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»اسرافیل« نماینده ایران در برلین

ﯾﺎدﺑﻮد

ضایعه بزرگ و جبرانناپذیر

ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮزﯾﺪه
 آقای هاشمیرفســنجانی یک ویژگی فوقالعاده
داشــت که به نظر من بســیار کمیاب و ناب اســت.
او به معنی واقعی انســان باتقوایــی بود ،قطعا این
ویژگی در اطرافیانمان بســیار کم دیده میشــود .او
در ســالها فعالیت سیاسی براســاس موقعیتی که
داشــت ،بســیاری از کارها را میتوانست انجام دهد
یــا حرفهایی بزند اما این کار را نکرد ،به نفع انقالب
و مــردم این کارها را انجام نــداد و این درس بزرگی
برای ماســت؛ آدمهایی که دارای موقعیت و مقامی
هستند ولی از این موقعیت به نفع خودشان استفاده
نمیکننــد .قطعا از نظر من انتقاداتی نیز به عملکرد
ایشــان وارد اســت ،بهخصوص دورانی که در مقام
ریاستجمهوری فعالیت میکردند و در زمان ایشان
به حوزه فرهنگ و هنر لطماتی وارد شد و شاید در آن
زمان بر حسب شرایط کشــور و دوران پس از جنگ،
اولویت کشور رسیدگی به مسائل اقتصادی کشور بود
و انصافا در این بخش بســیار موفــق عمل کردند و
کارهای بزرگی در کشور انجام شد .یکی از مهمترین
کارهای آقای هاشمیرفســنجانی ارتباط خوب او با
کشــورهای منطقه و دنیا بود ،او بهترین ارتباطها را
با کشــورهای همسایه داشــت ،این ارتباط خوب نیز
مدیون مدارا و ســلوک و فهم و نگاه باز او به مسائل
بود و به معنی واقعی او سیاســیترین مرد کشــور و
انقالب بود .از نظر من حضور او در سیاســت همراه
با تدبیر و اشــراف بر موضوعــات و نحوه برخوردش
بــا موضوعات بــود .او شــخصیت منحصربهفردی
داشت ،همیشه ســعی کرد مقابل تندرویها بایستد
و از تنشها جلوگیری کند ،بدون شــک فوت ایشان
ضایعه بزرگ و جبرانناپذیری است.

ﺟﺎرﭼﯽ

نمایشنامهخوانی »در«
 شرق :نمایشنامه خواني »در« در ادامه جلسات
ماهانه انجمن بازیگران ســاعت  ۱۶چهارشــنبه۲۲ ،
دیماه ،در سالن اجتماعات خانه تئاتر برگزار میشود.

ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﻤﺎره 2774

شرق :فیلم ســینمایی »اســرافیل« ،تازهترین اثر ســینمایی آیــدا پناهنده،
بهعنــوان نماینده ایران در شــصتوهفتمین جشــنواره بینالمللی فیلم
برلین انتخاب شــد .بعد از ماجرای توقیف چمدان »آنکه لویکه« ،نماینده
جشــنواره برلین در فرودگاه امام خمینی ،به نظر میرســید این مسئله بر
حضور ســینماگران ایران در این رویداد مهم اثر خواهد گذاشت؛ بااینحال
طبق آخرین خبرهای تأییدشــده ،فیلم جدید آیدا پناهنــده در این رقابت
حضور دارد .هنوز مشــخص نشده که »اســرافیل« در بخش مسابقه این
جشــنواره حضور دارد یا خارج از آن .ایــن فیلم درامی درباره چالشها و
نیازهای عاطفی و روابط انسانی است .در خالصه داستان آن آمده» :مردی
که ماهی را دوســت داشت بازگشته اســت .دختری که بهروز را دوست
دارد بازمیگــردد ...مردهگان زنده میشــوند« .هدیه تهرانی بازیگر اصلی
این فیلم ســینمایی است و پژمان بازغی ،مریال زارعی ،هدی زینالعابدین،
پوریا رحیمیسام ،ســهیال رضوی ،علی عمرانی ،سودابه جعفرزاده ،علی
شیداییفر ،فریماه حسینیپور و یوســف بختیاری دیگر بازیگران این فیلم
را تشــکیل میدهند .مســتانه مهاجر تهیهکنندگی این فیلم ســینمایی را
برعهده دارد و نخســتین نمایش آن در سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر
خواهد بود .آنکه لویکه سالهاســت که پیش از برگزاری جشنواره برلین
برای دیدن آثار ســینمای ایران و انتخاب آنها برای شرکت در جشنواره به
ایران ســفر میکند .صبح یکشنبه هفتم آذر زمانی که لویکه و نوشآفرین
دســتوری ،مترجم و مشــاورش ،قصد ترک ایران را داشــتند ،پاســپورت
نوشآفرین دســتوری در آخرین مرحله ،ضبط و از سفر او جلوگیری شده
اســت .نماینده جشنواره فیلم برلین نیز تصمیم میگیرد که سوار هواپیما

نشــود و مأموران امنیتی در مرحله بعد چمدانهای هردو آنان را بازرسی
کرده و فیلمهای موجود در چمدان آنکه لویکه را ضبط میکنند.
اما روز گذشــته فهرست فیلمهای کوتاه جشنواره برلین هم اعالم شد.
در این دوره از جشــنواره ۲۳ ،فیلم از  ۱۹کشــور جهان برای کسب جایزه
خرس طالی بهترین فیلم کوتاه جشنواره برلین  ۲۰۱۷رقابت خواهند کرد.
در بخش فیلم کوتاه برلیناله ،فیلمها عالوه بر اعطای جایزه خرس طالیی
بهترین فیلم ،جایزه خرس نقرهای و همچنین جایزه ۲۰هزاریورویی آئودی
نیز به برگزیدگان اعطا میشود.
هیئــت داوران بینالمللی بخــش فیلم کوتاه جشــنواره برلین ۲۰۱۷
شامل »کریستین یانکوفسکی«» ،کیمبرلی درو« و »کارلوس نونز« است.
فهرســت کامل آثار بخش فیلم کوتاه شصتوهفتمین جشنواره برلین
عبارتاند از:

»پیــش از پرواز« /الورنس بونوین /ســوئیس» ،پســری از«  /H۲هلن
یانوفسکی /فلسطین» ،شهرهای مرتفع جمجمه« /ژائو ساالویزا /پرتغال،
»قنطورس« /نیکالس ســوارز /آرژانتین» ،شــهر کوچک« /دیهگو کاســتا/
پرتغال» ،تیر خالص« /ســالومه الماس /پرتغال» ،صدف گریان« /وینسنت
تــوی /کانادا» ،خیالبافی در علفزار« /اســتبان آرانگوئــز جولین /مکزیک،
»همهچیــز« /دیویــد اُریلی /آمریــکا ،ایرلند» ،تو چیزهایــی را میبینی«/
باربارا واگنر ،بنجامین دبورســا /برزیل» ،یک فیلم تابستان« /امانوئل ماره/
فرانسه ،بلژیک» ،خارج از فصل« /سابرینا کامپوس /آرژانتین» ،سهشنبهها
ماهیگیری نمیکنند« /لوکاس مارکست ،مارسل اودنباخ /آلمان» ،هیوا«/
ژاکلین سانتزو /یونان» ،شــوخیهای مصنوعی« /گالریل آبرانته /پرتغال،
»بگذار آن رویا بســوزد« /رینر کولبرگر /آلمان» ،ستاره دنبالهدار« /ویکتور
لیندگرن /ســوئد» ،مارتین گریه میکند« /جاناتان وینل /فرانســه» ،خانم
هولوکاست«/میشــلینا موزالیک /لهســتان ،آلمان/«Monangambeee» ،
سارا مالدورور /الجزیره» ،برادر اختاپوس« /فلورین کونرت /آلمان» ،شکار
خرگوش« /پاتریک برســنان /آلمان ،مجارســتان و »خیابــان مرگ« /کرم
حسین /لبنان ،آلمان .شصتوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلم برلین از
 ۹تــا  ۱۹فوریه  ۲۱) ۲۰۱۷بهمن تا اول اســفند( در آلمان برگزار میشــود
و امسال ریاســت هیئت داوران بخش رقابتی جشنواره را »پل ورهوفن«،
کارگردان هلندی ،برعهده دارد.
در سال  ۹۴مستند »رویاهای دمصبح« ،به کارگردانی مهرداد اسکویی،
از جمله فیلمهای ایرانی حاضر در جشــنواره برلین بــود و برنده یکی از
جوایز جنبی این دوره شد.

ﺧﺮاﺑﺎت

ﻣﺮدى ﺑﯿﺎ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد
ﺟﻮاد ﻃﻮﺳﻰ
شــرق :ســتون هفتگی »خرابات« که یکشــنبهها به
قلم جواد طوسی منتشر میشــود ،در تاریخ یکشنبه،
 ۱۹دي به صورت مغشــوش و نادرســت منتشر شد.
ضمن پــوزش از آقای طوســی و خواننــدگان ،متن
صحیح این یادداشت را در ادامه میخوانید.
»جشنواره فیلم فجر« بهعنوان مهمترین رویداد
سینمایی سال ،همواره حرفوحدیثهای خودش را
دارد .فعال بحث داغ درباره فیلمهای پذیرفتهنشده
در بخش »سودای سیمرغ« است .جدا از فیلمهایی
که مشــکل اساســی ممیزی دارند و چانهزنی از باال
و پاییــن نمیتوانــد در این فضــای محافظهکارانه
تغییري در وضعیت بعدیشان ایجاد کند ،بد نیست
امکان نمایش آن تعداد فیلمهای بدونمســئله که

از سروشــکل و ارزشهــای نســبی برخوردارند ،در
بخش مســتقل دیگری )با عنوان مناســب( فراهم
شــود تا تنور جشنواره گرمتر شود .البته در سالهای
دورتِر جشنواره ،انبوهی از تولیدات ساالنه در بخش
»مرور ســینمای ایــران« به نمایــش درمیآمد که
تعداد درخورتوجهــی از آنها فاقد ارزشهای کیفی
و ســاختاری بودند؛ بنابراین پیشــنهاد بنده بهمنزله
تکرار آن بخش نیست؛ بلکه میتوان با درنظرگرفتن
قابلیتهای مضمونی و تکنیکی تعداد مشخصی از
آثار راهنیافته به بخش مسابقه ،در ویترین جشنواره
تنوع ایجــاد کرد و بر تعداد عالقهمندان و مخاطبان
جشــنواره افزود ،اما معضل اساســی و پایانناپذیر
جشنواره ،لوکیشــن پرازدحامی به نام »برج میالد«
اســت .با آنکــه در این مــکان وضعیــت دلپذیر و
آرامشبخشــی در انتظارت نیست و کیفیت نمایش
چندان مطلوبی ندارد ،نمیدانم چرا اینقدر برایش

سرودست میشــکنند؟ در شــرایطی که همهگونه
آدمی در این قبلهگاه دلها بهعنوان میهمان خوانده
یا ناخوانده حضور مییابد که شــمار درخورتوجهی
از آنها با ســینما َصنَمی ندارند ،معلوم نیســت چرا
همه کاســهکوزهها را ســر منتقدان و اهالی رسانه
میشــکنند؟ تعداد اعضای واقعی انجمن منتقدان
و تعــداد صندلیهای ســالن برج میالد مشــخص
اســت .واقعا بهجز منتقــدان و خبرنــگاران دارای
کارت ،بقیه حضار در ســالن که صــدای دادوفریاد
بچههای عدهای از آنها )طبق گفتهها و شنیدههای
هرســاله( گوش فلک را کــر میکند ،چگونه دعوت
شــدهاند و چرا بنده که سالهاســت پشت دستم را
داغ کردهام در این مکان مقدس آفتابی نشوم ،چون
شأن آنجا اجل است و امثال حقیر خرابش میکنیم،
ولــی در حد توان و حوصلهمان بارها از دبیر محترم
جشنواره و مسئوالن ذیربط درخواست کردهایم که

یک سینمای مستقل در مرکز شهر به منتقدان بدهند
تا سرشــان توی الک خودشان باشــد و بدنامیاش
نصیب این طیف که گردنشــان از مو باریکتر است
نشــود .اگر هم واقعا شــماری از جامعــه منتقدان
میتوانند میزانســن مورد نظر مدیــران در این برج
کذایی را شــکیلتر کنند ،پس الاقل برایشان حرمت
قائل شوند و رســم میزبانی را درست بهجا آورند و
درباره افراد گمنامتــر و معمولیتر جامعه منتقدان
و حوزههــای رســانهای نیــز لطف کنند ســینمای
آبرومندانهای در اختیارشان بگذارند.
متأســفانه هنوز منتقد در مفهوم اصیل و واقعی
و فرهنگسازش در کانون ســوءتفاهم مورد قضاوت
قرار میگیــرد و بهجای ایجاد حســنتفاهم و جذب
حداکثری به بهانه این رویدادهای فرهنگی ،فاصلهها
بیشتر میشود و سوءتفاهمات تشدید مییابد .بعضی
از اهالی ســینما و مسئوالن فرهنگی اسم »منتقد« که
میآید ،انگار با یک مشــت بچه پررو طرفاند که باید
یکجورهایی رویشــان را کم کرد و پوزشان را به خاک
مالید .خالصه که حکایتی است. ...

زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻓﯿﺮوزهاي

هنرمندان در وداع با »هاشمی«

 شرق :هنرمندان بســیاری صبــح سهشنبه۲۱ ،
دی برای وداع با پیکر آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی
حضور یافتند .در این مراســم باشکوه که بسیاری
از هنرمنــدان حاضر بودند ،میتــوان به نامهای
ســیدمحمد بهشــتی ،بــاران کوثــری ،علیرضــا
شــجاعنوری ،رســول صدرعاملی و ...اشاره کرد
که همگام با بســیاری دیگر از چهرههای جامعه
هنــری ،آیــتاﷲ هاشمیرفســنجانی را به خانه
ابدی بدرقــه کردند .از دیگر چهرههایی که در این
گردهمایــی تا قبل از ســاعت  ۸:۳۰صبح حضور
یافتــه بودنــد ،میتوان بــه همایون اســعدیان،
فرشــته طائرپــور ،منوچهر شاهســواری ،علیرضا
تابــش ،کامــران ملکی ،علی جنتــی ،حجتاﷲ
ایوبی ،مرتضی شایسته و سامان مقدم اشاره کرد.
حجتاﷲ ایوبی )رئیس ســازمان ســینمایی( که
از همان ســاعات اولیه در مقابل خانه ســینماي
شماره دو حاضر شــده بود ،درباره این شخصیت
سیاسی و نقش او در تاریخ انقالب اسالمی گفت:
هاشمیرفســنجانی دغدغــه ایــران و پیشــرفت
مردم ایران را داشــت ،بههمیندلیل امروز شاهد
حضــور همه گروههــای مردمی در این مراســم
هستیم .هاشمی مردی بود که نماد سیاستورزی
و دینمــداری بــود و اگــر امــروز در آســایش و
آرامش هستیم ،بخشــی از آن مرهون تالشهای
هاشمیرفسنجانی اســت .وی با اشاره به حضور
مقام معظم رهبری و برگزاری نماز ازسوي ایشان
گفت :در این چند روز فرصتی دســت داد تا مردم
بیشــتر با روابط دوســتانه و عاشقانه مقام معظم
رهبری و آقای هاشمی آشنا شوند و طبیعی است
که ایشــان هم بیایند و از یار دیریــن خود تجلیل
کننــد .در این مراســم ،هنرمندان دیگــری مانند
افشــین هاشــمی ،جعفر صانعیمقدم ،سیفاﷲ
صمدیــان ،علیرضا رضاداد ،منیــژه حکمت ،پگاه
آهنگرانی و اعضای هیئتمدیره خانه ســینما هم
شرکت کرده بودند.

