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همزمان با روزهای پایانی سال ۵00 نفر از کودکان کار صبح روز یکشنبه 21 اسفند با حضور در سالن 
شهید بهنام محمدی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به تماشای فیلم سینمایی »ضربه فنی« به 
کارگردانی غالمرضا رمضانی نشستند. فیلم سینمایی »ضربه فنی« از تولیدات سال 139۷ کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان بوده که موفق به دریافت سه پروانه زرین، یک جایزه ویژه، یک تندیس و یک 

لوح قدردانی از سی  و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان شده است.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیش از این نیز برنامه های متنوعی برای کودکان کار داشته 

و از آنها برای حضور در برنامه های فرهنگی دعوت کرده است./مهر

انیمیشن کوتاه »پیش از بهشت« به کارگردانی احمد حیدریان و تهیه کنندگی محدثه پیرهادی از 
تولیدات باشگاه فیلم سوره، برنده جایزه بهترین انیمیشن جشنواره کرکوک عراق شد. همچنین انیمیشن 
بلند »لوپتو« به کارگردانی عباس عسکری و انیمیشــن کوتاه »بیا آشتی کنیم« به کارگردانی عبداهلل 
علیمراد از دیگر تولیدات سازمان سینمایی سوره نیز در این جشنواره به نمایش درآمدند. انیمیشن کوتاه 
»پیش از بهشت«، پیش از این جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره جهانی کن فرانسه و جایزه بهترین 
پویانمایی را در دو بخش نسل روایت و جهان بدون اسراییل دریافت کرده است. پنجمین دوره جشنواره 
کرکوک عراق در روزهای چهارم و پنجم ماه مارس برابر با 13 و 14 اسفند در کشور عراق برگزار شد./مهر

پیش از بهشت جایزه کروک را گرفتکودکان کار ضربه فنی را دیدند

چهارمین جشنواره فیلم دینی اشــراق که از 20 اسفند آغاز 
شده، عصر امروز 23 اسفند در سالن مرکز همایش های غدیر به 
پایان می رسد. در بخش اصلی )اشراق( که ویژه عموم هنرمندان 
است. آثار تولید شــده بعد از فروردین 1400 پذیرفته شده و در 
بخش جنبی )رواق( که ویژه طالب سینماگر است آثار تولید شده 
بعد از فروردین 9۸ مورد توجه قرار گرفته است. بخش ویژه این 
دوره جشنواره با موضوع صدمین سالگرد باز  تأسیس حوزه علمیه 
قم تعریف شده است. حجت االسالم احمد اولیایی داور جشنواره 
فیلم دینی اشراق در نشست تخصصی جشنواره درباره جایزه ویژه 
عدالت اجتماعی در جشنواره فیلم اشراق بیان داشت: با توجه به 
اهمیت عدالت اجتماعی در جامعه که پرداختن به آن یک رسالت 
دینی هم می باشد، کارگروه عدالت اجتماعی دفتر تبلیغات اسالمی 
حوزه علمیه قم، جایزه ویــژه ای را برای آثار مربــوط به عدالت 

اجتماعی قرار داده است.
وی عدالت اجتماعی را ناظر به ســاختارهای جامعه دانست و 
گفت: عدالت اجتماعی ناظر به ســاختارهای جامعه است و ناظر 
به زمانی اســت که ما از عدالت فردی فاصلــه می گیریم و بحث 
هایی مانند توزیع خیرات اجتماعی و مواهب اجتماعی مد نظر ما 
قرار می گیرد. یعنی ما از فرد عبور می کنیم. اولیایی فیلم خروج، 
ســاخته ابراهیم حاتمی کیا را از فیلم های حوزه عدالت دانست 
و افزود:  فیلم هایی  مانند فیلم خــروج اثر ابراهیم حاتمی کیا در 
حوزه عدالت طلبی است. سنخیت این فیلم با عدالت اجتماعی 
بحث مطالبه گری عدالت اجتماعی است. هر کدام از این حوزه ها 
یک برنامه و رســالتی را بر عهده دارد .  این کارشناس حوزه دین 
و عدالت اجتماعی گفت نکته مهــم در چنین فیلم هایی رویکرد 
سلبی و ایجابی است و ادامه داد:  نکته مهم در چنین  فیلم هایی 
بحث رویکرد ایجابی و رویکرد سلبی است. یعنی ما از افرادی که 

می خواهند به موضوع عدالت اجتماعی در آثار هنری خودشان 
بپردازند می خواهیم که فقط با رویکرد ســلبی به این قضیه نگاه 
نکنند و رویکرد ایجابی هم در این آثار داشــته باشــند . رویکرد 
سلبی در حوزه عدالت اجتماعی مساوی است با تصویر کشیدن 
نابرابری ها و وقتی نابرابری های جامعه را در همه حوزه ها دائما به 
تصویر بکشید فقط از اینکه در جامعه عدالت وجود ندارد صحبت 
می کنید و این در ذهن مخاطب اثر بدی می گــذارد. وی افزود:  
هالیوود، جامعه آمریکا را یک جامعه عدالت خواه ، عدالت طلب 
و تالش کننده برای بسط عدالت در جهان در فیلم های خودش 
نشان می دهد در صورتی که در زیر پوست هالیوود و درون جامعه 
آمریکا ما با عدالت روبرو نیســتیم ولی در سینمای آنها بر خالف 
واقع و بر اســاس وفاداری که به سیســتم حکومتی دارد جامعه 
آمریکا را اینطور نشــان می دهد. در حالی کــه عمده فیلم های 
عدالت اجتماعی در ایران برعکس عمل می کند. یعنی کامال سلبی 
و فقط نابرابری ها و ظلم ها را در نظر مخاطب بزرگنمایی می کند. 
داور بخش عدالت اجتماعی جشنواره فیلم اشراق ابراز داشت: از 
صد و سی پنج اثر انتخاب شده در جشنواره ، بیست و پنج اثر در 
موضوع عدالت اجتماعی بود که مورد ارزیابی قرار گرفت و ما برای 
آینده سینما و آینده فیلم سازی خصوصا برای جوانانی که وارد این 
عرصه می شوند از موضوعات عدالت اجتماعی به شدت استقبال 
می کنیم. حجت االسالم اولیایی در پایان افزود: از افرادی که وارد 
عرصه فیلم ســازی با موضوع عدالت اجتماعی می شــوند تقاضا 
می کنیم که رویکردشان ایجابی باشد و  فقط با رویکرد سلبی و 
نشان دادن نابرابری ها و کاستی ها و ظلم های اجتماعی نپردازند. 
وقتی که از مخاطب عام  و سینما صحبت می کنیم نباید ادراک 
نابرابری در ذهن مردم ایجاد کنیم و تالش هایی که برای عدالت 

اجتماعی می شود را نادیده بگیریم./صباخبر

احمد اولیایی: رویکرد سینمای ایران به جامعه سلبی است


