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حکمت 309

از فراست و گمان افراد باايمان 

برحذر باش�يد، زيرا خدا حق را 

بر زبان )و فکر( آنه�ا قرار داده 

است.

احمدرض�ا دروي�ش كارگ�ردان فيل�م »رس�تاخيز« 
با بي�ان اينکه م�ن به آق�اي جنت�ي گفتم »به دس�ت 
بري�ده حض�رت عب�اس)ع( اي�ن كار را نکني�د«، 
عن�وان ك�رد: در زم�ان توقي�ف حت�ي ي�ك نف�ر از 
وزارت ارش�اد ب�ه من زن�گ ن�زد بگويد چ�ه  كار كنم.  
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، احمدرضا درويش كارگردان 
فیلم س��ینمايي رس��تاخیز در برنامه  تلويزيوني هفت خطاب به 
حسن روحاني گفت: آقاي رئیس جمهور! از چرخه قدرت جوري 

كنار نرويد كه مشكل رستاخیز حل نشده باقي بماند. 
درويش درباره وضعیت اكران فیلم سینمايي رستاخیز گفت: من 
همین جا از شخص آقاي رئیس جمهور به  عنوان يك شهروند 
درخواست مي كنم به  بركت اين ايام، نه به  خاطر من، به  خاطر 
دل سوخته مردم و عوامل از ايشان استدعا مي كنم، مي گويم كه 
»ما در شادي شما در پیروزي انتخابات شركت كرديم اما شما 
ما را عزادار كرديد، از چرخه قدرت جوري كنار نرويد كه مشكل 

رستاخیز حل نشده باقي بماند.« 
او همچنین اظهار داش��ت: از روز تصمیم به ساخت رستاخیز 
هفت وزير ارشاد عوض شده و 10سال ساخت آن طول كشید 
و چهار سال است كه توقیف اس��ت، اما من هنوز هستم، اين 
حتماً يك امتحان الهي است و به نظرم اين سرنوشتي است كه 
مقدر است. گفتند »اين فیلم  استاندارد باشد«، گفتند »پول 
نداريم«، گفتم »نگران نباشید خیمه امام حسین علیه السالم 
برپا مي شود«؛ فیلم  با سرمايه گذاري داخلي و خارجي ساخته 
و در جشنواره فجر س��ي ودومین رونمايي شد و خیلي جايزه 

دريافت كرد. نمي خواس��تیم در بخش رقابتي ش��ركت كنیم 
اما اصرار دبیران جش��نواره باعث حضور ش��د. تدارك بسیار 
وسیعي صورت گرفت كه فیلم به دست مظلومین شیعه برسد. 
اين فیلم زيرزمیني س��اخته نشده اس��ت. من به  عشق مردم 
ايران پدر معنوي اين فیلم شدم. وقتي فیلم را از اكران پايین 
كشیدند من در جريان نبودم، به وزير وقت گفتم »اگر فیلم هر 
فیلمسازي بود به همین راحتي فیلم را پايین مي كشیدند؟«، 
به من اجازه صحبت نمي دادند، من فقط سؤال مي كنم  كه »چه  
كسي بايد از هويت ما صیانت كند؟!«، مقام معظم رهبري در 
مالقات خصوصي من را احضار كردند و گفتند »تو بر باور خود 
استوار باش«. من به آقاي جنتي گفتم »به دست بريده حضرت 
عباس)ع( اين كار را نكنید«، يك نفر از دفتر وزير به من زنگ 

نزد بگويد چه  كار كنم. 
طبق آخرين اخبار و شنیده ها گويا قرار است فیلم سینمايي 

رستاخیز در شبكه نمايش خانگي وارد شود.

احتمال انتشار »رستاخيز« در شبکه نمايش خانگي 
درويش: علي جنتي را به دست بريده حضرت عباس)ع( قسم دادم و گفتم اين كار را نکنيد

 برگزاري نمايشگاه »سماع سرخ«
در موزه هنرهاي معاصر فلسطين

انق�اب  تجس�مي  هنره�اي  انجم�ن  مديرعام�ل 
و دف�اع مق�دس از برگ�زاري آث�ار منتخ�ب پرچ�م 
داد.  خب�ر  صف�ر  و  مح�رم  م�اه  وي�ژه  كتيب�ه  و 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي انجمن هنرهاي تجسمي 
انقالب و دفاع مقدس، محمد حبیبي مدير عامل اين انجمن با اعالم 
اين خبر گفت: به مناسبت ايام س��وگواري سید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و ياران باوفايش و با هدف ترويج و 
اشاعه كاالهاي هنري مناسب هیئت و تشكل هاي مذهبي نمايشگاه 
سماع س��رخ در موزه هنرهاي معاصر فلس��طین آماده میزباني از 
عالقه مندان به هنر عاشورايي است. وي با اشاره به اين مطلب كه 
فضاي شهر و نوع تبلیغات شهري ويژه ايام و مناسبت هاي مذهبي 
علي الخصوص ماه محرم جاي كار بس��یار زيادي دارد، افزود: اين 
نمايش��گاه در وهله اول به منظور ارائه آثار هنري و باكیفیت براي 
عموم مردم طرح ريزي ش��ده اس��ت كه عالقه مندان مي توانند با 
حضور در اين نمايشگاه از اين آثار برتر حوزه پرچم و كتیبه بازديد 
نمايند. همچنین آثار اين نمايشگاه اين ظرفیت را دارد كه ارگان ها، 
س��ازمان ها و اداره هاي مختلف و گوناگون براي فضا سازي اماكن 

مورد نظر خود از اين آثار باكیفیت و مطلوب هنري بهره ببرند. 
نمايشگاه سماع سرخ تا هشتم مهرماه در موزه هنر هاي معاصر 
فلسطین از س��اعت 10 صبح تا 18 عصر میزبان عالقه مندان 
خواهد بود. موزه هنرهاي معاصر فلسطین در خیابان بزرگمهر 

تقاطع خیابان برادران شهید مظفر قرار دارد.  
...........................................................................................................
»بدون توقف« در طرح شبهات جوانان 

موفق عمل كرده است
نماينده مجلس شوراي اس�امي با بيان اينکه رويه برنامه 
بدون توقف در پاسخگويي به ش�بهات عالي است، به اين 
نکته اش�اره كرد كه قطعًا جوانان به فضاي�ي احتياج دارند 
تا با اعتمادس�ازي كامل به سؤاالت ش�ان پاسخ داده شود. 
»محمدج��واد كولیوند« نماين��ده مردم ك��رج در مجلس در 
خصوص طرح موضوع واليت فقیه در برنامه بدون توقف گفت: 
من قسمت هايي از اين برنامه را ديدم و به نظرم صراحت در طرح 
سؤاالت و پاسخگويي به شبهات در خصوص موضوع واليت فقیه 

در اين برنامه بسیار عالي بود. 
وي همچنین تصريح كرد: در جهان امروز و با توجه به س��ؤاالتي 
كه در ذهن مردم وجود دارد قطعاً چنی��ن برنامه هايي نیاز اصلي 
است. جامعه نیاز دارد تا در خصوص مباني اساسي و پايه اي دين و 
حكومت اسالمي اصول مختلف را بشناسد و سؤاالت خود را مطرح 

كند تا درگیر رسانه هاي خارجي و موج مسائل خارجي نشود.  
...........................................................................................................

فرهنگسراي رسانه برگزار مي كند
برپايي مجلس عزاي »جلوه حسين)ع(«

سرپرست فرهنگسراي رس�انه از برپايي مراسم عزاداري 
»جلوه حس�ين)ع(« با حض�ور اهالي رس�انه و فرهنگ با 
همکاري معاونت ام�ور مطبوعاتي و اطاع رس�اني وزارت 
فرهنگ و ارش�اد اس�امي در اين فرهنگس�را خب�ر داد. 
همزمان ب��ا ايام عزاداري س��رور و س��االر ش��هیدان حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین)ع( و ي��اران باوفاي��ش، مه��دي محمدي 
سرپرست فرهنگسراي رس��انه از برگزاري مراسم عزاداري با 
حضور اهالي رسانه و فرهنگ خبر داد و گفت: مراسم عزاداري 
»جلوه حسین)ع(« همزمان با ماه محرم در روزهاي سه شنبه 
دوم، چهارشنبه سوم و پنج شنبه چهارم مهر ماه از اذان مغرب در 
فرهنگسراي رسانه برگزار مي شود و از اصحاب رسانه و فرهنگ 

براي حضور در اين برنامه دعوت به عمل آمده است. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه جزئی��ات اي��ن مراس��م ع��زاداري عنوان 
كرد: حجت االس��الم رضا غالمي م��درس حوزه و دانش��گاه و 
حجت االس��الم حبیب رضا ارزان��ي رئیس س��تاد هماهنگي 
كانون هاي فرهنگي- هنري مساجد كشور سخنرانان ويژه برنامه 

»جلوه حسین)ع(« خواهند بود. 
محمدي اظهار كرد: برپايي نماز جماعت مغرب و عشا، قرائت 
زيارت عاش��ورا و ذكر مصیبت و مداحي توس��ط مداحان اهل 
بیت)ع( از ديگر بخش هاي مراسم عزاداري »جلوه حسین)ع(« 
خواهد بود. فرهنگسراي رس��انه در خیابان پاسداران، خیابان 
ش��هید گل نبي، خیابان ش��هید ناطق نوري، می��دان قبا واقع 

شده است.

فرزین   ماندگار     دیده بان

رئيس سازمان هنري و امور سينمايي دفاع مقدس در گفت وگو با »جوان«:

 بخش دولتي سينما 
توجهي به سينماي دفاع مقدس ندارد

سريال الف ويژه صياد شيرازي و سريال شهيد باقري در دست توليد است

س��ينماي دفاع مقدس، سينماي 
پرهزينه اي اس��ت كه ع��اوه بر 
هزينه توليد نياز هاي لجستيكي 
دارد. تهيه كننده ها هميشه دغدغه 
دس��تيابي به تجهي��زات را دارند

فوران ابتذال 
 سازمان سينمايي بايد درباره ساخته شدن آثار ضعيفي چون »شاه كش« 

پاسخگو باشد
    افشين عليار

فیلم مبتذل فقط مختِص سینماي كمدي نیست بلكه اين 
واژه براي تمامي ژانرها كاربرد دارد، اگر چه فیلم »در مدت 
معلوم« اولین اثر سینمايي وحید امیرخاني در ژانر كمدي 
نیز يك مبتذل تمام عیار به حساب مي آمد اما »شاه كش« 
كه اين روزها اكران شده اس��ت قطعاً يك اثر مبتذل ديگر 
است كه جايي در سینما ندارد زيرا هر جور به آن نگاه كنید 

نمي تواند يك فیلم سینمايي باشد. 
چند بازيگر دور هم جمع ش��ده اند و ديالوگ مي گويند و 
قطعاً خودش��ان هم نمي دانند موضوع از چه قرار اس��ت، 
60دقیقه از فیلم مي گذرد و مخاطب هنوز گیج و مبهوت 
اس��ت كه اين چند بازيگر مي خواهند چه بگويند، اساساً 
نمي ش��ود ضعف فیلم را در عناصر مختل��ف تفكیك كرد 
زيرا ش��اه كش از ايده يا طرح تا اجرا با ضعف هاي عجیبي 

مواجه است. 
واقعاً جاي سؤال دارد كه فیلمس��از چگونه به اين حجم از 
ندانستن رسیده يا با چه نگرِش سینمايي اين فیلم را ساخته 
است. ش��اه كش بیش از آنكه يك فیلم سینمايي باشد يك 
شوخي بي مزه با مخاطب است. هیچ نكته مثبتي در آن ديده 
نمي شود كه قابل تحلیل باشد، ابتذال نگرشي فیلمساز در 

نما به نماي فیلم قابل احساس است. 
فیلم به هیچ به عنوان نمي تواند مخاطبش را نگه دارد چراكه 
تا پايان اطالعاتي در اختیار مخاط��ب نمي گذارد، با كوه و 
برف و يك هتل قطعاً نمي شود يك فیلم حادثه اي يا معمايي 
س��اخت. يك جنازه زن داريم كه در كوه پیدا ش��ده است. 
شوهر زن ُمرده كه دلیل مرگش هم مشخص نمي شود چند 
نفر را در هتل گروگان مي گیرد، چرا؟ نمي دانیم! بازيگران 
فیلم كه بدترين بازي كارنامه شان اس��ت انگار ديالوگ ها 
را از روي كاغ��ذ مي خوانن��د يا بداهه ديال��وگ مي گويند؛ 
ديالوگ هايي ك��ه بي ربط و بي منطق اس��ت، منصور چند 
نفر را گروگان گرفته كه يك پلیس درجه دار و س��رباز هم 
حضور دارند، منصور اسلحه اش را به سمت سرباز گرفته و 
بعد از چند دقیقه منصرف مي شود و به سرباز مي گويد برو، 
سرباز برمي گردد به منصور مي گويد مي خواهي دست همه 
را ببندم؟ و منصور هم قبول مي كند، چند سكانس جلوتر 
س��رباز مي خواهد منصور را بكش��د. چرا؟ نمي دانیم! آيدا 
چیزهايي از مارال همسر فوت شده منصور تعريف مي كند 
اما هیچ كدام واقعي به نظر نمي رس��ند، چ��را؟ نمي دانیم! 

پلیس جوان در يك س��كانس ب��راي رهاي��ي از مخمصه 
مي گويد جنازه زن نیست بلكه مرد است، همان لحظه كات 

مي خورد و داستان ادامه پیدا مي كند، مگر مي شود! 
منصور به دام مي افتد و اس��لحه از او گرفته مي شود، بعد از 
چند دقیقه منصور چیزي از جیب��ش در مي آورد و مدعي 
مي شود در كوله پشتي اش تي ان تي دارد! در سكانس هاي 
آخر دختري كه به هتل برگشته اس��ت دستانش باز است 
اما در نماي بعد دس��تانش بسته اس��ت، چه كسي دستان 

او را بسته؟ 
آيا فیلم منشي صحنه نداش��ته؟ اصاًل شاه كش يعني چه؟ 
چه چیزي در جیب آن دختر جوان بود كه به آن شاه كش 
مي گويند؟ مخاط��ب بايد در اينترنت جس��ت وجو كند تا 
بفهمد شاه كش يك اسلحه كوچك است كه فقط يك تیر 
دارد كه براي افراد سیاس��ي مهم به كار م��ي رود، واقعاً راه 

ديگري براي كشتن منصور وجود نداشت؟ 
فیلم با چرا ها و عالمت سؤال هاي متعددي سروكار دارد 
و از سوي ديگر از نداشتن فیلمنامه، روايت، لحن، فرم، 
بازيگري و كارگرداني رنج مي برد. هیچ كدام از بازيگران 
نتوانستند قس��متي از هنرش��ان را به نمايش بگذارند. 
هادي حجازي فر كه مثل همیش��ه بدخلق و بي اعصاب 
با همان شیوه همیش��گي اش ديالوگ مي گويد و مهناز 
افش��ار كه فقط چند ديالوگ مي گويد آن هم با سختي 
انگار ديگر ت��وان بازي كردن ن��دارد، مخاطب قبل از به 
پايان رسیدن فیلم سالن سینما را ترك مي كند، سازمان 
سینمايي بايد پاسخگو باش��د كه چرا چنین فیلم هايي 
بايد ساخته يا اكران ش��وند و با توجه به قیمت 20هزار 
توماني بلیت سینما چرا مخاطب بايد وقت و پولش را با 

ديدن شاه كش هدر بدهد.

 كتابي درباره»نقوش سقانفارهاي مازندران«
برگزيده كتاب سال عاشورا شد

كتاب »نقوش س�قانفارهاي مازندران از كتب چاپ س�نگي دوره 
قاجار« اثر محمدرضا شريف زاده و نسيم رمضان پور در سومين دوره 
جايزه كتاب سال عاشورا در رشته پژوهش هنر اثر برگزيده شد. 
به گزارش مهر، در رشته پژوهش هنري اين دوره از كتاب سال عاشورا 
كتاب »نقوش سقانفارها مازندران از كتب چاپ سنگي دوره قاجار« اثر 
مشترك محمدرضا شريف زاده و نسیم رمضان پور به عنوان اثر شايسته 
تقدير انتخاب شد. اين كتاب در زمستان س��ال گذشته )139۷( با 
شمارگان 500 نسخه، 204 صفحه و بهاي 30هزار تومان توسط نشر 

آواي هدهد در دسترس مخاطبان قرار گرفته بود. 
سقانفارها نمونه اي از معماري بومي و به مثابه شاخص هويت فرهنگ 
و تاريخ مازندران هستند. مازندران از معدود سرزمین هايي است كه 
هم در جهان اساطیري  اش نشان ويژه اي دارد و هم در جهان واقعیت 
از نام و اعتبار برخوردار اس��ت. اين بناهاي مذهبي يادماني آيیني و 
تاريخي بوده اند كه در دوره قاجار تصويرگري شده اند. تحلیل نقوش 
اين مكان هاي مقدس حكايت از آن دارد كه اين نقوش از دو منبع مهم 

ديني و اسطوره اي نشئت مي گیرند و اين تعدد نقوش، نشان دهنده 
توجه مردم اين خطه به هويت ملي و ديني آنهاست. نقوش بي شمار 
و طرح هاي گوناگوني س��قانفارها با توجه به مضامین، به دو دس��ته 
مذهبي و غیرمذهبي قابل دسته بندي  هستند. نويسندگان در اين 
كتاب به پیدايش مضامین، مفاهیم و خاستگاه نقوش وتبیین رابطه 
آنها با كتب چاپ سنگي دوره قاجار پرداخته اند. براي دستیابي به اين 
منظور ابتدا با انتخاب چند نمونه از سقانفارها نقوش آنها دسته بندي 
و مضامین آنها طبقه بندي مي شوند و براي كشف مفاهیم مستتر در 
آنها مورد تجزيه و تحلیل قرار مي گیرند. استفاده از سقانفارها به عنوان 
مكاني جهت برگزاري مراسم عزاداري در ماه محرم به ياد واقعه عاشورا 
و ياران امام حسین)ع( و تشنگي لب ياران امام و حضرت ابوالفضل)ع( 

به عنوان سقاي دشت كربال تا به امروز تداوم داشته است. 
رويكرد تحقیق ساختاري است، يعني سقانفار به عنوان يك واحد در 
برگیرنده اجزای متفاوتي است كه معاني بي شماري در آنها مستتر 
است و دسته هايي از اين روابط است كه با هم تلفیق شده و معاني را 
پديدار مي سازند. تأكید اين كتاب عالوه بر تحلیل معاني و مضامین 
نقوش، به ارتباط آنها با فرهنگ و اعتقادات حاكم بر جامعه نیز است، 
لذا تمامی مؤلفه هاي هويت ساز از جمله مذهب، اساطیر، افسانه ها 
و هنر عامه پس��ند منطقه و ارتباط آنها با خلق اين آثار مورد توجه 
قرار گرفته اند. در واقع هر يك از اين نقوش به عنوان يك واحد، كل 
نظام ساختاري يك سقانفار را شكل داده اند كه در وراي اين ساختار 

نظامي، فرهنگي و مفهومي قابل مشاهده است. 
رواج تعزي��ه و ش��بیه خواني در دوره قاجار، اصلي تري��ن علت برپايي 

سقانفارها بوده و نقوش آنها نیز برگرفته از متون تعزيه است.

    ادبیات

 پس گرفتن يك جايزه ادبي
به  دليل حمايت از فلسطين

جايزه ادبي »نلي زاكس« آلمان از اعطاي جايزه نقدي به »كاميا شمسي« 
برنده امسال اين رويداد ادبي به دليل فعاليتش عليه اسرائيل خودداري كرد. 
به گزارش ايس��نا به نقل از اينديپندنت، جايزه ادبي »نل��ي زاكس« كه به نام 
 ش��اعر آلماني برنده نوبل برگزار مي شود، امس��ال »كامیال شمسي« نويسنده 
بريتانیايي- پاكس��تاني را به عنوان برنده نهايي خود اعالم كرده بود اما پس از 
چند روز و در تصمیمي عجیب هیئت داوران آلماني اين جايزه ادبي اعالم كرد 
به سبب نقش اين نويسنده در بايكوت اس��رائیل و فعالیت هايش در حمايت از 
مردم فلسطین از تصمیم خود صرف نظر كرده  و جايزه 15هزار يورويي را به اين 
نويسنده نخواهد داد. هیئت داوران جايزه »نلي زاكس« دو هفته پیش »كامیال 
شمسي« را برنده نهايي خود اعالم كرده و او را به عنوان نويسنده اي توصیف كرده 
بود كه میان جوامع پیوند برقرار مي كند، اما زماني كه از فعالیت هاي سیاسي او 

باخبر شده، زير رأي اولیه خود زده است. 
بنا بر اعالم، جايزه ادبي »نلي زاكس« به ياد شاعر برنده نوبل توسط شهر دورتموند 
آلمان به نويسندگاني تعلق مي گیرد كه در جهت ايجاد و بهبود ارتباط فرهنگي 
میان افراد فعالیت مي كنند و »می��الن كوندرا« و »مارگارت ات��وود« از جمله 
برندگان مطرح پیشین آن هستند. »كامیال شمسي« كه از جمله نويسندگان 
حامي بايكوت فرهنگي اسرائیل اس��ت در واكنش به اين تصمیم عجیب گفت، 
جاي اندوه و تأسف بسیار فراواني اس��ت كه هیئت داوران تسلیم فشارها شده و 
نام نويسنده اي را حذف كرده كه در جهت آزادي وجدان و بیان فعالیت مي كند. 
»كامیال شمسي« كه سال گذشته براي نگارش رمان »آتش خانگي« موفق به 
كسب جايزه 30 هزار پوندي ادبیات داستاني زنان شده، همچنین فاش كرد كه 

شهر دورتموند آلمان از انتشار بیانیه او خودداري كرده است.

   محمدصادق  عابديني
س�ينماي دفاع مقدس يکي از دستاوردهاي 
فرهنگ�ي و هن�ري جن�گ تحميلي اس�ت؛ 
سينمايي كه فرهنگ آن متعلق به كشورمان 
و در دنيا بي نظير است. هم اكنون چند نهاد و 
ارگان فرهنگي در حوزه سينماي دفاع مقدس 
فعال هستند كه برخي از آنها براي عموم مردم 
نام هاي آشنايي به شمار مي آيند و برخي مانند 
»سازمان هنري و امور سينمايي دفاع مقدس« 
شايد كمتر شناخته شده باشند. »جوان« در 
گفت و گو با س�ردار علي اصغر جعفري رئيس 
سازمان هنري و امور سينمايي دفاع مقدس، 
به فعاليت هاي اين س�ازمان پرداخته اس�ت. 
 ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس، 
اهمي�ت س�ينماي دفاع مق�دس در 
چيست كه برايش سازمان سينمايي 

تشکيل شده است؟
راجع به س��ینماي دفاع مقدس بايد گفت اين 
س��ینما داراي ظرفیت فوق العاده و ارزشمندي 
است. در همه دنیا ژانر جنگ وجود دارد، اما تفاوت 
سینماي دفاع مقدس با اين ژانر در نگاه انساني 
و دور ب��ودن آن از جنگ طلب��ي و جنگ جويي 
اس��ت. بحمداهلل در چهار دهه اي كه سینماي 
دفاع مقدس فعالیت داشته، توفیقات زيادي به 
دست آورده است و مردم نیز هر وقت فیلم خوبي 
در اين سینما تولید شده از آن استقبال كرده اند، 
به طوري كه آثار س��ینماي دف��اع مقدس جزو 

پرفروش ترين آثار سینمايي هستند. 
 مردم شايد كمتر از س�ازمان هنري و 
امور س�ينمايي دفاع مقدس ش�نيده 
باشند، از فعاليت هاي سازمان بگوييد.

تولید فیلم در س��ینماي دفاع مقدس مس��تلزم 
حمايت و پشتیباني نیروهاي مسلح است و ارتش، 
سپاه و ناجا، هر كدام ظرفیت هايشان را در اختیار 
هنرمنداني كه قصد تولید فیلم دارند قرار مي دادند. 
از س��ال 93- 92 براي هماهنگي چنین اقداماتي 
ذيل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس، سازمان هنري 
و امور سینمايي دفاع مقدس شكل گرفت كه ابتدا 
در چارچوب معاونت هنري بنیاد فعالیت مي كرد 
و سپس به عنوان سازمان مستقلي زير مجموعه 
بنیاد حفظ آثار، با مأموريت سیاستگذاري راهبري 
س��ینماي دفاع مقدس، هماهنگي بین بخش ها، 

حمايت از تولید و كمك به هنرمندان براي تسهیل 
تولید آثار دفاع مقدس فعالیت مي كند. 

 پس وظيفه اصلي سازمان سينمايي 
دف�اع مق�دس پش�تيباني از توليد 

سينماي دفاع مقدس است؟
هم پشتیباني و هم سیاستگذاري. ما در هماهنگي 
میان مجموعه ه��ا گام هاي خوبي برداش��ته ايم و 
در نظارت نیز با همكاري وزارت ارش��اد اقدامات 
خوبي در دست اجراس��ت. اقدامات براي كاهش 
هزينه هاي تولید فیلم هاي دفاع مقدس نیز يكي 
از فعالیت هاي سازمان است. هم اكنون »شوراي 
حمايت و پش��تیباني از تولید فیلم و سريال دفاع 
مقدس« به رياس��ت س��ردار عبداللهي در ستاد 
كل نیروهاي مس��لح تشكیل ش��ده كه با حضور 
صاحبنظران و كارگردانان ش��اخص ب��ه ارتقاي 
سینماي دفاع مقدس و كاهش هزينه هاي تولید و 
آسیب شناسي سینماي دفاع مقدس مي پردازد. 

 سازمان در زمينه توليد چه اقداماتي 
داشته است؟

مأموريت ما در حوزه تولید تعريف نشده است، ولي 
بنا بر ضرورت كمك به سینماي دفاع مقدس چند 
فیلم و سريال در دستور كار تولید قرار گرفته كه از 
آن جمله سريال و فیلم سینمايي شهید سرلشكر 
باقري به تهیه كنندگي سیدعلیرضا خاتمي است 
كه اكنون تیم پژوهش آن در حال كار هس��تند. 
يك سريال الف ويژه نیز در دست تولید داريم كه 
زندگي سپهبد ش��هید علي صیاد شیرازي است. 
سیناپس اين سريال آماده شده است. تهیه كننده 
آن محمدرضا شفیعي است و فرهاد توحیدي در 
حال نگارش فیلمنامه است، اما هنوز كارگردانش 
مشخص نشده اس��ت. در كنار اينها، سال گذشته 
جش��نواره فیلم كوتاه دفاع مق��دس و مقاومت، 
»رس��ام« را برگزار كرديم كه تا چن��د روز آينده 

فراخوان دومی��ن دوره آن برگزار مي ش��ود. اين 
جشنواره با اس��تقبال خوب بین المللي همراه بود 
و نزديك هزارو300 اثر خارجي به آن ارسال شد. 
جشنواره »فانوس« كه يك جش��نواره فرهنگي 
شامل رشته هاي فیلم، موسیقي، راديو و تلويزيون 
و تجسمي مي شود نیز امسال سومین دوره آن در 
استان البرز برگزار خواهد شد. تمركز اين جشنواره 
كه باز هم موضوع دفاع مق��دس را دنبال مي كند 

معطوف به تولیدات استان هاست. 
 به وظيفه آسيب شناس�ي س�ينماي 
دفاع مقدس اشاره كرديد، مهم ترين 
آسيبي كه س�ينماي دفاع مقدس را 

تهديد مي كند، چيست؟
س��ینماي دفاع مقدس، س��ینماي پرهزينه اي 
اس��ت كه ع��الوه ب��ر هزين��ه تولی��د نیاز هاي 
لجستیكي دارد. تهیه كننده ها همیشه دغدغه 
دستیابي به تجهیزات را دارند. ما تالش كرده ايم 
تس��هیل كننده باش��یم و با كوتاه كردن فرايند 
كار و كاهش هزينه به تولید كمك كنیم، البته 
بررسي هاي ما در حوزه آسیب شناسي سینماي 

دفاع مقدس بسیار عمیق و گسترده است. 
 زماني اعام شده بود كه بايد نزديك 
13درصد از توليد س�االنه سينما به 
توليد آث�ار دفاع مق�دس اختصاص 
پيدا كند، اما اين اتف�اق نيفتاد، چرا 
روند توليد س�ينماي دف�اع مقدس 

دچار تنزل شده است؟
نس��بت به س��ینماي دف��اع مق��دس در حوزه 
تصمیم س��ازي اتفاقي صورت نمي گیرد. حجم 
تولید سینماي دفاع مقدس از حدود 1۷درصد 
در دهه های 60 و ۷0 ب��ه حدود ۷درصد در دهه 
90 رسیده است. دوستان سیاستگذار در بخش 
دولتي سینما توجهي به سینماي دفاع مقدس 
ندارن��د. اقداماتي نیز كه در اين س��ینما صورت 
مي گیرد مرب��وط به بخش هاي خارج از ارش��اد 
و سازمان سینمايي اس��ت، البته انتظار داريم با 
حضور حسین انتظامي در س��ازمان سینمايي 
توجه به سینماي دفاع مقدس بیشتر شود، ولي 
شرايط فعلي اصاًل رضايت بخش نیست. چندين 
دهه از پاي��ان جنگ جهان��ي دوم مي گذرد، اما 
كش��ورهاي مختلف به صورت منظ��م در حال 
س��اخت فیلم با موضوع جنگ جهاني هستند. 
اين در حالي است كه به گفته مقام معظم رهبري 
دفاع مقدس يك گنجینه بزرگ است كه مي شود 

سال ها از زواياي مختلف به آن پرداخت. 
 ب�ه نظ�ر مي رس�د در ح�وزه توليد 
س�ينماي دف�اع مق�دس ش�اهد 
موازي كاري نيز هستيم، آيا سازمان 
سينمايي دفاع مقدس تصميمي براي 

رفع اين موازي كاري ها دارد؟
كارگروهي ذيل ش��وراي حمايت و پش��تیباني از 
تولید فیلم و سريال دفاع مقدس براي از بین بردن 
موازي كاري ها و جلوگی��ري از انجام امور تكراري 
تشكیل شده است كه اولین جلسه آن در روزهاي 
آينده و پس از هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد. 
اين شورا شامل نهاد هاي فرهنگي مي شود كه در 

سینماي دفاع مقدس فعالیت دارند.


