
از س�وی دبی�ر مس�ابقه »چه�ل س�ال چه�ل 
فیل�م«، هی�أت داوران بخ�ش فیل�م کوت�اه 
ای�ن مس�ابقه س�ینمایی معرف�ی ش�دند.

  به گ��زارش فارس به نق��ل از روابط عمومی »چهل 
سال چهل فیلم«، حسین صابری مدیرعامل انجمن 
سینمای انقالب و دفاع مقدس، گفت: مهدی جعفری، 
محمدرضا وطن دوس��ت، ابراهیم ای��رج زاد، آرش 
رصافی، عباس عمرانی، محمد حمزه ای و الهام عادلی، 
داوران بخش فیلم کوتاه مسابقه »چهل سال چهل 

فیلم« خواهند بود.
    صابری گفت: رویداد سراسری چهل سال چهل 
فیلم یک مسابقه هنری با حمایت بنیاد فرهنگی 
روایت فتح اس��ت که در حال حاض��ر مرحله اول 
بررس��ی فیلمنامه های کوتاه داس��تانی به پایان 

رسیده است.

  وی با بیان اینکه داوری مرحله دوم به زودی شروع می 
شود، گفت: فیلمنامه هایی که از شهریور ارسال شده 
اند در این مرحله مورد بررسی قرار می گیرند و ماحصل 

داوری هر دو وارد تولید خواهد شد.
 مدیرعامل انجمن س��ینمای انقالب و دفاع مقدس 
توضیح داد: چهل سال چهل فیلم«، با تولید ۱۰فیلم 

سینمایی، ۲۰فیلم کوتاه داستانی و ۱۰فیلم انیمیشن 
و با هدف شناسایی و بررس��ی استعدادهای جوان و 
خالق حوزه تولید فیلم از فروردین ۹۷ کار خود را آغاز 
کرده و در ادامه با حمایت از تولید فیلمنامه های برتر 
آثاری را برای اکران و حضور در مجامع و جشنواره های 

داخلی و خارجی آماده می کند.
 مدیرعامل انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس، 
افزود: با توجه به حجم زیاد درخواس��ت مخاطبین 
جهت برخ��ورداری از تولید و حمای��ت، داوری این 
آثار به صورت مرحله  ای به انجام می رس��د و بررسی 
فیلمنامه های س��ینمایی نیز درحال انجام اس��ت. 
همچنین در بخش فیلمنامه کوتاه داستانی، هیئت 
داوران به صورت غیرمتمرک��ز و در قالب دو گروه به 
بررس��ی پرداخته و درخصوص معرفی برگزیدگان 

نهایی اعالم نظر می کنند.

  محمد تقوي
 »یك فراموشي بي حس کننده« عنوان مستندي 
به کارگرداني عادل انیسي است که در این دوره 
از جش�نواره »س�ینما حقیق�ت« حض�ور دارد. 
گفت وگوي »جوان« با این مستندساز را مي خوانید. 

    
چطور به سوژه مستند رسیدید؟ 

 پیشنهادي ش��ده بود که درباره س��وریه کارهاي 
متفاوتي ساخته ش��ود. آثاري که لزوماً به صورت 
مستقیم به جنگ نپرداخته باشد. من تحقیقاتي  در 
مورد حلب انجام دادم زماني که در محاصره و اشغال 
بود. اس��تادیومي در حلب وج��ود دارد که چیزي 
حدود هفت سال تعطیل شده بود و این بزرگ ترین 
اس��تادیوم جهان عرب هم است.  موضوع خوبي به 
نظر مي رسید و اشتیاق پیدا کردم راجع به آن فیلم 
بس��ازم و کار کلید خورد. خودم قباًل یک مس��تند 

درباره فوتبال و دیه گو مارادونا ساخته بودم. 
از پژوهش تا زم�ان س�اخت کار چقدر 

طول کشید؟ 
مس��تند هایي ک��ه اینگونه س��اخته مي ش��وند یا 
مش��اهده گر هس��تند ی��ا جس��ت وجوگر. یعني 
نمي توانید درباره آن تصمیم قاطع بگیرید تا زماني 
که به لوکیشن برسید و بعد برایش تصمیم بگیرید. 
یک دوره 33 روزه آنجا بودیم و حدود ۱5 روز درگیر 
کار شدیم که فیلمبرداري شد و بعد هم فیلمبرداري 
ادامه پیدا کرد تا به نتیجه رسید. یعني در سري اول 

۱5، ۲۰روز فیلمبرداري طول کشید. 
مستند شما با موضوع محبوبیت جهاني 
فوتبال ش�كل گرفت و عالقه شما بهانه 
این کار شد. در مسیر ساخت این مستند 

متحمل چه سختي هایي شدید؟ 
 کس��ي که مي خواهد س��وریه برود همه چی��ز را با 
خود حل مي کند. ش��اید به جرئت بتوان گفت آنجا 
خطرناك ترین جاي دنیا بود و خشن ترین جنگ قرن 
۲۱ در آن اتفاق افتاد. آدم باید با آن مسائل کنار بیاید. 
مي داني که کجا داري مي روي ولي اگر اشتیاق باشد  
شرایط را درك مي کني و وضعیت دشوار برایت اصاًل 

اهمیت ندارد. 
سبك کار و ویژگي این مستند چیست؟
بزرگ ترین ویژگي این مس��تند این است که کالم 
ندارد. نه نریشن دارد و نه مصاحبه. هیچ چیز ندارد. 
ما به عنوان مخاطب در مستند شاهد چه 

چیزهایي هستیم؟
موزیک، تصویر و البت��ه روایت. یعني روایتي وجود 
دارد که با موزی��ک و تصویر مي خواه��د کا ر را به 
جلو ببرد. از لحاظ فرمي شاخصه اش در درجه اول 

این است. 
چقدر به سوژه نزدیك شدید؟

چیزي که آنجا در زمان فیلمبرداري و تدوین به آن 
رس��یدیم این بود که فوتبال مثل مسکني بود که 
مي خواست درد را بي حس کند، اما این درد آنقدر 
بزرگ بود که به این راحتي ها سمت بي حس شدن 

نمي رفت. این چرخه اي بود که دائم اتفاق مي افتاد 
و به هر حال باید شرایط را ببینید. مي بینید که این 
آدم ها دارند دنبال چیزهای��ي مي روند مثاًل دنبال 
یک توپ فوتبال مي دوند و بازي هاي ملي را دنبال 
مي کنند یا اشتیاق جام جهاني رفتن دارند که آن 
زمان سوریه در تب آن مي سوخت، تناقض عجیب 
و غریبي پی��ش آمده بود، در حقیقت س��وژه فیلم 

تناقض بین این چیزهاست. 
وجه تسمیه »فراموشي بي حس کننده« 

چیست؟
»زیب��ای خفت��ه حل��ب... اس��تادیوم حمدانیه... 
بزرگ ترین استادیوم جهان عرب... با جادوی سیاه 
جنگ به خواب رفت و پس از هفت س��ال، با بوسه 
کفش های پسرکان فقیر و جنگ زده، چشم گشود 
تا شکوه از دست رفته اش را ببیند. هیچ چیز خالی تر 
از استادیوم خالی نیست. در سرزمین ویرانه ای که 
فوتبال مي تواند امی��د و انگی��زه را در دل مردمان 
بي انگیزه و خسته از جنگ بکارد. جایي میان مردن و 
جان به در بردن، فوتبال تنها یک فراموشی بی حس 

کننده اس��ت. این متن یک بیانیه اس��ت و ما طبق 
همین مت��ن نام را براي مس��تند انتخ��اب کردیم. 
فوتبال و رفت��ن به جام جهاني براي مردم س��وریه 
یک فراموشي است یعني شما ش��رایط را با چیزي 
مي خواهید فراموش کنید. فوتب��ال هیچ تغییري 
براي زندگي شما نمي تواند انجام دهد و بعد از تمام 
ش��دن آن زندگي به یاد ش��ما خواهد آورد که چه 

اتفاقي افتاده است. 
این اولین اکران مستند شماست که در 
جشنواره سینما حقیقت رقم مي خورد؟

بله، اما ما نتوانستیم کار را تمام کنیم. در واقع این 
چیزي که دیده مي شود فیلم نسخه نهایي نیست. 
صداگذاري تمام نشد و چیزي گذاشتیم که بتواند 
پخش شود. آهنگ س��ازي ما تکمیل نشده است. 
حتي یک تصحیح رنگ یکروزه برایش گذاش��تیم. 
خیلي خودم��ان نق��د و تغییر داریم و نرس��یدیم 
تکمیلش کنیم اما س��ر و ش��کل دار بود و در واقع 
مي توان گفت یک نمایش قبل از اولین بار اس��ت. 

احتماالً براي نسخه نهایي یک رونمایي بگیریم. 
بازخورد ها چگونه بود؟

 فیلمي است که به شدت تغییرپذیر یا تحویل پذیر 
است. شما نقطه مشترك در بازخورد ها نمي بینید 
و هر کس فیلم را از دید خود نگاه کرده است. روي 
این موضوع با تدوینگر به توافق رس��یده ایم که هر 
کس فیلم را از نگاه خود ببیند. جذابیت این چیزي 
که از بازخورد ها مي ش��د گرفت این است که میان 
بازخوردها تفاوت وجود دارد. آدم ها فیلم را مختلف 

ندیده اند و دایره تفسیرشان باز است. 
فكر مي کنید به هدفتان رسیدید؟

من و تدوینگر راضي هس��تیم و تجربه فوق العاده 

شگفت انگیز و خاصي بود. ان شاءاهلل که تکمیل شد 
قطعاً رضایتبخش تر هم خواهد بود. 

نتیجه سفرتان به سوریه همین مستند 
بود؟

خیر. آنجا یک مس��تند دیگر به من پیشنهاد شد. 
مس��تندي که در خط مقدم در منطقه بحر االسد 
بود به ن��ام » زمین مي لرزد « که پخش هم ش��د و 
کار دیگري هم که با تیم دیگر در حمص بود. خیلي 
چیزها در سوریه است و آدم فکر مي کند مي تواند 
برگردد و باز کارکند. س��وریه س��رزمین عجیب و 
غریبي است. دوست دارم دوباره کار کنم اما این را 
هم بگویم که یک چیز خاص بود که درباره زندگي 
آنجاست. مرگ و زندگي آنقدر لبه هایش روي هم 
افتاده که خیلي قابل تشخیص نیست. روز اول که 
آنجا رفتم فکر مي کردم دمشق امن است و حلب هم 
خبري نیست. آدم مي فهمد که جنگ داخلي اصاًل 
مفهومي ندارد. جنگ مرز ندارد. ش��هر را بمباران 
کردند. من تا به حال فق��ط در فیلم ها دیده بودم. 
نشسته بودیم دیدیم شهر را بمباران کردند و این 
با گازگرفتگي ف��رق دارد و در هم��ان لحظه  فکر 
مي کردم خدای��ا باید چه کنیم. از ماش��ین بیرون 
بیاییم، سنگر بگیریم و... آن طرف خیابان دیدم که 
پسر و دختري که نامزد هستند، دارند راه مي روند 
و دست هم را گرفته اند و پسر یک عینک آفتابي به 
چشم دارد که با دقت روي صورتش گذاشته و خیلي 
عاشقانه راه مي رفتند با اینکه کنارشان انفجار رخ 
داده بود. اصاًل باورتان نمي شد. اینها تجربه عجیبي 
است. در جامعه زندگي و مرگ شبیه هم شدند اصاًل 
هیچ جاي دیگري نمي توانید زندگي و مرگ را آنقدر 

شبیه و نزدیک به هم مشاهده کنید. 
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اس�تادیومي در حلب وجود دارد که 
چیزي حدود هفت سال تعطیل شده 
بود و این بزرگ ترین استادیوم جهان 
عرب هم است.  موضوع خوبي به نظر 
مي رسید و اشتیاق پیدا کردم راجع به 

آن فیلم بسازم و کار کلید خورد

 اشاعه هنر موسيقي 
زير چتر اساسنامه!

   حسن روانشید
33 سال از حضور بخش موس��یقي در جشنواره فرهنگي فجر 
مي گذرد و ماحصل ای��ن گردهمایي که هن��وز پیرامون لقب 
اجتماعي اش في مابین جشنواره و فستیوال توافقي ایجاد نشده! 
به موجب اظهارات دبیر اجرایي آن که خ��ود یکي از نوازندگان 
چیره دست سنتي کمانچه اس��ت براي اولین بار قانونمند شده 
و اساسنامه اي بر اجرا و نحوه برگزاري آن حاکم خواهد بود، اما 
به  رغم اینکه در سنوات گذشته برخالف رقیب دیگر خود یعني 
جش��نواره فیلم دهه فجر با حاش��یه کمتري روبه رو بوده است 
امس��ال با وجود آیین نامه اجرایي مدون که هنوز امتحانش را 
پس نداده معلوم نیست چه سرنوشتي خواهد داشت؟! جشنواره 
یا فستیوال موسیقي فجر در سال جاري، بین روزهاي ۲4 تا 3۰ 
بهمن ماه و بدون محدودیت هاي سلیقه اي و از طریق سایت این 
رویداد فراخوان مي شود. آنچه بیش از همه قابل  توجه و متفاوت 
با سال هاي گذشته اس��ت اختیارات دبیر اجرایي آن است که 
به تنهایي در مصاحبه عصر جمعه رادیوي سراس��ري ش��رکت 
کرده بود و ابراز داشته از هر آنچه در سنوات گذشته باعث رکود و 
یکنواختي این رویداد هنري که جنبه بین المللي دارد شده، حذر 
خواهند کرد و اجازه مي دهند همه گروه هاي موسیقي ازجمله 
پاپ و سنتي در آن شرکت و ابراز وجود نمایند. شاید بهتر باشد 
از اساسنامه جدید پیرامون برگزاري این رویداد هنري که پس از 
33 سال تدوین  شده است به طریقي رونمایي شود تا عالقه مندان 
به حضور در این فراخوان با خیالي آسوده در آن شرکت نمایند اما 
یکي از مهم ترین نکات قابل  تأمل و توجهي که در اظهارات دبیر 
اجرایي جشنواره موسیقي فجر مشهود بود حضور آزاد اعضاي 
گروه هاي موسیقي به صورت مختلط در این رویداد بین المللي، 
فرهنگي و هنري اس��ت که محتواي آن باز نش��ده تا مخاطبان 
و به خصوص عالقه مندان حضور بدانند نح��وه این گزینش در 
همایش هنري به چه صورت است و حدود ابراز وجود خانم هاي 
عالقه مند در رشته موسیقي  جز نوازندگان آن چه میزان خواهد 
بود و آیا ثبت نام کنندگان در این فراخوان قبل از حضور رسمي 
در فس��تیوال باید برنامه خود را در قالب ارائه بس��ته به نمایش 
بگذارند تا به تأیید برس��د یا اساس��نامه جدید این محدودیت 
ضروري را نیز حذف کرده است؟! به هرحال این مصاحبه محدود 
و مختصر نمي تواند پیش درآمد کاملي براي اجراي یک جشنواره 
بین المللي آن هم در زمینه موسیقي باش��د و نیازمند است تا 
رئیس، دبیر و اعضاي گروه برگزارکننده این رویداد در یک برنامه 
ویژه پارامترهاي موجود در اساسنامه جدید را براي مخاطبان و 
متقاضیان حضور در این فستیوال بشکافند! اگرچه این اساسنامه 
نوشدارو پس از مرگ سهراب اس��ت، زیرا چالش کمبود اعتبار 
در ش��اخه هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به منظور کمک 
و اشاعه موسیقي و حفظ پیش��ینه آن آنقدر گسترده است که 
اصحاب آن در خارج از پایتخت بدون حمایت هاي دولتي حتي 
قادر به حراست از تاریخ آن نیستند چنانکه تنها موزه این رشته 
در اصفهان که به همت بخش خصوصي ایجاد شده در پرداخت 

هزینه هاي نگهداري آن با مشکالتي روبه رواست!

جايزه مردمي »ايران نوشت« 
جشنواره عمار

 مجمع نوش�ت افزار ایران�ي جایزه اي با عن�وان »ایران 
نوش�ت« را براي بهترین اثر جش�نواره عمار با موضوع 
»نمایش دس�تاوردهاي جوانان مؤمن انقالبي در عرصه 
فرهنگي و اجتماعي در زمینه نوشت افزار« اعالم کرد. 
به گزارش مهر، مجمع نوشت افزار ایراني- اسالمي در بخش 
فراخوان هاي مردمي نهمین جشنواره مردمي فیلم عمار، 
جایزه اي با عنوان »ایران نوش��ت« را براي بهترین اثر این 
جشنواره با موضوع »نمایش دس��تاوردهاي جوانان مؤمن 
انقالبي در عرصه ه��اي فرهنگي،اقتص��ادي و اجتماعي از 
جمله نوشت افزار ایراني اسالمي« اعالم کرد. جایزه اصلي 
این فراخوان ۲۰ میلیون ریال است و از همه آثار مرتبط با 

موضوع نوشت افزار ایراني تقدیر خواهد شد. 
همچنین حمایت از س��اخت س��ه ای��ده برتر ب��ا موضوع 
نوشت افزار ایراني- اسالمي در قالب هاي مختلف فیلم کوتاه، 
مس��تند، برنامه تلویزیوني، مستند مس��ابقه، کلیپ و تیزر 
تبلیغاتي، اهداي بسته نوشت افزار ایراني به اکران کنندگان 
منتخب دهه هش��تادي عمار و تور بازدید از کارخانه تولید 
نوشت افزار ایراني براي تمامي فیلمسازان جشنواره عمار از 
دیگر جوایز در نظر گرفته ش��ده براي این فراخوان مردمي 

است. 

 نگاهي به برنامه »داخل اسرائیل« 
شبكه پرس تي وي

با پرس تي وي به درون اسرائيل هم 
مي توانيد نفوذ كنيد!

   رضا صائمي
پخش برنام��ه جدید »داخ��ل اس��رائیل« )Israel Inside( با 
موضوع بررسي ویژگي هاي رژیم اسرائیل و سیستم داخلي آن از 
شبکه پرس تي وي آغاز شد. برنامه اي که از عنوان آن هم مي توان 
حدس زد که درباره چیست و چه محتوایي دارد. واقعیت این است 
که اس��رائیل هم در سپهر سیاس��ي جهان امروز و در جغرافیایي 
بین المللي و هم در نسبت با ایران و سیاست هاي آن یک سوژه پر 
از سوژه است که مي توان درباره آن برنامه هاي مختلفي تولید کرد 
و موضوع هم کم نیاورد. رژیم اسرائیل خودش سوژه ساز است و 
هر از چندگاهي به واسطه مداخالت قدرت طلبانه یا سیاست هاي 
خصمانه و انحصارطلبانه اي که اتخاذ مي کند به س��وژه داغ بدل 
مي شود. برنامه »داخل اس��رائیل« اما سعي مي کند هم از حیث 
س��اختاری هر آنچه در درون این رژیم رخ مي دهد و هم از حیث 
محتوایي با بهره گیري از آیتم هاي مختلف به شکل اختصاصي و 
تخصصي به اس��رائیل بپردازد، از این رو هر آنچه درباره اسرائیل 
مي خواهیم بدانیم یا هر آنچه درباره اسرائیل گفتني است در این 
برنامه قابل ردیابي است و مخاطبي که به اخبار این حوزه عالقه 
دارد مي تواند براي پرسش هاي خود پاس��خي بیابد و از آنچه در 
داخل اسرائیل رخ مي دهد با خبر شود.  البته این با خبر شدن صرفاً 
کسب اطالعات و اخبار نیس��ت بلکه برنامه رویکردي تحلیلي- 
تفس��یري هم دارد و مي توان��د به ارتقاي ق��درت تحلیل و درك 
مخاطب هم کمک کند. این برنامه در ۱3 قس��مت ۲5 دقیقه اي 
در لندن تولید ش��ده و از آیتم هاي مختلفي همچون گفت وگوي 
کارشناس��ي، گزارش، مس��تند کوتاه، تحلیل انعکاس اخبار در 

رسانه هاي اسرائیلي و شبکه هاي اجتماعي تشکیل شده است. 
در واقع این برنامه تالش کرده است از همه ظرفیت ها و تمهیدات 
رسانه اي در بازنمایي و پردازش سوژه بهره بگیرد و چه بسا بتوان 
گفت یک مجله تصویري اسرائیل شناسي را براي مخاطبان خود 
تدارك دیده است. آنچه  ویژگي اصلي این برنامه محسوب مي شود 
نگاه و رویکرد نقادانه اي اس��ت که به موضوعات مطرح ش��ده در 
برنامه دارد. در واقع »داخل اس��رائیل« با نگاهي نقادانه به بحث و 
تبادل نظر پیرامون تحوالت داخلي رژیم اسرائیل اعم از سیاسي، 
اقتصادي و اجتماع��ي مي پردازد.  این ن��گاه چندجانبه به برنامه 
عمق بیشتري بخشیده و آن را از تقلیل گرایي یا یکسونگري دور 
مي کند. ضمن اینکه افق هاي تازه اي از مسائل مربوط به اسرائیل 
را به روي مخاطب مي گشاید که شاید درباره آنها کمتر شنیده و 
مي داند. شاید خیلي ها از مسائل و مشکالت اجتماعي در اسرائیل 
اطالعاتي نداشته باشند و در این برنامه با ابعاد تازه اي از واقعیت هاي 
اسرائیل آشنا مي شوند. در واقع مي توان گفت این برنامه در عین 
توجه به سویه هاي سیاسي سوژه به نوعي دست به سیاست زدایي 
هم از سوژه زده و ابعاد کالن تري به آن مي بخشد.   اولین قسمت 
از ای��ن مجموعه برنامه به بح��ث و تبادل نظر پیرام��ون ناراحتي 
ساکنان اسرائیل از نتانیاهو و خانواده وي که از پول مالیات مردم 
براي هزینه ها و امور شخصي خود استفاده مي کنند، پرداخته که 
برنامه بس��یار جذاب و تکان دهنده اي بود و رویکردي افشاگرانه 
داشت. این برنامه با نگاهي به اتهامات علیه سارا نتانیاهو، همسر 
نخست وزیر رژیم صهیونیستي مبني بر کالهبرداري و سوءاستفاده 
از پول ه��اي مالیات دهن��دگان، اتهامات علیه بنیامی��ن نتانیاهو 
درخصوص فساد و رشوه خواري و احتمال کناره گیري نتانیاهو پس 
از اثبات این اتهامات را مورد نقد و بررسي قرار داد و پرده از بسیاري 
حقایق درباره نتانیاهو گشود.  در ادامه برنامه نیز ضمن مروري بر 
اعتراضات و نگراني هاي ساکنان فلسطین اشغالي در قبال مسائل 
مربوط به خانواده نتانیاهو به گفت وگو درباره موارد مش��ابه دیگر 
در رژیم اسرائیل که خانواده چهره هاي شاخص از پول هاي مردم 
براي منافع شخصي خود استفاده کرده اند پرداخته شده است. در 
واقع برنامه »داخل اسرائیل« را هم مي توان واجد رویکرد خبري - 
اطالع رساني دانست که روشنگري مي کند و واجد نوعي افشاگري 
است که به رمزگش��ایي از مس��ائلي مي پردازد که در رسانه هاي 
غرب به آن پرداخته نمي ش��ود.  پخش این برنامه از شبکه پرس 
تي وي این امکان را براي بس��یاري از مردم جهان فراهم مي کند 
تا هم واقعیت هاي ناگفت��ه و پنهاني را که درباره اس��رائیل وجود 
دارد بشنوند و ببینند و هم تحلیل و تفسیرهاي متفاوتي را درباره 
سیاست ها و عملکرد رژیم صهیونیستي بشنوند که کمتر درباره آن 
شنیده اند.  »داخل اسرائیل« با اجراي حییم برشیث چهارشنبه 
هر هفته ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران به مدت ۲۰ دقیقه از شبکه 
پرس تي وي پخش مي شود و فرصت تازه اي براي مخاطباني فراهم 
کرده است که عالقه مندند هم اخبار تازه اي درباره اسرائیل بشنوند 
و هم روایت هاي تازه اي از مناس��بات آن. این برنامه با دو رویکرد 

شناختي و بازشناسي به روایت سوژه رفته است.

شوق رفتن به جام جهاني در معركه جنگ سوريه

هیئت داوران »چهل سال چهل فیلم« معرفی شدند

در گفت وگوي »جوان« با کارگردان مستند نیمه بلند  »یك فراموشي بي حس کننده« مطرح شد

فرم اشتراك روزنامه جوان
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