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ــال  ــن س ــد. در ای ــیس ش ــرداد 1۳62 تأس ــالمی و در خ ــالب اس ــروزی انق ــس از پی ــی« پ ــینمایی فاراب ــاد س »بنی
« معــاون وقــت ســینمایی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، گروهــی متشــکل  بــه دســتور »فخرالدیــن انــوار
: »ســیدمحمد بهشــتی«، »محمــد مهــدی دادگــو«، »محمــد آقاجانــی« و »مهــدی مسعودشــاهی« مســئول  از
رســیدگی امــور مربــوط بــه ســینما و راه انــدازی دوبــاره ایــن هنــر در کشــور شــدند. بــا توجــه بــه اینکــه در ســال 
ــا هــدف گســترش فرهنــگ ســینمایی از طریــق کلوب هــای نمایــش فیلــم تأســیس  1۳56 باشــگاه فارابــی ب
شــده بــود و اساســنامه مدونــی نیــز داشــت ایــن باشــگاه بــا تغییــر نــام بــه بنیــاد و پــس از انجــام مراحــل 

قانونــی، درگام نخســت بــرای حــل معضــالت ســینما راه انــدازی شــد.
بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه عنــوان »نهــاد ملــی ســینما« بــا رســالتی فرهنگــی در دوران انتقالــی ســینمای 
ایــران از دوره »فیلمفارســی ســازی« بــه دوره ســینمای انقــالب کار خــود را آغــاز کــرد. ایــن بنیــاد بــه عنــوان 
تولیــد  از  از طریــق حمایــت  اجــرای سیاســت های فرهنگــی  اجرایــی معاونــت ســینمایی مســئول  بــازوی 
ــا توجــه بــه دگرگونــی ســاختارها و  ــا فضــای ایــران پــس از انقــالب اســالمی بــود. ب ــار ســینمایی متناســب ب ث آ
چارچــوب ســینمایی پــس از انقــالب اســالمی دگرگونــی و ســازماندهی دوبــاره صنعــت ســینما کــه شــامل 
واحدهــای خدماتــی، وســایل و تجهیــزات و مــواد خــام و ارتقــای تکنیکــی ســینمای ایــران و همچنیــن تربیــت 
نیروهــای انســانی جدیــد و هدایــت ســینماگران قدیــم بــه عرصــه نویــن ســینمایی در دســتور کار بنیــاد 
ســینمایی فارابــی قــرار گرفــت و بــر ایــن اســاس سیاســت های هدایتــی و حمایتــی تبییــن شــد و بــه مــرور 
زمــان ایــن سیاســت ها بــا تغییــرات متناســب بــا نیازهــای روز ســینمای ایــران همــراه و دگرگــون شــد. امــا ایــن، 
، تفهــم آنچــه در فرآینــد تاســیس  روایتــی خشــک و صــوری از تحــوالت بنیــاد اســت، بــرای فهــم، یــا بــه قــول وبــر
خ داد و نیــز درک الزامــات، فشــارها و نیــز مواجهــه ایــن بنیــاد بــا انتظــارات و رفتارهــای هنرمنــدان از  فارابــی ر
، چــاره ای جــز رفتــن بــه ســراغ افــراد، یــا اســناد حاکــی از  یکســو و نهادهــای و بازیگــران حاکمیتــی از ســوی دیگــر

کــم و کیــف آن روزهــا پیــش رویمــان نیســت. 
مجمــوع و برآینــد ایــن نیروهــای گاه متضــاد و گاه همســو، در کلی تریــن شــکل خــود، بــه صــورت تعریــف 
مأموریــت نهــادی بــه نــام بنیــاد ســینمایی فارابــی، خــود را نشــان می دهــد. مقایســه مأموریــت قدیــم و جدیــد 
بنیــاد، بــه خوبــی نشــانگر عمــق تحوالتــی اســت کــه جامعــه هنــری ایــران در ایــن نزدیــک بــه چهاردهــه تجربــه 
کــرده اســت. در »مأموریت هــای قدیــم« ایــن بنیــاد مــواردی چــون کمــک بــه صنعــت ســینمای کشــور بــه ویــژه 
در حــوزه تولیــد فیلم هــای ســینمایی و باالخــص فیلم هــای ســینمایِی همســو بــا اهــداف فرهنگــی جمهــوری 
، ایجــاد و فراهــم آوردن امکانــات و تجهیــزات  اســالمی ایــران، ارتقــای ســطح کیفــی و تکنیکــی ســینمای کشــور
ســینمایی اعــم از تجهیــزات نــوری و حرکتــی و غیــره، حمایــت از حــوزه تحقیــق و نــگارش فیلمنامه هــای 
ــه فیلمســازان و مشــارکت در تولیــد فیلم هــای ســینمایی، برگــزاری جشــنواره های  ســینمایی، اعطــای وام ب
ســینمایی از جملــه جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر و جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان، 
ج از  حضــور در جشــنواره های بین المللــی ســینمایی و همچنیــن معرفــی و پخــش فیلم هــای ایرانــی در خــار
، برگــزاری جشــنواره های تخصصــی ســینمایی و... تعریــف شــده بــود و از نیمــه دوم دهــه 90، گســترش  کشــور
نهضــت تولیــد محتــوا در ســینمای ایــران بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود ملــی در راســتای حمایــت از 
خدمــات و تولیــدات محتوایــی بومــی در فضــای مجــازی، توانمندســازی و تســهیل گری کســب وکارهای نوپــا 
و حمایــت از متخصصــان ایــن حــوزه و صاحبــان ایده هــای خالقانــه و تســهیل رونــد ایجــاد، فراهــم آوردن 
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شــرایط رشــد و توســعه  فعالیت هــای مرتبــط بــا صنعــت ســینما در زیســت بوم مجــازی، شــفافیت در صنعــت 
ــخاص  ــب اش ــور ترغی ــه منظ ــینمایی ب ــای س ــب و کاره ــط کس ــا در محی ــازی فعالیت ه ــینما و استانداردس س
حقیقــی و حقوقــی در چارچــوب اســتانداردها بــه ســرمایه گذاری در تولیــد فیلــم و زیرســاخت های ســینمایی 
و تســهیل در معرفــی و فــروش داخلــی و خارجــی محصــوالت ســینمایی، اخــذ ســهم بیشــتر از بازارهــای 
ثــار ســینمای ایــران بــرای کشــورهای منطقــه و جهــان، تقویــت حــوزه آمــوزش  جهانــی بــا تقویــت و گســترش آ
و پژوهش هــای کاربــردی و بیــن رشــته ای در حــوزه ســینما و فضــای مجــازی و همچنیــن افزایــش ســهم 
محتــوای تخصصــی در حــوزه ســینما و ترویــج آموزه هــای کاربــردی در فرمت هــای دیجیتــال بــه منظــور تربیــت 
نیــروی انســانی متخصــص در عرصــه فعالیت هــای هنــری و ســینمایی از جملــه مأموریت هــای جدیــد بنیــاد 

ســینمایی فارابــی تعییــن شــده اســت.
بی تردید، در سال های آینده، تاریخ بنیادسینمایی فارابی از زبان ها و منظرهای مختلف، بارها و بارها روایت 
خواهــد شــد. نظــم دانشــگاهی و شــیوه نــگارش تاریــخ نشــان داده اســت کــه بدون فهــم و تحلیــل تجربه های 
گذشــته، انباشــت دانــش صــورت نخواهــد گرفــت و بــدون تردیــد نقــش ایــن بنیــاد برجســته تر از آن اســت کــه 
 بتوان تاریخ هنر و سینمای کشورمان در این چهار دهه را بدون بررسی دقیق نقش این نهاد، ترسیم کرد.

امــا بــرای تحلیــل درســت، شــاید بیشــترین ضــرورت، وجــود اســناد دســت اول، و مشــاهدات و تجربیــات 
کســانی اســت کــه خــود دســت بــه عمــل زده، و ایــن تاریــخ را نگاشــته اند. در ســنت ایرانشــهری، ســوگمندانه 
مشــی مســتندنگاری و حفــظ تجربه هــای دســت اول بــرای آینــدگان، چنــدان رســم مرســومی نبــوده اســت و 
همیــن خــالء باعــث شــده تــا بســیاری از نقــاط تاریــک و مبهــم در تاریــخ فرهنــگ و اندیشــه کشــور مــا، پــس 
از ســال ها تحقیــق و پژوهــش همچنــان در مــه غلیــط عــدم اطمینــان و فقــدان اســناد و مــدارک معتبــر و 
دقیــق باقــی بمانــد، و بــرای ایضــاح ایــن نقــاط، چــاره ای جــز اکتفــا بــه برداشــت ها و حدس هــای شــخصی، پیــش 
روی محقــق وجــود نداشــته باشــد. متنــی کــه پیــش رو داریــد را شــاید بتــوان تــالش بــرای از میــان بــردن ایــن 
نقیصــه بــرای آینــدگان دانســت. آنانــی کــه در ســال های آینــده دســت بــه تحلیــل ســینمای ایــران در ایــن بــازه 
زمانــی خواهنــد زد، دســت کــم بــا ایــن مجموعــه، روایتــی دســت اول و شــفاهی دربــاره نحــوه شــکل گیری، 
تحــوالت و نیــز فرآینــد تعامــالت میــان بنیــاد ســینمایی فارابــی در ســال های فعالیتــش را خواهنــد داشــت و 
احتمــاال بــه شــیوه ای متقن تــر در بــاب ماهیــت آن بــه داوری خواهنــد نشســت. از ایــن زاویــه، کتــاب حاضــر 
را می تــوان گزارشــی بــرای آینــده دانســت، خــواه ایــن آینــده، مورخــان و محققــان تاریــخ ســینما باشــند، خــواه 
ــد  ــا ح ــی ت ــاب، روایت ــن کت ــود در ای ــت موج ــال روای ــر ح ــه ه ــش رو، ب ــل های پی ــتگذاران نس ــران و سیاس مدی
ــا و انتخاب هــای مدیــران و هنرمندانــی اســت کــه در  ممکــن نزدیــک بــه واقعیــت شــخصی، از تنگناهــا، مزای
ایــن چهــار دهــه کوشــش کردنــد، بنایــی بــا عنــوان »ســینمای ملــی ایــران« را شــکل دادنــد و بــه جهانیــان 

معرفــی کردنــد.
، در بخــش یــک، گزیده هایــی از گفت وگــو بــا هفــت تــن از مدیــران عامــل ادوار بنیــاد منتشــر  در مجلــد حاضــر
ــرای  ــاد را  ب ــی بنی ــط عموم ــوت رواب ــتند و دع ــت نداش ــه صحب ــی ب ــران تمایل ــی از مدی ــه برخ ــت. البت ــده اس ش
گفت و گــو نپذیرفتنــد. در بخــش دو، بــا عنــوان »فرازهــا، فرودهــا، افق هــا« گزیــده نقطه نظــرات ۳7 ســینماگر 
در ســی و هفــت ســالگی بنیــاد ســینمایی فارابــی منعکــس شــده اســت. ویدئوهــای کامــل ایــن گفت وگوهــا 
آپــارات و شــبکه های اجتماعــی بنیــاد ســینمایی  مستندســازی شــده و بخش هایــی در ســایت، صفحــه 

فارابــی انعــکاس یافتــه اســت. 
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سید محمد بهشتی 
بنیانگذار و مدیر عامل

بنیاد سینمایی فارابی
از 1۳62 تا 1۳7۳

محمد حسن پزشک
مدیر عامل

بنیاد سینمایی فارابی
از 1۳76 تا 1۳78

محمدحسین حقیقی 
مدیر عامل

بنیاد سینمایی فارابی
از 1۳7۳ تا 1۳74

محمد رجبی  
مدیر عامل

بنیاد سینمایی فارابی
از 1۳74 تا 1۳76

محمد مهدی عسگرپور 
مدیر عامل

بنیاد سینمایی فارابی
از 1۳80 تا 1۳81

عبدالحمید محبی  
مدیر عامل

بنیاد سینمایی فارابی
از 1۳78 تا 1۳80
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محمدرضا جعفری جلوه
مدیر عامل

بنیاد سینمایی فارابی
از 1۳92 تا 1۳9۳

مجید شاه حسینی 
مدیر عامل

بنیاد سینمایی فارابی
از 1۳86 تا 1۳88

رمضانعلی حیدری خلیلی 
سرپرست

بنیاد سینمایی فارابی
به مدت ۳ ماه، در پاییز و 

زمستان 1۳9۳

علیرضا تابش
مدیر عامل

بنیاد سینمایی فارابی
از 1۳9۳ تا 1400

علیرضا رضاداد 
مدیر عامل

بنیاد سینمایی فارابی
از 1۳81 تا 1۳86

سید احمد میرعالیی  
مدیر عامل

بنیاد سینمایی فارابی
از 1۳88 تا 1۳92



سید محمد بهشتی 
بنیانگذار و مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

از 1۳62 تا 1۳7۳

تسلسل
مرگ و میالد
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ســینمای قبــل از انقــالب یــک متــن داشــت و یــک حاشــیه. متــن ســینمای قبــل از انقــالب در ادبیــات آن 
موقــع معــروف بــه فیلمفارســی بــود و حاشــیه اش، ســینمایی بــود کــه اهــل اندیشــه و فکــر بــود. بعــد از 
پیــروزی انقــالب اســالمی، قــرار نبــود در خــأ، ســینمای ایــران را دوبــاره برپــا کنیــم. مــا یــک عقبــه داشــتیم 
کــه در آن، ســینما متــرادف بــا فحشــا بــود و وقتــی تاســوعا و عاشــورا می رســید، بخشــنامه می کردنــد کــه 
عرق فروشــی ها، کاباره هــا و ســینماها تعطیــل هســتند! یعنــی ســینما را در ایــن ردیــف می شــمردند... 
پــس مــا در اینچنیــن فضایــی تــالش کردیــم تــا دوبــاره ســینما را برپــا کنیــم و بــه نوعــی جامعــه را بــا ســینما 

آشــتی بدهیــم.

بخــش   
ً
حتمــا می خواســتیم  ابتــدا  از  بشــود.  دولتــی  ســینمای مان،  اینکــه  از  داشــتیم  پرهیــز  مــا     •

خصوصــی در آن فعــال باشــد و فیلمســازها خودشــان تصمیم گیرنــده باشــند، در عیــن حــال مــا نقــش 
حمایتــی داشــته باشــیم. تــا ســال 65 کــه قــرار شــد مســائل کمــی ســینما حــل و فصــل شــود، تــا حــد 
زیــادی ایــن جابجایــی هــم انجــام شــد و مــا از ســال 65 بــه بعــد عمــاًل شــاهد رشــد کیفــی ســینما )یــا در 
واقــع رشــد ســینمای واجــد کیفیــت( بودیــم. ســینمای ایــران بــه رســانه هایی کــه آن ســینمای کیفــی را 
ــه تألیــف و ترجمــه کتــاب احتیــاج داشــت و بایســتی  پشــتیبانی بکننــد، نیــاز داشــت. ســینمای ایــران ب
چیزهایــی کــه در ســینما در ســایه قــرار می گرفــت، دیــده می شــدند.  انتشــارات بنیــاد ســینمایی فارابــی و 

فصلنامــه تخصصــی فارابــی ایــن نقــش را در ســینمای نویــن ایــران ایفــا کــرد.

•     در نهایــت بــه جایــی رســیدیم کــه جشــنواره بین المللــی جــدی ای در جهــان نبــود کــه فیلــم ایرانــی 
نشــان ندهــد. بزرگتریــن ابــزار مــا زبــان بــود؛ حــرف می زدیــم. گفتگــو می کردیــم. ســاعت ها بــا فیلمســازان 
و فیلمنامه نویســان گفتگــو می کردیــم. اگــر کســی از مــا یــک بی ادبــی در آن خلــوت می دیــد، طبیعــی بــود 
ــرای  ــد و کاری ب ــد می آمدن ــا مــا صحبــت کنــد. هــر جــا اگــر کســانی کــه بای ــد و ب ــز می کــرد کــه بیای کــه پرهی
ســینمای باکیفیــت انجــام می دادنــد، حضــور نداشــتند و فعــال نبودنــد، مــا بــه نیابــت از آنهــا حضــور 
پیــدا می کردیــم و ایــن کار را انجــام می دادیــم. مثالــش در ایجــاد ســینمای کــودک اســت. مــا احســاس 
می کردیــم در ایــن منظومــه بــا توجــه بــه جــوان بــودن جمعیــت کشــور مــا بایــد ســینمای کــودک را فعــال 
کنیــم، در شــرایطی کــه هیچ وقــت بخــش خصوصــی جــرأت نمی کــرد وارد ســینمای کــودک شــود. جنــگ 
تمــام شــده بــود و خیلی هــا فکــر می کردنــد بایــد دیگــر دستشــان را تــکان بدهنــد و از ایــن ســینما برونــد و 
ســینمای دفــاع مقــدس دیگــر دورانــش ســپری شــده اســت، امــا همــان زمــان مــا فیلــم »افق« را ســاختیم 

تــا نشــان بدهیــم هنــوز در ســینما جنــگ تمــام نشــده اســت.

•    بنیــاد ســینمایی فارابــی بایــد یــک نقــش حمایت کننــده از دیگــران داشــته باشــد و نــه رقابــت بــا 
ــد  ــؤال پیــش می آی ــت س ــیم، آن وق ــمیت بشناس ــه رس ــی ب ــی را در فاراب ــول کل ــن اص ــا ای ــر م ــران. اگ دیگ
کــه مــا در چــه زمانــه ای بــه ســر می بریــم؟ فارابــی در هــر مقطعــی، بایــد عرصه هــای ناشــناخته را طــی کنــد و 

آدم هــا را بــه ســمت آنجــا فــرا بخوانــد. فارابــی بایــد دائــم بمیــرد و متولــد شــود. 



حرکت در
فضای نامطلوب
محمدحسین حقیقی 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

از 1۳7۳ تا 1۳74
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•    در مقطــع فعالیــت مــن در بنیــاد ســینمایی فارابــی، فضــای پیرامونــی مطلوب 
نبــود. بــا وزیــری هــم دوره بودیــم کــه وقتــی از او پرســیدم نظــرت در مــورد فــالن 
بــه او می قبوالنــدم  فیلمســاز مهــم چیســت، او را نمی شــناخت و مــن بایــد 
کــه ایــن آدم یکــی از بــزرگان ســینمای کشــور اســت! در عرصــه بین المللــی هــم 
ــا رفتــن آقــای بهشــتی، ســینمای ایــران تعطیــل   فکــر کــرده بودنــد کــه ب

ً
ــا تقریب

شــده اســت. بــه هــر حــال در آن مقطــع، افــرادی بــا سیاســت ها و روش هــای 
طرفــداران  از  متشــکل  طیف هایــی  بودنــد.  مخالــف  تولیــدات،  ایــن  بــا  و  مــا 
فیلمفارســی تــا طرفــداران فیلــم »توبــه نصــوح«، مخالفــان جریانــی بودنــد کــه در 
، درســت فعالیــت می کــرد... از آن ســو، رســانه های  ســینمای کشــور شــبانه روز
ــلیقه های  ــود و س ــرده ب ــدا ک ــاوت پی ــران تف ــکل اک ــود، ش ــده ب ح ش ــر ــد مط جدی

جدیــد در ســینمای ایــران ظهــور و بــروز یافتــه بــود.

•    مــا تــالش کردیــم بــا تــداوم حمایــت از ســینمای ملــی، حضــور خیلــی جدی تــری 
ــی  ــینمایی فاراب ــاد س ــده در بنی ــاد ش ــد ایج ــا رون ــم ت ــیم و کاری کنی ــته باش داش
کشــیده  فیلــم  تولیــد  در عرصــه  کــه ســینماگران  زحماتــی  و  متوقــف نشــود 
بودنــد، از بیــن نــرود. اینگونــه بــود کــه در مقطــع مدیریتــی مــن، هــم فیلم هــای 

خوبــی تولیــد شــد و هــم حضــور جهانــی محکــم و موفــق داشــتیم. 



سرمایه
سینمای ملی
عبدالحمید محبی  
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

از 1۳78 تا 1۳80
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•    در دوره مــن، صحبــت بیشــتر از ســر تعامــل بــود. اینکــه بتــوان کیفیــت را 
ارتقــاء داد و فیلم هــا را قابــل نمایــش کــرد و شــرایطی را فراهــم آورد کــه مــردم از 
دیــدن فیلــم در ســینما محــروم نشــوند. بــه همیــن ترتیــب، مــا بــا بدنــه ســینما 
ارتبــاط بســیار نزدیــک و خوبــی داشــتیم. مــن موفــق شــدم بــرای اینکــه بتوانــم 
در ادامــه همیــن مســیر راهــی را پیــدا کنــم، ایــن موقعیــت را ایجــاد کنــم کــه 
فیلم هــای خارجــی بــا صــدای اصلــی و بــا زیرنویــس فارســی روی پــرده برونــد. 
ایــن اقــدام، اکران هــای بســیار بســیار پررونقــی را بــه همــراه داشــت کــه بعضــی 
اوقــات بــا ســانس های فوق العــاده شــبانه و بامــدادی هــم روبــه رو می شــد. 
معاونــت ســینمایی در آن دوره مرحــوم ســیف اهلل داد بــود و مــا بحث هایــی را 
در همیــن حــوزه بــا بخــش فرهنگــی بنیــاد فارابــی آغــاز کردیــم و از همکارانمــان 
بــا  ارشــاد،  وزارت  سیاســت های  از  متأثــر  کــه  داشــتیم  انتظــار  بخــش  آن  در 

ــا بدنــه ســینما برخــورد کننــد. تســاهل و تســامح ب

•    امــروزه شــرایط بــدی را تحمــل می کنیــم و نمــی دانــم چــرا؟ آیــا دچــار روزمرگــی 
احســاس  آیــا  شــده ایم؟  انــدازه  از  بیــش  سیاســت بازی  دچــار  آیــا  شــده ایم؟ 
مســئولیت کمتــری نســبت بــه آینــده کشــورمان داریــم؟ آیــا ناامیــد شــده ایم؟ 
بــه هــر روی هنــر و هنــر ســینما، بــدون حمایــت، بــدون دســتگاه های دولتــی 
ــوان  ــه عن ــود. اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد، مــا ســینما را هــم ب آســیب پذیر خواهــد ب
یــک ســرمایه اجتماعــی از دســت می دهیــم. مــا مدیــران فرهنگــی در مقاطــع 
مختلــف زحمــت کشــیده ایم و هنرمنــدان مــا هــم خــون دل خورده انــد تــا ایــن 
مهارت هــا، توانمندی هــا و الهامــات را بــروز دهنــد. اگــر آنهــا نتواننــد هنــر خــود 

را عرضــه کننــد، ایــن ســرمایه را از دســت خواهیــم داد...



نقش ها
و ایده ها 
محمد مهدی عسگرپور  
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

از 1۳80 تا 1۳81
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یــک مدتــی تعطیــل  کــه درگیــر جنــگ می شــود،  کشــوری  •    ســینما در هــر 
می شــود امــا اینجــا، ســینما رونــق پیــدا کــرد و ایــن خــالف آن چیــزی بــود کــه 
اتفــاق  ایــن  کــه  بــه مــا می گفــت. حــاال چــه چیــزی باعــث شــد  عــرف جهانــی 
 ، ــرور ــه م ــرد. ب ــه ک ــصت توج ــه ش ــی ده ــران فرهنگ ــه نقــش مدی ــد ب ــد؟ بای بیفت
خیلــی از کســانی کــه پیشــرفت کشــور مــا را بــر نمی تابیدنــد و نمی خواســتند آن 
را ببیننــد، - کــه مــن نــه اسم شــان را دشــمن می گــذارم نــه دوســت، آن گروهــی 
ج از کشــور کــم هــم نبودنــد-  کــه اینگونــه نــگاه می کردنــد و در داخــل و خــار
احســاس کردنــد کــه ایــن جریــان بایــد شــکل دیگــری پیــدا کنــد. اولیــن کاری 
کــه بایــد بــا آن می کردنــد ایــن بــود کــه مدیــران الیــق را از آن بگیرنــد. رســانه های 
داخلــی کــه ظاهــر دلســوزانه ای داشــتند -کــه اآلن هــم هســتند- بایــد نســبت 
بــه قضایــا تنــد نــگاه می کردنــد؛ مثــاًل اینگونــه وانمــود کننــد کــه خــون شــهدا 
ایــن وســط دارد تلــف می شــود چــون مثــاًل آقــای کیارســتمی بــه جشــنواره های 
خارجــی رفتــه و... فرامــوش می کردنــد کــه نقــش هــر کــدام از اینهــا چیســت؟ در 
دوره بعــدی، اولیــن کاری کــه کردنــد ایــن بــود کــه  مدیــران فارابــی را از بخشــی 
انتخــاب کننــد کــه خیلــی مشــخص و واضــح، زیرمجموعــه وزارت ارشــاد باشــند! 

فرهنگــی  نــگاه  کــه  دولتــی  مســئول  یــک  نقــش  بایــد  هفتــاد  دهــه  در       •
نســبت بــه موضــوع دارد و خــودش هنرمنــد اســت و بعــد مســئوالنی در حــوزه 
ســینما کــه هــم جــدی هســتند و هــم بــرای فعالیت شــان ایــده دارنــد، را جــدی 
گرفــت، چــرا کــه حتــی یــک ایــده غلــط، بهتــر از ایــن اســت کــه آدم ایــده نداشــته 
باشــد. رابطــه نهــاد صنفــی - کــه خانــه ســینما اســت- بــا تشــکلی ماننــد بنیــاد 
ســینمایی فارابــی و یــا مجموعــه وزارت ارشــاد بعــد از ســال هفتــاد و شــش 
خیلــی پررنــگ شــده بــود و همــه احســاس می کردنــد کــه فارابــی می توانــد در 
کنــار جریــان نظارتــی، حامــی آنهــا باشــد. در بســیاری از شــوراهای سیاســتگذاری 
 از اهالــی ســینما اســتفاده می شــد و بــه 

ً
ــا کــه آن زمــان تشــکیل می شــد، عمدت

همیــن دلیــل، مثــاًل فیلمســازانی کــه در حــوزه ســینمای اجتماعــی فعــال بودنــد، 
تــالش می کردنــد شــکل های جدیــدی را تجربــه کننــد کــه پیش تــر تجربــه نشــده 
بــود. ایــن هــم آســیب های خــودش را داشــت و هــم بــه نظــر مــن، منفعت هــای 

زیــادی بــرای ســینمای ایــران بــه همــراه داشــت.



سینمای
استاندارد
علیرضا رضاداد 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

از 1۳81 تا 1۳86
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و  قــوام  و  بــود،  پوســت اندازی  یــک  آســتانه  در  هشــتاد،  دهــه  ســینمای     •
بنیادهــای الزم در ســینما شــکل گرفتــه بــود، در آن دوره، مــا اولیــن کاری کــه 
کردیــم ایــن بــود کــه جــز دوربیــن، تمــام مؤلفه هــای دیگــر کمک هــای صنعتــی 
فارابــی بــه ســینمای ایــران را بــه خــود ســینمای ایــران واگــذار کردیــم. از آن طــرف 
جدیــد  فن آوری هــای  از  اســتقبال  بــر  را  بنایمــان  استانداردســازی  حــوزه  در 
گذاشــتیم و آنچــه کــه مقصــود و غــرض اصلــی مــا بــود، باالبــردن اســتانداردهای 
بخــش  در  فعــال  پخش کننــدگان  از  نفــر  ســه  دو  بــه  بــود.  ایــران  ســینمای 
خصوصــی اجــازه دادیــم کــه فعالیــت کننــد و خودمــان ســینماگران را تشــویق 
می کردیــم کــه پخــش بین الملــل فیلم هایشــان را بــه آنهــا بدهنــد. مــا بــه ایــن 
جمع بنــدی رســیده بودیــم کــه بایــد بــه ســمت استانداردســازی ســینمای ایــران 
برویــم. ســینمای ایــران دوره تأســیس خــود را طــی کــرده بــود، ســینمای پــس از 
انقــالب، دوره ثبــات خــود را طــی کــرده بــود و اآلن بایــد بــه ســمتی می رفــت کــه از 

ــد. ــتاندارد بده ــه ای و اس ــف حرف ــک تعری ــران ی ــینمای ای س

•    امــروزه بنیــاد ســینمایی فارابــی بایــد بــه دنبــال ترســیم الگــوی کوچــک بــرود 
و هــر آنچــه می توانــد در ســینمای ایــران توســط روابــط میــان بخشــی رقــم بزنــد 
و بــه روزی امیــدوار باشــد کــه همــه مســائل ســینما در مناســبات حرفــه ای خــود 

ســینماگران حــل و فصــل شــود.



ضربه
تغییرات
سید احمد میرعالیی  
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

از 1۳88 تا 1۳92
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، ایــن بزرگتریــن  •   بــا هــر مدیــری ســالیق تغییــر می کنــد و در فرهنــگ و هنــر
ضربــه اســت. در مــورد نقــش بنیــاد فارابــی در ســینما بایــد گفــت کــه بخــش 
خصوصــی بدانــد فارابــی کنــارش اســت و حامــی اوســت. فارابــی آمــده اســت 
کــرد، بیــرون بنشــیند و فقــط او را تشــویق کنــد. کار  اگــر او خــوب عمــل  کــه 
آبــی ابریشــم« و  دیگــری هــم نکنــد! در دوره مدیریتــی مــن، بــا دو فیلــم »راه 
»ملــک ســلیمان« مواجــه بودیــم کــه بیســت و پنــج درصــد از کارهایشــان مانــده 
بــود کــه تکمیــل شــوند. ادامــه تولیــد هــر دو فیلــم تعطیــل شــده بــود و مــا در 
شــرایطی بودیــم کــه اصــاًل پــول نداشــتیم و جشــنواره فیلــم فجــر را هــم بایــد 
برگــزار می کردیــم. در چنیــن شــرایطی تــالش کردیــم تــا هــر دو فیلــم بــه ســرانجام 

برســند.

•    جــذب آدم هــا، وظیفــه بنیــاد ســینمایی فارابــی اســت. فارابــی بــرای ســلیقه 
خــاص نمی توانــد فیلــم بســازد. بایــد ببینــد چــه کار بایــد بکنــد کــه جذابیــت 
داشــته باشــد؟ آنچــه بــرای مــردم جذابیــت دارد، ســینمای اجتماعــی اســت. 
مشــی مــا ایــن بــود کــه بــه فیلمســاز اعتمــاد کنیــم و اگــر نظارتــی هســت، در 
تعامــل اتفــاق بیفتــد. آیــا آقــای شــهبازی فیلمســاز بــدی اســت؟ نــه! فیلمســاز 
خوبــی اســت، پــس بایــد بــه او اعتمــاد کنیــم. او فیلمــش را فیلمبــرداری کــرده 
بــود کــه مــا پیشــنهادی در دو ســکانس بــه او دادیــم و او هــم پذیرفــت و گفــت: 
ــا فیلمســاز  ــه! ایــن پیشــنهادها فیلــم مــن را خیلــی خــوب می کنــد...«. مــا ب »بل
او  بــه  مثــاًل  و  بکنیــم  حقنــه  را  چیــزی  بخواهیــم  اینکــه  نــه  داشــتیم  تعامــل 

! ــذار ــی بگ ــت حلب ــک پی ــردار جایــش ی ــی را ب ــن صندل ــما ای ــم ش بگویی

•      کــدام جشــنواره معتبــر دنیــا را ســراغ داریــد کــه بنیــاد ســینمایی فارابــی را 
 یــک ســازمان بســیار مقتــدر بــود کــه 

ً
نشناســد؟ آنچــه مــا تحویــل گرفتیــم طبیعتــا

اثــرات مهمــی بــر ســینمای ایــران گذاشــته اســت. 



   تحول فارابی
طرحی برای فردا
گفت وگو با »علیرضا تابش« مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی 
، فعالیت ها  و عملکرد شش ساله درباره چشم انداز
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ع فعالیــت در بنیــاد ســینمایی فارابــی، چــه میراثــی بــه  •     شــش ســال پیــش و در بــدو شــرو
شــما رســید؟

، به عنــوان یــک نهــاد ملــی در ســپهر فرهنگــی کشــور  بنیــاد ســینمایی فارابــی همــواره در ســه دهــه اخیــر
نقش  آفریــن بــوده؛ طــی ســال ها بــرای ســینمای ایــران مرجعیــت فرهنگــی داشــته اســت. بنیــاد، جزئــی از 
زیســت بوم فرهنــگ و هنــر ایــران اســت. ایــن پرســش مــا را بــه ایــن مســیر می بــرد کــه بــار دیگــر بررســی 
کنیــم و ببینیــم در ســال های  1۳92-1۳9۳، فضــای اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی ایــران چــه ســمت و 
ســویی داشــت. نــگاه جامعــه  هنــری بــه مســائل مختلــف و نقــش دولــت در رابطــه بــا جامعــه هنــری چــه 
بــود و نســبت یــک جامعــه  در حــال گــذار - کــه مــا سال هاســت از آن حــرف می زنیــم - در آن ســالی کــه مــن 
در بنیــاد ســینمایی فارابــی مســئولیت را پذیرفتــم، چــه بــود؟ وقتــی ایــن مقــوالت را کنــار هــم بگذاریــم، 
ــه یــک جمع بنــدی برســیم. واقعیــت ایــن اســت کــه ســینمای  می توانیــم در پاســخ بــه پرســش شــما ب
ــع از  ــود. در واق ــه رو ب ــدی روب ــلبی ج ــورد س ــک برخ ــا ی ــدا ب ــالمی، در ابت ــالب اس ــروزی انق ــس از پی ــران پ ای
آنجــا کــه ســینمای بــه جــا مانــده از دوره  طاغــوت و نظــام پهلــوی از دیــد انقالبیــون و بنیانگــذاران نظــام 
جدیــد، نفــی می شــد، تدبیــر حاکمیــت و دولــت جدیــد ایــن بــود کــه بــا تأســیس بنیــاد ســینمایی فارابــی، 
به نوعــی از ســینمای نویــن ایــران نگهبانــی کنــد یعنــی حافــظ ســینمای ایــران باشــد و نگــذارد ســینمای 
ایــران از هــم بپاشــد و منهــدم شــود. ســینمایی کــه بعدهــا افتخــارات ارزشــمندی هــم بــرای کشــورمان 
کســب کــرد. به نظــرم دولــت، وزارت وقــت ارشــاد اســالمی، معــاون ســینمایی وقــت، مدیــران ســینمایی 
نگاه هــای  مقابــل  در  ایــران  ســینمای  کیــان  پاســبانان  فارابــی،  ســینمایی  بنیــاد  و   70 و   60 دهه هــای  
رادیــکال بودنــد. در ادامــه امــا، آن نقــش و کارکــرد اولیــه بنیــاد ســینمایی فارابــی، از آنجــا کــه همــه چیــز در 
اختیــار دولــت و ایــن بنیــاد بــود، به ســمت مداخلــه  از جنــس تصدی گــری رفــت و اینجــا  نوعــی انحصــار 
ــا  ــدن ی ــاخته ش ــده  در س ــی تعیین کنن ــی، نقش ــینمایی فاراب ــاد س ــران بنی ــه مدی ــان ک ــد چن ــود آم ــه وج ب
ســاخته نشــدن فیلم هــای ســینمایی داشــتند! علتــش هــم ایــن بــود کــه بنیــاد ســینمایی فارابــی، یــک 
مجموعــه  بــزرگ تجهیــزات فنــی در اختیــار داشــت و از ســینمای ایــران پشــتیبانی فنــی می  کــرد؛ بنابرایــن، 
همــه ارکان فنــی ســینما از تأمیــن نگاتیــو گرفتــه تــا تجهیــز گروه هــای فیلمســازی بــا دوربیــن، ســه پایه، 
، صــدا، تجهیــزات البراتــواری و فنــی، اســتودیوهای تدویــن و صــدا و... به نوعــی گــوش بــه فرمــان  ابــزار نــور
 ، بنیــاد ســینمایی فارابــی بودنــد و جامعــه  ســینما هــم ایــن اصــل را پذیرفتــه بــود و آن زمــان مثــل امــروز
ــه  ــت و البت ــان گرف ــران ج ــینمای ای ــی در س ــم و بخــش خصوص ــود. آرام آرام پیــش رفتی ــی نب ــر مذموم ام
تکنولــوژی هــم رویکردهــای جدیــد خــودش را بــه جامعــه  جهانــی و کشــور مــا تحمیــل کــرد. دوره ای 
کــه مــا بنیــاد ســینمایی فارابــی را در اوایــل دهــه  90 تحویــل گرفتیــم، ســرآغاز مــوج دیجیتالیســم در 
ــا دوره  فیلمســازی نگاتیــو طــرف نبودیــم و یکــی از رخدادهــا در زمانــی کــه  ســینمای ایــران بــود. دیگــر ب
مــا جــزو متصدیــان ســینمای ایــران بودیــم و امــروز کــه در تــداوم آن ســال ها در حــال خدمات رســانی 
هســتیم، در یــک رونــد ســریع، دیجیتــال شــدن همــه ابــزار تولیــد و پخــش سینما ســت. ایــن یــک انقــالب 
تکنولوژیــک بــود چــرا کــه در ابتــدا ســالن دارها بــه ســادگی زیــر بــار پذیرفتــن فضــای جدیــد نمی رفتنــد...

اقتصــاد ســینما داشــت متحــول می شــد و نیــروی انســانی، ادوات، تجهیــزات، شــکل حمل و نقــل فیلــم 
از البراتوارهــا بــه ســالن های ســینما و همــه  اینهــا، دســتخوش تغییــر شــده بــود. بــه همیــن دلیــل، 
، تهیه کننــده،  مــن همــواره جــدی و شــوخی، در جلســاتی کــه داشــتیم خطــاب بــه دوســتان فیلمســاز



نویســنده و کارگــردان می گفتــم کــه »نمی شــود فقــط حــرف از ســینمای دیجیتــال زد«. نمی شــود ابــزار 
دیجیتــال بــرای تولیــد و حتــی توزیــع و بازاریابــی فیلــم در دســت مــا باشــد، امــا فکرمــان آنالــوگ باشــد! 
مــا معتقــد بودیــم کــه فکــر هــم بایــد هــر چــه ســریع تر تغییــر کنــد و نویســندگان، طراحــان، کارگردانــان 
و گروه هــای کاری ســینمای ایــران بایــد ملتفــت باشــند کــه تکنولــوژی دارد چــه صحنه هــای جدیــدی 
را در هنــر دنیــا خلــق می کنــد. پــس آنهــا بایســتی خودشــان را روزآمــد می کردنــد و ســطح دانــش خــود 
ــران  ــینمای ای ــال ها وارد س ــن س ــی ای ــه ط ــان ک ــی از جوان ــن، گروه ــان م ــه گم ــه ب ــد... البت ــا می دادن را ارتق
شــدند، به نوعــی رونــد اشــتراک گذاری معلومــات جدیــد را تســریع کردنــد و ایــن جســارت را هــم داشــتند 
ثــار باشــند یعنــی در کنــار فکــر و ایــده خــالق، تجربه هــای جدیــد فناورانــه هــم  کــه ســازنده  نوعــی جدیــد از آ
داشــته باشــند. رونــدی کــه نتیجه بخــش هــم بــود و مــا از حــوزه  انیمیشــن گرفتــه تــا جلوه هــای ویــژه 

بصــری و... شــاهد موفقیــت  نیــروی جــوان خــالق و مبتکــر ســینمای ایــران بودیــم.

ــی  ــینمایی فاراب ــاد س ــت بنی ــذار مدیری ــک دوره گ ــد در ی ــان می ده ــما نش ــات ش •     توضیح
 بــرای تبییــن نــگاه و سیاســت ها، نیازمنــد مدیریــت زمــان 

ً
را در دســت گرفتیــد. قاعدتــا

بودیــد. چقــدر طــول کشــید تــا بــه نقشــه  راه جدیــد برســید و در ایــن مســیر چــه مشــکالت و 
دســتاوردهایی داشــتید؟

بلــه، همانطــور کــه اشــاره می کنیــد تفکــر مــن، مشــاوران و همکارانــم بــه مــرور زمــان شــکل گرفــت و کامل 
شــد. در ابتــدا شــاید مــا خیلــی همفکــر نبودیــم کــه البتــه ایــن هــم طبیعــی اســت. گروهــی کــه دور هــم 
جمــع می شــوند، بایــد ســاعت ها گفت و گــو، مباحثــه و مطالعــه کننــد و بــه یــک ارزیابــی آسیب شناســانه 
نســبت بــه محیــط کارشــان، ســینما، و فضــای کالنــی کــه در آن زیســت می کننــد، برســند. جمع بنــدی مــن 
ــینمای  ــهیل گر را در س ــد نقــش تس ــا بای ــه م ــود ک ــن ب ــی، ای ــینمایی فاراب ــاد س ــل بنی ــوان مدیرعام به عن
ایــران داشــته باشــیم. بــا مقدمــه ای کــه بیــان کــردم، بــه ایــن نتیجــه رســیده بودیــم کــه مــا دیگــر نگهبــان  
ســینما نیســتیم و متصــدی هــم نخواهیــم بــود، پــس بایــد نــگاه تســهیل گرانه در ســینمای ایــران 
داشــته باشــیم یعنــی بایــد در دوره جدیــد همانطــور کــه اشــاره کردیــد، یــک دوره  گــذار بــود، بــا نــگاه و فکــر 
متفــاوت و جدیــد تســهیل گری کنیــم و بــا پرداختــن بــه موضوعاتــی کــه در بدنــه ســینمای ایــران بــه آنهــا 

توجــه نشــده، برخــی از عقب ماندگی هــا را جبــران کنیــم.

•     راهکار اولیه شما در این مسیر چه بود؟

یکــی از ایراداتــی کــه می شــد بــر بنیــاد ســینمایی فارابــی و مدیریت هــای پیشــین آن وارد کــرد، نبــود واحــد 
ــی ترین  ــت. اساس ــر  دنیاس ــم دیگ ــرکت های مه ــوم آن در ش ــکل مرس ــه ش ــعه ب ــق و توس ــا تحقی R&D ی
نقش آفرینــی بنیــاد ســینمایی فارابــی، حمایــت از تولیــد ســینما در ســینمای حرفــه ای اســت امــا بــه 
گمــان مــن، مــا زنجیــره ای از فعالیت هــا را داریــم کــه می تواننــد تکمیل کننــده هــم باشــند. بــه عنــوان 
مثــال، مــا در بنیــاد ســینمایی فارابــی فصلنامــه و ماهنامــه داریــم کــه خروجــی آنهــا گفتمان ســازی اســت. 
ــه  ــه نداشــته باشــد، چگون مدیــری کــه اینجــا نشســته اگــر در دوره مدیریتــی خــود، درک درســتی از زمان
ــاق در  ــن اتف ــه ای ــم ک ــالش کردی ــم( ت ــن و معاونین ــا )م  م

ً
ــا ــد؟ حقیقت ــی کن ــازه را ط ــیر ت ــک مس ــد ی می توان
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ثــار و نشــریاتی کــه در ایــن دوره  زمانــی چــاپ شــده  ایــن چنــد ســال بیفتــد و اگــر پژوهشــگران، مجموعــه آ
را مــرور کننــد، بــه ایــن نتیجــه خواهنــد رســید. هــدف مــا ایــن بــود کــه اگــر وب ســایت و نشــریه داریــم، 
بتوانیــم مطابــق بــا دانــش، معرفــت و مفاهیــم فرهنگــی و فنــی روزآمــد مرتبــط بــا ســینما کــه خیلــی هــم 
گســترده هســتند، مطابــق نیازهــا و اولویت هــای ســینمای ایــران ورود کنیــم و دســت بــه هــر اقــدام 
تــازه ای بزنیــم. بخــش دیگــری از ایــن زنجیــره، بخــش بین الملــل بنیــاد ســینمایی فارابــی بــود. مأموریتــی 
کــه مــا در دوره جدیــد بــه همکارانمــان در ایــن بخــش دادیــم، ایــن بــود کــه بــه بازارهــای جدیــد فکــر کننــد. 
 وقتــی می گوییــم بــازار و بازاریابــی 

ً
اینکــه یــک بــار بــرای همیشــه بنشــینیم و بــازار را تعریــف کنیــم. اساســا

در ســینما، منظورمــان کــدام بــازار اســت و چــه نوعــی بازاریابــی ای را مــد نظــر داریــم؟ بــه خاطــر دارم پیــش 
ــی  ــرورت بازاریاب ــر ض ــان ب ــا همکارانم ــاعت ها ب ــا س ــرد، م ــاد ک ــی ایج ــه جهان ــا در جامع ــه کرون ــی ک از موج
 پلتفرم هــا در دنیایــی کــه اآلن در 

ً
دیجیتــال در ســینمای ایــران بحــث و گفت و گــو داشــتیم. اینکــه اساســا

آن زندگــی می کنیــم چــه نقــش و ســهمی می تواننــد در گســترش ســینما بــه خصــوص ســینمای ایــران 
-کــه ســینمای متفاوتــی اســت- داشــته باشــند. همــه از وجــوه خالقانــه اش، نــوع نگاهــش، اقلیمــی 
ــا تعاملــی کــه در ایــن  ــازه آغــاز شــد. در حــوزه  بین الملــل ب ــد و ترســیم نــگاه ت کــه دارد و... صحبــت کردن
چنــد ســال بــا کشــورهای همســایه و کشــورهای منطقــه بــرای تولیــد مشــترک داشــتیم، تــالش کردیــم 
بــه شــرکت ها و مؤسســات ســینمایی منطقــه و همســایگان، ایــن پیغــام درســت را منتقــل کنیــم کــه 
ســینمای ایــران به عنــوان یــک بازیگــر مهــم در منطقــه  خاورمیانــه، ایــن آمادگــی را دارد کــه بــا آنهــا در 
تبــادل و ارتقــای دانــش، برگــزاری یکســری کارگاه هــا، تولیــد فیلــم مشــترک، رفتــن بــه ســمت ســاخت 
بــازار منطقــه ای و... همــکاری کنــد. مــن در همیــن مــدت 4-5 ســاله، بــه کردســتان عــراق، آذربایجــان، 
 
ً
ارمنســتان و... ســفر کــردم و برخــی از ایــن ســفرها، منتهــی بــه تولیــد مشــترک شــد. تولیداتــی کــه اتفاقــا
بــا قیمــت مناســبی بــه دســت آمــد و خوشــبختانه دســتاوردهایی در ســطح بین المللــی و جشــنواره ها 
بــرای کشــور مــا داشــت. به نظــرم در ایــن دوره تاریخــی، ایــن از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار بــود کــه مــا بــا 
نــگاه بــه مقولــه  دیپلماســی ســینمایی، ســینما را مدیریــت  کنیــم. ســینمایی کــه مفتخــر بــه گرفتــن دو 
جایــزه اســکار شــد و همچنــان مــورد توجــه جامعــه  جهانــی قــرار دارد. مــا در مدیریــت ســینما بایســتی 
به درســتی از ایــن ثــروت و دســتاورد بهره بــرداری می کردیــم. در دوره  اول فعالیــت در بنیــاد ســینمایی 
فارابــی، برجــام تصویــب شــد و مــن در همــان مقطــع، یــک یادداشــت بــا عنــوان »فرصت هــای فرهنگــی 
پــس از برجــام« نوشــتم کــه در رســانه ها هــم منتشــر شــد. برخــی از منتقــدان هــم البتــه بــه مــن تاختنــد. 
 صحنــه  فعالیت هــای ســینمای 

ً
بــا روی کار آمــدن دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور ایاالت متحــده، اساســا

ج از کشــور هــم متحــول شــد یعنــی روزی کــه کشــور مــا بــه توافــق برجــام رســید، نــگاه  ایــران در خــار
خارجی هــا، ســطح تعامل شــان، ایمیل هایشــان، پیغام هایشــان و سفرهایشــان کامــاًل متحــول شــد و 
ــخصی  ــی ش ــا وقت ــرد. ام ــر ک ــن تغیی ــان م ــه گم ــی ب ــنواره های بین الملل ــران در جش ــز ای ــهم جوای ــی س حت
مثــل ترامــپ بــا آن سیاســت های عجیــب و غریبــش روی کار آمــد و به نوعــی ایران هراســی را ترویــج کــرد، 
مــا دیدیــم کــه همیــن سیاســت ها، شــعارها و اقدامــات او، تأثیــر بســیار بــدی روی دیپلماســی ســینمایی 
یــا همکاری هــای ســینمایی مــا بــا کشــورهای دنیــا گذاشــت. بــه همیــن دلیــل مــن می گویــم اگــر یــک 
ــا بــود، آرام آرام طــی ایــن چنــد ســال تغییــر جهــت دادیــم و متوجــه  ــا اروپ زمانــی مــا نگاهمــان بــه غــرب ی
 بایــد در کشــورهای منطقــه، در چیــن، هنــد، روســیه و ترکیــه کــه پایــگاه مهــم ســینمایی، 

ً
شــدیم کــه حتمــا

فیلــم، ســریال و مجموعــه  تولیــدات ســینمایی دارنــد، حضــوری جدی تــر داشــته باشــیم. البتــه در ایــن 



مســیر تفاهم نامه هایــی را هــم امضــا کردیــم؛ ســال گذشــته تفاهم نامه هایــی  مشــترک بیــن ایــران و 
کــره  جنوبــی و  ایــران و روســیه بــه امضــای مــن و دو شــرکت مهــم ســینمایی دیگــر منعقــد شــد. رویکــرد 
مــا ایــن بــود کــه بازارهــای جدیــد را بشناســیم و در ادامــه بتوانیــم ســینماگران ایرانــی، تهیه کننــدگان و 

پخش کننــدگان را بــه بازارهــای جدیــد وصــل کنیــم.

•     این تالش ها چقدر نتیجه داد؟

، مثــل کاشــت گنــدم نیســت. شــاید مثــل  شــما می دانیــد تــالش و فعالیــت در حــوزه  فرهنــگ و هنــر
کاشــت درختــی باشــد کــه حــاال بعــد از چنــد ســال )5، 10، 15 یــا حتــی20 ســال( بــه محصــول برســد. ایــن 
جهت گیــری را مــا در ایــن دوره آغــاز کردیــم. امیــدوارم کــه بعدی هــا بیاینــد اشــکاالت مــا را اصــالح کننــد و 
بتواننــد مســیری را کــه به نظــر مــا رســید کشــور بایــد در عرصــه  بین المللــی ســینما دنبــال کنــد، بــه درســتی 
بپیماینــد و ادامــه دهنــد. در واقــع مــا بایــد دســت بــه یــک فضاســازی نــو می زدیــم و از بازارهــای جدیــد بــه 
نفــع ســینمای ایــران و تولیداتــش بهــره می گرفتیــم کــه تــا حــدودی هــم موفــق بودیــم. در دوره  مدیریــت 
مــا، بــازار فیلــم شــانگهای بــه مجموعــه  بازارهایــی کــه هــر ســال همــکاران مــا یــا بخــش خصوصــی در آن 
فعالیــت می کردنــد، اضافــه شــد. یعنــی اگــر مــا پیش تــر در کــن و برلیــن چتــر ســینمایی داشــتیم، حــال 
در شــانگهای هــم خواهیــم داشــت. کرونــا آمــده، حضــور مجــازی خواهیــم داشــت. یعنــی ایــران به نوعــی 
در فضــای بــازار دیجیتــال ایــن جشــنواره ها حضــور دارد و در موضوعاتــی چــون تولیــد مشــترک، تبــادل 

فیلــم و مباحــث اینچنیــن، بــا آنهــا پیــش می رویــم.

•     جــدا از بخــش بین الملــل، زنجیــره ترســیم شــده در شــرایط تــازه، در ســایر بخش هــا 
چگونــه عمــل کــرد؟

بخــش عمــده ای از حمایت هــای بنیــاد ســینمایی فارابــی در طــول ســالیان گذشــته بــه حمایــت از تولیــد 
فیلم هــای ســینمایی اختصــاص پیــدا می کنــد. در دوره  مدیریتــی مــن حمایــت از فیلم اولی  هــا هــم بــه 
مجموعــه حمایت هــای بنیــاد ســینمایی فارابــی اضافــه شــد. مــن و مدیــران بنیــاد مفتخــر هســتیم کــه 
حامــی فیلمســازان جوانــی بودیــم کــه امیــدوار و مطمئــن هســتم در ســا ل های آتــی در ســینمای ایــران 
جــزو زنــان و مــردان موفــق و جریان ســاز ســینمای ایــران می شــوند. بــه همیــن دلیــل پــای برخــی فیلم هــا 
 نقدهایــی را هــم شــنیدیم امــا وظیفــه حمایتــی مــا ایجــاب می کــرد در 

ً
و ایده هــا ریســک کردیــم و طبیعتــا

مقطعــی کــه شــاید خیلی هــا دنبــال حمایــت از ســتاره ها یــا افــراد نامــدار در ســینما بودنــد، خوشــبختانه 
بنیاد این توجه را داشــت که در شــش ســال گذشــته به طور جد هر ســال از تعدادی فیلمســاز فیلم اولی 
و حتــی فیلم دومــی حمایــت بکنــد. ســینمای کــودک و نوجــوان بــه دلیــل فــراز و فرودهــای عجیــب و غریبی 
کــه طــی ایــن ســال ها داشــت همــواره در دوره  مدیریــت مــا مــورد توجــه بــود. مــا ســعی کردیــم فیلمســازانی 
 عالقه منــد بودنــد 

ً
کــه تمایلــی بــه فیلمســازی و حضــور در ســینمای کــودک و نوجــوان نداشــتند امــا ذاتــا

 بــه ســمت ســرمایه گذاری یــا 
ً
و یــا ایده هــای خوبــی داشــتند تشــویق کنیــم. تهیه کنندگانــی کــه مطلقــا

تهیه کنندگــی ایــن آثــار نمی آمدنــد بــه نوعــی آنهــا را تشــویق کردیــم. تحوالتــی در جشــنواره  فیلــم کــودک 
و نوجــوان به وجــود آوردیــم. حمایــت از اکــران فیلم هــای ســینمای کــودک و نوجــوان را در شــورای صنفــی 
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نمایــش دنبــال کردیــم و بــه دنبــال آن، هــر ســرگروهی موظــف شــد در هــر فصــل، یــک فیلــم ســینمایی 
را اکــران کنــد. همــه  اینهــا تالش هایــی بــود کــه مــا در بخــش حمایــت از ســینمای کــودک و نوجــوان بــه 
آن دســت پیــدا کردیــم. بخشــی دیگــر از ایــن زنجیــره، تغییــر کارکــرد معاونــت پشــتیبانی تولیــد در بنیــاد 
ســینمایی فارابــی بــود کــه یکــی از بخش هــای تصدی گــر جــدی بــه شــمار می آمــد. مــن بعــد از یــک ســال از 
 بــرای من ریســک 

ً
حضــور در بنیــاد، مطالعــات اولیــه بــرای حــذف ایــن معاونــت را انجــام دادم، گرچــه حقیقتــا

هــم داشــت، ولــی ناگزیــر بــودم ایــن کار را انجــام  دهــم. آن معاونــت را منحــل کــردم چــون معتقــد بــودم 
کــه بخشــی از آن، جبــر زمانــه اســت و بخشــی از آن هــم تصمیمــات مهــم مدیریتــی اســت کــه مــا بایســتی 
می گرفتیــم. خوشــحال هســتم اعــالم کنــم کــه ایــن معاونــت بــه نفــع بخــش خصوصــی منحــل شــد، چرا کــه 
 
ً
فعالیت هــای ایــن بخــش را شــرکت هایی در بخــش خصوصــی خیلــی بهتــر از مــا انجــام می دادنــد و واقعــا
ضرورتــی نداشــت فارابــی در ایــن زمینه هــای فنــی بــا بــازاری کــه در بخــش خصوصــی وجــود داشــت، رقابــت 
ج می شــدند، آنهــا را  کنــد. بنیــاد ســینمایی فارابــی 9 دســتگاه ســینه موبیل داشــت کــه داشــتند از رده خــار
بــه مزایــده گذاشــتیم و بــه بخــش خصوصــی منتقــل کردیــم. بخشــی از ایــن ابزارهــا ناکارآمد بودند و بخشــی 
از آنهــا نوســازی شــد و بــه نــاوگان ســینمایی کشــور پیوســت. دوربین هــا و تجهیــزات یونیــک و قدیمــی  را 
کــه به نوعــی بایســتی از آن درســت مراقبــت می شــد، بــه مــوزه  ســینما فرســتادیم. برخــی از تجهیزاتــی را کــه 
جوانــان مــا در اســتان ها می توانســتند از آن اســتفاده کننــد، بــه دفاتــر انجمن ســینمای جوانان فرســتادیم 
و بخشــی از آنهــا هــم کــه نیــاز بــود ســینمای ایــران از آن اســتفاده کنــد، در چنــد نوبــت بــه مزایــده گذاشــتیم 
و خوشــبختانه در دفاتــر ســینمایی ایــران توزیــع شــد و همــان دوربین هــا هم اکنــون ســرصحنه  فیلم هــا 
ــی  ــینمایی فاراب ــاد س ــه در بنی ــری ک ــد. کار دیگ ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــینمایی م ــم س ــای مه و پروژه ه
صــورت گرفــت، چابک ســازی نیــروی انســانی بــود. روزی کــه مــن در اســفند 1۳9۳ در بنیــاد حضــور پیــدا 
کــردم، بنیــاد ســینمایی فارابــی 180 نیــرو داشــت و اآلن کــه بــا شــما صحبــت می کنــم بــه کمتــر از  90 نیــروی 
انســانی رســیده اســت. تــالش کــردم پیشکســوتان را حرمــت بگــذارم و از حضورشــان اســتفاده کنــم؛ چــون 
ــرای بنیــاد ســینمایی فارابــی بســیار ارزشــمند  ــه آنهــا در ســینما، ب  تجرب

ً
 انتقــال دانــش و اساســا

ً
ــا حقیقت

ــتیبانی را  ــه پش ــده ای از بودج ــال ها بخــش عم ــن س ــی ای ــه ط ــود ک ــن ب ــم ای ــن و همکاران ــالش م ــت. ت اس
بــه نفــع حمایــت از تولیــد کاهــش دهیــم، یعنــی صرفه جویــی کردیــم و بودجه هــای پشــتیبانی را به نوعــی 
ــای  ــا عرصه ه ــی ی ــه بین الملل ــا عرص ــد ی ــه تولی ــه در عرص ــرای اینک ــول را ب ــم آن پ ــه بتوانی ــم ک کاهــش دادی

دیگــر صنعــت تصویــر اســتفاده شــود، پس انــداز کنیــم.

•     تغییر رویکرد شما در برگزاری جشنواره ها چگونه بود؟

بنیــاد ســینمایی فارابــی طــی ایــن ســال ها به عنــوان پشــتیبان جشــنواره  فیلــم فجــر )هــم فجــر ملــی و 
هــم فجــر جهانــی( و جشــنواره بین المللــی فیلم هــای  کــودکان و نوجوانــان فعالیــت داشــته اســت. هــم 
نیــروی انســانی مــا در بخش هــای مختلــف ایــن جشــنواره ها درگیــر بــود و هــم اینکــه تجهیــزات، ادوات، 
امــور مالــی و پشــتیبانی بــه برپایــی ایــن رویدادهــا اختصــاص پیــدا کــرد. البتــه ایــن نکتــه را از یــاد نبریــم کــه 
مؤسســه  رســانه های تصویــری طــی ســال های 1۳98 و 1۳99 در بنیــاد ســینمایی فارابــی ادغــام و برخــی از 
وظایــف آن مؤسســه بــه بنیــاد منتقــل شــد. امــوال منقــول و غیرمنقــول و دارایی هــای معنــوی آن هــم 

بــه بنیــاد انتقــال یافــت. 



ح تحــول بنیــاد ســینمایی فارابــی  •     یکــی از اقدامــات شــما در ایــن دوره، طراحــی و ارائــه طــر
ــا  ــما ب ــه ش ــم اندازی ک ــود و چش ــرا ش ــا و اج ــه احی ــت چگون ــرار اس  ق

ً
ــا ح دقیق ــر ــن ط ــت. ای اس

ح بــرای بنیــاد ســینمایی فارابــی می بینیــد، چگونــه خواهــد بــود؟ اجــرای ایــن طــر

ح تحــول بنیــاد ســینمایی فارابــی کــه ایــن روزهــا ســرگرم نهایــی کــردن آن هســتیم،  مــا به نوعــی در طــر
ح، مــا معتقدیــم از آنجــا کــه زیســت بوم صنعــت  رویکردهــای تــازه ای را ترســیم کرده ایــم. بــر اســاس ایــن طــر
تصویــر دچــار تحــول جــدی شــده، مــا بایســتی بــه رســانه های نویــن بیــش از گذشــته توجــه کنیــم. مــا از 
ســال 1۳98 یــک مدیــوم جدیــدی از آثــار ســینمایی بــه نــام »وب ســری« را  مــورد حمایــت قــرار دادیــم. یعنــی 
همان طــور کــه فیلــم حرفــه ای ســینمایی را حمایــت می کنیــم،  از وب ســری ها هــم حمایــت کردیــم. این خود 
 فیلــم ۳5 میلی متــری یــا 

ً
یــک پیــام بــه جامعــه  ســینمایی اســت. بنیــاد ســینمایی فارابــی کــه پیش تــر صرفــا

فیلــم اکــران یــا فیلــم ســینمای حرفــه ای را مــورد حمایــت قــرار مــی داد، اآلن از ایده هــای خالقانــه بــرای تولیــد 
ح تحــول و ضــرورت آن حــرف زدم. بایــد  وب ســری هــم حمایــت می کنــد. مــن در ایــن ســال ها همــواره از طــر
ح مــد نظــر اســت ماننــد انحــالل معاونــت  بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه برخــی از تحوالتــی کــه در ایــن طــر
پشــتیبانی بنیــاد، کوچک ســازی، چابک ســازی، برون ســپاری خیلــی از فعالیت هــا و نــگاه تســهیل گرانه بــه 
ســینمای ایــران، توســط مــن و همکارانــم طــی ایــن ســال ها بــه اجــرا درآمــد. طبیعــی اســت کــه متناســب بــا 
ح تحــول، ســاختار جدیــد بنیــاد ســینمایی فارابــی هــم طراحــی و اجــرا می شــود. ســاختاری کــه متناســب  طــر

بــا وظایــف جدیــد و نــگاه بــه آینــده طراحــی می شــود.

خ دادن است... •     در واقع تحول به صورت تدریجی در حال ر

 در ســینمای حرفــه ای بیشــتر نــگاه بــه اثــر اســت یعنــی مــا همــه  
ً
بلــه. در بنیــاد ســینمایی فارابــی و اساســا

فرآیندهــا را طــی کــرده و تــالش می کنیــم یــک اثــر تولیــد شــود و بعــد بــه پخــش، اکــران یــا توزیــع برســد. 
ثــار ســینمایی فکــر کنیــم. اگــر در توجــه  در نــگاه جدیــد، مــا معتقــد هســتیم کــه بایــد بــه منظومــه ای از آ
ثــار ســینمایی، ایده هــا خیلــی مهــم  ، فیلمنامــه نقــش مهمــی داشــت، در نــگاه مــا بــه منظومــه  آ مــا بــه اثــر
هســتند. مــا از ابتــدا بایــد ایده هــا را دنبــال کنیــم و بتوانیــم ایده هــای خوبــی را پــرورش و ارتقــاء دهیــم و 
آنهــا را تبدیــل بــه فیلمنامــه کنیــم. اینهــا همــه نیازمنــد یــک ســازوکار اســت. برخــی از ایــن تحــوالت بایــد 
در دو معاونــت بنیــاد ســینمایی فارابــی )معاونــت فرهنگــی و معاونــت بین الملــل( اتفــاق بیفتــد کــه 
دو بــازوی اساســی بنیــاد ســینمایی فارابــی هســتند. نــگاه فناورانــه و زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات 
 بایــد در بنیــاد ســینمایی فارابــی ترویــج و نهادینــه شــود کــه خوشــبختانه ایــن اتفــاق افتــاده اســت. 

ً
حتمــا

مــا در آغــاز ایــن راه، در ایــن ســال ها تــالش کرده ایــم ســامانه هایی را طراحــی کنیــم و از روش ثبــت دســتی 
و کاغــذی و پراکندگــی اســناد و تجــارب، بــه ســمت یــک داشــبورد مدیریتــی حرکــت کنیــم.

ــاد  ــر بنی ــات در دوره اخی ــاوری اطالع ــوزه فن ــه ح ــه ب ــد توج ــر می رس ــه نظ ــرد ب ــن رویک ــا ای •     ب
ــت... ــته اس ــژه ای داش ــت وی ــی اهمی ــینمایی فاراب س

ــر  ــر و آمــدن مدی ــا رفتــن هــر مدی ــه ســمتی می رفتیــم کــه اســناد و اطالعــات ب ــد ب همین طــور اســت. بای
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بعــدی، بــه فراموشــی ســپرده نشــود و بتــوان بــه تأســی از ایــن روش روزآمــد، بــا تجزیــه و تحلیــل درســت 
اطالعــات، ســینما را مدیریــت کــرد.

•     ایــن میــزان تــالش بــرای روزآمــدی در فــرم و محتــوا، در بخش هــای دیگــر نقشــه راه شــما 
در ایــن دوره مدیریتــی هــم ترســیم شــده اســت. حرکــت بــه ســمت ایجــاد مرکــز شــتابدهی و 

رویکردهایــی از ایــن دســت... هــدف شــما از ترســیم ایــن چشــم انداز چیســت؟

ایجــاد مرکــز نــوآوری و شــتاب دهی در کنــار بنیــاد ســینمایی فارابــی با حضــور جامعه  مدنی، اســتارت آپ ها 
ح شــد. مــا بــا  و متخصصــان ســینمایی یکــی از راه حل هــا و پیشــنهادهای مــا بــود کــه ســال 96-97 مطــر
ــاره بــه  ح دوب ، ایــن طــر ــه رو بودیــم و ابهاماتــی وجــود داشــت امــا در ادامــه مســیر فــراز و فرودهایــی روب
جریــان افتــاد. مــا ســاختمان میثاقیــه را کــه قریــب بــه ســه دهــه بــه عنــوان معاونــت پشــتیبانی تولیــد 
 آن معاونــت وجــود نــدارد تحــت عملیــات نوســازی 

ً
بنیــاد ســینمایی فارابــی فعــال بــود و دیگــر اساســا

قــرار دادیــم و ایــن مــکان را بــرای فعالیــت مرکــز نــوآوری و شــتابدهی آمــاده کردیــم. رویکــرد ایــن تشــکل، 
ثــار ســینمایی بــا نــگاه تســهیل گرانه و منظومــه ای ترســیم شــده اســت. شــتابدهی آ

•     در اینجا نگاه منظومه ای به چه معناست؟

شــما به عنــوان یــک کارگــردان، یــک اثــر ســینمایی را می ســازید و بعــد بــه ایــن فکــر می کنیــد کــه بــه 
ــه همیــن   ایــن دیــدگاه در ســینمای مــا ب

ً
ــا نشــود. اساســا ــرود، اکــران بشــود ی ــا ن ــرود ی ایــن جشــنواره ب

شــکلی اســت کــه بنــده روایــت می کنــم چــرا کــه فیلمســازی قائــم بــه فــرد و قائــم بــه اثــر اســت یعنــی 
ــه   ــم انداز و منظوم ــک چش ــا در ی ــن تک محصول ه ــی ای ــم ول ــد می کنی ــی تولی ــای خوب ــا تک محصول ه م
ــه  ــوآوری و شــتاب دهی ســینما، مــا قــرار اســت ب وســیع تعریــف نمی شــوند. در نــگاه تســهیل گر مرکــز ن
ایــن فکــر  کنیــم کــه ایده هــای خالقــه چیســت؟ مــا اینجــا می توانیــم بــه ســمت حمایــت از ایده هــای 
بــرای  و  کننــد  حمایــت  ایده هــا  ایــن  از  نمی کننــد  ریســک  و  جــرأت  خیلی هــا  کــه  برویــم  جســورانه ای 
تولیدشــان ســرمایه بگذارنــد. اآلن اســتارت آپ هایی در فضــای کســب وکار ســینما وجــود دارنــد کــه جایی 
بــرای قــرار گرفتــن در کنــار ســایر مشــاغل ســینمایی ندارنــد و مرکــز نــوآوری و شــتابدهی جایــی اســت کــه 
می توانــد اســتارت آپ ها را در کنــار مشــاغل دیگــر ســینمایی قــرار دهــد و فکرهــا و ایده هــا را بــه اشــتراک 
 از دل  ایــن مــراودات فکــری، بــه محصــوالت جدید 

ً
بگذارنــد و در کنــار هــم، بــه هم افزایــی برســند. مــا قطعــا

و خالقانــه ای در ســینمای ایــران خواهیــم رســید. بایــد اعتــراف کنیــم ســینمای ایــران، هــم در فــرم و هــم 
در نــوع نــگاه فیلمســازان از لحــاظ خالقیتــی کــه سال هاســت جهانیــان بابتــش بــه ســینمای ایــران توجــه 
، تکــرار و ســیکل تکرارشــونده رســیده اســت. بایــد بــه ایــن پرســش ها پاســخ داد  می کردنــد بــه یــک دور
کــه چــرا ســینمای مســتند مــا رشــد کــرده، امــا بــازاری برایــش ســاخته نشــده اســت؟! چــرا انیمیشــن ایرانی 
طــی ســال های اخیــر جــزو دســتاوردهای ســینماگران و مدیــران بــوده امــا بــه صــورت سیســتماتیک راهــی 
 ایــن اســت کــه بایــد از 

ً
بــه بــازار جهانــی نیافتــه اســت؟ تعریــف اولیــه مرکــز نــوآوری و شــتابدهی اتفاقــا

ح موضــوع و ایــده  خالقــه ای کــه بــه ذهــن تیــم ســازنده می رســد، بــه فکــر  همــان ابتــدا و در حیــن ارائــه طــر
ثــار بــود. اینکــه چطــور صنایــع مجــاور بیاینــد و بــه توســعه  بــازار ســینما کمــک کننــد. در  بازاریابــی ایــن آ



مرکــز نــوآوری و شــتابدهی می تــوان بــا هم نشــینی ســایر زمینه هــای خالقانــه، مثــل موســیقی، بازی هــای 
، عروسک ســازی و... بــازار گســترده اثــر  ، صنعــت نوشــت افزار کامپیوتــری، مــد و لبــاس، صنعــت نشــر
را پیش بینــی کــرد و تــدارک دیــد. همــه  اینهــا بــرای ســینمای ایــران، آورده خواهــد داشــت. اینهــا نــکات 
و موضوعاتــی اســت کــه ســینمای ایــران تجربــه اش نکــرده اســت و ایــن همــان نکتــه ای اســت کــه مــن 
ح کــردم. همیــن اآلن بــه یــک کارگــردان عزیــز ســینما  دربــاره تولیــد تک اثرهــا در ســینمای ایــران مطــر
بگوینــد کــه یــک بیزینس پلــن قابل قبــول بــرای فیلــم ســینمایی ات بنویــس کــه مــا بــر اســاس آن، 
بــرای فیلــم تــو جــذب ســرمایه کنیــم، او ایــده ای نــدارد. شــاید علتــش ایــن باشــد کــه بــه ایــن قضیــه در 
ســینمای ایــران فکــر نشــده و شــاید هــم دانــش آن وجــود نــدارد. مرکــز نــوآوری و شــتابدهی کاری می کنــد 
ــه  ــا طراحــی بیزینس پلــن معطــوف ب ــا کســب دانــش و مهــارت الزم، ب کــه ســینماگر مــا از همــان ابتــدا ب
، کار خــود را کلیــد بزنــد. یکــی از آفت هــای ســینمای مــا در ایــن ســال ها، ایــن بــوده کــه بنــا بــه شــرایط  بــازار
ثــار و مســائل مختلــف، تهیه کننــدگان و کارگردانــان بــا اندیشــه  دســتیابی  فرهنگــی، سیاســی، ممیــزی آ
 شــما را بــه ســمت بازارهــای 

ً
بــه ســود در تولیــد، فعالیــت کرده انــد در حالی کــه ایــن طــرز تفکــر مطلقــا

ــرای مخاطبــی می ســازید کــه  ــد! انــگار فیلــم را ب ــرای بازارشناســی نداری ــرد. اصــاًل شــما فرصتــی ب ــو نمی ب ن
مجبــور اســت آن را ببینــد! طبیعــی اســت کــه مخاطــب محصولــی را کــه بــدون شــناخت بــازار هــدف تولیــد 
شــده، نبینــد و بــه ســمت دانلــود فیلــم و انیمشــین و ســریال خارجــی بــرود. بــاور کنیــم کــه مــا بــا انــواع 
رســانه های دیجیتــال، شــبکه های اجتماعــی و ســایت های دانلــود فیلــم مواجــه هســتیم و آنهــا رقبــای 
جــدی ســینمای مــا هســتند. اگــر ســینمای ایــران در چشــم انداز آینــده خــود می خواهــد اندیشــه  ســود در 
تولیــد را کنــار بگــذارد، اگــر مصمــم اســت وارد بازارهــای جدیــد شــود و بــه ســمت تولیــد مشــترک واقعــی 
بــا کشــورهای خارجــی و شــرکت های مهــم بــرود، چــاره ای نــدارد کــه دســت بــه یــک پوســت اندازی جــدی 
در روندهــا و فرآیندهــای خــود داشــته باشــد. مرکــز نــوآوری و شــتابدهی ســینمای ایــران پاســخی بــه ایــن 

نیــاز اســت چــرا کــه بایــد »زیســت بوم ســینما« را بــه »زیســت بوم نــوآوری« متصــل کــرد.



 سی و هفت سالگی
بنیاد سینمایی

فارابی



•   شــاید »بنیــاد ســینمایی فارابــی« از پــروژه ای حمایــت کنــد کــه توفیــق اقتصــادی یــا جشــنواره ای نداشــته 
باشــد؛ امــا فیلمــی اســت کــه یــک پرســوناژ را در یــک اتــاق بــه تصویــر می کشــد و چنیــن فیلمــی بســیار خــاص 
تلقــی می شــود، حمایــت از چنیــن فیلمــی بــه منزلــه حمایــت از یــک تجربــه خــاص اســت. ایــن نــوع حمایت هــا 

از ســوی یــک نهــاد ســینمایی، قابــل تأمــل اســت.

•   فارابــی در ایــن ســال ها در زمینــه ارتقــای فنــی ســینما فعالیت هــای متمرکــزی داشــته اســت. یکــی از 
کمبودهــای اساســی ایــن روزهــای ســینمای مــا » فیلمنامــه« اســت و بنیــاد ســینمایی فارابــی بایــد بــر ارتقــای 
ایــن مقولــه اهتمــام بــورزد و ضعــف فیلمنامه هــا را جبــران کنــد. ایــن هــدف را حتــی می تــوان بــا برگــزاری 
کالس هــای خــوب فیلمنامه نویســی هــم جبــران کــرد یــا یکــی از ضعف هــای مــا در صحنه آرایــی اســت و بنیــاد 
ســینمایی فارابــی می توانــد در ایــن زمینه هــا بــه ســینما کمــک کنــد. از ســویی مــا در ایران زمینــی زندگــی 
می کنیــم کــه پــر از اقلیم هــا و رنگ هــای مختلــف اســت امــا بــه آن هــا پرداختــه نمی شــود و اگــر چشــمانمان را 
ثــار  ببندیــم و بــه تولیــدات ســینمایی یــک ســال اخیــر نــگاه کنیــم چنــد بازیگــر ثابــت را در فضــای  داخلــی در آ
مختلــف می بینیــم کــه چنیــن رونــدی حــظ بصــری مخاطــب از ســینما را بــه همــراه نمــی آورد. در ایــن ســال ها 
فارابــی نســبت بــه ایــن قضیــه هــم دغدغــه داشــته و ایــن مقوله هــا را می تــوان در تعریــف کیفــی فعالیــت 

»بنیــاد ســینمایی فارابــی« ارائــه داد.

•   گوشــی های هوشــمند ســراپا بصریــت هســتند، امــا امــروز ســینمای مــا از آن گوشــی های هوشــمند جــا 
مانــده  اســت. »بنیــاد ســینمایی فارابــی« بایــد دربــاره ایــن موضوعــات تــالش کنــد. بــرای مثــال بحــث امنیــت 
ــینما در دوران  ــه س ــدون آنک ــا ب ــد ت ــد روی آن کار کن ــاد می توان ــه بنی ــت ک ــزی اس ــت، چی ــون کپی رای ــار و قان ث آ

ثــار را بــا امنیــت و بــه راحتــی اکــران کــرد. کرونــا دچــار ســکته شــود بتــوان آ

چشمان باز

آناهید آباد   |  کارگردان
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ــرای کار اول خــود ایــده و حــرف دارنــد و بعــد براســاس آن ایــده فیلــم می ســازند و یــک  •   فیلمســازانی کــه ب
تشــکل مثــل بنیــاد ســینمایی فارابــی از آنهــا حمایــت می کنــد، نتیجــه  کارشــان، قابل قبــول خواهــد شــد 
و احســاس می کنــم حمایــت بنیــاد ســینمایی فارابــی از فیلمســازان مســتقل روزهــای طالیی تــری را بــرای 
ســینمای ایــران رقــم خواهــد زد. امــا بــرای ایــن کار بایــد بــه تــوان مدیرعامــل تشــکلی ماننــد ایــن بنیــاد اعتمــاد 
کــرد و بــه او آزادی عمــل بیشــتری داد. اگــر ایــن آزادی عمــل وجــود نداشــته باشــد، ســینمای مــا درجــا خواهــد 
، بــه  زد. یعنــی اگــر مدیرعامــل فارابــی دائــم نگــران ایــن باشــد کــه بخواهــد بابــت حمایــت اش از یــک فیلمســاز

یکســری آدم دیگــر جــواب پــس بدهــد، نتیجــه مطلوبــی بــرای ســینمای مــا نخواهــد داشــت. 

•   خیلی هــا وقتــی فیلمســاز می شــوند بــه ایــن فکــر می کننــد کــه یــک جــا هســت کــه آنهــا را حمایــت کنــد و اگــر 
حمایــت نکنــد، تصــور می کننــد حق شــان خــورده شــده امــا مــن اینگونــه فکــر نکــرده ام و بــه همیــن دلیــل، 
طلبــی از بنیــاد ســینمایی فارابــی و ســایر تشــکل های مشــابه نــدارم امــا بــه نظــرم اگــر تشــکل ها و بنیادهــای 
ــوند و  ــدم ش ــد، پیش ق ــینما دارن ــه س ــخصی در عرص ــه مش ــه کارنام ــینماگرانی ک ــت از س ــینمایی در حمای س
برنامــه داشــته باشــند، بــی توجــه بــه وجــوه تجــاری ســینما، مســیر درســتی بــرای ادامــه فعالیــت حرفــه ای آنهــا 

رقــم خواهنــد زد.

•   از مدیــران تشــکلی ماننــد بنیــاد ســینمایی فارابــی می خواهــم از زمــان مدیریــت خــود بــه نفــع ســینما 
 اینکــه پســند یکســری افــراد را درنظــر بگیرنــد، چــرا کــه در نهایــت ایــن فیلم هاســت 

ً
اســتفاده کننــد نــه صرفــا

کــه می مانــد. بــه عنــوان مثــال هنــوز هــم فیلم هایــی کــه اواخــر دهــه 60 و اوایــل دهــه  70، فیلم هــای جذابــی 
ــا کســانی در رأس کار  ــی کــه شــاید اصــواًل یادمــان نباشــد کــه آن موقــع چــه کســی ی ــه نظــر می رســند در حال ب

بوده انــد امــا فیلم هــا هســتند و در یادهــا مانده انــد.

حق و اعتماد

پوریا آذربایجانی   |  کارگردان



رفاقــت  بــا بخــش فرهنگــی فارابــی داشــتند، نوعــی  ایرانــی در دهــه شــصت  کــه ســینماگران  ارتباطــی     •
تأثیرگــذار بــود. در حقیقــت آن هــا روی فارابــی تأثیــر می گذاشــتند و فارابــی هــم روی آنهــا و  ارتباطــی متقابــل 

می گرفــت. شــکل 
•   توصیــه می کنــم کــه در آینــده، بنیــاد ســینمایی فارابــی از افــرادی اســتفاده کنــد کــه  از جنــس فرهنــگ و هنــر 
ــه  هســتند. آقــای بهشــتی از خانــواده فرهنــگ و هنــر بــود و هنــوز هــم در ایــن خصــوص در روزنامه هــا مقال
می نویســد. او بیــش از آنکــه سیاســی باشــد فرهنگــی اســت و بــه گذشــته و ســربلندی ایــران توجــه می کنــد.

•   مســئوالن بنیــاد ســینمایی فارابــی بایــد ذاتشــان فرهنگــی باشــد. حضــور افــراد سیاســت زده بــرای فرهنــگ 
ــی  ــای فرهنگ ــی در عرصه ه ــراد سیاس ــدن اف ــل روی کار آم ــم حاص ــا کردی ــه م ــی ک ــت. ضررهای ــم اس ــر س و هن
بــود کــه ســعی می کردنــد چیــزی را کــه تصــور می کننــد درســت اســت، حاکــم کننــد. جامعــه مــا افــراد فرهنگــی 

بســیاری دارد؛ بــرای مثــال آقــای مســجدجامعی از ایــن دســت آدم ها ســت.
•   ریشــه کلمــه طاغــوت و معنــای آن طغیــان کــردن آب اســت کــه از محــل خــود تجــاوز و بســترهای دیگــر 
را خیــس می کنــد. طاغــوت یعنــی ارگان، ســازمان، فــرد و نیرویــی کــه از بســتر خــود تجــاوز کنــد و بــرای دیگــر 
بســترها تعیین تکلیــف کنــد. نفــس سیاســت، طاغــوت اســت. طاغــوت یعنــی همــه چیــز را بــا نــگاه سیاســت 
دیــدن و نمــره دادن بــه همــه چیــز بــا نــگاه سیاســی کــه می توانــد بســیار ویرانگــر باشــد. حتــی بســیاری از 
ــد  ــود و بع ــد ب ــا ب ــا م ــدا ب ــه ابت ــتان ک ــی از دوس ــد. یک ــد کردن ــای ب ــر قضاوت ه ــن تفک ــر ای ــا تحت تأثی ــان م خوب
ــا مــا همــکاری کــرد، شــهید آوینــی بــود. ببینیــد آقــای آوینــی در مــورد  دوســت مــا شــد و در جشــنواره فجــر ب
« علــی حاتمــی چــه می گویــد؛ تعجــب می کنیــد کــه آیــا این هــا را آوینــی گفتــه اســت؟! در آن دوران  فیلــم »مــادر
سیاســت زدگی حاکــم بــود کــه آوینــی این طــور قضــاوت می کــرد. یکــی از بهتریــن فیلم هــای تاریــخ ســینمای 
« علــی حاتمــی اســت. ایــن اثــر یکــی از زیباتریــن فیلم ها ســت کــه مــرگ را بــا  ایــران بعــد از انقــالب فیلــم »مــادر
نگاهــی تصویــر می کنــد کــه بــه تفکــر اســالمی نزدیــک اســت. سیاســت زدگی ســم اســت و بایــد بــا آن مقابلــه 

کــرد. البتــه می تــوان سیاســی بــود و نــگاه سیاســی داشــت امــا بایــد تعــادل را حفــظ کــرد.

سّمِ
سیاست زدگی

عبداهلل اسفندیاری   |  فیلمنامه نویس
و تهیه کننده
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•   در ایجــاد ذهنیــت منفــی علیــه بنیاد ســینمایی فارابی باید 
نگاه هــا را شــناخت. ایــن نگاه کــه بگوییــم عدالــت یعنــی اینکــه 

ــه نســبت مســاوی بیــن  بنیــاد فارابــی بودجــه ســالیانه اش را بایســتی ب
همــه تقســیم کنــد؛ عدالــت نیســت و بــه اعتقــاد مــن ایــن حماقــت اســت. وقتــی 

 یــک سیاســت هایی داریــد. می گوییــد 
ً
شــما می گوییــد مــن نقــش حمایتــی دارم، حتمــا

مــن از ایــن نــوع فیلم هــا و از ایــن نــوع نــگاه می خواهــم حمایــت بکنــم و بودجــه ام را در اختیــار 
ایــن نــوع فیلم هــا قــرار می دهــم. ایــن نگاهــی کــه بیــرون بــه شــدت وجــود دارد کــه آنجــا روابــط اســت 

ــاد  ــگاه مســئوالن بنی ــازی نمی گــذارم. اســمش را می گــذارم نزدیکــی ذهنــی ن ــازی؛ مــن اســم آن را باندب و باند ب
ــا بــه فیلمنامــه ای کــه مــن ارائــه می دهــم. ایــن نــگاه کــه بودجــه را بیــن ۳00 کارگــردان و 200  بــه مــِن فیلمســاز ی

تهیه کننــده تقســیم کنیــد، مدیریــت نیســت و فقــط بــر بــاد دادن ســرمایه اســت.
•   در یــک مقطــع یــک ذهنیــت در بنیــاد ســینمایی فارابــی ایجــاد شــد کــه بــه فیلم هایــی کــه می دانیــم برگشــت 
دارد و پرفــروش اســت، وام بدهیــم! ایــن در حالــی اســت کــه آن فیلم هــا نیــازی بــه وام ندارنــد. مــا باید برای کشــف 
 بایــد بــرای حمایــت از فیلم هایــی کــه فکــر می کنیــم جنبه هــای 

ً
اســتعدادهای جدیــد انــرژی بگذاریــم. مــا اتفاقــا

فرهنگــی، ملــی و ارزشــمندی دارد ولــی ممکــن اســت بخــش خصوصــی روی آنهــا ســرمایه گذاری نکنــد، اقــدام 
کنیــم. در همــه  جــای دنیــا هــم نهادهــا و مؤسســات مشــابه بنیــاد ســینمایی فارابــی، خیلــی دنبــال ســوددهی 
نیســتند بلکــه دنبــال آن هســتند کــه کــدام بخــش از ســینما مشــکل دارد و کجــای قضیــه زمیــن مانــده و مــا 
برویــم بــه آنجــا کمــک کنیــم و آن را بــه حرکــت بیندازیــم. امــا ایــن نــگاه حمایتــی نبایــد در هــر دوره ای از بنیاد گرفته 
بشــود و خدای نکــرده بنیــاد بــه ایــن ســمت بــرود کــه اگــر روی چهــار فیلــم ســرمایه گذاری کنــد، پولــش 5 برابــر 

می شــود! ایــن ذهنیــت می توانــد نقــش مخــرب و در واقــع خیلــی خطرناکــی بــرای ســینما داشــته باشــد.
، اگــر حمایــت بنیــاد ســینمایی فارابــی نبــود، بســیاری از فیلم هــای خــوب ســینمای  •   از گذشــته تــا امــروز
مــا ســاخته نمی شــد. امیــدوارم مدیــران آینــده، همســانی را بــا شــرایط زمانــه درک و بتواننــد نقشــی جدیــد 
ــان را  ــد جایش ــا بای ــود، آنه ــوض می ش ــینما دارد ع ــن س ــه میزانس ــت ک ــد پذیرف ــد. بای ــف کنن ــود تعری ــرای خ ب
در ایــن میزانســن پیــدا کننــد.  فقــط ایــن را می گویــم کــه بــا هــر سیاســتی کــه در پیــش می گیرنــد، نقــش 
 
ً
حمایتــی بخــش فرهنگــی ســینما را از یــاد نبرنــد چــرا کــه ایــن حمایــت نبایــد مغفــول واقــع شــود. طبیعتــا

نــگاه  اســت  دارد. ممکــن  دیــدگاه  و  نــگاه  بیایــد،  بنیــاد  در  کــه  امنایــی  هــر هیئــت  یــا  هــر هیئت مدیــره  
ــا نــگاه مــن همخوانــی نداشــته باشــد امــا مــن نمی توانــم   ب

ً
مدیــران بعــدی بنیــاد ســینمایی فارابــی اساســا

آن موقــع علــم مخالفــت بــردارم کــه چــرا او دارد از دیــدگاه خــودش حمایــت و پیــروی می کنــد و ســعی می کنــد 
بودجــه اش را در اختیــار فیلمســاز مــورد عالقــه خــودش بگــذارد. ایــن خیلــی طبیعــی اســت. بایــد یــک مقــدار 

ــگاه کنیــم. ــه قضیــه ن ــر ب ــم و یــک مقــدار کالن ت ــار بگذاری مســائل شــخصی  را ســوا کنیــم و کن

مسئله عدالت

همایون اسعدیان    |  کارگردان



•   یکــی از مراکــزی کــه می توانــد بــه ســینمای ایــران - چــه 
از طریــق وام و چــه از طریــق شــراکت- کمــک کنــد، بنیــاد 
ســینمایی فارابــی اســت. اگــر در گذشــته شــیوه حمایــت 
بــه  و  بــود  متفــاوت  قدیــم،  مقتضیــات  بــه  بنــا  فارابــی 
هــر فیلــم وام یــا تجهیــزات داده می شــد، امــروز شــیوه 
متفــاوت   فیلم هــا  از  فارابــی  ســینمایی  بنیــاد  حمایتــی 
ســینما،  حمایتــی  بــازوی  عنــوان  بــه  و  اســت  دیــروز  از 
شــده  زیادتــر  بنیــاد  ایــن  فرهنگــی  بخــش  مســئولیت 
اســت. امــا ایــن مســئولیت در فیلمســاز و تهیه کننــده 

بخــش خصوصــی هــم بایــد وجــود داشــته باشــد. 

•   بــه عنــوان مثــال مــن وقتــی قــرار بــود یــک فیلــم کــودک 
را بــا مشــارکت بنیــاد ســینمایی فارابــی بســازم، شــاهد 
و  بســتند  قــرارداد  بنیــاد  بــا  آمدنــد  فیلم هایــی  بــودم 
تولیــد شــدند و دســت آخــر رنــگ پــرده را هــم ندیدنــد 
امــا مــن بــا دو ســه فیلمنامه نویــس مختلــف صحبــت 
کــه  برســانیم  بــه جایــی  را  بتوانیــم فیلمنامــه  تــا  کــردم 
ــود  ــی ب ــن در حال ــد. ای ــته باش ــی داش ــی جذاب ــه کیف نتیج
کــه خیلی هــا بــه مــن می گفتنــد فیلمــت را بســاز و بیشــتر 
را  پولــت  و  اســت  فارابــی  بنیــاد  ســهم  هــم  ســهمش 

مسئولیت ها و دغدغه ها

حبیب اسماعیلی   |  تهیه کننده،
پخش کننده و بازیگر
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می گیــری و...! امــا نــگاه مــن، هیــچ گاه آنطــور نبــوده اســت. مــن در مقطعــی قــرار 
شــد تــا در بنیــاد مســتضعفان بــه تهیــه و تولیــد فیلــم بپــردازم. هفــت، هشــت 
فیلــم خــوب مثــل »طلســم«، »ترنــج«، »زندگــی«، »اتوبــوس«، »گمشــده« و »تصویــر 
« را تولیــد کردیــم. اینهــا همــه در یــک ســال ســاخته شــدند. نــگاه مــن نگاهــی  آخــر
نیســت کــه بگویــم حــاال مــی روم در یــک مرکــز دولتــی فیلــم می ســازم و برایــم مهــم 
نباشــد کــه ایــن فیلــم بــا چــه کیفیتــی ســاخته شــود و هــر اتفاقــی کــه می خواهــد 

بیفتــد برایــم مهــم نباشــد! 

•   بایــد بــرای ســرمایه ارزش قائــل شــد مگــر اینکــه ســرمایه  متعلــق بــه آدمــی باشــد 
کــه وارد  افــرادی  بــرای ســرمایه  بایــد  ایــن، معتقــدم  نــدارد. جــز  کــه مشــروعیت 
ســینما می شــوند، ارزش قائــل شــویم تــا در ســینما بماننــد و اگــر هــم بــا یــک نهــاد 
ــا نــگاه کیفــی کار کنیــم و فیلم هایــی بســازیم  یــا تشــکل همــکاری می کنیــم بایــد ب

کــه برگشــت ســرمایه داشــته باشــند.  

•   خیلی هــا توقــع دارنــد بنیــاد ســینمایی فارابــی از همــه ســینما حمایــت کنــد و 
ــا  ــاس ب ــن در مقی ــه ای ــد ک ــیم کن ــا را تقس ــی پول ه ــه عبارت ــد و ب ــول بده ــه پ ــه هم ب
شــرایط فعلــی شــدنی نیســت. در شــرایط حاضــر اینکــه مــن کــه پــول می گیــرم از 
ــی  ــم منطق ــد ه ــد کن ــاد را نق ــرد بنی ــرد عملک ــه نمی گی ــی ک ــم و کس ــف کن ــاد تعری بنی
نیســت...  اگــر یــک آیین نامــه مــدون وجــود داشــته باشــد، کاربردی تــر اســت. یعنــی 
 ، اگــر مثــاًل فــردا آمدنــد فیلــم مــن را کمتــر حمایــت کردنــد و فیلــم دیگــری را بیشــتر
وقتــی ماحاصــل کار ارزیابــی شــد، آن وقــت اســت کــه فارابــی می توانــد ســربلند 
ثــار دفــاع کنــد! یعنــی بگویــد مــن اگــر  شــود و از شــیوه ارزیابــی خــود در حمایــت از آ
بــه ایــن فیلــم بیشــتر کمــک کــردم بــه ایــن دلیــل بــود کــه می بینیــد خیلــی موفــق 
شــده و در جشــنواره ها شــرکت کــرده و جوایــزی بــه دســت آورده اســت ضمــن 

آنکــه در اکــران  عمومــی هــم موفــق شــده اســت. 

•   بهتریــن شــیوه بــرای حیــات مؤثــر و فعــال بنیــاد ســینمایی فارابــی، وجــود قانــون 
مــدون و وابســته نبــودن مدیریــت آن بــه تغییــر و تحــوالت دولت هاســت. اگــر 
مدیــری کــه خــوب کار می کنــد بــا یــک شــرایط باثبــات و آیین نامــه قــرص و محکــم 
روبــه رو باشــد در دهــه پیــش رو، در دوره ای کــه کرونــا را تجربــه کردیــم و ممکــن 
ت مشــابه دیگــری را پیــش رو داشــته باشــیم، بهتــر می توانــد مدیریت 

ً
اســت اتفاقــا

کنــد و در نهایــت ســینما بهتــر از ایــن می توانــد بــه شــکوفایی و رونــق برســد.



•   امــروزه در دانشــکده ها همچنــان تکنیــک و یکســری آموزه هــای اوایــل قــرن بیســتم را بــه دانشــجویان 
تحویــل می دهنــد، در حالــی کــه آنهــا اغلــب بــا انگیــزه واردشــدن بــه بــازار کار وارد ایــن دانشــگاه ها می شــوند نــه 
بــه انگیــزه  فهــم ایدئولوژیــک یــا فهــم فرهنگــی از جهــان. یعنــی در واقــع جهان بینــی ندارنــد و به آنهــا جهان بینی 
داده نمی شــود. بنیــاد ســینمایی فارابــی می توانــد اول ایــن زمینــه را فراهــم کنــد و اولیــن کارش ایــن باشــد و 
بــرای کار دومــش، بنــا را بــر توجــه بــه ســاختار فیلمنامه هــا بگــذارد تــا در داســتان گویی مان، مثــل امــروز دچــار 
مشــکل و معضــل نباشــیم... بایــد ایــن زمینــه فراهــم شــود کــه بــه تدریــج، مــا فیلمســازانی داشــته باشــیم کــه 
فهــم تصویــر داشــته باشــند. یــک ســینماگر اگــر نقاشــی ندانــد، اگــر گرافیــک نشناســد و اگــر میزانســن ندانــد 
و تئاتــر را نشناســد، نمی توانــد میزانســن ســینمایی معنــاداری را ایجــاد کنــد. ایــن بایســتی شــکل بگیــرد و 
همین طــوری نمی شــود کــه داســتانی را ســرهم کنیــم و یــا ســناریو را خــط بــه خــط فیلــم کنیــم. اینهــا اصاًل ســینما 
نیســت. بــدون اشــراف بــه ایــن مســائل، مــا نمی توانیــم یــک نهــاد فرهنگــی را ســامان بدهیــم و ســامانی بــه 
ــه یــک مرکــز  وجــود نخواهــد آمــد. هرچقــدر هــم ســرمایه گذاری شــود... حیــف اســت کــه ایــن نهــاد تبدیــل ب

اجــاره وســایل شــود یــا حتــی وســایلش را هــم کنــار بگــذارد و فقــط مرکــز اداری ســینما باشــد...

را  خــودش  پــول  ســینما  ایــن  بایــد  چــون  می کننــد،  تجــاری  را  ســینما  ناگزیــر  بــه  بانکــی  ســرمایه های     •
دربیــاورد. چــه فیلمــی پــول خــودش را درمــی آورد؟ ســینمایی کــه بــه شــدت بتوانــد بــا ابتــذال بخــش عامــی 
ــی  ــه  عام ــن جامع ــد، ای ــت بکن ــه را هدای ــینما، جامع ــه س ــای اینک ــه ج ــی ب ــن یعن ــد. ای ــگ باش ــه هماهن جامع
اســت کــه ســینما را هدایــت می کنــد و اینجــا خطــری کــه بــه وجــود می آیــد، ایــن اســت کــه ســینما روز بــه 
ــر  ــر می شــود و بــرای اینکــه هرچــه بیشــتر بــه فــروش دســت یابیــم بایــد هرچــه بیشــتر مبتذل ت روز مبتذل ت
ــا بتوانیــم وام بانــک را پــس بدهیــم چــون بانــک بازگشــت ســرمایه و بازگشــت ســود می خواهــد؛  بشــویم ت
یعنــی درواقــع از یــک تولیــد فرهنگــی، ســود می خواهــد و ایــن خیلــی خطرنــاک اســت. ایــن نه تنهــا بــرای ســینما 
مفیــد نیســت بلکــه در واقــع نقطــه  مقابــل یــک ســینمای فرهنگــی اســت و در عیــن حــال ســینمای تجــاری 
حــق دارد کــه از بانک هــا وام بگیــرد و بــا بانــک کار کنــد و اصــاًل بایــد هــم ایــن کار را بکنــد همــان طــور کــه 

موازنه و ُمد

محمدرضا اصالنی   |  کارگردان
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هالیــوود ایــن کار را می کنــد، ولــی هالیــوود یــک نهــاد مســتقل خودگــردان اســت. نهــادی نیســت کــه دولــت 
بــه آن کمــک کنــد. دولــت هیــچ کمکــی بــه هالیــوود نمی کنــد. دولــت از هالیــوود کمــک می گیــرد بــه جــای 

اینکــه بــه هالیــوود کمــک کنــد.

•   مســئله این نیســت که امید به بازگشــت ســرمایه داشــته باشــیم. بازگشــت ســرمایه در درازمدت می تواند 
باشــد. مســئله، ارزش اضافــی اســت. هــر تولیــدی بایــد ارزش اضافــی داشــته باشــد و اگــر ارزش اضافــی 
نداشــته باشــد تولیــد محســوب نمی شــود، امــا ارزش اضافــی فقــط امــر مالــی نیســت. مــا یــک جایــی ارزش 
اضافــی فرهنگــی ایجــاد می کنیــم. یــک جــا ارزش اضافــی مالــی اضافــه می کنیــم. اینهــا بــا هــم موازنــه می شــوند. 
ــا 700 فیلــم همــه  شــما فکــر می کنیــد در هالیــوود کــه در آمریــکا ســالی حــدود 700 فیلــم ســاخته می شــود، آی
فــروش می کنــد!؟ نمی کنــد. یــک شــرکت کــه مثــاًل در ســال 100 فیلــم می ســازد، 100 فیلمــش فــروش می کنــد؟ 
او از 5 فیلمــش کــه فــروش می کنــد، بقیــه را جبــران می کنــد. ایــن جبران هــا بایــد بــا هــم موازنــه بکننــد. ایــن 
نیســت کــه مــا بخواهیــم همــه  فیلم هــا بایــد بــار مالــی و ارزش افــزوده مالــی داشــته باشــند. یکــی ارزش افــزوده  
فرهنگــی دارد. یکــی ارزش افــزوده  اخالقــی دارد. یکــی ارزش افــزوده  ایدئولوژیــک دارد. یکــی ارزش افــزوده  مالــی 

دارد. اینهــا بــا هــم موازنــه می شــوند. ایــن موازنــه اســت کــه بایــد بــه وجــود بیایــد.

•   مــن نمی گویــم کــه فیلم هــای فرهنگــی مــا نبایــد فــروش کنــد؛ امــا ایــن فــروش مســتلزم چیســت؟ مســتلزم 
پشــتیبانی )پشــتیبانی تبلیغاتــی( اســت. اگــر فرهنــگ در جامعــه  مــا ُمــد نیســت، بایــد فرهنــگ را ُمــد کنیــم. 
یــک وقتــی فرهنــگ در جامعــه  مــا ُمــد بــود. مثــال ُمــد ایــن بــود کــه جوان هــای مــا کتــاب فاکنــر را بخواننــد و زیــر 
بغلشــان بگیرنــد. اآلن مــد نیســت کــه کســی کتــاب فاکنــر را زیــر بغــل بگیــرد یــا مثــاًل رســاله های ســهروردی 
ــن  ــه ای ــاری ب ــوان، افتخ ــن ج ــرد. اآلن ای ــار می ک ــه آن افتخ ــوان ب ــد و ج ــوان باش ــک ج ــل ی ــر بغ ــه زی ــود ک ــد ب ُم

موضــوع نمی کنــد. افتخــار می کنــد بــه اینکــه چنــد تــا موبایــل یــا اتومبیــل دارد! 

•   مــد کــردن فرهنــگ، کار دولــت اســت. دولــت بایــد فرهنــگ را در جامعــه ُمــد کنــد. وقتــی شــما در تلویزیــون 
یــا در رســانه ی رســمی دولــت در تمــام برنامه هایــش حتــی یــک جلــد کتــاب نمی بینیــد و در ســریال هایی کــه 
از تلویزیــون پخــش می شــود یــک جلــد در اتاق هایشــان نمی بینیــد، چگونــه می توانیــد در واقــع فرهنــگ 
فــروش کنــد! اینهــا بایــد بــا همدیگــر هماهنــگ بشــوند. مــا نمی توانیــم بــه زور یــک چیــزی را بفروشــیم یــا 
بــه زور یــک چیــزی را نفروشــیم. اصــاًل قضایــا اینگونــه نیســت. ایــن یــک مکانیــزم دارد و مکانیــزم فرهنــگ 
یــک مکانیــزم جامــع اســت. فرهنــگ اصــاًل مکانیــزم انحصــاری نیســت. شــما بایــد تبلیــغ کنیــد تــا مخاطــب در 
جامعــه ایــن موضــوع را بــه عنــوان یــک ُمــد بپذیــرد حتــی اگــر نفهمــد و حتــی بــه فرهنــگ متظاهــر بشــود. بــه 
ایــن ترتیــب اســت کــه نســل های جدیــد فرهنگــی به وجــود می آیــد وگرنــه بــه وجــود نمی آیــد. ایــن کاری اســت 
کــه بــه نظــرم بنیــاد ســینمایی فارابــی می توانــد کامــاًل آن را انجــام بدهــد، می توانــد در آن سرپرســتی کنــد، 
ــد برنامه ریــزی انجــام شــود. اینجــا مثــل ســازمان  می توانــد هدایــت بکنــد و حتــی برنامــه بدهــد. از اینجــا بای
برنامــه و بودجــه کــه بــرای اقتصــاد مملکــت، برنامه ریــزی می کنــد، بــرای فرهنــگ و اقتصــاد ســینما برنامــه 
نوشــته شــود وگرنــه ســینمای تجــاری و ســینمای ایدئولوژیــک هــر دو متولــی خودشــان را دارنــد و احتیــاج بــه 
متولــی ندارنــد. آنهــا متولــی دارنــد و کارشــان را می کننــد و مــا هــم نمی توانیــم بگوییــم آنهــا نباشــند. نه تنهــا 
نمی توانیــم بگویــم آنهــا نباشــند کــه حتــی بــودن آنهــا ضــروری اســت. امــا هیــچ لزومــی نــدارد مــا بــه ایــن دو، 
ــود  ــه اآلن وج ــن موازن ــم. ای ــاد بکنی ــا ایج ــا آنه ــه را ب ــم موازن ــد بتوانی ــا بای ــم. م ــه کنی ــم اضاف ــر ه ــار دیگ ــک ب ی

نــدارد. ایــن موازنــه کاری اســت کــه یــک نهــاد مثــل بنیــاد ســینمایی فارابــی می توانــد انجــام بدهــد.



•   دوره مدیریت »سیدمحمد بهشتی« در بنیاد سینمایی 
فارابــی دوره  خیلــی ســختی بــود. شــروع ماجــرا بــود و خــب ســینما 
مخالفــان زیــادی در جاهــای مختلــف داشــت. همــه  نگاه هــا روی ســینما 
ــا همــه   ــود و تصورشــان از ســینما، ســینمای قبــل از انقــالب ب فوکــوس شــده ب
مســائلش بــود. چیزهایــی کــه در ســینمای قبــل از انقــالب در ذهنشــان مانــده بــود؛ 
اســتفاده  ابــزاری از زن، صحنه هــای رقــص و آواز در کافــه و... کــه در بهتریــن فیلم هــای مــا هــم بــود. 
در قبــل از انقــالب، فیلم هــای خــوب هــم کــم نداشــتیم؛ فیلم هایــی کــه حتــی بــرای فیلمســازهای خــوب 
مــا بعــد از انقــالب الگــو شــدند یــا بــر آنهــا تأثیــر داشــتند. زنده یــاد »عباس کیارســتمی« یکی از کســانی اســت کــه در 
 تحت تأثیــر ســینمای 

ً
شــکل گیری یــک نــوع ســینما بــه شــدت مؤثــر بــود و ایــن چهــره شــاخص و مطــرح، مشــخصا

»ســهراب شــهیدثالث« بــود. در زمینه هــای دیگــر هــم بخواهیــم بررســی کنیــم، فیلم هایی قبــل از انقالب داشــتیم 
کــه قابل دفــاع و قابل تکیــه باشــند ولــی وجــه قالــب نبودنــد و آن وجــه قالــب زیــاد قابــل دفــاع نبــود. در ایــن شــرایط، 
آقــای بهشــتی و آقــای انــوار در آن دوره  اول ســینمای پــس از انقــالب بــا نــگاه مخالفــان ســینما چالــش داشــتند و 
گویــی بعــد از انقــالب، ســینمای ایــران دوبــاره اختــراع شــد و دو مرتبــه شــکل گرفــت. چیزهایــی کــه زیــادی و اضافــه 

بــود از فیلم هــا رفــت و اتفاقــی هــم نیفتــاد.
•   دهــه ی 70 در ســینمای مــا دوره  مهمــی اســت و ســینمای دهــه  60 هــم خیلــی مخالــف دارد؛ ولــی مــن جــزو کســانی 
هســتم کــه تصــور می کنــم آقــای بهشــتی و همکارانشــان کمک کردند به اینکه ســینما ســرپا بمانــد و بتوانــد ادامه 
پیدا کند و ما میوه های آن نهال کاشــته شــده را در دهه  70 و در شــرایطی می بینیم که جنگ تمام شــده و جامعه 
بــه یــک آرامــش رســیده اســت. چنانچــه اگــر بخواهــم در ایــن چهــار دهــه دســت بــه بررســی بزنــم، ســینمای دهــه  70 
و 80 را قوی تــر، بهتــر و پاک تــر و فرهنگی تــر می بینــم و ایــن می توانــد مدیــون مســئوالن ســال های اول معاونــت 

ســینمایی و بنیاد ســینمایی فارابی باشد.
•   آینــده بنیــاد ســینمایی فارابــی، بــه آینــده  کل ســینما بســتگی دارد و ایــن خــود بــاز بســتگی بــه آینده  جامعــه دارد. 
ســینما بــه دالیــل مختلــف، بــه لحــاظ فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی بــا جامعــه مرتبــط اســت و حــال جامعــه اگــر 
خــوب باشــد، حــال ســینما خــوب خواهــد بــود. ســینما نســبت بــه هنرهــای دیگــر، هنــر گرانــی اســت. در همین حد 
و انــدازه فعلــی هــم مخــارج آنقــدر باال ســت کــه بســیاری از ســوژه ها بــه دلیــل نبــود ســرمایه ســاخته نمی شــود. خب 
ایــن ســرمایه را چــه کســی بایــد تأمیــن کنــد؟ فارابــی می توانــد بــا ارزیابــی درســت ایــن کار را بکنــد. مــن البتــه هیــچ 
اســتفاده  مالــی خاصــی  از فارابــی نبــردم، امــا دو، ســه بــار شــده کــه مشــورت های مســئوالن فارابــی بــه فیلمنامــه  من 
کمــک کــرد و البتــه شــده کــه اتــود کارم را دیدنــد و گفتنــد آن را نســاز و »بــه مصلحت نیســت!«. به هــر حال من همه 
رنگــی از فارابــی دیــدم. هــم رنــگ خــوش آن را دیــدم و هــم رنــگ ناخــوش آن را. بــا ایــن وجــود همچنــان فکــر می کنــم 

حضــور فارابــی بــرای ادامــه حیــات ســینمای ایــران الزم اســت.

فصل ها و رنگ ها

سیروس الوند   |  کارگردان
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•   در ایــن ســال ها بارهــا بــه بنیــاد ســینمایی فارابــی مراجعــه 
بــه نتیجــه نرســیده ایم و  امــا بارهــا  کــرده ام و فیلمنامــه داده ام 

 در طــول تمــام ایــن ســال ها بــه 
ً
همــکاری صــورت نگرفتــه اســت. طبیعتــا

عنــوان یــک مطبوعاتــی و آدمــی که در مجله ســینمایی می نوشــتم و در جریــان امور 
بــودم و بعــد بــه عنــوان فیلمســاز، در جریــان فعــل و انفعــاالت و فعالیت هــا و رفت و آمــد 

 اگــر فیلمــی ســاخته کــه 
ً
مدیــران مختلــف فارابــی بــودم. موفقیت هایــش خوشــحالم کــرده و احیانــا

ناموفــق بــوده، بــرای آن تولیــد واکنــش داشــته ام. امــا اتفاقاتی که در فضــای مجازی رخ می دهد، مســئله ای 
نیســت کــه فقــط مبتالبــه فارابــی باشــد. فضــای مجــازی دســتخوش جنجال هــا و شــلوغ بازی های مثبــت و منفــی 
اســت و فقــط فارابــی نیســت کــه گرفتــار ایــن ماجرا ســت... بایــد شــرایط را پذیرفــت. مــن اگــر فیلمنامــه ای بــه فارابــی 
داده ام و بــرای ســاختنش بــه نتیجــه نرســیده ایم اینگونــه نبــوده کــه آن را جایــی بازگــو کنــم چــون اهــل شــلوغ بازی 
نیســتم. امــا شــاید بعضی هــا بــا ایــن شــلوغ بازی ها به نتیجه می رســند. مــن اهلش نبــودم و نکــردم. ولــی این مدل 
رفتــار همیشــه وجــود داشــته و جلویــش را هــم نمی شــود گرفــت. حــاال مثــاًل ایــن معنــا را دارد کــه آدم اگــر نمی توانــد 
حقــش را در دنیــای واقعــی بگیــرد، بتوانــد حقــش را در فضــای مجــازی بگیــرد! ایــن بیشــتر بســتگی بــه روحیــات 

آدم هــا و کســانی دارد کــه می آینــد و می رونــد.

•   در یــک مقطــع زمانــی اگــر کســی پروانــه ســاخت می گرفــت، بــدون ارتبــاط بــا بنیــاد ســینمایی فارابــی اصــاًل 
نمی توانســت فیلــم بســازد، چــون تمــام وســایل و ابــزار اصلــی همیشــه در فارابــی بــوده و همــه در نوبــت بودنــد؛ 
یعنــی بــدون کمــک تجهیزاتــی فارابــی )حــاال جدا از کمک های مالی( اصاًل فیلمی ســاخته نمی شــد. ولی سالهاســت 
کــه بــا تغییــر شــکل ســینما، ایــن قضیــه منتفــی شــده اســت و خیلــی از تهیه کننده هــا خودشــان دوربیــن دارنــد یــا 
جوان ترهــا بــا دوربین هــای عکاســی کار می کننــد و بــا موبایــل فیلــم می ســازند. بــه هــر حــال ایــن اتفاقــی اســت کــه 
در ایــن چنــد ســاله افتــاده اســت. از ســویی ایــن تغییــر شــکل، موجــب شــده تــا بــه یکســری فیلــم کمــک شــود و 
ــا انــدازه  زیــادی تأثیــر مثبــت روی هــر دو طــرف می گــذارد؛ یعنــی وقتــی  بــه یکســری دیگــر نــه، و شفاف ســازی ها ت
ــد، منتشــر می شــود، مــن فیلمســاز را  از طریــق ایــن فهرســت ها، میــزان کمک هایــی کــه افــراد از فارابــی گرفته ان
روشــن می کنــد و از ســویی، از آن بــه بعــد گله گذاری هــا هــم شــروع می شــود کــه ایــن فیلــم چــه داشــت کــه شــما 
برایــش آنقــدر پــول دادیــد و... و بــه همیــن انــدازه، تصمیم گیرنــدگان در فارابــی را هــم یــک مقــدار ملــزم می کنــد که با 
دوراندیشــی و احتیاط و تأمل بیشــتری ســمت مشــارکت یا تولید بروند. امیدوار هســتم که این شفاف ســازی ها 
ادامــه داشــته باشــد و تکلیــف مــا را روشــن تر کنــد. یعنــی بــه جایــی برســد کــه مــن تشــخیص بدهــم کــه آیــا مثــاًل 
فیلمنامــه ای کــه نوشــته ام، می توانــد کمکــی را در فارابــی جــذب بکنــد یــا نــه. کــه اصــاًل بــه فارابــی مراجعــه کنــم یــا نــه، 

دنبــال تهیه کننــده بخــش خصوصــی بگــردم.

تعیین تکلیف!

احمد امینی    |  کارگردان و منتقد فیلم



•   خیلی هــا؛ خــودم و دیگــران کــه مریــض ســینما هســتیم، عشــق بــه جشــنواره رفتــن نداریــم، عشــق بــه ایــن 
نداریــم کــه ماشــین مان را ببریــم در حیــاط فارابــی پــارک کنیــم، ولــی کارمــان، عمرمــان و زندگی مــان را در ایــن 
راه گذاشــته ایم. مــن افتخــار می کنــم کــه بــه یــک مســیر فرهنگــی پــا گذاشــتم. اصــاًل کاری بــه محتــوا، بــد بــودن 
یــا خــوب بــودن و اینکــه حــاال بخواهنــد فیلــم را کارشناســی کننــد، نــدارم. امــا ایــن حضــور اثرگــذار اســت. مــن 
14 فیلــم کــودک ســاختم و همیــن اآلن کســانی هســتند کــه 20-22 سالشــان اســت و می گوینــد مــا تولیــد دهــه 
شــصت شــما را 10 ســال پیــش دیده ایــم. ایــن نشــان می دهــد کــه بعــد از مــا هــم ایــن فیلم هــا دیــده خواهــد 

شــد، می مانــد و مانــدگار اســت.

•   مــن اآلن عضــو شــورای مرکــزی مرکــز توســعه ســینمای کــودک و نوجــوان هســتم. دوســت نــدارم کــه وقتــم 
ــر  ــد در ب ــی عاشــق ســینمای کــودک هســتم. معتقــدم کــه ســینمای کــودک را بنیــاد فارابــی بای را بگذرانــم ول
بگیــرد. یکســری جــوان و یکســری باتجربــه را کــه در شــوراهای قبلــی نبودنــد، در شــوراها قــرار دهــد. 95 درصــد 
فیلمســازانی کــه می خواهنــد وارد ســینما بشــوند، عاشــق ایــن هســتند کــه بــا ســینمای کــودک وارد شــوند. 
انشــاء اهلل کــه بنیــاد ســینمایی فارابــی بــا یــک رجــوع و بازنگــری، بتوانــد در آینــده هــم جایــگاه و پایــگاه خوبــی 

داشــته باشــد.

ی برای فردا بازنگر

داریوش بابائیان   |  تهیه کننده
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•   برخــی معتقدنــد کــه بنیــاد ســینمایی فارابــی کار اســتراتژیک نکــرده اســت و کارهایــی کــه تولیــد می شــود 
بیشــتر جنبــه آرتیســتیک دارنــد تــا اســتراتژیک؛  مــن ایــن حــرف را قبــول نــدارم و فیلم هــای خوبــی طــی ایــن 
ــه بنیــاد ســینمایی  ســال ها در ایــن زمینــه ســاخته شــده  اســت. اگــر تولیــد پروژه هــای اســتراتژیک خوبــی ب
فارابــی پیشــنهاد می شــد، بعیــد می دانــم کــه از آن اســتقبال نمی کــرد... البتــه شــاید بتــوان ایــن نــگاه را 
ــکاری  ــای هم ــد و تقاض ــه کنن ــی مراجع ــه فاراب ــراد ب ــه اف ــد ک ــور باش ــه اینط ــد همیش ــد کار نبای ــه رون ــت ک داش
داشــته باشــند بلکــه فارابــی بایــد افــراد و فیلم هــای خــوب را رصــد کنــد و از کســانی کــه کارهــای خوبــی در زمینه 
ــنهاد  ــا پیش ــه ب ــد ک ــا و...( بخواه ــکان، حاتمی کی ــان، مل ــد مهدوی ــد )مانن ــام داده ان ــتراتژیک انج ــینمای اس س
خودشــان، پروژه هایــی را بــا فارابــی کار کننــد. البتــه ایــن اتفــاق تــا حــدی افتــاده اســت و اگــر ادامــه یابــد اتفــاق 
خوبــی اســت، ضمــن آن کــه کارهایــی کــه نیــت خیــر داشــته باشــند و خــدا در آن هــا بیشــتر دیــده شــود، برکــت 
ــه  ــد ک ــیاری می گفتن ــد بس ــران ش ــدس« اک ــم مق ــینمایی »مری ــم س ــه فیل ــی ک ــود. زمان ــد ب ــا خواه ــراه آن ه هم
 
ً
فــروش نمی کنــد امــا فــروش باالیــی داشــت. فارابــی اگــر در حــال و هــوای فیلم هــای معناگــرا گام بــردارد قطعــا

خیــر و برکــت همــراه فیلم هــا خواهــد بــود.

•   بــه عقیــده مــن کاری فاخــر اســت کــه بــا بودجــه کــم ســاخته شــده و بازخورد هــای بســیاری داشــته باشــد. 
اینکــه کاری بــا کیفیــت بســیار بــاال و رقــم معقولــی ســاخته شــود کاری اســتراتژیک اســت کــه هــم دنیــا و هــم 
آخــرت را داشــته باشــد. کار اســتراتژیک کــردن فقــط ایــن نیســت کــه بــه کســی 50 یــا 100 میلیــون بودجــه بدهیم 
و انتظــار یــک خروجــی داشــته باشــیم، بلکــه بایــد بازخــورد ایــن کار را بــه لحــاظ ابعــاد داخلــی و جهانــی بررســی 
ج اهلل سلحشــور ســاخته شــد در حالــی کــه بســیاری از دوســتان،  « توســط فــر کنیــم. ســریال »یوســف پیامبــر
کار آقــای سلحشــور را از لحــاظ فکــری، فرهنگــی و فنــی بــه چالــش کشــیدند، ایــن در شــرایطی اســت کــه 
« بارهــا از تلویزیــون ایــران پخــش شــده اســت و هنــوز هــم مــردم بــه روابــط عمومــی  ســریال »یوســف پیامبــر

صــدا و ســیما پیامــک می زننــد و درخواســت بازپخــش ایــن ســریال را دارنــد. 

اهمیت بازخورد

روح اهلل برادری   |  تهیه کننده



ــه  •   توجــه بنیــاد ســینمایی فارابــی در حمایــت از فیلمســازان نوجــو و جدیــد در نــوع خــود اتفاقــی مثبــت ب
نفــع آینــده ســینمای  ایــران اســت کــه بایــد آن را ارزشــمند تلقــی کــرد. پیشــنهاد مــن بــرای تــداوم ایــن حمایــت 
ثــار حرفــه ای کــم هزینــه هســتند. مــن فکــر  در آینــده، تشــویق نســل جوانــی اســت کــه عالقه منــد بــه تولیــد آ
می کنــم فارابــی می توانــد فیلمســازان را انتخــاب کنــد و البتــه ایــن انتخــاب بهتــر اســت سفارشــی نباشــد، 
بلکــه از میــان کســانی کــه مشــغول بــه کارنــد و در حــال اثبــات خــود هســتند، فارابــی می توانــد در یــک بخــش 
ثــار کم هزینــه، آنهــا را در یــک فهرســت رده بنــدی کنــد و در یــک بســتر وســیع، انتخاب کننــده  بــرای تولیــد آ

باشــد.

•   یکــی از مســائل موجــود در ســینمای مــا، مشــکالت در حــوزه »فیلمنامــه« اســت، امــا بــه نظــر می رســد 
ناظــران و ارزیابــان در ایــن بخــش بســیار ســخت گیرانه عمــل می کننــد و گاه شــاهد برخوردهایــی هســتیم کــه 
تنهــا از نــگاه ســلیقه ای نشــئت می گیــرد و در بســیاری از مواقــع، ایــن برخوردهــا ضربه زننــده هــم بــوده اســت. 
وقتــی »بنیــاد ســینمایی فارابــی« فهرســتی از فیلمســازان جــوان توانمنــد در اختیــار داشــته باشــد، خــودش 

ح ارائــه دهــد. می توانــد بــه آن دســته از فیلمســازان منتخــب، فیلمنامــه، ســوژه و طــر

آینده به نفع 

مریم بحرالعلومی   |  کارگردان
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ــه  ــده ک ــدل ش ــانی ب ــد کس ــراغ امی ــه چ ــه ب ــت ک ــکلی اس ــه ش ــی ب ــینمایی فاراب ــاد س ــی بنی ــتم مدیریت •   سیس
می خواهنــد فیلــم اول بســازند و بــه آنهــا یــک نــور امیــد را نشــان می دهــد؛ بــه کســانی کــه مســیرهای الزم را 
طــی کرده انــد و ایــن شایســتگی را دارنــد در هــر ژانــری و در دنیــای شــخصی خودشــان فعالیــت کننــد. ایــن بــا 
متــر و معیارهــای مشــخصی نســبت بــه ارزیابــی شــخصی و توانایی هــای ســینمایی یــک فــرد همــراه اســت.

•   در ســینمای ایــران اگــر یــک دســتیار کارگــردان، یــا یــک عــکاس بخواهــد فیلــم اولــش را بســازد همــه او 
را برحــذر می دارنــد و بــه او می گوینــد کســی بــه تجربه هــای تــو بهــا نمی دهــد امــا گاه شــنیده ام و دیــده ام 
کــه یــک غریبــه کــه در ســینما کســی او را نمی شناســد وارد می شــود و مســیر برایــش هموارتــر اســت! انــگار 
ــاز می کنــد. مثــاًل شــخصی از دســتیار  ــرای فیلــم ســاختن ب سیســتم ســینمای ایــران راه غریبه هــا را بیشــتر ب
و  عمــر  کــه  بچه هایــی  از  خیلــی  و  کــرده  دســتیاری  و  ســاخته  کوتــاه  فیلــم  ســینما  قدیمــی  کارگردان هــای 
جوانی شــان را گذاشــتند و مســیر درســت را طــی کرده انــد و فیلمنامه هــای خوبــی دارنــد. آنهــا سالهاســت 
 ، ــد می جنگنــد کــه فیلــم بســازند و هنــوز نتوانســته اند فیلــم اول سینمایی شــان را بســازند. ایــن مرکــز دارن
ــرژی اش را ســمت بچه هایــی بفرســتد کــه می خواهنــد فیلــم  ــد زیبایــی و ان ــا؛  بای پــر از درخــت و معمــاری زیب

بســازند و وارد ســینما بشــوند. 

•   در کنــار تازه نفس هــا، قدیمی هــا هــم بایــد بــه جــا آورده شــوند و ایــن البتــه مدیریــت را ســخت می کنــد و ایــن 
ســؤال را هــم بــه میــان مــی آورد کــه چــرا بایــد دغدغــه  یــک پیشکســوت ســینما بــرای پیــدا کــردن ســرمایه گذار 
بــه انــدازه  دغدغــه  عــادل تبریــزی باشــد؟! اســتعداد و فیلــم خــوب ســاختن، تضمینــی بــرای تــداوم فعالیــت 
« بعــد از 18  در ســینمای ایــران نیســت. »واروژ کریــم مســیحی« ســازنده فیلــم درخشــان و مانــدگار »پــرده آخــر
ســال توانســت فیلــم بســازد و اآلن بــاز بعــد از 12 ســال نتوانســته اســت فیلــم بســازد. ایــن خیلــی تلــخ اســت! 

یبه ها سینمایی ها  و غر

عادل تبریزی   |  کارگردان



•   در دهــه شــصت و هفتــاد، امکاناتــی کــه بنیــاد ســینمایی 
فارابــی داشــت، منحصــر بــه فــرد بــود و اگــر شــما می خواســتید بــه 
ایــن امکانــات درجــه یــک و قابــل اعتمــاد در ســینما دســت پیــدا کنیــد 
 بــه فارابــی مراجعــه می کردیــد و این امکانــات به خاطر محــدود بودن، 

ً
بایــد حتمــا

بایــد در اختیــار کســانی قــرار می گرفــت کــه صالحیت بیشــتری بــرای مراقبت و نگهــداری 
از آن وســایل ارزشــمند و کار بــا آن ابــزار داشــتند کــه رویکــرد درســتی بــود. بعــد کــه ســینمای 
ایــران وارد عصــر دیجیتــال شــد، بخــش خصوصــی در حیطــه فنــی فعــال شــد و شــکل حمایــت بنیــاد 

ســینمایی فارابــی نیــز تغییر کــرد. 
•   اینکــه بنیــاد ســینمایی فارابــی بــرای حمایــت از آثــار ســینمایی بایــد گزینــش کنــد کار درســتی اســت امــا هــر چــه 
ســمت و ســوی حمایت روشــن باشــد، نتیجه مطلوب تری خواهد داشــت. مؤلف بودن یک کارگردان - کســی که 
بــرای ســاخت یــک فیلــم تعیین کننــده اســت- اهمیــت دارد. فقــط ایــن نیســت کــه فیلمنامــه خــوب باشــد و دیگــر 
وجــود کارگــردان اهمیــت نداشــته باشــد. شــما ممکــن اســت یــک فیلمنامــه  خــوب را بــه یــک کارگــردان متوســط 
بدهیــد و نتیجــه اش یــک فیلــم بــد باشــد و برعکــس؛ یــک فیلمنامــه متوســط را بــه یــک کارگــردان خــوب بدهیــد و 
نتیجــه اش یــک فیلــم عالــی شــود. در ارزیابــی آثــار ســینمایی بــرای حمایــت از تولیدشــان، بایــد از بحــث و بررســی و 
تحلیــل یکجانبــه و نگاه هــای یکســویه دســت برداشــت چــرا کــه  فیلمســازی فرآینــد و رونــدی اســت کــه شــما اگــر 
بــه یــک ایــده  مرکــزی نزدیــک شــده باشــید، همــه می تواننــد دســت بــه دســت هــم بدهنــد تــا آن ایــده مرکــزی تحــت 
مدیریــت کارگــردان شــکل بگیــرد. چــرا کــه ســینما و فیلمســازی، یــک کار دســته جمعی و گروهــی اســت و اگــر از یک 
نــگاه خــاص، مشــخص، اجبــاری و تعیین کننــده بــه یــک ســمت و مســیر بیایــد، هیــچ وقت به یک نتیجه  مناســب 
نمی رســد. بایــد اجــازه بدهیــم کــه حامــی، در کنــار فیلمســاز باشــد و فقــط بــه فیلمســاز مشــاوره بدهــد. اگــر شــما 
بــرای فیلمســاز »بایــد و نبایــد« بکنیــد، اصــاًل بــه آن نتیجــه کــه بایــد برســد، نمی رســد و همــه چیز برعکس می شــود.

•   باید به جایی برســیم که تنوع ســلیقه و تنوع دیدگاه در فارابی جریان پیدا بکند؛ یکی از راه های رســیدن به این 
شــرایط ایــده آل ایــن اســت کــه یکســری آدم ثابــت در بخــش فرهنگــی وظیفــه تصمیم گیــری دربــاره فیلمنامه هــای 
ســینمایی را برعهده نداشــته باشــند و آدم ها قابل تغییر باشــند. یعنی به افرادی برســیم که براســاس فیلمنامه، 
موضوع و ژانر اثری که به فارابی پیشــنهاد می شــود، تغییر یابند و انعطاف پذیر باشــند. این شــکل تغییر، ســبب 
می شــود تــا ایــده، دیــدگاه و جهــان فیلمســاز بهتــر دیده شــود چــرا که ما در ســینما با فرمول ریاضی طرف نیســتیم 
و بــا شــابلون نمی تــوان آثــار هنــری را ارزیابــی کــرد. یــک وقــت ممکــن اســت همــه بــا یــک فیلمنامــه  مخالــف باشــند 
 فیلــم خیلــی خوبــی شــود. ســخت ترین فیلمــی کــه مــن ســاختم »لیلــی بــا 

ً
ولــی ایــده ی خوبــی داشــته باشــد و نهایتــا

مــن اســت« بــود. یعنــی همــه بــا آن مخالــف بودنــد و یــک نفــر در ارگان دولتی وجود نداشــت که بــا آن موافقت کند. 
فقــط یــادم می آیــد کــه »محمدحســین حقیقــی« در بنیــاد ســینمایی فارابــی یــک تنــه در کنــار ایــن فیلمنامه ایســتاد 
و از آن دفــاع کــرد در شــرایطی کــه همــه بــا آن مخالــف بودنــد. بعــد از ســوی فارابــی کمــک شــد تــا مــا بتوانیــم »لیلــی بــا 

مــن اســت« را بســازیم وگرنــه غیرممکــن بــود من بتوانــم آن فیلم را بســازم.

فرمول غیرریاضی

کمال تبریزی    |  کارگردان
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•   در طــول تاریــخ ۳7 ســاله، فارابــی از مســیرهایی گوناگــون  
کوشــش کــرده بــه ســینمای ایــران غنــا ببخشــد. یکــی از مهم تریــن 

ادبیــات  نشــر  زمینــه   در  کــه  اســت  تالش هایــی  فارابــی  کوشــش های 
ســینمایی کــرده اســت؛ یعنــی در ســال هایی کــه کســی رغبــت نمی کــرد کتــاب 

 تصــور می شــد کــه این نــوع کتاب ها، تیــراژ و بــازاری نــدارد، 
ً
ســینمایی چــاپ بکنــد و اساســا

انتشــارات بنیــاد ســینمایی فارابــی بــود کــه برخــی از مهم تریــن کتاب هــای ادبیــات ســینمایی را 
ترجمــه کــرد یــا کتبــی کــه در انتشــارات بنیــاد ســینمایی فارابــی توســط مؤلفــان سرشــناس کشــور تألیف 

شــد و ایــن بــه پیشــرفت ادبیــات ســینمایی در ایــران کمــک کــرد. بعضــی از متــون، متــون فوق العــاده کلیــدی 
و شــاخصی اســت کــه سال ها ســت دســت افزار ســینماگران اســت. مثــل کتــاب »روایــت در ســینمای داســتانی« 
و البتــه کتاب هــای بســیار دیگــری کــه بنیــاد ســینمایی فارابــی در زمینــه ی پــرورش فکــر و ایــده در ســینمای ایــران 
منتشــر و نقــش بســیار مهمــی را ایفــا کــرده اســت. و یــا »فیلم نــگار« کــه مــن به عنــوان فیلمنامه نویــس هــم بــه آن 
افتخــار می کنــم و هــم اینجــا اعتــراف می کنــم کــه خیلــی چیزهــا از آن یــاد می گیــرم؛ هــر شــماره ای از آن کــه منتشــر 
 قابــل اســتفاده 

ً
می شــود، کلــی مطالــب آموزنــده و آموزشــی دارد کــه بــرای فیلمنامه نویســان ســینمای ایــران واقعــا

اســت و یــک کوشــش درخــور توجــه اســت. اگــر بنیــاد ایــن کار را نمی کــرد، ســخت می شــد فکــر کــرد کــه کســی بیایــد 
پشــت چنیــن ایــده ای بایســتد. بنابرایــن تشــخیص دادن ایــن نکتــه کــه کجــا ســینمای ایــران بــه کمــک نیــاز دارد و 
کجــا نرم افزارهــا بایــد بــه کمــک ســینمای ایــران بیاینــد، بــه گمــان مــن محصــول تشــخیص درســت یــک اتــاق فکــر 

بــوده و در جهــت برطــرف کــردن مشــکالت هــم پیــش رفته انــد.
•   بنیــاد ســینمایی فارابــی در ســال های اخیــر ایــده تشــکیل صنــدوق ســینما در بــورس را دنبــال کرد و مرکــزی برای 
شــتاب دهی ســینمای ایــران  طراحــی کــرد کــه هرچنــد مــن خیلــی بــا دســتاوردهای آن آشــنا نیســتم، امــا ایــده، یــک 
ایــده  فوق العــاده ای اســت. گمــان می کنــم اصــل ایــده بــرای اینکــه ســینما به ســرمایه های مــردم وصل شــود، خوب 
اســت. یعنی پروژه ها این توانایی را داشــته باشــند که خودشــان را معرفی بکنند، ســهم بفروشــند، ســهام عرضه 

بکننــد و مــردم یا صاحبان ســرمایه را ســهیم بکننــد...
•   بایــد کوشــش کنیــم تــا موانــع را از ســر راه ســینمای ایــران برداریــم؛ یعنــی مــا یــک جنــگ بــزرگ حقوقــی بــا نظــام 
قانونگــذاری کشــور بــرای نوشــتن قانــون ســینما داشــته باشــیم. طبیعــی اســت کــه بایــد اصنــاف در نــگارش ایــن 
قانــون دخیــل باشــند، ولــی نمی توانیــم از کمک های فکری تشــکلی مثل فارابی چشم پوشــی کنیــم. چه بخواهیم 
و چــه نخواهیــم، اینجــا مــرز ســینمای ایــران اســت. اینجــا بایــد تبدیــل بــه یــک اندیشــکده شــود تا بــه افق هــای دور، 
فتــح بازارهــای جهانــی، چالش هــای پیــش روی ســینمای ایــران، چالش هــای صنفــی و... نــگاه کنــد و ســعی کنــد 
در شــکل دهی نظــام صنفــی ســینمای ایــران مشــارکت کنــد. مــا بایــد بــا مجلســی کــه نماینده هایــش بــه ســینما 
نمی رونــد، بــه تئاتــر نمی رونــد، موســیقی گــوش نمی دهنــد، کتــاب نمی خواننــد و بــا ملتــی بــا ایــن فرهنــگ هفــت 
 ایــن اندیشــکده، بایــد در جهت تثبیــت آزادی 

ً
هــزار ســاله، چالــش کنیــم و قانــون ســینما را پیــش ببریــم. و طبیعتــا

بیــان در ســینمای ایــران قــدم بــردارد و درواقــع خــودش نبایــد مانــع اندیشــه باشــد. 

افق های دور
بـرای  سینمــا

فرهاد توحیدی    |  فیلمنامه نویس



•   در ایــن ســال ها، جشــنواره و ســینمای کــودک در بنیــاد ســینمایی فارابــی تغییــرات مثبتــی داشــته اســت. 
مــن همــواره معتقــد بــودم کــه ســینمای کــودک بــه جــای فیلمســازی نبایــد بــه یــک فضــای تفریحــی تبدیــل 
شــود و نیازمنــد حضــور افــراد نخبــه در ایــن عرصــه اســت و می تــوان بــرای ارتقــای ایــن ســینما از موضوعــات 
ح و شــادی باشــد، خوب اســت  اجتماعــی بهــره گرفــت و  فیلــم ســاخت. اینکــه ســینمای کــودک ســینمای مفــر
امــا گاهــی وقت هــا ســینمای کــودک بایــد دربرگیرنــده دردهــای جامعــه باشــد. فکــر می کنــم ســینمای کــودک 
نبایــد ســینمایی بــر مبنــای آمــار و ارقــام باشــد یعنــی بــه جــای بیســت فیلــم کــودک، می تــوان چهــار فیلــم 
خیلــی خــوب ســاخت کــه ارزش بیشــتری داشــته باشــد. اتفاقــی کــه امــروزه در بنیــاد ســینمایی فارابــی نمــود 

ــت.  خ داده اس دارد و ر

•   یکــی از راهکارهــای ارتقــای تولیــد کیفــی در بنیــاد ســینمایی فارابــی، تنوع بخشــیدن و حضــور افــراد هنرمنــد 
و متخصــص در شــوراهای بنیــاد ســینمایی فارابــی اســت کــه می توانــد بــه ارتقــای ســطح کیفــی شــوراها کمــک 
کنــد و ایــن اپیدمــی شــکل نگیــرد کــه یــک نفــر بــه مــدت بیســت ســال در یــک شــورا بمانــد و بــا یــک شــابلون 
ثــار را بــا آن بســنجد و طبــق آن انتخــاب کنــد. بــرای مثــال نبایــد طــوری باشــد کــه مــن پنــج  در دســتش همــه آ
ســال پیــش یــک فیلمنامــه را ارائــه بدهــم و ایراداتــی از آن گرفتــه  شــود و امســال هــم کــه فیلمنامــه دیگــری را 
تحویــل می دهــم بــاز هــم شــاهد همــان ایرادهــا باشــم کــه پنــج ســال پیــش گرفتــه  شــد و زاویــه دیــد جدیــد و 

نــگاه نــو در ارزیابی هــا وجــود نداشــته باشــد.

عیارسنجی بدون شابلون

علی اکبر ثقفی   |  تهیه کننده و کارگردان
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ثــاری اجتماعــی و آسیب شناســانه کــه از هزینه هــای وارد بــر جامعــه  •   بنیــاد ســینمایی فارابــی در تولیــد آ
جلوگیــری می کننــد، بســیار موفــق عمــل کــرده اســت. بــرای بقــای ســینما، فارابــی بایــد بــه روش هــای جدیــدی 

برســد تــا گــردش مالــی اتفــاق بیفتــد وگرنــه بــه ســمت منســوخ شــدن حرکــت می کنــد.

، هزینه هــای مالــی  ــا روش هــای فــروش مویرگــی فیلم هــا در کشــورهای دیگــر •   مــا بــه ایــن نیازمندیــم کــه ب
ــن  ــود. ضم ــد ب ــناک خواه ــینما ترس ــرای س ــده ب ــم، آین ــر نکنی ــث فک ــن مباح ــه ای ــر ب ــم. اگ ــران کنی ــود را جب خ
اینکــه بایــد توجــه داشــت کــه آدم هــای متخصــص ایــن حــوزه بــه دلیــل مضــرات بــه وجــود آمــده بــه ســمت 
فعالیــت در پلتفرم هــا حرکــت کرده انــد. مــا بایــد ایــن طراحــی را داشــته باشــیم کــه در تولیــد فیلــم و ســریال، 
ج از کشــور  مدیایــی کــه قــرار اســت در آن ارائــه شــود رعایــت کنیــم. بــرای مثــال مینی ســریال هایی در خــار
ســاخته می شــوند کــه بــه انــدازه دو فیلــم ســینمایی بــرای آن هزینــه شــده اســت  امــا ســرمایه گذار می دانــد 
کــه ایــن ســریال در چنــد کشــور خارجــی بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد. مــا چــاره ای نداریــم بــه ســمتی 
حرکــت کنیــم کــه بــرای درآمــد مویرگــی خــود برنامه ریــزی داشــته باشــیم و بــا حفــظ شــعائر انســانی مخاطبــان 
بســیاری جــذب کنیــم. می توانیــم کارهــای خوبــی تولیــد کنیــم کــه خطــوط قرمــز هــم رعایــت شــوند و مخاطــب 
هــم داشــته باشــند. مــردم دنیــا هــم بــه دنبــال ایــن خطــوط قرمــز نیســتند. امــا مــا گاهــی بــا خطــوط قرمــز 

آزار می دهیــم. بی دلیــل، مــردم را 

نقشه راه

حامد حسینی   |  تهیه کننده



•   مــا هنــوز بــه فیلم هــای افتخــار می کنیــم کــه ابعــاد فرهنگــی و محتــوای داســتانی قــوی دارد. فارابــی هــم اگــر 
در کارهایــی کــه ســاخته کنــکاش کنــد، متوجــه می شــود کــه هنــوز می توانــد بــه کارهایــی ببالــد کــه از ایــن جنــس 
هســتند و بابــت آن هــا هــم هزینــه چندانــی نکــرده اســت. ســینمای ایــران را بــا فیلم هایــی ماننــد »خانــه دوســت 
کجاســت؟« می شناســند کــه هزینــه چندانــی هــم بــرای تولیــد آن هــا نشــده اســت. توصیــه می کنــم همچنــان بــه 
تولیــد تعــداد بیشــتر فیلم هایــی کــه جذابیت هــای داســتانی  بیشــتر و فیلمنامه هــای قوی تــری دارنــد، بپــردازد.

•   رقابــت در ایــن عرصــه منجــر بــه رشــد ســینمای فرهنگــی از ایــن جنــس می شــود . در هــر عرصــه ای زمینــه 
بنیــاد  مأموریــت  اصلی تریــن  می توانــد  موضــوع  ایــن  می شــود.  قوی تــر  عرصــه  آن  شــود  فراهــم  رقابــت 
ســینمایی فارابــی باشــد تــا بــه جــای صــرف هزینــه زیــاد بــرای یــک فیلــم کــه شــبیه بــه خریــد هندوانــه بــاز 
نشــده اســت، بــر روی تولیــد تعــداد بیشــتر فیلم هــای خــوب ســرمایه گذاری کنــد تــا هــم بتوانیــم بــازار بیــرون 

از کشــور را حفــظ کنیــم و هــم ســلیقه مخاطــب را در داخــل کشــور تحت تأثیــر قــرار دهیــم.

 کســی کــه نیازمنــد خــوراک اســت اگــر از یــک رســتوران نتوانــد غــذای خــود را تأمیــن کنــد بــه رســتوران 
ً
•   قاعدتــا

ج از ایــران نیــز همیــن اســت. توجــه بــه  دیگــری مراجعــه می کنــد. علــت اصلــی رجــوع مــردم بــه شــبکه های خــار
ثــار بیرونــی، بیشــتر از هــر چیــز بــه ســازندگان داخلــی ضربــه می زنــد. زمانــی هــم کــه مخاطبــی وجــود نداشــته  آ

باشــد تشــکیالتی کــه دولــت بــا عنــوان حمایــت و نظــارت ایجــاد کــرده ، بی حاصــل اســت.

•   یکــی از کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود ایــن اســت کــه اول بخــش ممیــزی را صاحــب تفکــر وســیع تری کنیــم 
ج شــود و بینــش آن را گســترده تر کنیــم. از طرفــی روی ســینمای فرهنگــِی  تــا از جنبه هــای نهــادی و رانتــی خــار
ثــار بیشــتری تولیــد شــوند و از میــان ایــن  کم هزینــه ســرمایه گذاری شــود تــا هــم تعــداد بیشــتری شــاغل و آ
ــن روش  ــت ای ــر داد. مزی ــا را تغیی ــم ذائقه ه ــل ه ــتاد و در داخ ــور فرس ج از کش ــار ــه خ ــی را ب ــوان برخ ــار می ت ث آ

ایــن اســت کــه اگــر قــرار باشــد هــر دو هــدف محقــق نشــوند، هزینــه کمتــری بــرای آن صــرف شــده باشــد.

ینه کم ی با هز هدف گذار

محسن دامادی   |  فیلمنامه نویس
و کارگردان
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•   ســینمای ایــران متعلــق بــه همــه اســت. چــه  فیلمســاز بــا تجربــه کــه می خواهــد فیلــم خــوب بســازد و چــه 
نیروهــای جــوان و تازه نفــس. واقعیــت آن اســت کــه تاکنــون، ســینمای ایــران بــه خاطــر همــه  صداقــت  و 
ســادگی  و شــعرگونه بودنــش بایــد از آنــی کــه هســت، بیشــتر جهانــی شــود و امیــدوارم در 1400 بــه بعــد ایــن 

اتفــاق بیفتــد.

•   دهــه  60 و 70، دوران  موفــق بنیــاد ســینمایی فارابــی در بخــش بین الملــل بــود و مــن می دانــم کــه »علیرضــا 
بــه جشــنواره های بین المللــی  را  ایــران  بتوانــد ســینمای  اینکــه  بــرای  تــالش می کــرد  شــجاع نوری« خیلــی 
معرفــی کنــد. او بــرای عرضــه جهانــی فیلم هــای خــوب زحمــت می کشــید. و ایــن در شــرایطی بــود کــه مــا 
احتیــاج داشــتیم کــه بــه ســینمای جهــان معرفــی شــویم. مــا بایــد بتوانیــم در ســینمای جهــان حرفــی داشــته 
باشــیم و خودمــان را پیــدا کنیــم چــرا کــه ســینما زبــان مشــترک همــه  ملت ها ســت. امــروز مــا بایــد مخاطــب 
جهانــی بیشــتری پیــدا کنیــم و بتوانیــم فرهنــگ و توانایی  هــای خودمــان را بــه نمایــش بگذاریــم و بگوییــم 
ــم و از چــه فرهنــگ و  مــا ایرانی هــا در کجــای ایــن جهــان هســتی قــرار داریــم، چــه می کنیــم، چــه نگاهــی داری

برخورداریــم. ویژگی هایــی 

جهانی شدن

پوران درخشنده   |  تهیه کننده و کارگردان



مدرسه فارابی

امیرشهاب رضویان     |  کارگردان

 ، •   شــکل حمایتــی بنیــاد ســینمایی فارابــی در دوره اخیــر
منطقــی اســت. اینکــه می آیــد از فیلم هــای ارزان قیمتــی 
خیلــی  ایــن  می کنــد،  حمایــت  می ســازند  جوان هــا  کــه 
می توانــد بــه ســینمای ایــران کمــک کنــد. بــه خاطــر دارم 
را  ســینمایی ام  فیلــم  دومیــن  کــه  بــود  ســال 82-81  در 
می ســاختم و در انتظــار 20 میلیــون تومــان پــول بــودم کــه 
بــه مــن ندادنــد! همــان موقــع ســیصد میلیــون بالعــوض 
بــه یــک فیلــم دیگــر دادنــد! ایــن دلیلــش جــز برخــورد 

ســلیقه ای نبــود.

•   ایــن بنیــاد، یــک مجموعــه  خیلی مهم در ســینمای ایران 
ــودی  ــه خ غ از وزارت ارشــاد، ب اســت و نشــان داده کــه فــار
خــود در ســینما تعیین کننــده اســت. یعنــی ســینما حتــی 
اگــر مبــدل بــه یــک بخــش کامــاًل خصوصــی هــم شــود، 
اگــر سیاســت داشــته باشــد و بتوانــد در سیاســت گذاری 
ســینمای ایــران، درســت نقــش خــود را ایفــا کنــد می توانــد  
 
ً
به توســعه  ســینما کمک کند. اصاًل هم الزم نیســت صرفا

پــول بدهــد و کمــک مالی بکنــد. فارابی در سیاســت گذاری 
و قانونگــذاری اگــر درســت عمــل کنــد، موفــق شــده اســت. 
ایــن کاری اســت کــه امــروزه بــه آن نیــاز داریــم و چنیــن 
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جاهایــی در کل جهــان هــم وجــود دارد. مثــاًل سیســتم ســینمای کانــادا، یــک تشــکل 
بــه نــام »تلــه فیلــم کانــادا« دارد کــه شــبیه فارابــی ما ســت و در تمامی قوانین ســینمای 
آنجــا تعیین کننــده اســت. خیلــی هــم پولــی نــدارد کــه بــرای تولیــد و توزیــع فیلــم خــرج 
کنــد، ولــی اگــر کســی می خواهــد یــک فیلــم را تولیــد بکنــد، طبــق سیســتم »تلــه فیلــم 
کانادا« می تواند عمل کند که یا فیلمش در مناســبات ســندیکایی ســاخته می شــود 
یــا نــه. فیلــم یــا لوباجــت اســت یــا فیلــم مطابــق بــر تولیــد معمــول. اگــر لوباجت اســت، 
می گویــد شــما حداقــل 800 هــزار دالر هزینــه ات اســت. اگــر فیلمنامــه ات را بپذیــرد، 
یــک رقمــی بــه لوباجــت کمــک می کنــد. در ســال بــه 10 تــا 20 فیلــم ممکــن اســت کمــک 
کنــد. طبــق اســتانداردهایی کــه آنجــا مــدون اســت، همــه چیــز تعریــف شــده و روابــط 
حرفــه ای مشــخص اســت. قــرارداد تهیه کننــده و کارگــردان، قــرارداد تهیه کننــده و 
، یــا کارگــردان و عوامــل... هرچــه کــه فکــر کنید در آنجــا وجود دارد و بســیاری  فیلمبــردار
از ســوء تفاهم ها و بســیاری از مشــکالت در تفســیر انــواع منافعــی کــه در ســینما 

وجــود دارد، توســط همیــن قوانیــن حــل شــده اســت.

•   از ســوی دیگــر بــه نظــر مــن فارابــی اگــر بــه ســمت موضوعاتــی مثــل نظریه پــردازی 
ســینما بــرود، اثرگذارتــر خواهــد بــود. اینکــه ســینمای آینــده  مــا بایــد بــه چــه ســمتی 
ــا قیمــت کــم فیلــم  ــرود. در شــرایطی کــه ایــن همــه جــوان داریــم کــه می تواننــد ب ب
بســازند، مــا بایــد چگونــه از آنهــا حمایــت کنیــم و چشــم انداز ســینمای آینــده  را بــا 
اتــکا بــه چــه کســانی بایــد ترســیم کنیــم؟ تکلیــف فیلمســازان معــروف و پــا بــه ســن 
گذاشــته  و تکلیــف هم نســالن مــن، روشــن اســت. مــا هــر کــدام کار خودمــان را 
کرده ایــم امــا بــا نســل جــوان چــه کار بایــد کــرد؟ بــا دورانــی کــه ســینما دارد بــه شــکل 
مجــازی عرضــه می شــود، چــه کار بایــد کــرد؟ ایــن قوانیــن بایــد کجــا تدویــن شــود؟ 
کجــا بهتــر از فارابــی اســت کــه نقشــی همچــون مدرســه ملــی ســینما را )در شــکل 
ــار بــه دکتــر روح اهلل حســینی  ــر عهــده بگیــرد. مــن یــک ب درســت و کاربــردی اش( ب
گفتــم کــه »مدرســه ملــی ســینما« آمــوزش راه انداخــت درحالی کــه آمــوزش یــک 
پدیــده ای اســت کــه هــم در دانشــگاه ها هســت، هــم در آموزشــگاه ها و هــم در 
خیلــی از مــدارس علمی-کاربــردی امــا آنچــه در آن مدرســه مهــم بــود، ورک شــاپ ها 
و ســمینارهایی بــود کــه اثــر کاربــردی داشــت و مــن فکــر می کنــم جای آن ســمینارها 
تئوریــک  مباحــث  در  می توانــد  فارابــی  اســت.  خالــی  فارابــی  در  اآلن  کارگاه هــا،  و 

طــوری عمــل کنــد کــه نســل آینــده را از ابهــام درآورد. 

•   بایــد بــاور کنیــم کــه مناســبات تولیــد و نمایــش در کل جهــان تغییــر یافتــه اســت. 
بلیــه  خانمان ســوز کرونــا ســبب شــد تــا مــا یــاد بگیریــم کــه فیلــم را می شــود در 
هــم  لپ تاپمــان  در  و  کامپیوتــر  در  تبلــت،  در  تلویزیــون،  در  موبایــل،  صفحــه ی 
نــگاه کنیــم و خیلــی از فیلم هایــی کــه امــکان نمایــش نداشــت دارد نمایــش داده 
می شــود. بایــد بــاور کنیــم کــه جهــان دارد عــوض می شــود و مــا بایــد قوانیــن را 
ــم و  ــردازی کنی ــم و نظریه پ ــه کنی ــه مطالع ــتیم ک ــن هس ــر از ای ــم و ناگزی ــر دهی تغیی

سیاســت های جدیــد ایجــاد کنیــم.



حسین زندباف     |  تهیه کننده، 
تدوینگر و کارگردان

•   قبــل از شــروع بــه کار بنیــاد ســینمایی فارابــی، تولیــد ســینمایی را شــروع کــرده بــودم امــا بــا شــروع بــه کار 
بنیــاد و اســتقرار مدیرانــش، حمایــت خوبــی از ایــن بنیــاد دیــدم و در آن مقطــع بــه عنــوان کســی کــه باتجربــه 
محســوب می شــدم، از ســوی »ســیدمحمد بهشــتی« نهایــت همــکاری بــرای تولیــد و حمایــت از فیلم هایــی 
کــه ســاختم صــورت گرفــت. در اتــاق آقــای بهشــتی همیشــه بــاز بــود و او بــا دغدغــه از ســینمای ایــران در دو 

وجــه تجهیــزات و محتــوا حمایــت می کــرد. 
•   بنیــاد ســینمایی فارابــی ســنگ بنــای ســینمای متفــاوت ایــران را گذاشــت و در حمایت هایــش همــواره ارزیابــی 
منطقــی داشــت. خیلــی اســتثناء اســت کــه یــک آدم معتبــر بــا حمایــت فارابــی فیلمــی بســازد و آن فیلــم، ضعیــف 
بشــود. کارهــای ارزنــده ای کــه بــا حمایــت فارابــی تولیــد شــده اند زیــاد بوده انــد و بــه ویــژه بنیــاد در بخــش بین الملل، 

اقدامــات برون مــرزی عجیــب و غریبــی کــرد و توانســت ســینمای بعــد از انقــالب ایــران را بــه دنیــا بشناســاند. 
•   بایــد بگویــم در اوایــل دهــه 70 در تولیــد بعضــی فیلم هــای ســنگین کــه کارکــرد گیشــه ای نداشــت، مثــل 
« یــا »ایســتگاه متــروک« از نظــر مالــی بــا مشــکالتی مواجــه شــدیم کــه بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه داد مــا  »ســفر
رســید. اگــر فارابــی نبــود شــاید بانــک ســر یــک فیلــم ممکــن بــود کاری کنــد کــه بــه زنــدان بیفتیــم امــا فارابــی 

پرداخــت وام هــا را تقبــل کــرد و...
•    اینکــه عــده ای بــه عملکــرد بنیــاد ســینمایی فارابــی در آن مقطــع و حتــی امــروز معترض اند، منطقی نیســت. 
بایــد ابعــاد مختلــف را دیــد و جزئیــات حمایت هــا و نقــش بنیــاد را در مقاطــع مختلــف ارزیابــی کــرد. بنیــاد 
ســینمایی فارابــی حمایــت و مراقبــت می کنــد و اینگونــه نیســت کــه همــه پــول تولیــد یــک فیلــم را بدهــد. 
ایــن انتظــار کــه فارابــی صددرصــد از تولیــد هــر فیلمــی حمایــت کنــد غلــط اســت. تــو بــه عنــوان تهیه کننــده 

بایــد توانایــی داشــته باشــی و فارابــی بــه تــو کمــک کنــد.  
•    تحــوالت تکنیکــی ســینما و ورودش بــه عصــر دیجیتــال ســبب شــد تــا حمایت هــای بنیــاد ســینمایی فارابــی 
ــاز حمایــت  ــر از پیــش اســت، ب ــر شــکل بدهــد. در ایــن وضعیــت هــم کــه بخــش خصوصــی فعال ت هــم تغیی
دولــت اهمیــت دارد. امــروز هــم در بخــش تجهیــزات و هــم در عرصــه پخــش و استانداردســازی ســالن ســینما 
نقــش دولــت مهــم اســت و از ســویی، بایــد متخصصــان عرصــه ســینما جــدی گرفتــه شــوند و از وجهــه ســینما 
مراقبــت کــرد. اگــر قــرار اســت فیلمــی ســاخته شــود بایــد آدم هــای حرفــه ای در تولید آن مشــارکت کنند و شــرایط 
مطلــوب ایــن اســت کــه بــرای رقــم خــوردن درســت آینــده ســینما، بــه ایــن تخصص هــا بیش تــر بهــا داده شــود. 

سنگ بنا
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از  فارابــی«  ســینمایی  »بنیــاد  حمایــت  ســال ها،  ایــن  در  ایــران  ســینمای  خــوب  اتفاق هــای  از  یکــی     •
فیلمســازان جــوان و خوش فکــر در عرصــه ســینمای حرفــه ای اســت. از ایــن بابــت، مــن آقــای تابــش را یــک 
مدیــر خوش فکــر می دانــم کــه تــالش کــرده تــا جوانــان دارای ایــده و توانمنــد وارد ســینما شــوند و اجــازه کار 

و انتقــال فرهنگــی بــه آنــان داده شــود.

•   ایــن یــک آرزوســت کــه روزی در ســینمای ایــران، بی نیــاز بــه ارگان هــا امــکان ســاخت فیلــم فراهــم باشــد و 
مــوج ســرمایه از بیــرون وارد ســینما شــود امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه اگــر تشــکل هایی چــون 
»بنیــاد ســینمایی فارابــی«، »مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی« و یــا حتــی »انجمــن ســینمای جوانان 
ایــران« تــا ســال ها حفــظ شــده اند و بــه کار خــود ادامــه می دهنــد، علتــش ایــن اســت کــه ایــن ســازمان ها 
جریــان اصلــی ســینما نیســتند و تنهــا انتقال دهنــده یــک جریــان فرهنگــی بــه حســاب می آینــد. در اغلــب 
مــوارد و در همــه جــای دنیــا، هنــر از میــان مســتضعفان و قشــر کــم درآمــد برمی خیــزد. بــا نگاهــی جانب دارانــه 
ــو  ــی«، همچ ــینمایی فاراب ــاد س ــم و کاش »بنی ــته باش ــال های دور داش ــا س ــی ت ــه کار فاراب ــه ادام ــد ب ــد امی بای
، تنهــا بــه جوانــان خوش فکــر و کم بضاعــت میــدان دهــد تــا در یــک چارچــوب حرفــه ای، فیلم هــای خــود  امــروز

را بســازند.

پیا در جستجوی اتو

رهبر قنبری   |  کارگردان



علی عطشانی     |  کارگردان

ــه ایــن ســمت  ــه نظــرم در یکــی از دوره هــای خــوب بنیــاد ســینمایی فارابــی قــرار داریــم و امیــدوارم کــه ب •   ب
برویــم کــه فارابــی مثــل گذشــته یــک شــرکت بــه تمــام معنــا باشــد. یعنــی تولیــد، تجهیــزات و پخــش همــه اینها 
در آن باشــد و عــالوه بــر اینکــه بــه عنــوان متولــی تولیــد در ســینمای ایــران و حمایت کننــده فیلم هــا فعــال 

اســت، بتوانــد از صفــر تــا صــد فیلم هــا را هــم حمایــت و هــم مدیریــت کنــد.

ــی در بنیــاد ســینمایی فارابــی  ــع مال ح اســت نحــوه تخصیــص مناب •   یکــی از ســؤال هایی کــه همیشــه مطــر
 هــر ســازمان و هــر نهــادی سیاســت های خــاص خــودش را دارد و طبیعــی اســت کــه بــر اســاس 

ً
اســت. طبیعتــا

سیاســت های خــود ســرمایه گذاری می کنــد. اینکــه مــا توقــع داشــته باشــیم فارابــی همــه فیلمســازان را 
حمایــت کنــد و بودجــه اش را بیــن تمــام فیلمســازان تقســیم کنــد، منطقــی نیســت ضمــن آنکــه، آن بودجــه 
دیگــر بــه هیــچ دردی نمی خــورد چــون آنقــدر آن عــدد کــم می شــود کــه هیــچ کمکــی بــه هیــچ فیلمــی نمی کنــد.

•   مــن در ســال های مختلــف، 5 یــا 6 فیلمنامــه بــه فارابــی دادم کــه بــه نظــر خــودم فیلمنامه هــای خوبــی بــود، 
ولــی در شــورای بنیــاد ســینمایی فارابــی رد شــدند و هیــچ حمایتــی از آنهــا صــورت نگرفــت. بعــد یــک فیلمنامــه 
دادم کــه آن را تأییــد کردنــد و از آن حمایــت کردنــد. بــه هــر حــال هــر ســازمانی بــا سیاســت ها، خط مشــی ها و 
ایده آل هایــی کــه خــودش دارد جلــو مــی رود و ایــن طبیعــی اســت... ایــن هــم مثــل قضیــه جشــنواره اســت کــه 
 همــان اســت و 

ً
یکســری فیلــم هســتند، از بیــن فیلم هــا یــک فیلــم را انتخــاب می کننــد و... ایــن هــم دقیقــا

محصــول نظــر یــک شوراســت. آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه شــورا هایی کــه در بنیــاد ســینمایی فارابــی یــا 
بقیــه جاهــا فعالیــت می کننــد، متشــکل از آدم هــای بی حــب و بغــض و آدم هایــی باشــند کــه بــه اســم آدم هــا 
کاری نداشــته باشــند و ســعی کننــد کــه بــدون غــرض راجــع بــه فیلمنامه هایــی کــه می آیــد نظــر بدهنــد. به نظــر 

مــن روشــی کــه بنیــاد ســینمایی فارابــی دارد، منطقــی اســت اگــر شــوراها شــوراهای بی غرضــی باشــند.

یک شرط منطقی
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•    از آنجــا کــه ســینما بــه لحــاظ اقتصــادی خیلــی نحیــف شــده، امــروز بــا هــر کــس کــه حــرف بزنیــم در درجــه  اول 
انتظــار کمــک  مالــی دارد. اگــر هــم بخواهیــم بگوییــم کــه اهالــی ســینما چــه انتظــاری از بنیــاد ســینمایی فارابــی 
 همــه می گوینــد دولــت در آن پــول تزریــق کنــد و بنیــاد هــم متقابــاًل بــرای 

ً
دارنــد، بــه خاطــر پیشــینه اش، قطعــا

تولیــدات فیلــم ســینمایی حمایت هــای وافرتــری را داشــته باشــد.

•   نقشــه راه و مســیرش اگــر شفاف باشــد، می تــوان راحت تــر فعالیــت کــرد و امــروز نمی شــود مثــل معمارهــای 
قدیــم کار کــرد. بــه نظــرم ســینما یــک مقــدار جدی تــر پلــن می خواهــد و نبایــد مثــل کمیتــه امــداد ســینما را 
 جاهایــی کــه بــا شــیوه سوبســیدی مدیریــت می کننــد، ثبــات ندارنــد و موقعیــت مدیرانــش 

ً
اداره کــرد. عمومــا

همیشــه لغزنــده اســت. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه چــرا نبایــد اقتصــاد ســینما خودکفــا باشــد؟ چــرا نبایــد 
مــا طــوری فیلــم بســازیم کــه مثــل بســیاری از کشــورهای دیگــر دســت تهیه کننده هــا در جیــب خودشــان 
باشــد!؟ بــه نظــرم اگــر آن برنامــه را داشــته باشــیم، خیلــی راحــت می توانیــم ایــن بودجه هــا را هــم حــذف کنیــم. 
اگــر مــِن تهیه کننــده آنقــدر مطمئــن هســتم کــه ســناریویی کــه انتخــاب کــردم ایــن ظرفیــت را دارد کــه بتوانــم از 
درآمــد خــودش هزینه هایــش را بپــردازم خــب بــه راحتــی مــی روم ریســک ایــن را قبــول می کنــم و وام و تســهیالت 
ــم   دنبــال جایــی می گــردم کــه بتوان

ً
ــدارم، حتمــا می گیــرم و کارم را انجــام می دهــم. امــا وقتــی خــودم اطمینــان ن

پــول بالعــوض بگیــرم. ایــن نــوع نــگاه اســت کــه باعــث شــده اقتصــاد ســینمای مــا شــکننده باشــد. 

ــوی نمایــش فیلم هــای  ــد جل ــم، بای ــور نداری ــون تعــداد ســالن های ُمکفــی در کش •   یــک زمــان می گفتیــم چ
خارجــی را در کشــور بگیریــم امــا امــروز بــا شــیبی کــه ســالن ها افتتــاح و ســاخته می شــود، بــه نظــرم ایــن یــک 
بحــث اساســی اســت کــه مــا چــرا نبایــد همزمــان فیلم هــای خارجــی را در ایــران نمایــش بدهیــم!؟ حضــور ایــن 
فیلم هــا باعــث می شــود هــم پــای مــردم بــه ســینما بــاز بشــود و هــم یــک جهــش فکــری و کیفــی در تولیــدات 
ســینمای ایــران ایجــاد شــود. مــن اگــر قــرار بــود در تشــکلی ماننــد بنیــاد ســینمایی فارابــی مســئولیت داشــته 

باشــم، بــا ایــن رویکــرد بــه بنیــاد فارابــی می آمــدم!

اقتصاد شکننده سینما

سیدجمال ساداتیان   |  تهیه کننده



مهدی سجاده چی     |  فیلمنامه نویس

•   بنیاد ســینمایی فارابی باید به عنوان یک سوپرمؤسســه و درواقع یک تشــکل برای نوآوری، خالقیت، کارهای 
 مســیری کــه در دوره  جدید تاکنون طی شــده، 

ً
جدیــد در ســینما و فناوری هــای مــدرن و جدیــد، فعال باشــد. طبیعتا

مســیر حرکــت بــه ســمت فرهنگی کــردن فارابــی و جدا کــردن آن از بحث های ســخت افزاری اســت.
•   بــه عنــوان مثــال اگــر بنیــاد ســینمایی فارابــی می خواهــد حمایــت از ســینمای اقتباســی انجــام شــود - کــه بــه هــر 
حــال ایــده درســتی هــم هســت- بایــد ادبیــات هــر چــه بیشــتر بــه کمــک ســینما بیایــد و ایــن کار بایــد تــداوم داشــته 
باشــد. در ســینمای آمریکا که اقتباس در آن بســیار رایج اســت، جایزه  فیلمنامه ی اورجینال را برای این گذاشــتند 
 تهیه کننــده 

ً
کــه فیلمنامــه اورجینــال یــک پناهگاهــی داشــته باشــد چــون اصــاًل نوشــته نمی شــود! یعنــی عمدتــا

دنبــال فیلمنامــه اورجینــال نیســت چــرا کــه رمان هــای پرفــروش و حتــی رمان هــای قدیمــی و نمایشــنامه های 
قدیمــی کالســیک کــه امتحــان خودشــان را پــس داده انــد، در ســینما بــه تصویر کشــیده می شــوند و مخاطب خود 
را از ادبیــات بــه ســینما می آورنــد. تهیه کننده هــا هــم خیالشــان راحــت اســت و می داننــد وقتــی کــه ســراغ رمان هــا، 
نمایشــنامه ها و یــا قصه هــای قدیمــی کالســیک برونــد ضــرر نمی کننــد. در کشــور مــا درســت برعکــس اســت؛ مــا 
 کتاب هایــی بــه تعــداد خیلــی کــم، 

ً
یــک جریــان ادبیــات نداریــم کــه بــه درد ســینما بخــورد. ایــن مطلــق نیســت. قطعــا

رمان هایــی به خصــوص در ایــن چهــل و چنــد ســال و یــا حــاال قبلــش وجــود دارنــد. البتــه کــه بــه متــون کالســیک  
کاری نداریــم چــون اقتبــاس از آنهــا کار بســیار دشــواری اســت و فعــاًل از اندازه هــای ســینمای مــا کمــی خــارج اســت. 
امــا همیــن تعــداد کتــاب در ادبیــات معاصــر نمی تواننــد جریان ســازی بکنــد. مــن تاکنــون چندیــن جــای مختلــف 
شــاهد بــودم کــه آمدنــد ایــن کار را انجــام بدهنــد، امــا یــک ســال و حداکثــر دو ســال و بعــد تعطیــل شــده اســت، 
چــون ورودی اش نحیــف بــوده اســت و تعــداد کتاب هایــی کــه در ســال می آیــد و امــکان ایــن را دارد کــه تبدیــل بــه 
فیلمنامــه بشــود آنقــدر کــم اســت کــه عمــاًل بعــد از مدتــی دکان اقتبــاس تختــه می شــود! بــا وجــود این اگر یکســری 
پیگیــری  وجــود داشــته باشــد و تغییــر مدیریــت در فارابی، ســبب نشــود کــه این حرکت متوقف شــود، می تــوان به 
یــک نقطــه مشــخص رســید. فیلمنامه نویس هــا باید بدانند کــه به فیلمنامه های اقتباسی شــان یک نظر ویــژه ای 
وجــود دارد. تهیه کننده هــا هــم همین طــور. در ده ســال اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، ارتباط بیــن ادبیات و ســینمای ایران 
ممکــن می شــود و بعــد وقتــی کــه مــا نویســندگانی پیــدا کنیــم و فیلمســازانی داشــته باشــیم کــه قــادر باشــند آثــار 
اقتباســی را بنویســند، تولیــد کننــد یــا بســازند؛ بــه تدریــج آنهــا می تواننــد بــه ســراغ متــون پیچیده تــر هــم برونــد. 

متونــی کــه اقتبــاس از آنهــا کار دشــوارتری اســت امــا حاصــل آن خیلــی فوق العــاده اســت.

سرمشقی برای تحول
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•   بنیانگــذاری و تأســیس بنیــاد ســینمایی فارابــی ضــرورت ســینمای ملــی مــا بــود. آن هــم درســت چندســال 
بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی کــه تمــام بنیان هــای رژیــم گذشــته را در هــم ریخــت و روشــن شــدن تکلیــف 
یکــی از مهم تریــن موضوعــات زمــان )یعنــی رســانه متشــکل از مطبوعــات، ســینما و تلویزیــون( اهمیــت 
داشــت. جملــه تاریخــی حضــرت امــام )ره( ایــن تکلیــف را روشــن ســاخت و بنیــاد ســینمایی فارابــی توانســت 
ــرای آینــده ســینما  ــرای سینمادوســتان، ســینماگران و کســانی کــه راهــی ب ــا حمایتــش از ســینمای ایــران ب ب
ــینمایی  ــاد س ــد. بنی ــم بزن ــول رق ــای قابل قب ــا قدوقواره ه ــینمایی ب ــوی س ــای ن ــد، اتفاق ه ــرده بودن ــیم ک ترس
فارابــی بــا حمایــت و برنامه ریــزی، ســینما را از وجــه اجتماعــی قدرتمنــد کــرد و بایــد از مدیریــت و زحمــات 

ســیدمحمد بهشــتی و همراهانــش کــه مدیریتــی منحصربه فــرد داشــت بــه خوبــی یــاد کــرد.
•   نکتــه ای کــه نیــاز بــه پیگیــری آن در آینــده حــس می شــود ایــن اســت کــه مــا بایــد بــا جامعــه بین المللــی و 
همین طــور اصنــاف و مخاطــب ارتباطــی تنگاتنــگ داشــته باشــیم.  »بنیــاد ســینمایی فارابــی« بایــد بــه عنــوان 
یــک مؤسســه فرهنگــی وابســته بــه دولتــی کــه متعلــق بــه نظــام جمهــوری اســالمی اســت، شــناخته شــود. 

یعنــی مــا بایــد وظیفــه فرهنگ ســازی را منطبــق بــا فرهنــگ جمهــوری اســالمی و انقــالب پیــش ببریــم. 
•   ســینمای ملــی مــا ســینمای دفاع مقــدس اســت کــه بــا نــام »ســینمای مقاومــت« از آن یــاد می کنیــم. منظــور 
مــن تضعیــف دیگــر ژانرهــای ســینمایی نیســت امــا اگــر منطقــه مقاومتــی را بــه لحــاظ محــدوده جغرافیایــی در 
نظــر بگیریــد کــه بــه اصطــالح بــه آن »هــالل شــیعی« می گوینــد کــه اصطالحــی شیعی-سیاســی اســت.  دوســت 
ح کنــم کــه حــوزه اثرگــذاری ســینمای مــا در حــوزه اثرگــذاری »مقاومــت« بیشــتر  دارم ایــن پرســش را مطــر
اســت یــا در اروپــا کــه کشــور دشــمنان ما ســت؟ یــک فیلــم خــوب و تأثیرگــذار در حــوزه جمهــوری اســالمی و 
تفکــر مقاومــت از بیــش از ده هــا موشــک کارامدتــر اســت. گاهــی از خــود می پرســم کــه حــاج قاســم ســلیمانی 
ســینمای ایــران چــه کســی اســت. جنــگ و ســپاه حــاج قاســم را ســاخت و بنیــاد ســینمایی فارابــی نیــز وظیفــه 
دارد چنیــن کاراکتــری را در حــوزه فرهنــگ و ســینما بســازد و ارائــه دهــد. معتقــدم کــه دولــت وظیفــه بســیار 
خطیــری در حــوزه فرهنگــی و تبلیغــات مقاومــت دارد کــه امیــدوارم »بنیــاد ســینمایی فارابــی« بــه خوبــی از 

عهــده انجــام ایــن امــر برآیــد.

ی »باید«ی به نام فرهنگساز

محمدرضا شرف الدین   |  تهیه کننده



سینماو راه توسعه

منوچهر شاهسواری     |  عضو هیئت امنای
بنیاد سینمایی فارابی و مدیرعامل خانه سینما

•   از نظــر مــن تأســیس بنیــاد فارابــی یــک نــوآوری بهنــگام 
بــوده اســت. توجــه کنیــد بــه جریــان تاریخــی آن ســال ها 
چــه بــه لحــاظ سیاســی، اقتصــادی، فضــای بین المللــی، 
همــه  و...  داخلــی  منطقــه ای،  بین المللــی،  درگیری هــای 
اینهــا فرصت هایــی بــود بــرای اینکــه چیــزی بــه عنــوان 
 شــکل نگیــرد. بــا ترکیــب همــه نیروهــا، 

ً
ســینما اساســا

ســینمای ایــران تبدیــل بــه یــک موتــور محرک شــد و البته 
میــل عمومــی مخاطــب بــرای اینکــه فیلــم ایرانــی ببیند آن 
هــم در شــرایط بســته بــودن فضــا و عــدم دسترســی  ها و 
ــه  ــل ب ــینما را تبدی ، س ــاز ــر سرگرمی س ــع دیگ ــودن مناب نب
ــرد.  ــی ک ــبد فرهنگ ــدی در س ــرف ج ــدی و مص ــر ج ــک ام ی
یعنــی  شــناختیم؛  را  مختلــف  حرفه هــای  کــم،  کــم  مــا 
فهمیدیــم کــه تدوینگــر مهــم اســت، طــراح صحنــه مهــم 
ــود  ــه ب ــت و... اینگون ــم اس ــردان مه ــتیار کارگ ــت، دس اس
کــه پشــت صحنــه در ســینمای مــا، حرفــه ای شــد و از دل 
همــان روابــط، تخصص هــای حرفــه ای در ســینمای ایــران 
شــکل گرفــت. گرفتــاری از جایــی شــروع شــد کــه مــا فــردا را 
فرامــوش کردیــم و درگیــر گذشــته شــدیم. و ایــن میــل بــه 
گذشــته گرایی، همــه اجــزا و ســلول های ذهنــی و فکــری 
مــا را کهنــه می کنــد، چــون نمی خواهیــم تــن بــه تغییــر 
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دهیــم. مــا در ایــن حــوزه متاســفانه دچــار یکســری از سیاســت زدگی ها هــم بودیــم 
ــت. ــداوم مدیریت  هاس ــع ت ــاًل مان ــی عم ــوالت سیاس ــر و تح ــتیم و تغیی و هس

•   براســاس ســنت  فرهنگــی قدرتمنــدی کــه در ایــران وجــود دارد و ســنت باغبانــی 
نــام گرفتــه اســت، هــر روزه و بــه دقیقــه و لحظــه نیازمنــد نظریــه، نقشــه، ســاختار و 
خیلــی از پارامتر هــای دیگــر هســتیم تــا بتوانیــم بــر مبنــای تحــوالت حــوزه فرهنــگ 
در جهــان جدیــد، از ســینما نگهــداری کنیــم و مــدام آن را توســعه بدهیــم. ایــن 
یــک وظیفــه بــرای همــه فعــاالن حــوزه ســینما و نهادهــای ســینمایی اســت؛ امــا 
ــی را  ــن نقش ــد چنی ــی می توان ــینمایی فاراب ــاد س ــم بنی ــر می کن ــی فک ــرایط فعل در ش
بــه طــور جــدی ایفــا و آن را تبدیــل بــه یــک دســتاورد کنــد. ایــن دســتاورد قابلیــت 
دارد بــه تولیــد دانــش ســینمایی منتهــی شــود و ایــن دانــش ســینمایی در اختیــار 
دیگــران قــرار گیــرد. ایــن دانــش حاصــل نمی شــود مگــر اینکــه نظریــه وجــود داشــته 
باشــد و بــه نیــروی انســانی خــالق آمــوزش داده شــده باشــد، بــه تفاوت هــای نســلی 
بــاور داشــته باشــیم و بــه تغییــر نیازهــای مخاطــب تــن بدهیــم. طوفــان تغییــرات 
مــا را وادار بــه تمکیــن می کننــد و وادار شــدن بــه تمکیــن می توانــد بــرای حــوزه 
فرهنــگ خطــرات جــدی داشــته باشــد؛ اینکــه از زبــان و ادبیــات و تاریــخ خودمــان 

منفــک بشــویم و بزرگ تریــن خطــری کــه مــا را تهدیــد می کنــد، ایــن اســت.

•   همــه مرزهــای سیاســی و جغرافیایــی جهــان فعلــی، در حــال تغییــر اســت و 
ــه   دیگــر مرزهــا هویــت ندارنــد و  فاصله هــا بــه شــدت کــم شــده اســت و ب

ً
اساســا

. در چنیــن شــرایطی تنهــا چیــزی کــه می توانــد  ، ارتباطــات وســیع تر همــان مقــدار
یــک ملــت را صاحــب شــأنیت بکنــد، حــوزه فرهنــگ و هنــر اســت. ســینما به عنــوان 
هســته مرکــزی تمدنــی جدیــد و منظومــه فکــری جهــان، نقــش بســیار مهمــی در 
ایــن تمــدن بنیان تصویــر دارد و اگــر بــه آن توجــه نکنیــم و کار نکنیــم مــا فقــط یــک 
مصرف کننــده محــض می شــویم. ملتــی کــه ســینما نــدارد، بــه یــک معنــا ملتــی 
اســت کــه صــدا و تصویــر نــدارد و وقتــی شــما صــدا و تصویــر نداشــته باشــید در ایــن 
جهــان پرآشــوب، دیگــر در متــن جهــان نیســتید و بــه حاشــیه جهــان می رویــد... 
ــا اســتفاده از درک و ذوق و ســلیقه و اراده خــودش تــالش می کنــد  نســل جدیــد ب
ــوب  ــاغ خ ــک ب ــر ی ــت. اگ ــاغ اس ــان ب ــد هم ــع مانن ــد. آن  مناب ــع الزم برس ــه مناب ــه ب ک
باشــد بــه آنجــا مــی رود؛ قــدم می زنــد و گل مــورد نیــازش را هــم بــه اســتناد ذوق 
ــم  ــم، ه ــم مدیونی ــل، ه ــن نس ــه ای ــا ب ــد. م ــدا می کن ــودش پی ــه خ ــلیقه و عالق و س
بدهکاریــم و هــم الــزام تاریخــی داریــم کــه در ورود بــه 40 ســالگی بــه یــک تغییــر و 
تحــول جــدی را برســیم. بنیــاد ســینمایی فارابــی به نظــرم می توانــد چنیــن نقشــی را 

بــرای نســل نــو بــازی کنــد.



مهدی صباغ زاده    |  تهیه کننده و کارگردان

•   بنیــاد ســینمایی فارابــی یــک جریــان فرهنگــی را ایجــاد کــرده کــه بتوانــد شــرایط را برای دســتیابی به ســینمای 
مطلــوب کنتــرل کنــد. اگــر قــرار اســت کــه ایــن اتفــاق بیفتــد و مــا بــه ســمت ســینمای فرهنگــی، جــذاب و خــوب 
برویــم نیازمنــد هســتیم کــه دولــت کمــک کنــد و بودجــه ای را بــرای تغییــر و تحــوالت فرهنگــی و آینــده  ســینما 
در اختیــار بنیــاد ســینمایی فارابــی قــرار دهــد. اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد، مطمئــن باشــید کــه ســینما نمی توانــد 
ــب در  ــذب مخاط ــاخصه های ج ــه ش ــد ب  بای

ً
ــا ــی صرف ــده بخــش خصوص ــه تهیه کنن ــرا ک ــرود چ ــودش را ب راه خ

ســینما فکــر کنــد.

•   فیلمســاز اولــی کــه شــروع بــه فیلمســازی می کنــد، بــا همــه  کمک هایــی کــه ممکــن اســت فارابــی یــا بخــش 
خصوصــی بــه او بکنــد و یــا ســرمایه گذار بیایــد؛ بایــد توجــه داشــته باشــد کــه ســنگ خوبــی را از زمیــن بــردارد و 
درســت وارد میــدان شــود. ســینمای حرفــه ای ویژگی هــای خــودش را دارد و برخــالف ســینمای تجربــی، بایــد 

بتوانــد بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار کنــد.

•   یکــی از وظایــف مهــم بنیــاد ســینمایی فارابــی ایــن اســت کــه جریــان پویــای ســینما را مــورد حمایــت قــرار 
دهــد. اگــر قــرار باشــد کــه بــه گیشــه  خــودش فکــر کنــد و بگویــد مــن بایــد درآمــد داشــته باشــم تــا بتوانــم بــه 
فیلمســازان دیگــر کمــک کنــم، ایــن امکان پذیــر نیســت امــا محافظــت از وجــه فرهنگــی و هنــری ســینما 
برایــش یــک هــدف مهــم اســت. اینکــه طــوری فعالیــت کنــد کــه ایــن قطــار کــه ســال ها برایــش زحمــت 
ج شــود، مطمئــن باشــید کــه ســینمای آینــده، یــک  ج نشــود کــه اگــر از ریــل خــار کشــیده شــده، از ریــل خــار

ســینمای بســیار مبتــذل و ســطحی در کشــور خواهــد بــود.

یل وج از ر خطر خر
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•   بــه عنــوان فــردی کــه ســینما برایــم اهمیــت دارد و عاشــقانه  دوســتش دارم، بایــد بــه نهــاد مدیریتــی در ایــن 
ــول  ــه در ط ــم ک ــود و می فهمی ــاب می ش ــی انتخ ــش فرهنگ ــرای بخ ــری ب ــر مدی ــم اگ ــم و بگوی ــاره کن ــوزه اش ح
مســیر مدیریــت، شایســته و الیــق صندلــی مدیریــت اســت و صالحیــت دارد و توانســته مســیر مدیریتــی 
خــود را بــه درســتی هدایــت کنــد، بــه جــای جایگزینــی او بــا مدیــری تــازه وارد، بــه همــان مســئول بــال و پــر 
دهیــم. او را تحــت یــک نــگاه دقیــق و ذره بینــی قــرار دهیــم و اشــتباهاتش را بــه نقــد و بررســی بگذاریــم و بــه 

تصمیمــات درســتش اجــازه شــکوفایی دهیــم.

•   وقتــی قــرار اســت »بنیــاد ســینمایی فارابــی« رویکــردی را پــی بگیــرد و گام در مســیر درســت بگــذارد، تغییــر 
خ می دهــد، شــاید مســیر روشــنی بــرای شــکوفایی را بــه ارمغــان  مدیریت هایــی کــه هــر چنــد ســال یک بــار ر
نیــاورد، چراکــه رویکــرد هــر مدیــری بــه خــود او مربــوط اســت و بــا مســیر دیگــران تفــاوت دارد. هــر کــدام از 
 شــخص جدیــدی کــه بــر 

ً
مدیــران، از منظــر خــود مســائل را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار می دهنــد و غالبــا

مســند مدیریــت می نشــیند در ادامــه رویکردهــای مدیــر قبلــی بــه اهــداف یــک ســازمان نــگاه نمی کنــد 
بلکــه مســائل را از منظــر خــود آسیب شناســی می کنــد. ایــن مقولــه می توانــد بــه عنــوان نکتــه ای قابل تأمــل 
، حفــظ و بقــای ســینمای ایــران اســت و  ســنجیده شــود. هــدف مشــترک  همــه مــا در بخــش فرهنــگ و هنــر

یــک مدیــر خــوب می توانــد بــه آبــاد کــردن ســینما کمــک کنــد.

آسیب شناسی ورت  ضر

سحر صباغ سرشت   |  تهیه کننده و بازیگر



آرمان ها ویاها و  ر

رسول صدرعاملی     |  تهیه کننده و کارگردان

•   مــا از دهــه 60 در حســرت ایــن بودیــم کــه ســینمای ایــران بــه جایــی برســد کــه اگــر در هــر جــای دنیــا یــک 
پــالن از فیلمــی را دیدیــد، بــدون تیتــراژ بفهمنــد کــه فیلــم محصــول ســینمای ایــران اســت؛ یعنــی ایــن رویــای 
ــد آدم هایــش را پیــدا می کــرد. جشــنواره فیلــم فجــر و  ــا برســیم، ســینما بای ــه ایــن روی ــرای اینکــه ب ــود. ب مــا ب
ارتباطــش بــا بنیــاد ســینمایی فارابــی بــود کــه همیــن پیشــگامی ســینمای ایــران را رقــم زد و درواقــع ایــن هــم 
در ذات خــود ســینما بــود؛ یعنــی مــا هــر ســال کــه کارنامــه ی تولیــدات یــک ســاله  خودمــان را در جشــنواره ی 
فجــر مــرور می کردیــم و بعــد بنیــاد ســینمایی فارابــی اشــکاالت و کمبودهــای آن را می فهمیــد و بعــد مــا بــه 
ــاد و  ــاق می افت ــن اتف ــا ای ــی وقت ه ــود. خیل ــر ش ــدی، پربارت ــر بع ــنواره  فج ــه جش ــرای اینک ــم ب ــمتی می رفتی س
ــه  ــت همیش ــرار نیس ــت و ق ــال سینما س ــر ح ــه ه ــه ب ــرای اینک ــدارد ب ــکالی ن ــاد. اش ــاق نمی افت ــم اتف ــی ه گاه
همــه  تصمیماتــی کــه شــما می گیریــد درســت باشــد. مــا حــق داریــم در ســینما 10 تــا تولیــد داشــته باشــیم و 6 
تــای آن خطــا باشــد. همیــن کــه 4 تــای آن تولیــد درســت باشــد و بــه اهــداف از پیش تعیین شــده اش برســد 

بــه نظــر مــن ســینمای موفقــی اســت.

 می خواســتند 
ً
•   بنیــاد ســینمایی فارابــی در یــک نــگاه کلــی، همــه جا دســتگیر و یار و یاور کســانی بود که واقعا

ــد.  ــاخته باش ــازد و نس ــم بس ــد فیل ــه باش ــم گرفت ــال تصمی ــه در ۳7 س ــت ک ــس نیس ــچ ک ــازند. هی ــم بس فیل
یعنــی اگــر کســی تصمیــم جــدی  داشــته و همــت کــرده و دانــش آن را هــم داشــته و می خواســته فیلــم بســازد، 
 فیلمــش را ســاخته اســت. اولیــن جایــی هــم کــه بــه او کمــک کــرده بنیــاد ســینمایی فارابــی بــوده اســت. 

ً
حتمــا

بعــدش حــوزه  هنــری و بعــدش جاهــای دیگــری کــه آرام آرام بــه ایــن چرخــه  تولیــد و رســیدن بــه اهدافشــان از 
طریــق ســینما پیوســتند. 
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•   تصــورم ایــن اســت اگــر یــک آیین نامــه و قواعــد و قوانیــن مدونــی وجــود می داشــت کــه هــر مدیرعاملــی 
کــه بــه بنیــاد ســینمایی فارابــی می آمــد، موظــف می شــد آن قواعــد و قوانیــن مــدون را رعایــت کنــد، شــاید در 

ــتیم. ــری را  داش ــا اآلن روزگار رویایی ت ــاد و م ــری می افت ــای بهت ــه اتفاق ه ــینما و جامع ــاط س ارتب

•   بــه نظــر مــن بزرگ تریــن کار بنیــاد ســینمایی فارابــی ایــن اســت کاری بــه ایــن نداشــته باشــد کــه در زمینــه 
فیلمســازی اســتعدادیابی کنــد. کاری بــه ایــن نداشــته باشــد کــه چــه کســی خــوب می نویســد و چــه کســی بــد 
می نویســد. بهتــر اســت ســینماگر تربیــت کنــد. بــه جــای اینکــه بــه ســینماگر جــوان لقمــه بدهــد، ماهیگیــری 
ــاخت  ــد. زیرس ــوزش بده ــند، آم ــده باش ــد و تهیه کنن ــد کنن ــد تولی ــه می خواهن ــی ک ــه بچه های ــد. ب ــاد بده را ی
جــدی تولیــد، تربیــت تهیه کننــده اســت و کمــک بــه ایجــاد اســتودیوها. اینکــه در آغــاز ســال، مــن بــه عنــوان 
یــک اســتودیوی فیلمســازی بتوانــم بــه ســازمان ســینمایی تعهــد بدهــم کــه مــن امســال 5 یــا 10 فیلــم بــا ایــن 
قواعــد، قوانیــن و مضامیــن بــه شــما تحویــل می دهــم و بــروم کارم را بکنــم. آنقــدر  درگیــر شــدن در جزئیــات، 
الزم نیســت. حــاال ایــن وســط یکســری تولیداتــی هســت بــه نظــر می رســد بایــد اتفــاق بیفتــد. فارابــی بیایــد اگــر 
 فیلمــی داشــته باشــیم، ایــن را برنامه ریــزی کنــد؛ ولــی کمک هــای 

ً
قــرار اســت مــا در مــورد محیــط زیســت حتمــا

ــد  ــان می توانن ــه خودش ــانی ک ــن کس ــع یافت ــناخت و درواق ــک در ش ــد. کم ــینما بکن ــه  س ــه بدن ــی تری ب اساس
منشــأ تولیــد باشــند، می تواننــد ســرمایه جــذب کننــد، می تواننــد ســلیقه  مدیــران دیگــر عرصه هــای اجتماعــی 

را جلــب کننــد و درواقــع رابطــه ســینما بــا جامعــه را رقــم بزننــد. 

•   بنیــاد ســینمایی فارابــی بایــد تــالش کنــد مــا بــازار پیــدا کنیــم و بتوانیــم فیلم هایمــان را عرضــه کنیــم. بایــد 
ســینما را بــه دســت ســینماگران واقعــی بســپارد کــه ایــن کار را بلــد هســتند و بــه ســینمای ایــران مدیــوم 
جهانــی ببخشــد؛ یعنــی اینکــه برایــش پخش کننــده ی جهانــی همــه جــای دنیــا جایــی بــه اســم بنیــاد ســینمایی 

فارابــی دارد ولــی اول مشــخص اســت کــه دارد چــه می کنــد. 

•   هنــد ۳5 ســال پیــش آمــد و در هــر کشــور اروپایــی یــک ســینما بــه مــدت 5 ســال اجــاره کــرد و شــروع 
بــه نمایــش فیلم هــای هنــدی در آن ســینما کــرد؛ در لنــدن، پاریــس،  رم، نیویــورک و تمــام شــهرهای مهــم 
جهــان، آرام آرام سلیقه ســازی و ذائقه ســازی کــرد و نتیجــه اش ایــن شــد کــه اآلن در همــه  تلویزیون هــای ایــن 

ــد. ــام می دهن ــد انج ــه دارن ــت ک ــی اس ــودآورترین کارهای ــزو س ــدی ج ــم هن ــورها، نمایــش فیل کش

 دلــم می خواهــد کــه ســینمای ایــران 
ً
•   اگــر قــرار اســت بنیــاد ســینمایی فارابــی حضــور داشــته باشــد، شــخصا

را بــه اهالــی خــودش واگــذار کنــد و ســازمان ســینمایی و بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه نظــارت و حمایــت دورادور 
و کلــی بپردازنــد. از آن طــرف تمــام تمرکــز تشــکلی ماننــد بنیــاد ســینمایی فارابــی روی ایــن گذاشــته شــود 
کــه فیلــم مــن بتوانــد پخــش جهانــی داشــته باشــد، مــن بتوانــم تولیــد مشــترک داشــته باشــم و کمــک کنــد 
کــه ســرمایه جــذب کنیــم و فیلــم بســازیم. ایــن بضاعــت را داریــم و توانــش را هــم داریــم ولــی شــرایطش 
ــا بغض هــا، حســادت ها، کم بینی هــا، کم دانشــی های خودمــان )همه مــان( تنیــده  ــا آنقــدر ب آمــاده نبــوده و ی
شــده ایم کــه فقــط داریــم بــه خودمــان لطمــه می زنیــم... ایــن درحالــی اســت  کــه ســینمای ایــران شایســتگی 

جهانــی شــدن را داشــته و دارد...
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•   بایــد دســتورالعمل ســاخت فیلم هــای فرهنگــی و هنــری کــه جــای دیگــر امــکان تولیدشــان وجــود نــدارد، 
در محوریــت برنامه هــای بنیــاد ســینمایی فارابــی قــرار بگیــرد و نوســتالژی ها را زنــده کنــد. چراکــه مــا بــه تولیــد 
ثــار نیازمندیــم. در ســال های گذشــته مدیــران زیــادی  بــر منصــب مدیریــت نشســته و جابه جــا  ایــن دســت از آ
شــدند. از زمانــی کــه آقــای تابــش مدیریــت ایــن بنیــاد را برعهــده گرفــت، شــاهد نــگاه خیرخواهانــه اش بــودم و 
می دیــدم کــه تالش هــا و ایده هــای مفیــدی در ایــن بنیــاد شــکل می گیــرد. هرچنــد شــرایط اجتماعــی بیــرون، 
فشــارهای اقتصــادی جامعــه و ماهیتــی کــه امــروز ســینمای ایــران دارد در چگونگــی فیلمســازی داخــل بنیــاد 
فارابــی هــم تأثیرگــذار بــوده کــه البتــه گریــزی از آن نیســت. واقعیــت آن اســت کــه جامعــه ســینمایی مــا خیلــی 
ــود،  ــه شــکوفایی رســانده ب ــاری کــه بنیــاد ســینمایی فارابــی را در دوره ای ب ث ــه تولیــد آن دســت از آ تمایلــی ب
نــدارد. درنتیجــه فارابــی بایــد خــودش بــه تنهایــی تولیــد و عرضــه در ایــن بخــش از ســینما را بــر عهــده بگیــرد. 

فارابــی بــرای پیشــبرد اهــداف خــود نیــاز بــه هماهنگــی بیشــتر بــا احــواالت جامعــه و ســینما دارد.

ثــار و هــم عرضــه آن هــا را  •   در حــوزه ســینمای کــودک »بنیــاد ســینمایی فارابــی« هــم مســئولیت تولیــد آ
برعهــده می گیــرد و بــار مســئولیت ایــن بنیــاد را  کمــی ســخت می کنــد. برگــزاری جشــنواره کــودک الزم اســت 
امــا بایــد بدانیــم کــه بــه تنهایــی کافــی نبــوده و کاری را از پیــش نمی بــرد. بایــد بگویــم »حبیــب ایل بیگــی« 
هــم کــه در واحــد کــودک مشــغول بــه کار اســت، نــگاه دلســوزانه ای دارد. در نهایــت بایــد بدانیــم کــه نیازمنــد 
گاه  ثــار آ راه انــدازی مــوج جدیــد ســینمای کــودک هســتیم. البتــه مــن بــه ســخت بــودن اکــران ایــن قبیــل از آ
هســتم. چراکــه ایــن روزهــا چرخــه اکــران در دســت صاحبــان قــدرت اســت، امــا هنــوز »بنیــاد ســینمایی فارابی« 
ثــار را در عرصه هــای  یــک ســالن دارد کــه می توانــد از آن بــه عنــوان »ســینما تــک کــودکان« اســتفاده کنــد و یــا آ

بین المللــی در معــرض نمایــش بگــذارد.

نیاز به موج جدید



69

بی
ارا

ی ف
مای

ین
س

اد 
نی

ی ب
لگ

سا
ت 

هف
ی و 

س
ها

ق 
 اف

ها،
ود

فر
ها، 

راز
   ف

   

ــد  ، حمایــت از فیلمســازان جــوان و جدی •   یکــی از اتفاق هــای مثبــت بنیــاد ســینمایی فارابــی در دوره اخیــر
ســینمای ایــران اســت کــه نتایــج خوبــی هــم بــه همــراه داشــته اســت. البتــه اینکــه توقــع داشــته باشــیم 

فارابــی از همــه فیلمســازان جدیــد حمایــت کنــد، منطقــی نیســت.

از  راحت تــر  کجــا  هیــچ  اول،  فیلــم  ســاختن  بــرای  کــه  می گویــم  خــودم  دانشــجوهای  بــه  همــواره  مــن     •
ــار ســینمایی  ث ــا میــزان تولیــد کل آ ایــران نیســت! اگــر میــزان ســاخت فیلم هــای اول را بــه صــورت ســاالنه ب
در ایــران مقایســه کنیــد، متوجــه آمــار قابــل توجــه فیلم اولی هــا در ســینمای ایــران می شــوید. بــه عبارتــی 
، حمایــت از حضــور فیلم اولی هــا در ســینمای ایــران بــه شــکلی گســترده صــورت می گیــرد و البتــه خیلــی  دیگــر
ثــار دیگــری تولیــد  ، غربــال شــوند و دیگــر نتواننــد آ طبیعــی اســت کــه برخــی از ایــن فیلمســازان در ادامــه مســیر

کننــد و برخــی دیگــر هــم، قاطعانــه بــه مســیر فیلمســازی خــود ادامــه  دهنــد.

•   هجــوم افــراد جدیــد بــه ســینما و عــدم توانایــی ایــن صنعــت بــرای پاســخگویی بــه همــه ایــن افــراد، 
می توانــد آســیب های زیــادی بــه همــراه داشــته باشــد. مــا بایــد از تعــداد اعضــای خانــه ســینما و تعــداد 
خ صنعــت ســینما چــه تعــدادی از افــراد  تولیــدات آن هــا، بــرآورد داشــته باشــیم و ببینیــم بــرای چرخیــدن چــر
مــورد نیــاز هســتند. بــا ورود افــراد جدیــد ایــن نســبت ها بــه هــم می خــورد. اگــر در ورود فیلمســازان جدیــد، 
بــه ســینما بــاز باشــد و ســالی پنجــاه نفــر جدیــد را بپذیریــم، بــا رقــم هولناکــی مواجــه خواهیــم شــد کــه بعدهــا 
آســیب هایش را بــه صــورت جــدی خواهیــم بــود. درنتیجــه دربــاره چگونگــی حمایــت از کارگردانــان جدیــد، کار 
بنیــاد ســینمایی فارابــی و تشــکل های مشــابه را ســخت  می کنــد. در ایــن زمینــه بایــد دســتورالعمل هایی را 
تــدارک دیــد تــا در تولیــد و پخــش اثــر بــه یــک راهــکار مناســب دســت یافــت ضمــن آنکــه دســت و دل بازانــه 

رفتــار نکــرد و ســرمایه را در اختیــار همــه افــراد بــرای تولیــد فیلــم قــرار نــداد.

آینده ی برای  راهکار

ولی اهلل مدنی   |  تهیه کننده



ایــن  بــه  فارابــی،  ســینمایی  بنیــاد  تاریــخ  مــرور  بــا     •
کــه  برگشــت  وقتــی  بنیــاد  ایــن  فعالیــت  ورق  کــه  می رســیم 
امــرار معــاش ســینمای گلخانــه ای در دوره جدیــد، برعکــس اتفــاق 
افتــاد؛ یعنــی بــه جــای بــاال بــردن قیمــت بلیــت، بــه تولیــد ســینما سوبســید 
تزریــق می شــد و ایــن سوبســید باعــث می شــد کــه فیلــم بــرای ســازنده ارزان تــر تمــام 
شــود و بــا یــک تعــداد محــدودی بیننــده بــه آن ســطحی کــه الزم بــود، برســد. ناگهــان ایــن 
سوبســید برداشــته شــد و دولــت امــور را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کــرد، پــس مجموعــه ای کــه 

براســاس حمایــت توانســته بــود رشــد کنــد، بــدون حمایــت در یــک جامعــه  خشــن رهــا شــد.
ــار در شــکل گردهمایــی فرهنگــی  ــه رو هســتیم و باالجب ــه لحــاظ تکنولوژیکــی روب ــد ب ــا یــک دوران جدی •   مــا ب
ــا  ــوند، فیلم ه ــع بش ــم جم ــدی دور ه ــکل جدی ــه ش ــد ب ــا بای ــت. گروه ه ــده اس ــاد ش ــر ایج ــم تغیی ــینما ه در س
بایــد بــه شــکل جدیــدی بــه نمایــش دربیاینــد، موضــوع VOD، موضــوع فضــای مجــازی و عرصه هایــی کــه 
ــر  ــا را تغیی ــت، فض ــناخته اس ــادی ناش ــدود زی ــا ح ــا ت ــای م ــی و پخش کننده ه ــدگان قدیم ــرای تهیه کنن  ب

ً
ــا تقریب

داده و شــما اگــر بخواهیــد کــه اینهــا را کنــار هــم بگذاریــد، درواقــع اثــرش را بــر تحــول تدریجــی بنیــاد ســینمایی 
ــن  ــا ای ــرد ت ــه کار بگی ــناس را ب ــدادی کارش ــد. تع ــته باش ــری داش ــد بازنگ ــاد بای ــن بنی ــت. ای ــته اس ــی گذاش فاراب
کارشــناس ها بنشــینند و عرصه هــای جدیــد را بــرای فعالیت هــای بنیــاد طراحــی کننــد. ایــن کاری نیســت کــه 
 کارشناســی اســت کــه بــه یــک جهان بینــی دیگــر و شــناخت 

ً
خــود بنیــاد بتوانــد انجــام بدهــد و یــک کار دقیقــا

دیگــری از ســینما و عرصــه  رســانه نیــاز دارد. ایــن کاری اســت کــه بســیار فــوری، عاجــل و جــدی بایــد بــه آن نــگاه 
کــرد. اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد، بــه نظــرم بنیــاد بــا یــک خطــر خیلــی جــدی مواجــه خواهــد شــد. »بنیــاد« یــک چیــزی را 
بنیــان می کنــد و تاکنــون همیــن کار را کــرده اســت. اآلن جــای یــک رویکــرد تــازه بــرای بنیان گــذاری، خالــی اســت.
ح می کنــم کــه ایــن بنیــاد را دوســت دارم. در انتخــاب مــکان بنیــاد ســینمایی  •   ایــن دغدغــه را از آنجــا مطــر
فارابــی، یــک تاریــخ  و یــک نــگاه فرهنگــی موجــود اســت. یعنــی شــما یــک آدرس داریــد کــه بــه میــدان آزادی 
ــاد را  ــد، آنهــا کــه بنی ــز اســت و کار کســانی کــه در بنیــاد کار کرده ان ــه نظــرم افتخارآمی ــد. بنیــاد فارابــی ب می مان
تأســیس کردنــد و نطفــه  بنیــاد را به وجــود آوردنــد و توســعه اش دادنــد و آنهــا کــه تــا امــروز حفظــش کردنــد، 
ــا همدیگــر جمــع  ج از تمایــالت فرهنگــی و سیاسی شــان، جــای قدردانــی دارد. وقتــی کــه همــه  اینهــا را ب خــار

 بــه خــودش ببالــد.
ً
می زنیــم، بــه یــک مؤسســه  برخــورد می کنیــم کــه کشــور از داشــتنش بایــد حتمــا

•   خوشــحالم کــه بنیــاد در پایــان ۳7 ســالگی اش بــه ایــن فکــر افتــاده کــه واکنــش بگیــرد و متوجــه بشــود 
کــه نگاه هــا و انتظــارات نســبت بــه آن چیســت. ایــن قــدم مثبتــی اســت. مــن ایــن را بــه فــال نیــک می گیــرم. 
امیــدوارم کــه آقــای تابــش و بقیــه ی دوســتان اآلن کــه بــه ایــن فکــر افتادنــد، ایــن فکــر را ادامــه بدهنــد و در 
عمــل یــک گــروه کارشناســی تشــکیل بدهنــد. ســاعت ها، هفته هــا، روزهــا و ماه هــا کار کارشناســی الزم اســت 

تــا بتــوان یــک اســتراتژی جدیــد را طراحــی کــرد و وارد چلــه  دوم شــد. 

ود به چله دوم ور

ج منصوری     |  کارگردان، تور
مدیرفیلمبرداری
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ژانرهــای مختلــف  و  گونه هــا  از  اتفــاق می افتــد حمایــت  فارابــی  بنیــاد ســینمایی  در  کــه  نکتــه مهمــی     •
ســینمایی اســت و ایــن اتفــاق خوبــی محســوب می شــود بــه طــوری کــه فارابــی بــرای تولیــد فیلــم در  برخــی از 
ژانرهایــی کــه نمی تواننــد بــه درســتی عرض انــدام کننــد، وارد عمــل می شــود کمااینکــه ایــن کار را بــه درســتی 
در ادوار مختلــف انجــام داده اســت. اینکــه در چــه دوره ای قــوی و چــه دوره ای ضعیــف بــوده را، بــر عهــده 

مخاطبــان و هنرمندانــی کــه بــا ایــن بنیــاد کار می کننــد، می گذاریــم.

•   امیــدوارم خیلــی زود شــر ویــروس منحــوس کرونــا کنــده شــود تــا بتوانیــم دور هــم جمــع شــویم و از کنار هم 
بــودن لــذت ببریــم. فارابــی بایــد اولویت هــای خــود را بــا اولویت هــای مخاطبــان تنظیــم کنــد نــه بــا اولویت هــای 
مدیریتــی و سیاســی! اگــر بخواهیــم بــه ســمت  اولویت هــای مدیریتــی کــه برگرفتــه از سیاســت زدگی اســت، 
حرکــت کنیــم منابــع بیت المــال بــه جاهــای دیگــر مــی رود کــه برگشــتی هــم نــدارد. فارابــی ایــن امــکان را دارد 
کــه از فیلم هایــی حمایــت کنــد کــه برگشــت ســرمایه دارنــد تــا ایــن برگشــت ســرمایه باعــث شــود بســیاری از 
فیلمســازان دور ایــن ســفره جمــع شــوند امــا اگــر فقــط دنبــال ســاخت کارهــای ارزشــی بــرود و نگاهــش بــه 
ــه جایــی برســیم کــه مدیــران باالدســتی احســاس کننــد کــه بــودن و  بودجــه دولتــی باشــد، ممکــن اســت ب
نبــودن فارابــی توجیــه خاصــی نــدارد. اگــر فارابــی نتوانــد بــرای بقــای منابــع مالــی خــود برنامه ریــزی صحیحــی 

کنــد،  خطــر حــذف شــدن آن را تهدیــد می کنــد.

رگ تهدید بز

سهیل موفق    |  کارگردان



•   بنیــاد ســینمایی فارابــی در ابتــدای فعالیــت اش در 
ــران در  ــینمای ای ــا س ــرد ت ــک ک ــزات کم ــی و تجهی ــد محتوای بع
دوران جدیــدش شــکل بگیــرد؛ در واقــع ســینمای ایــران بــه همــان 
انــدازه کــه در زمینــه محتــوا دگرگونــی داشــت در زمینــه تکنیــک هــم بــه روز 
می شــد و فیلمبــرداری، نورپــردازی و صدابــرداری هــم ارتقــاء می یافــت. ایــن ماجــرا تــا 
دهــه هشــتاد ادامــه داشــت. افــت و خیــز هــم داشــت ولــی قطــار تولیــد و توزیــع بــه حرکــت 
درآمــده بــود. بــه تدریــج تعریــف ســینما، تغییــر کــرد و فضــای آنالــوگ تبدیــل بــه فضــای دیجیتال شــد 
و بنابرایــن فارابــی هــم بــا ایــن فضــای جدیــد، متحــول شــد. وســایل و ابــزار ســینما وارد بخــش خصوصــی 
گرفتــه نشــده ســینما )مثــل  از حضــور بین الملــل، بخش هــای جــدی  بــه حمایــت  شــد و نقــش فارابــی 

، حمایــت از فیلمســازان اول معطــوف شــد. ســینمای اقتباســی( و یــا در موقعیــت امــروز

•   نقــش بنیــاد ســینمایی فارابــی همچنــان در ســینمای ایــران مهــم اســت. فارابــی می توانــد از تجربیــات 
گذشــته مثــل یــک چــراغ کــه راه را نشــان می دهــد بــرای رســیدن بــه آینــده بهــره ببــرد و همچنــان آن نقــش 
فرهنگــی و انگیزه بخــش را بــرای نســل جــوان و حتــی ســینماگران باتجربــه ایفــا کنــد. بخــش بین الملــل بنیــاد 
ســینمایی فارابــی همچنــان امــکان غنی تــر شــدن را دارد و همچنــان در تکاپوســت کــه ســینمای ایــران 
ج از ایــران )در کشــورهای منطقــه، اروپــا،  چگونــه می توانــد شــرایطی داشــته باشــد کــه تولیداتــش در خــار

آمریــکا و...( پخــش شــود و تماشــاگر وســیع تری داشــته باشــد.

•   مــن همــواره بــه ویــژه از زمانــی کــه از بــدو حضــورم بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره خانــه ســینما، ارتبــاط 
تنگاتنگــی بــا فارابــی داشــته ام و دارم احســاس می کنــم بنیــاد ســینمایی فارابــی همچنــان یــک تشــکل 
دلنشــین اســت و در افــرادی کــه می خواهنــد اثــر ســینمایی تولیــد کننــد و فکرهــای جدیــد را وارد عرصــه 
از  آرامشــی خــاص حمایــت  بــا  ، مدیــران فارابــی  ایجــاد می کنــد. در ســال های اخیــر انگیــزه  کننــد،  ســینما 
فیلم هــای خــوب ایرانــی را برعهــده داشــته اند و عملکــردی موجــه دارنــد. ســالن زنده یــاد »عبــاس کیارســتمی« 
در بنیــاد ســینمایی فارابــی، یــک ســالن بســیار مــدرن و قابل توجــه اســت. مــن فیلم هــای جشــنواره فیلــم 
، در ایــن ســالن  کادمــی اســکار ــه آ ــرای معرفــی نماینــده ایــران ب ــد ه ام و فیلم هــا را ب فجــر را در ایــن ســالن  دی
بازبینــی  کردیــم. کیفیــت پخــش ایــن ســالن خیلــی خــوب بــود و فضــای دلنشــینی داشــت. ایــن تغییــرات 
همان قــدر کــه در بعــد تکنیکــی افتــاده، حتــی در معمــاری بنیــاد ســینمایی فارابــی هــم می توانیــد ببینیــد 
و نیــز در روابــط انســانی حاکــم بــر بنیــاد. فارابــی در یــک جملــه آدم را بــه آینــده ســینما امیــدوار می کنــد و بــه 

ســینمای ایــران حرکــت می بخشــد. 

هویت  و حرکت

محمدعلی نجفی     |  کارگردان و رئیس 
هیئت مدیره خانه سینما
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•   مشــارکت  ســینمایی بــا کشــورهایی کــه بــه لحــاظ فرهنگــی و مناســبات دینــی  بــا آنهــا یکــی هســتیم و یــا هــر 
جــای دیگــری از دنیــا چشــم اندازی  اســت کــه حداقــل شــکل گیری اش بایــد از فارابــی شــروع شــود... همچنــان 
مــن فکــر می کنــم موتــور محــرک تولیــدات مشــترک، فارابــی اســت و ایــن بنیــاد می توانــد ایــن کار را مثــل 
 اتفاقــات ویژه تــری بــرای 

ً
همــان گذشــته ای کــه ســینما را راه انداخــت، بنــا بگــذارد کــه در آن صــورت حتمــا

ســینما خواهــد افتــاد.

•   جــای ســینمای ایــران در اکران هــای جهانــی خالــی اســت و حتــی در حــد همســایه  فارســی زبانمان هــم 
نتوانســتیم اقدامــات پیش برنــده ای داشــته باشــیم. ایــن اقــدام بایــد از طریــق فارابــی شــکل بگیــرد و فضــا 
را بــاز کنــد بــه ســمت اینکــه کشــورهای فارســی زبان، کشــورهای مســلمان، کشــورهای آســیایی و هــر کشــور 
دیگــری کــه مــا می توانیــم بــا آنهــا تولیــد مشــترک داشــته باشــیم، وارد همــکاری بــا ســینمای ایــران بشــوند. 
البتــه تجربه هایــی صــورت گرفتــه اســت کــه کافــی نیســت در حالــی کــه فارابــی می توانــد ایــن جایــگاه را ارتقــاء 

بدهــد.

یک جای خالی

جواد نوروزبیگی   |  تهیه کننده



افشین هاشمی    |  کارگردان و بازیگر

ثــار مــن چنــد بــار مــورد حمایــت بنیــاد ســینمایی فارابــی قــرار گرفــت و خیلــی خوشــحال شــدم. بارهــا هــم  •   آ
ــع  ــئله ای رف ــم مس ــیم و بخواهی ــول باش ــال تح ــر دنب ــت. اگ ــرار نگرف ــت ق ــورد حمای ــه دادم و م ــه ارائ فیلمنام
شــود، شــاید بایــد در آن بخــش جســتجو کنیــم. شــاید یــک نــگاه وســیع تر خروجــی بهتــری داشــته باشــد 
 بــه خــود بنیــاد فارابــی بســتگی نــدارد بلکــه برآمــده از سیاســت های کالنــی 

ً
کــه البتــه ایــن نــگاه هــم لزومــا

اســت کــه تعریــف می شــود. بــه عبارتــی دیگــر اگــر بشــود، بایــد کاری کــرد کــه در بخــش مدیریــت کالن، نگاه هــا 
فراخ تــر و بازتــر شــود و امــکان حضــور فیلمنامه هــا و ایده هــای دیگــری - ایده هایــی کــه گاه ممکــن اســت 
خیلــی بــا آنچــه کــه از بــاال دســتور می دهنــد همخــوان نباشــد- بــه وجــود بیایــد. اگــر بتــوان ایــن فضــا را بازتــر 
کــرد کــه ایده هــا امــکان بیشــتری بــرای ســاخته شــدن پیــدا کننــد و ســپس حمایــت شــود تــا آن ایده هــا 

خ داده اســت. ســاخته شــوند، بهتــر اســت. گرچــه در ایــن ســال ها گاهــی هــم ایــن اتفــاق ر

•   بــه اینکــه اگــر یــک روز مدیرعامــل بنیــاد ســینمایی فارابــی بشــوم، اولیــن کاری کــه می کنــم چیســت، 
 کســی کــه کار 

ً
ــد بیفتــد. بــه خاطــر اینکــه لزومــا نمی اندیشــم چــرا کــه فکــر می کنــم ایــن اتفــاق اصــاًل نمی توان

هنــری می کنــد شــاید مدیــر خوبــی نباشــد و یــک مدیــر خــوب می توانــد هنرمنــد خوبــی نباشــد... البتــه این هــا 
نافــی همدیگــر هــم نیســتند؛ یعنــی مثــاًل می تــوان هنرمنــدی را یافــت کــه مدیــر خوبــی هــم باشــد. 

•   آنچــه بنیــاد ســینمایی فارابــی را بــرای هــر فیلمســازی ارزشــمند می کنــد، نــور امیــدی اســت کــه بــرای فعــاالن 
ســینما وجــو دارد• یعنــی فیلمســاز می دانــد جایــی هســت کــه اگــر می خواهــد ایــده ای را بــا دیگــران بــه اشــتراک 
بگــذارد، آن را ارائــه دهــد و شــاید بتوانــد از حمایــت آنجــا بهر ه منــد شــود. ایــن یــک ارزش مهــم بــرای بنیــاد 

ســینمایی فارابــی اســت.

سیاست ها و نگاه ها
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•   ســینما در همــه جــای دنیــا یــک کار و یــک تفکــر جمعــی اســت کــه شــکل می گیــرد. بنیــاد ســینمایی 
فارابــی در بــدو شــروع ســینمای نویــن ایــران ســینماگران را تشــویق کــرد تــا ســینمای حرفــه ای بعــد از انقــالب 
شــکل بگیــرد. در واقــع بایــد گفــت کمــک بنیــاد ســینمایی فارابــی در شــکل گیری ســینمای حرفــه ای )یعنــی 
ســینمایی کــه واجــد ارزش هــای ســینمایی اســت و در عیــن حــال بــه گیشــه و بــه تماشــاگر توجــه دارد( مؤثــر 

بــوده اســت. 

•   در گذشــته بنیــاد ســینمایی فارابــی امکانــات و وســائل تولیــد فیلــم را در اختیــار ســینما قــرار مــی داد امــا 
امــروز راه هــای رســیدن بــه راهکارهــای جدیــد در تفکــر جمعــی  را دنبــال می کنــد. بــه نظــر می رســد در دوره 
جدیــد، اســتفاده  صحیــح و بخردانــه از تکنولــوژی دیجیتــال و روش هــای مــدرن فیلمســازی، اهمیــت باالیــی 

دارد. 

•   در دوره جدیــد، بنیــاد ســینمایی فارابــی راه را بــر نســل جــوان ســینمای ایــران کــه اآلن خیلــی هــم بااســتعداد 
هســتند، بــاز کــرده و ایــن نســل را بــه کار جمعــی تشــویق می کنــد. امیــد مــی رود در دنیــای جدیــد، ایــن 

حمایت هــا ســبب شــود تــا ســینمای ایــران مثــل گذشــته یــا بهتــر از گذشــته، بــه زندگــی خــود ادامــه دهــد.

وز وز تا امر  از دیر

هارون یشایائی   |  تهیه کننده








