندی است.
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گزارش

موسی حقانی:

کلید شناخت روشنفکری دینی در ایران ،شناخت میرزاآقاخان کرمانی و فرقه بابیه در ایران است

پنجمین جلسه از سلسله نشست سوژه یابی در
مستند با موضوع «بررسی نقش روشنفکران در
مشروطه و پس از مشروطه» با حضور عالقهمندان
زیر نظر استاد موسی حقانی در حوزه هنری برگزار
شد .در این نشست به نحوه شکلگیری فرقه بابیه در
ایران پرداخته شد.

موسی حقانی در ابتدای صحبتهای خود گفت:
اگرچه آخوندزاده و همراهانش به صورت مستقیم
در مشــروطه حضور نداشــتند و یا فقط افکار
ملکمخان در ایجاد مشروطه نقش داشت ،کسانی
نظیر بابیها (ازلیهــا) و میرزاآقاخان کرمانی به
صورت مستقیم در مشروطه درگیر بودند .در این
جلسه وارد بررسی شخصیتهایی میشویم که
به صورت مستقیم در مشروطه نقش داشتند .این
موضوع بسیار مهم است و کمتر نیز به آن پرداخته
شده اســت .البته در جاهایی که به این موضوع
پرداخته شده است ،اینگونه عنوان می کنند که
بابی بودن و شرکت بابیها در انقالب مشروطیت
اتهامی اســت که به نواندیشان و نوگرایان در آن
عصر زده میشود و هر کسی که تفکر نویی را ارائه
میکرد ،برچسب بابیگری به او میخورد و با این
حربه میخواستند او را از میدان به در کنند و راه
هر نوآوری را ببندند .متاســفانه این حرف یک
دیدگاه کلی در این عرصه اســت که رواج آن به
حدی است که دامن مسئولین فرهنگی و بعضی
از چهرهها را میگیرد .البته خود من موافق هستم
که باید احتیاط کنیم و هر کسی را به صرف این
که دیدگاه دیگری دارد ،با چوب بابیبودن و بهایی
بودن نرانیم .جالب اینجا است که اغلب کسانی
که در آن دوره این اتهام بهشان وارد شد ،خیلی
هم بیربط نبوده است .البته ممکن است که در
مواردی جزئی اشــتباهی صورت گرفته باشد اما
در اغلب موارد این ایراد وارد است و به نوعی یک
42

همبستگی با این جریانات داشتند.
وی به شــناخت روشــنفکری دینــی در ایران
اشــاره کرد و گفت :بــه نظرم برای شــناخت
روشــنفکری دینی در ایران باید در مرحله اول
میرزاآقاخان کرمانی را بشناســیم و از این نظر
شــناخت دیدگاهها و آرای او بسیار کمککننده
اســت .بعضی جاها عینا همــان حرفهایی که
میرزاآقاخان زده اســت ،توســط روشنفکران
دینی تکرار میشود .دقت کنید که نتیجه تمام
صحبتهای آنان نفی شــریعت ،ارائه یک الگو و
نمونه حداقلی از دین ،نفی روحانیت شــیعه و ...
اســت .میخواهم راجع به بابیه یک توضیحات
کوچکی بدهم .در ایران دوره قاجار ،شیخیه که
گرایشی از اخباریه بوده اســت ،در بخشهایی
از ایران و به ویژه تبریز و کرمان فعال میشــود.
شــیخیه دو چهره محوری دارد که یکی شــیخ
احمد احسایی است و دیگری شیخ کاظم رشتی
است .در آرای آقای احســایی نوع غلو نسبت به
جایگاه ائمه دیده میشود و ادعاهایی هم دارند.
آنان ادعا میکنند که توانستند مشکالت شیعه و
اسالم را در  3زمینه حل کنند .یکی در خصوص
معاد جسمانی است ،دیگری در خصوص معراج
جسمانی است و دیگری در مورد حیات جسمانی
حضرت حجت است .مشکل اول را این گونه حل
میکنند و میگویند که ما معاد جسمانی نداریم
و معاد با جســم برزخی صورت میگیرد .مشکل
دوم را اینگونه حل کردند که پیامبر هم با جسم
عنصری خود به معراج نرفته است بلکه با جسم
مثالیاش به معراج رفته است و در نهایت در مورد
امام زمان نیز میگویند که ایشــان حیات مثالی
دارد .بدین معنی که ایشــان حیات جســمانی
ندارد و در عالــم مثال زندگی میکنند .شــیخ
احمد احسایی معتقد است که عالم بر چهار رکن
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توحید ،نبوت ،امامت و رکن رابع اســتوار است.
منظورشان از رکن رابع انســان کامل است که
در آن مقطع ،خودشان مدعی این جایگاه بودند.
سید کاظم رشــتی به مقوله ظهور بسیار تاکید
میکند گویی که عنقریب است که ظهور شکل
بگیرد .در مقابل حمله شدیدی به تقلید ،علما و
مراجع و متجهدین دارد به نوعی که نقد او فراتر
از یک نقد ساده اســت و به اهانت میرسد .این
صحبتها فضای بسیار تندی را در آن مقطع به
وجود میآورد و به نظر میرسد که استعمار هم به
خوبی آن تفاوتها و ادعاها را رصد میکرده است.
موسی حقانی به نحوه شکلگیری فرقه بابیه در
ایران اشاره کرد و گفت :فردی به نام علی محمد
شیرازی در زمره شاگردان سید کاظم رشتی بود.
کاظم رشتی به نوعی در مورد این شخص صحبت
میکرد که گویی او باب ارتبــاط با امام زمان در
عالم مثال اســت .البته وقتی که او مرد17-16 ،
نفر از شاگردانش ادعای باب بودن کردند .مشهور
اســت که روسها این جریان را به راه انداختند
اما قضایا پیچیدهتر از این روایت است .خود باب
عبارتی دارد که به ما کمــک میکند که بتوانیم
منشا این جریان را بشناســیم .باب میگوید که
زمانی که در بوشــهر بودم با علمای بنیاسرائیل
مشهور بودم .حال ســوال پیش میآید که آقای
علی محمد شــیرازی در بوشــهر چه میکرده
است؟ داییهای او تجارتخانه داشتند و تجارت
تریاک داشــتند .البته در آن زمــان ،تریاک جز
صادراتهای عمده ایران بــود و خیلیها درگیر
این ماجرا بودنــد .ظاهرا آقای شــیرازی نیز در
آن تجارت خانه کار میکرده است و با یهودیان
بغدادی تجارت داشتند .پس به نظر میرسد که
آقای باب با یهودیان در ارتباط بوده است و آنان به
خوبی ظرفیتهای ایران را صد میکردند.

موسی حقانی:

کار به جایی رسیده است که باید بهایی بودن دولتآبادی را اثبات کنیم

ششمین جلسه از نشست «نقش روشنفکران در
مشروطه و پس از مشروطه» با حضور عالقهمندان زیر
نظر استاد موسی حقانی در حوز ه هنری برگزار شد .در
این نشست به ادامه مطالب جلسه قبل پیرامون فرقه
بابیه و پیروان آن پرداخته شد.

موســی حقانی در مقدمه صحبتهای خود ،درباره
عقایــد و آرا میرزا آقاخــان گفــت :میرزاآقاخان در
خانوادهای متولد شــد که اهل صوفیگری بودند .به
همین دلیل او به وحدت وجود اعتقاد داشت .مهمترین
اســاتید او مالجعفر ته باغ للعی و سید جواد شیرازی
اســت که هر دو اهل بابیه هستند و به همین دلیل بر
بابی شدن او بسیار موثر هستند .کرمان و اصفهان دو
کانون مهم بابیها و ازلیها اســت و میرزا آقاخان در
هر دو جا حضور داشته است .او در اصفهان با خانواده
دولت آبادی که به نوعی رهبر ازلیها به حساب میآید،
رفت و آمد دارد .علی محمد دولتآبادی میگوید که
وقتــی میرزااقاخان به اینجا آمــد ،در حیات روحی
جمعی موثر واقع شد .جالب است بدانید که بعضی از
منابع اشتباه میکنند و از میرزاآقاخان به عنوان یک
شهید و مبارز مسلمان نام میبرند در حالی که به گفته
بسیاری از اطرافیان او ،ایشــان تا آخرین لحظه بابی
مانده است .این شخصیت ،بر روی عقاید شیخ احمد
احسائی و سید کاظم رشتی بسیار حساس است.
وی ادامه داد :در مورد بابیها باید بگویم که بســیار
پنهانکار بودهاند و شــاید به همین دلیل اســت که

حتی اکنون نیز بر روی بابی بودن یک نفر شک وجود
دارد .اکنون کار به جایی رســیده است که باید اثبات
کنیم فردی مانند دولتآبادی اهــل فرقه بابیه بوده
اســت .دقت کنید که بســیاری از بابیها در روزنامه
اختــر متمرکز میشــوند و کار میکننــد .چاپخانه
اختر ،تاســیس مدارس ایرانیان و  ...از جمله محافل
تجمعی بابیها و ازلیها بوده است .آنان فعالیت بسیار
گستردهای در استانبول داشتند به گونهای که آن را
تبدیل به محفلــی برای این افراد کــرده بودند .افراد
بســیار زیادی در اختر مطلب مینوشتند .متاسفانه
بســیاری از مطالبی که آنان مینوشتند ،در پوشش
دین و اسالم قرار میگرفت ،به نجف میرفت و ذهن
علمای نجف را هم نســبت به ایــران ،قاجار و علمای
کشور آلوده میکرد.
موسی حقانی به نگاه بابیها نسبت به دیگر ادیان اشاره
کرد و گفت :کتاب هشــت بهشت ،شریعت «بیان» را
تعریف میکند .در این کتاب ،شــمولیت باب بر تمام
مذاهب را ذکر میکند و میگوید که این دین ،آیینی
است که تمام آیینهای دیگر را شامل میشود .اولین
ویژگی آیین باب این است که با تمام شرایط هماهنگ
است و ساده و کلی اســت .آنان اسالم و دیگر ادیان را
محصول شرایط جغرافیایی میدانند و اعتقاد دارند که
این ادیان فقط به دلیل جغرافیایی در یک منطقه به
وجود آمدهاند و به همین دلیل نمیتوانند شــمولیت
داشــته باشــند .در مقابل ،آیین باب را آیینی کلی

میدانند که بر همه ادیان شمولیت دارد .برای اثبات
ادعای خود مثال بسیار جالبی میزنند .میگویند آن
که بتپرست بوده است ،به دلیل شرایط اجتماعیشان
بوده است ،آن کس که ستارهپرست و خورشید پرست
است ،به این دلیل اســت که در بین آنان خورشید و
ستاره از اهمیت بسیاری برخوردار است .عالوه بر این،
دین حضرت موسی را برای اقوامی مناسب میداند که
دچار تشتت شدهاند.
این کارشناس و تاریخنگار معاصر بیان داشت :جالب
است که در مورد قوانین کنفسیوس میگوید که اگر
به قوانین این دین بنگرید میبینید که مناسب برای
قومی متمدن است که در هرج و مرج ،تحت اسارت و
ظلم باشند .حتی راجع به اسالم نیز میگوید که این
دین متناسب با اعراب و مناسب جغرافیای آنان است و
با همین توجیه ،موضوع حجاب را نیز میبندد .ویژگی
سوم بابیگری ،اقامه عدل اســت و ویژگی چهارم آن
شــروع از نقطه مبادی و اصالح علل ذاتیه است .آنان
اعتقاد دارند که ما باید ریشه مسائل را بشناسیم و آن
را خشک کنیم .برای مثال در مورد مساله زنا ،اعتقاد
دارند که باید برویم ریشه مســئله را پیدا کنیم و آن
را حل کنیم .بابیها ادعــا میکنند که آموزههای این
دین ،مشتمل بر آموزههای همه ادیان است .آنان حج
را زیارت بیت باب در شیراز و طواف گرد آن میداند.
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