
 درخشش زن اصیل 
در بستر علم و هنر

 جهان دانش آموزان نسل نو
در »مشق امشب« 

 با  کمک  هنرمندان
مسیر درست را  طراحی  کنیم

 قصه »تمام رخ« 
دغدغه همگانی است

لزوم تزریق بودجه کافی به 
صداوسیما در جنگ شناختی

گزارش میدانی»جام جم« از نمایشگاه 
بانوان تاثیرگذار که چهره واقعی بانوی 

ایرانی را بازنمایی کرده است

 گفت وگوی »جام جم«
با مهران نعمت اللهی

گفت وگوی »جام جم« با دبیرکل جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر

گفت و گوی »جام جم« 
با شیدا یوسفی، بازیگر

 عضو کمیسیون تلفیق مجلس 
ح کرد در گفت وگو با »جام جم«  مطر
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ــامــــه فــیــلــم و  ــ ــارن ــ ــه ک ــ نـــگـــاهـــی ب

گروه فرهنگ و هنر 

 سید محمد سلیمانی

مـــجـــمـــوعـــه ســـازی بـــا مــضــمــون 
دفاع مقدس در چند سال اخیر 
به وضوح نشان می دهد که گرچه 
ــران بــه لــحــاظ فنی  ــ سینمای ای
به ویژه در عرصه جلوه های ویژه 
ــای  ــرفــــت هــ ــشــ ــ ــی ــ مـــــیـــــدانـــــی پ
ــای فــنــی و  ــق چشمگیری داشــتــه ولـــی بـــه مـــوازات ایـــن ارت
تکنیکی به جز چند تجربه قابل توجه، تالش زیادی برای 

ارتقای کمی و کیفی تولیدات دفاع  مقدس نداشته است .
که به ویژه در عرصه مجموعه سازی،  آمارها نشان می دهد 
چند فیلم و مجموعه تلویزیونی ساخته شده یا در دست 
که یکی از آنها حتی قبل از پخش  نگارش و ساخت اســت 
تلویزیونی به داد کارنامه سینمای دفاع مقدس در فجر چهلم 
رسید و با نام »موقعیت مهدی« یکی از مهم ترین آثار درخور 
تأمل جشنواره فیلم فجر شد . ولی به نظر می رسد با توجه 
بــه ایــن کــه مــدت هــاســت شــاهــد نمایش فیلم و مجموعه 
جــدیــد دفـــاع مقدسی در سینما و تــلــویــزیــون نــبــوده ایــم، 
کیفیت، باید  دست اندرکاران تولید این آثار به شرط حفظ 

شتاب  بیشتری در تولید و آماده سازی آنها داشته باشند.
در  مجموعه  و  فیلم  تولید  هزینه های  چشمگیر  افزایش   
سینما و تلویزیون به ویژه در چند سال اخیر باعث حذف 
تولید ساالنه  برنامه های  از  از پروژه های پرخرج  بسیاری 
کــه هــر ســال شاهد افت  شــده اســت و همین باعث شــده 
کمی تولیدات نمایشی در این عرصه باشیم. در این بین، 
گران ایرانی با خون دل  که نسلی از سینما جایگاهی هم 
و تالش شبانه روزی برای فیلم و مجموعه سازی در عرصه 
دفاع  مقدس ایجاد کرده بودند، آرام آرام از دست می رفت 

که ایجاد ذائقه ویژه در مخاطبان سینما و تلویزیون  چرا 
همیشه و در همه حال نیازمند صرف زمان و هزینه فراوانی 
بوده است و حاال با توجه به کم کاری های چند سال اخیر در 
این عرصه، به وضوح شاهد تغییر سلیقه مخاطبان و دور 
گران چند  شدن آنها از مضامینی بودیم که گروهی از سینما

دهه برای ارتقای آنها تالش کرده بودند.
گـــزیـــده ای از آن در قالبی  ــه  ک  تــولــیــد مــجــمــوعــه عـــاشـــورا 
اپیزودیک به عنوان  فیلم بلند سینمایی با نام موقعیت 
مهدی در جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و نمایش 
که نسل  موفقی هم در سینمای ایران داشت، نشان داد 
بهره گیری  کنار  در  عرصه  ایــن  در  ایـــران  سینمای  جدید 
و  فنی  عرصه های  در  ایـــران  سینمای  جدید  امکانات  از 
و  شــخــصــیــت پــردازی  مضمون یابی،  عــرصــه  در  تکنیکی، 
ایجاد موقعیت های جدید دراماتیک سعی می کنند ضمن 
تالش برای پر کردن حفره های  به وجود آمده در سال های 
، حرف تازه ای برای گفتن داشته باشند و با عبور از مرز  اخیر
کلیشه ها و انتخاب شیوه های جدید روایی، روح تازه ای به 

کالبد نیمه جان سینمای دفاع  مقدس بدمند.

 

ــار خــبــرهــای  ــش ــت نــمــایــش مــوفــق مــوقــعــیــت مــهــدی و ان
از مجموعه های  تــعــدادی  آمــاده شــدن  از  امیدوارکننده 
که امیدوارم به زودی  تلویزیونی در دست تولید و نگارش 
که تولید  آنها فراهم شــود، نشان می دهد  امکان نمایش 
فیلم و مجموعه جدید در این عرصه به عنوان یک ضرورت 
کــه جــای خوشحالی و  بــه رسمیت شناخته شــده اســت 
کــه ضـــروری اســت با  امــیــدواری دارد. فقط یــادمــان باشد 
، با استفاده  توجه به هزینه های باالی تولید این قبیل آثار
از مستعدترین نیروهای جوان حاضر در این عرصه به ویژه 
در زمینه مضمون یابی و فیلمنامه به گونه ای عمل کنیم که 
ضمن جذب مخاطبان جدید، عالقه مندان همیشگی این 
سینما را هم به تداوم تولید آثار برتر در این عرصه امیدوار 
که هرگاه  این سال ها نشان داد  کنیم. تجربه های موفق 
در  مضمونی  گنجینه های  و  مستعد  انسانی  نیروهای  از 
امیدبخش  و  نتیجه چشمگیر  گرفته ایم  بهره  ایــن عرصه 
بوده است. از این پس به ویژه در عرصه سینما که نیازمند 
سرمایه گذاری بخش خصوصی هم هستیم، باید بتوانیم با 
کشف استعدادهای تازه و بهره گیری از جدیدترین امکانات 

روز و در دسترس در عرصه های فنی و تکنیکی، ضمن ایجاد 
جذابیت های بصری با بهره گیری از مضامین تازه و استفاده 
بیشتر از گنجینه های ادبی موجود در عرصه دفاع مقدس، 

زمینه را برای جذب مخاطبان بیشتر هم فراهم کنیم .
تولید فیلم و مجموعه با مضامین دفاع مقدسی، همواره  به 
کمک نهادهای دولتی و نظامی نیازمند بــوده و هست ولی 
فراموش نکنیم که با ایجاد جذابیت های تصویری و نمایشی 
و انتخاب درست مضمون و پرداخت جذاب شخصیت های 
دفاع مقدس، می توان بخش خصوصی را هم به سرمایه گذاری 
در این عرصه ترغیب کرد و مضمون دفاع مقدس را هم به عنوان 
یکی از گونه های اصلی و جذاب برای بخش خصوصی تبدیل 
کرد. در این بین ارتقای کیفی تولید مجموعه های تلویزیونی 
الف در عرصه دفاع مقدس هم می تواند در بین فعالیت های 
فعالیت های  مکمل  نــوعــی  بــه  و  کند  ذائــقــه ســازی  نمایشی 

سینمایی صورت گرفته در این عرصه باشد.
 به این ترتیب با ایجاد تعامل سازنده بین مجموعه سازی 
در تلویزیون و فیلمسازی در عرصه سینما - اتفاق مهمی 
که در جشنواره چهلم رخ داد - می توان امیدوار بود که با 
متمرکز کردن امکانات موجود در همه عرصه ها و به ویژه 
حمایت صداوسیما از فعالیت های سینمایی صورت گرفته 
در این عرصه، به سطحی از ارتقای کمی و کیفی در عرصه 
که  فیلم  و مجموعه سازی در عرصه دفاع مقدس برسیم 
برگزاری ساالنه جشنواره فیلم دفاع مقدس هم به یک نیاز 
ضــروری و اساسی تبدیل شــود. در این بین ایجاد انگیزه 
در میان فیلمنامه نویسان برای پرداختن به اقتباس های 
موفق ادبی در قالب یکی از جوایز جشنواره دفاع مقدس 
گونه ای  ،  می تواند ضامن ایجاد  یا عرصه های رقابتی دیگر

قوی و پرمخاطب در عرصه سینما و تلویزیون باشد.

رویکرد

هنر همواره تالش دارد تا وجهه عمومی خود را به نمایش بگذارد و در این راه برای 
گروه فرهنگ و هنر 

محمود نورایی

جذب مخاطب بیشتر از سایر رسانه های دیگر استفاده می کند. هنر نمایش پس از 
انقالب به خاطر گسست فرهنگی ایجاد شده و پس از آن وقوع جنگ تحمیلی که بسیاری از مسائل فرهنگی را 
به سمت خود سوق داد از اوایل دهه70 شمسی شروع به بازسازی خود بر اساس شاخصه های مختلف و در 
ابعاد خاص برای جلب مخاطبان بیشتر کرد. به عنوان مثال، امروز شاید کمتر بتوانید پوستر و بروشوری از یک 
تئاتر را  که در دهه 60 اجرا شده پیدا کنید، زیرا گرچه در اواخر دهه40 و پس از آن در دهه50 با کم شدن فاصله 
هنرمندان تئاتر و تجسمی، پوسترهای بسیاری از سوی هنرمندان نامی هنرهای تجسمی برای نمایش های 
روی صحنه، خلق شد اما این امر پس از انقالب و در دهه60 کامال فراموش شد و حتی نیاز آن هم برای گروه های 
نمایشی احساس نمی شد. اما از دهه70 شمسی با تمام شدن جنگ و ثبات اجتماعی به وجود آمده، رویکرد 
دوباره ای برای جذب مخاطب برای تئاتر صورت گرفت، جامعه تئاتری دریافت که باید فضای موجود را دگرگون 
کرد و به سمت نوعی زیباشناسی جدید در عرصه تئاتر رفت. این موضوع از طراحی پوستر و بروشور آغاز و تا 
، عکاسی تئاتر و استفاده از بازیگران شناخته شده در میان مردم بیشتر شد.  طراحی های صحنه، لباس و نور
این توجه به ابعاد زیبایی شناسی همراه با ظهور نسل جدیدی از هنرمندان تئاتر بود که از جامعه دانشگاهی 
وارد فضای حرفه ای تئاتر شدند و چون تعامل آنها در دانشگاه با هنرمندان سایر رشته های هنری بیشتر بود، 

تالش کردند به هنر نمایش رویکردی تازه و زیبا داشته باشند.
تمام این رویکردها که در جای خود صحیح و حتما دارای نقصان هم بودند تا آغاز دهه90 شمسی توانستند 
آثار قابل توجهی را راهی صحنه تماشاخانه ها کنند و نوعی زایش جدید در تئاتر پدید آورند اما یکباره در دهه90 
که مسائل مختلفی از جمله بحران های اقتصادی، تحریم ها، نبود  کمتر شد  موضوع زیباشناسی در تئاتر 
سیاستگذاری فرهنگی، کم شدن زایش علمی درون دانشگاه  ها و فاصله گرفتن هنرمندان تئاتر و تجسمی 

موجب شده تا این دستاوردهایی که باید روند رشد و تعالی را طی می کردند به فراموشی سپرده شوند.
کمتر به طراحی و  گروه های نمایشی به خاطر بسیاری مسائل از جمله مشکالت مالی،  که  امــروز شاهدیم 
چاپ پوستر و بروشور دست می زنند. طراحی صحنه درحال حذف شدن از تئاتر است. از سوی دیگر چند 
ک کرده است. حتی  اجرایی بودن سالن های نمایش، موضوع طراحی دکور را از حافظه گروه های نمایشی پا
این روزها عکاسی تئاتر نیز که به عنوان عاملی برای تبلیغ تئاتر محسوب می شود به دلیل حفظ شرایط موجود 
هنر نمایش به حداقل خود نزدیک شده است. در جمع بندی این موارد باید به این موضوع اشاره کرد که 
، باید مکانی باشد تا بتواند محلی برای این تبادالت فرهنگی باشد و عالوه بر هنرمندان  جشنواره تئاتر فجر
تئاتری، زمینه حضور هنرهای دیگر را فراهم کند اما شاهدیم در این دوره برخالف سال های گذشته بخش 
نمایشگاهی پوستر و عکس تئاتر از جشنواره چهل و یکم بدون هیچ توضیحی حذف شده است که به طور قطع 

این موضوع بر روند تعامل هنرمندان تئاتر و تجسمی در آینده تاثیرگذار خواهد بود.
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تضمین ارتقای کیفی آثار دفاع مقدس در تعامل سیما و سینما  

رسانه
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فقدان تعامل هنرمندان تئاتر و تجسمی در جشنواره فجر 

؛ پرشور  و  پررونق جشنواره بین المللی  تئاتر فجر
چهل ویکمین دوره جشنواره به گواه آمار


