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جایگاه متزلزل سینمای مستند

استقبال و تمدید
»بازگشت به خانه« هارولد پینتر

ﺟﻮاد ﻃﻮﺳﻰ
 با نمایش فیلم مســتند »قهرمان آخر« تجربهای
از حقیــر ســراپاتقصیر در گــروه »هنــر و تجربــه«،
به مهجوربــودن و مظلومیت »ســینمای مســتند«
بیشــتر ایمان آوردم .بــا آنکه عدهای از مســئوالن و
سیاســتگذاران همواره از تریبونهای مختلف سنگ
این نوع سینما را به سینه میزنند ،ولی عمال میبینیم
تالش چندانی برای فرهنگسازی و مخاطبشناسی
وسیع سینمای مستند صورت نمیگیرد .در طول سال
چند جشنواره به طور کامل اختصاص به فیلم مستند
دارد .در جشــنواره داخلــی فیلم فجر نیــز هنوز این
سینمای تکافتاده ،مغضوب واقع نشده است .خب ،با
همین ظرفیتهای محدود و نفسهای نصفهونیمه
جا دارد که فضای بهتر و مناسبتري برای موجودیت
این نوع سینما و شناختهشدن هرچهبیشترش در نظر
گرفته شــود .برنامهریزی درست و روشنبینانه درباره
شــیوه اکران مداوم آثار قدیم و جدید مستند در طول
سال ،میباید یکی از اهداف اصلی این حوزه باشد .در
چند سال قبل به همت مرکز گسترش سینمای مستند
و تجربی ،یکی از ســالنهای سینما سپیده به نمایش
فیلم مســتند اختصاص داشــت که طبــق گفتهها و
شــنیدهها با استقبال چنداني از سوی تماشاگر مواجه
نشــد .اما ظاهرا دوســتان و مدیران به جای بررســی
علتهــا و اِعمال تمهیدات الزم بــرای رونق این نوع
سینما و شناسایی و جذب مخاطب ،راهحل نهایی را در
این دیدهاند که همین تنها سالن نیز درش تخته شود.
اساسا چرا »سوبســید فرهنگی« براي این سینمای
مهجورمانده و آسیبپذیر منظور نمیشود؟ در تعامل
و مناسبات فرهنگی میان وزارت ارشاد و مرکز گسترش
ســینمای مســتند و تجربی و ســازمان صداوســیما و
سازمان فرهنگی -هنری شهرداری میتوان براي پخش
تیزر تلویزیونــی و تبلیغات درونشــهری این فیلمها،
تســهیالتی را در نظر گرفت .خو ِد شبکه مستند در کنار
یکسری برنامههای کلیشــهای ،میتواند برای ارتقای
سینمای مســتند ایران و معرفی آثار برتر و فیلمسازان
مستعد و خوشفکر این رشــته نقش مؤثرتري داشته
باشــد .در این میان ،شورای سیاستگذاری گروه »هنر و
تجربه« با تمام گامهای مثبتی که برای معرفی سینمای
مســتند در این مدت برداشته و این نظر لطفشان اخیرا
شــامل حال فیلم »قهرمان آخر« نیز شــده است ،ولی
جسارتا حق مطلب را به طور کامل ادا نمیکنند .اصال
نمیخواهم به این مناسبت سنگ خودم را به سینه بزنم
و بازارگرمی کنم ،ولی اگر بپذیریم مستند پرتره مربوط به
ســینمای بومی خودمان به طور اجتنابناپذیر ارزش و
اهمیــت تاریخی دارد ،در آن صورت جا دارد که فضای
گســتردهتری برای نمایــش و دیدهشــدن اینگونه آثار
پیشبینی شــود .حال که فرصتی پیش آمده تا به یکی
از پایههای اصلی و تاریخســاز سینمای ایران )مسعود
کیمیایی( در »قهرمان آخر« پرداخته شود ،آیا بهتر نبود
که سالن موزه سینما چند ســئانس خود را به نمایش
این فیلم اختصاص میداد؟ مدیریت فعلی موزه سینما
بنا به دالیل گوناگون دلِخوشــی از نگارنده ندارد ،ولی
خــود را یکی از ارادتمندان مســعود کیمیایی میداند.
خــب این تعلقخاطر حتی اگر محــدود و مقید به یک
ادای تاریخی باشد ،ادب و انصاف حکم میکرد که برای
حرمتنگهداشتن این فیلمساز کهنهکار و صاحب سبک
یکی ،دو ســئانس مربوط به فیلمهای بفروش »خوب،
بــد ،جلــف« و »گشــت  «۲را در طول هفتــه به فیلم
»قهرمان آخر« اختصاص میدادنــد .این نادیدهگرفتن
را در مورد دو پردیس ســینمایی پرمشتری »کورش« و
»چارســو« نیز میبینیم .البته صادقانه انتظار داشته و
دارم که این حمایت و امکانات نمایشــی بیشتر و بهتر
برای فیلمهــای »موج نو« احمد طالبینــژاد» ،مردان
ارباب جمشــید« پــگاه آهنگرانی و دُرنــا مدنی و »۷۶
دقیقه و  ۱۵ثانیه« سیفاﷲ صمدیان هم فراهم میشد.
بههرحال ،دیوار سینمای مستند ،کوتاهتر از آن است که
بخواهیم قضیه را شخصی کنیم و سلیقه و جناحبندی
را بــه نگاه متعالی فرهنگــی و حمیت صنفی ترجیح
دهیم .اگر بخواهیم منابع مناسب و کارساز در حوزههای
جامعهشــناختی ،ادبــی /تاریخــی /ملی ،پژوهشــی،
قومنگارانه و ...داشــته باشیم و به پیوندی عمیق میان
گذشــته و حال برسیم ،میباید در یک همدلی عمومی
و دلســوزانه به سینمای مستند بیش از این بها بدهیم.
بدون تعارف عرض میکنم ،باید روشــن شود که فیلم
مســتند برای خالینبودن عریضه و جورشــدن جنس
و بیــالن کار دادن به بازی گرفته میشــود ،یا ارزش و
اهمیت فرهنگی /تاریخی /اجتماعی دارد؟

بهناز شیربانی -رضا آشفته :تشکیل گروه سینمایی »هنر
و تجربه« بدونشــک یکی از اتفاقات مهم ســینمایی
ایران اســت .وجود ســالنهایی هرچند محــدود ،اما
اختصاصیافته بــه فیلمهای آوانــگارد و نوجویانه و
پیوســتن بخش عظیمــی از کارگردانان جــوان که با
ایدههــای جذاب پا در مســیر اکران فیلمهایشــان در
این گروه سینمایی گذاشــتند ،باعث شد پس از سالها
از تجربه طرحهای شکســتخورده اکــران فیلمهای
متعلق به سینمای آلترناتیو و تجربهگرا ،گروه سینمایی
هنــر و تجربه مخاطبانش را با خود همراه کند و نفس
جدیدی در ســینمای ایران بدمد ،اما قطعا تشکیل این
گروه سینمایی نیز مثل بسیاری از تجربههای پیشین در
ابتــدای امر با آزمونوخطاهایی همراه بود و بســیاری
از نقدها ،این گروه ســینمایی را به سمت رفع نواقص
ســوق داد .حمایت حجــتاﷲ ایوبی ،رئیس پیشــین
سازمان ســینمایی ،از این گروه باعث شــد تا این گروه
ســینمایی با اتکا به حمایتهای دولتی ،بیش از پیش
درصدد مستحکمشدن پایههایش قدم بردارد.
بههمیندلیــل یکــی از اصلیتریــن پرســشهای
مطرحشــده از محمدمهــدی حیدریــان ،رئیس جدید
ســازمان ســینمایی ،در بدو ورودش ،پرســش درباره
چگونگی ادامه حیات این گروه سینمایی بود .حیدریان
معتقد اســت» :وجــود این گروه ســینمایی یک اتفاق
میمون و یک راهکار مناسب برای پرداختن به این نوع
از فیلمها )فیلمهای هنر و تجربه( است که سنگهای
خــام را میتراشــند و گردنبند ســینما را بــا آن تزیین
میکنند ،پس حضورشان حتما الزم است«.
او تأکید میکنــد» :در صورت نیاز به اصالح روش،
باید حتما با حضور خودشــان بنشینیم و اگر اصالحی
نیاز داشــت آنها را صــورت دهیم .بههرحــال منافع
ســینما و فرهنگ و منافع دســتاندرکاران مجموعه،
مســئلهای است که انشــاءاﷲ باید همه با هم تأمین
شــوند بنابراین هرگونه تغییری مســتلزم این است که
این منافع تأمین شود«.
اما ظاهرا این گروه ســینمایی در ادامه مســیرش با
اماواگرهایی روبهرو است .غالمرضا فرجی ،سخنگوی
شــورای صنفی نمایش ،در گفتوگو بــا مهر با اعالم
تصمیم شــورای صنفــی نمایش مبنیبــر ممنوعیت
پخش فیلمهای ســرگروهها و اکران آزاد در گروه »هنر
و تجربه« گفت :این تصمیم در سال  ۹۵ازسوي شوراي
صنفی نمایش گرفته و در سال جدید به پخشکنندگان
ابالغ شده است.
او ادامــه داد :گــروه »هنــر و تجربــه« یــک گروه
سینمایی با اهداف مشخص اســت و قاعده از ابتدا بر
این بوده که فیلمهای خاصی در این گروه نمایش داده
شود و این مصوبه در همین راستاست.
سخنگوی شورای صنفی نمایش همچنین در پاسخ
بــه اینکه برخورد با متخلفان چگونــه خواهد بود نیز
گفت» :این موضوع در جلســات بعدی شورای صنفی
نمایش مورد بحث قرار خواهد گرفت«.
این در حالی است که در یکسال گذشته فیلمهایی
چــون »گذشــته«» ،النتــوری«» ،ایســتاده در غبار« و
»نفس« که همزمان در گروه ســینمایی اکران شــدند،
ســئانسهایی در این گروه ســینمایی به نمایش آنها
اختصاص داده شد.
واکنش مدیر گروه »هنر و تجربه«
امیرحســین علمالهــدی ،رئیــس شــورای
سیاســتگذاری این گروه ســینمایی ،ماههــا پیش در
واکنش بــه نمایش برخی آثار ســینمایی همزمان در
ســرگروه ســینمایی و هنر و تجربه با اشــاره به اینکه
تفکیــک صددرصدی بین ســینمای اکــران و »هنر و
تجربه« بهســختی امکانپذیر اســت ،نوشت» :برخی
از فیلمهــای متفــاوت و برتر ســینمای بدنــه هم که

ممنوعیت اکران فیلمهای سرگروه و آزاد از سوی شورای صنفی نمایش

حصارکشی دور »هنر و تجربه«
حــاوی جنبههای هنری و تجربی هســتند و به دلیلی
ایــن امکان را دارند که جایی در اکران گروه ســینمایی
»هنــر و تجربه« پیدا کننــد ،میتوانند در چارچوب این
طرح به نمایش درآیند .با این تعریف ســینمای اصغر
فرهادی ،کارگردان »فروشنده« ،محمدحسین مهدویان،
کارگردان »ایستاده در غبار« و رضا درمیشیان ،کارگردان
»النتوری« جزء الینفک سینمای »هنر و تجربه« است.
تجربه نمایش »ایســتاده در غبار« در ســینمای »هنر و
تجربه« نیــز باعث بهوجودآمدن نوعــی ارزشافزوده
برای دو طرف شــد .از طرف دیگر نحوه سئانسبندی
ســینماهای »هنــر و تجربه« بــرای فیلمهایی از قبیل
»ایســتاده در غبار«» ،النتوری« و »فروشنده« در تقابل
بــا فیلمهای دیگــر این گروه نیســت و تمامی فیلمها
براســاس قابلیتهای خود در معرض نگاه مخاطبان
قرار خواهند گرفت«.

اما تازهترین واکنش علمالهدی به صحبت فرجی،
نگارش یادداشــتی بــود که در آن نســبت به مواضع
شــورای صنفی نمایش انتقاد کرد .علمالهدی در این
یادداشــت آورده» :متعجبــم وقتی نوبــت به دولت
و تصمیمگیــری در رابطه با سیاســتها و روشهای
ســینمای ایران میرسد باید اتاق شیشــهای باشد؛ اما
نوبت به خود شما که میرسد پشت در اتاقهای بسته
تصمیم میگیرید .قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا
دم خروس را...
مصوبه اخیر آن شــورا درخصوص عــدم نمایش
فیلمهای ســرگروه و آزاد در گروه هنر و تجربه مراحل
قانونی را طی نکرده اســت .گــروه هنر و تجربه بهتبع
منتظر تشــکیل شــورایعالی نمایش و در نهایت نظر
ریاســت محترم سازمان ســینمایی خواهد ماند .قطعا
اســتحضار دارید شورای محترم صنفی نمایش مجری

ناصر صفاریان:

علیرضا داوودنژاد:

موافق فیلمهایی با ساختار
ِ
خاص هستم

گروه هنر و تجربه باید جدی
گرفته شود

نظر خودم این است که
وقتی گروه هنر و تجربه
در واقــع ابــداع شــد،
توقعی را در مخاطبانش
ایجــاد کــرد کــه بایــد
فیلمهایــی را ببیننــد که با ســاختاری خاص
باشــند؛ بنابراین فکر میکنم که االن اکران هر
نوع فیلمی که ساختار کالســیک دارد ،در این
گروه اشــتباه اســت .چــه این فیلــم از اصغر
فرهــادی باشــد کــه در گروههای متــداول و
تماشاگرپسند نیز اکران شده است و چه فیلمی
که حالــت ویدئویی دارد؛ مثل چهارشــنبه که
جایزه بهترین فیلم را هم از جشنواره فیلم فجر
سال قبل دریافت کرده است .وقتی این فیلم را
تماشا میکنیم ،میبینیم که ساختار قصهگویی
دارد و هیچ مشکلی هم ندارد که در گروههای
متداول اکران شــود؛ با آنکه به شکل ویدئویی
تهیه شده است .چهارشنبه فیلم خوبی است؛
اما ساختارش کالسیک و متعارف است و این با
آنچــه از گروه هنر و تجربه انتظار میرود ،فرق
میکند .خالصه حرفم این است که آنچه شکل
تجربه به معنای اکســپریمنتال دارد ،فقط باید
در گروه هنر و تجربه اکران شود .با آنچه در باال
گفتــهام ،خواهناخواه با ممنوعیــت اکران این
فیلمهــای آزاد در میــان فیلمهای گروه هنر و
تجربه که به نظر بایــد با همین تعریف خاص
اکران شوند ،موافق هستم.

این اتفاق خوبی اســت
کــه اکــران فیلمهــای
ســرگروههای پنجگانه و
آزاد از اکران گروه هنر و
تجربه حذف شود ،چون
این یکی از نگرانیهای خودم هم بوده اســت
که سرنوشــت گروه هنر و تجربه باید مســتقل
باشد.
مــن فکر میکنــم باید گروه هنــر و تجربه
جدی گرفته شــده و از آن مراقبت شود؛ یعنی
این مهم اســت که گــروه هنــر و تجربه فقط
اختصــاص به اکــران فیلمهــای همین گروه
داشته باشــد .جریان فیلمســازی در سینمای
ایران یک جریان گســترده عمومی شده است؛
بهاصطالح با آسانشــدن و ارزانشــدن ابزار
خیلیها بهراحتی میتوانند فیلم بســازند ،اما
باید از این قضیه مراقبت شــود و استعدادهای
درخشــان را کــه در فضای دیدنی و شــنیدنی
نمود پیــدا میکننــد ،بازآمــوزی و بههرحال
حمایــت کننــد و آنهــا را به ســمت تولیدات
سینمایی بیاورند و در گروه هنر و تجربه نمایش
داده شــوند ،چون اگر این اتفــاق نیفتد ،خطر
نبودن سینمای هنر و تجربه ،اول این است که
ســینمای زیرزمینی ایجاد میشود و دوم اینکه
محرومشدن فضای سینمایی کشور از مواجهه
با افقهای تازه و افتادن به ورطه کلیشه ،تکرار،
رکود ،کسادی و ورشکستگی است.

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎى ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺮﻣﯿﻢﺷﺪه در ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻓﺠﺮ
شرق :اسامی فیلمهای کالسیک ترمیمشده جشنواره
جهانی فجر اعالم شــد» .خانه خدا« ســاخته جالل
مقدم» ،یک اتفاق ساده« ساخته سهراب شهیدثالث
و »ناخدا خورشــید« ســاخته ناصر تقوایی سه فیلم
ایرانی هستند که از سوی فیلمخانه ملی ایران ترمیم
شدهاند و در این بخش به نمایش درمیآیند.
»جیببــر« ) (Pickpocketبــه کارگردانــی
روبــر برســون» ،اســتیمبوت بیــل جونیــور«
) (.Steamboat Bill, Jrســاخته باســتر کیتون و چارلز
رایســنر» ،آخریــن شــانس« ) (The Last Chanceبه
کارگردانی لئوپولد لینتبرگ» ،آشــوب« ) (Ranســاخته
آکیرا کوروســاوا» ،صدای تنهایی انسان« )The Lonely

 (Voice of Manبه کارگردانی الکســاندر ســوکوروف،
»روز برمیآید« ) (Daybreakســاخته مارســل کارنه و
»روشــناییهای شــهر« ) (City Lightsبــه کارگردانی
چارلی چاپلین ،هفت فیلم خارجی هستند که در بخش
کالسیکهای ترمیمشده روی پرده خواهند رفت.
»جیببــر« ) (۱۹۵۹کــه بهعنوان یکــی از بهترین
فیلمهای روبر برســون ،کارگردان فرانســوی ،شناخته
میشــود ،به اعتقاد خیلیها با الهــام از رمان »جنایت
و مکافات« فئودور داستایوســکی ســاخته شده است.
»اســتیمبوت بیل جونیور« ) (۱۹۲۸درباره پســر ناتوان
و وامانــده یــک ناخدای بدخلق اســت کــه به خدمه
کشــتی کوچک پدرش میپیونــدد .این فیلــم آخرین

 کمپانــی تئاتــر آزمایشــگاهی گاراژ کــه در حوزه
تئاتــر آزمایشــگاهی عــالوه بــر اجــرای نمایــش،
سلسلهرویدادهای فرهنگی را برگزار میکند ،از سوی
علی مسعودی در یکی از برنامههای پژوهشی خود به
نام وی یو اقدام به ساخت مستند تولیدی سهساعتهای
از یوجینیو باربا ،تئاتر اودین ،اجراها و پژوهشهای این
گروه ماندگار تئاتر آزمایشگاهی کرده است .بهاینترتیب
علی مسعودی ،بهعنوان میهمان ویژه یوجینیو باربا به
فستیوال هفتگی اودین امسال دعوت شد.

محصول گروه تولیدی مستقل باستر کیتون و مجموعه
نویســندگان کمدیاش بود که در گیشــه موفقیتی به
دســت نیاورد و بــه آخرین فیلم کیتون بــرای کمپانی
یونایتد آرتیستس بدل شد.
»آخرین شانس« ) (۱۹۴۵درباره دو سرباز آمریکایی
و انگلیســی است که از قطار حامل زندانیان نازیها در
ایتالیای جنگزده میگریزند تا بهســوی مرز ســوئیس
بروند ،امــا در نهایت به رهبران گروهــی چندملیتی از
جنبش مقاومت ایتالیا بدل میشوند.
داستان »آشوب« ) (۱۹۸۵در ژاپن قرون وسطا روی
میدهد .یک جنگساالر سالخورده ،بازنشسته میشود
و امپراتوری خود را به سه پسرش واگذار میکند.

»صــدای تنهایی انســان« اولیــن فیلم الکســاندر
ســوکوروف ،کارگــردان روس ،بود که در ســال ۱۹۷۸
فیلمبرداری شــد ،اما در ســال  ۱۹۸۷در استودیوهای
»لنفیلم« سروشکل نهاییاش را به دست آورد.
»روز برمیآید« ) (۱۹۳۹داســتان مردی اســت که
پس از ارتــکاب قتل ،خــود را در آپارتمانــش زندانی
میکنــد و وقایعی را مــرور میکند که باعث شــد این
جنایت را انجام بدهد .این فیلم مهم کارنامه مارســل
کارنه ،سینماگر فرانســوی و یکی از بهترین نمونههای
جنبش سینمایی فرانسوی با عنوان »رئالیسم شاعرانه«
است که کارنه یکی از فیلمســازان کلیدی آن بهشمار
میرود.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

ﺧﺒﺮ

یک گروه ایرانی میهمان تئاتر
اودین یوجینیو باربا شد

سیاستها است و نه تصویبکننده آنها .پس بگذارید
ســینما بر مدار قانون بچرخد تا ســنگ روی سنگ بند
شود؛ نهاینکه در این سینمای هزارمشکل ،مشکلها را
بیشــتر کنیم؛ بلکه قرارمان این باشد که مشکالت کمتر
شــود .همانگونه که سینمای هنر و تجربه با همکاری
شــما و ما توانســت تجربه موفقی را بعد از چند دهه
در اختیار ســینمای ایران قرار دهــد .پس لطفا تجربه
موفقی را خراب نکنید؛ خرابهها را آباد کنید«.
پاسخ سخنگو به اعتراض علمالهدی
اما ســخنگوی شــورای صنفی نمایــش میگوید
مدیر گروه ســینمایی هنر و تجربه اگر شــکایتی درباره
مصوبه جدید این شــورا دارد ،میتواند آن را ارائه کند
تا بررسی شــود .غالمرضا فرجی در گفتوگو با ایسنا،
درباره اظهارات امیرحســین علمالهــدی و نارضایتی
او از مصوبه شــورای صنفی نمایش کــه اجازه اکران
فیلمهای دارای ســرگروه یا سینماهای آزاد را به گروه
»هنر و تجربه« نمیدهد ،بیان کرد :متوجه این موضوع
مراحل قانونی در صحبت ایشــان نمیشــوم ،ولی اگر
به مصوبه شورا بحث و شکایتی دارند ،باید به شورای
صنفــی نمایش اعالم کنند تــا در آنجا موضوع مطرح
و بررســی شود و بعد اگر شــورا نتوانست ،موضوع به
آن بخشــی که آقای علمالهدی اشاره میکنند ،ارجاع
داده شود«.
او گفــت» :تمــام دفاتــر پخشکننــده فیلمها در
تهران میدانند و موظف هســتند برای اکران فیلم در
ســینماهای تهران حواله شــورای صنفــی نمایش را
داشــته باشند؛ پس اگر نســبت به اکران فیلم خود در
سینمایی بدون حواله اقدام کنند ،تخطی کردهاند«.
فرجی با اشــاره به مشخصبودن سینماهای آزاد و
هنر و تجربه تأکید کرد :این طور نیســت که هر فیلمی
خواســت راحت اعالم کنــد که میخواهــد در هنر و
تجربه اکران شــود؛ چون چرخه نمایش در هر کدام از
گروهها مشــخص است .مثال مدتی قبل یکسری فیلم
از جمله »النتوری«» ،ایســتاده در غبار« و »فروشنده«
عالوه بر گروه ســینمایی خود در »هنــر و تجربه« هم
اکران شــدند که برای تهیهکنندگان این مسئله را پیش
میآورد که چرا فیلمها انتخابی میشوند.
او افــزود :در واقــع ایــن بحــث مطرح بــود که
فیلمهایی کــه در ســینماهای نمایشدهنده عمومی
سرگروه و آزاد اکران میشــوند ،امکان نمایش در یک
گــروه دیگر را هم دارند یا خیر! که در نهایت شــورا به
این نتیجه رسید هر فیلمی که در سرگروه خود یا گروه
آزاد اکران میشــود ،نمیتواند در گروه »هنر و تجربه«
هم به نمایش دربیاید.
***
از زمــان اعالم صحبتهای ســخنگوی شــورای
صنفی نمایــش ،واکنش اهالی ســینما و منتقدان به
این موضوع مختلف بوده .بسیاری معتقدند شاید بهتر
اســت »هنر و تجربه« ،اندک ســینماها و سالنهایش
را بــه اکــران فیلمهای تجربــی و ســینمای آلترناتیو
از کارگردانــان جــوان اختصــاص دهــد .برخی دیگر
برخــالف نظر گروه اول این گونه مرزبندیها را منطقی
نمیدانند .آنها به تجربه موفق اکران فیلمهایی مانند
»ماهی و گربه«» ،فروشــنده«» ،نفس«» ،ایســتاده در
غبــار« و »خواب تلخ« در این گروه ســینمایی اســتناد
میکنند و معتقدند حصارهای دور »هنر و تجربه« باید
برداشته شــود و این گروه ،نباید کیفیتی صرفا آلترناتیو
داشــته باشــد .امروز نگاهها به رئیس جدید ســازمان
سینمایی دوخته شــده .آیا حیدریان با تصمیم شورای
صنفــی نمایش موافقت میکند یا مخالفت؟ آیا اکران
فیلمهای متفاوت سرگروه و آزاد در گروه هنر و تجربه
ادامه خواهد یافت و سینمای ایران به تفسیر متوسعی
از »هنر و تجربه« خواهد رسید یا نه؟

ارﺳﺎل آﺛﺎر ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ 180ﺛﺎﻧﯿﻪاى ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد اداﻣﻪ دارد
ثبتنام و ارســال آثار به دبیرخانه دومین جشــنواره فیلم ۱۸۰ثانیهای
پاســارگاد ،از سوی عالقهمندان و هنرمندان کشــور ادامه دارد و استقبال
بســیار خوبی از این جشنواره شده اســت .به گزارش روابطعمومی بانک
پاســارگاد ،خســرو رفیعی دبیر اجرائی و عضو هیئت داوران جشنواره ،با
اعــالم این خبر گفت :این جشــنواره که به ابتکار بانک پاســارگاد در حال
برگزاری است ،با فراخوانی در ســال  ۱۳۹۵کار خود را آغاز کرد و تاکنون
تعداد درخورتوجهی از هنرمندان در این جشنواره ثبتنام کرده و آثارشان
به دبیرخانه ارسال شده اســت .تماس با دبیرخانه براي ثبتنام و ارسال
آثار نیز ادامه دارد .وی ادامه داد :این جشنواره با محورهای حفظ محیط
زیست و منابع طبیعی ،تکریم خانواده و حقوق اجتماعی و اهدای عضو،

با هدف جلب افکار عمومی به این موضوعات مهم ،شناسایی استعدادها
و همچنین ایجــاد انگیزه در جوانان عالقهمند برگزار میشــود .عالوه بر
محورهای یادشــده ،در بخش جنبی جشنواره نیز ایدههای هر بخش که
امکان ســاخت پیدا نکردهاند ،مورد ارزیابــی داوران قرار خواهند گرفت.
وی با بیان این موضوع که اســتقبال بســیار خوب از نخستین دوره از این
جشــنواره یکی از دالیل ادامه این حرکت ارزشــمند و برگزاری دورههای
بعدی آن بوده اســت ،ادامه داد :ســازندگان آثار حداکثر تا پایان تیر سال
جاري فرصت دارند نســخه نهایی فیلم خود را همراه با عکس کارگردان
برای دبیرخانه ارســال کنند .زمان آثار ارائهشــده نباید بیش از  ۱۸۰ثانیه
باشــد .همچنین طرح و ایده اثــر باید در یک صفحه  A۴ارائه شــود .او

تصریح کرد :به نفرات اول تا چهارم در هر بخش این جشــنواره به ترتیب
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ  ۸۰میلیون ریال ،تندیس
جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ  ۶۰میلیون ریال ،تندیس جشنواره
به همــراه دیپلم افتخــار و مبلغ  ۴۰میلیــون ریال و تندیس جشــنواره
بههمــراه دیپلم افتخار و مبلغ  ۲۰میلیون ریال اهدا میشــود .همچنین
در بخــش جنبی ،به چهار ایده برتر در هر بخش که امکان ســاخت پیدا
نکردهاند ،تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ  ۱۰میلیون ریال
پرداخت خواهد شــد .عالقهمندان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر،
تماس با دبیرخانه و همچنین ثبتنام ،به ســایت جشــنواره به نشــانی
 www.pasargadfilmfest.irمراجعه کنند.

 شــرق :پیشفروش بلیت نمایش »بازگشــت به
خانه« ،نوشــته هارولــد پینتر با کارگردانی مشــترک
رامین معصومیان و فرید قادرپنــاه که در اجرای اول
خود با استقبال پرشور هنرمندان و تماشاگران روبهرو
بود در سایت تیوال فعال شــد .نمایش »بازگشت به
خانــه« بــرای دومینبــار از  ۲۴فروردیــن لغایت ۳۰
اردیبهشــتماه ســاعت  ۲۰:۱۵در تماشاخانه ارغنون
روی صحنه مــیرود .رامین جعفــری ،امین جاللی،
مینــا زرنانی ،محمدرضا ســجادیان )میهمان از گروه
روژدا( ،حمیدرضا کشوردوست ،کاوه مرحمتی و آزاده
مشعشعی در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
از دیگر عوامل این نمایش میتوان به تهیهکننده :گروه
ریگولیتو ،دســتیار کارگردان :علی دولتیاری ،منشی
صحنه :امونا پیکریان ،طراح گریم :ســارا اســکندری،
مجریان گریم :ســیاوش گودرزی ،پریــا الهی ،پیرایش
مو :حسام حیدری ،آهنگساز و طراح صدا و موسیقی
تیزر :رضا قانعی ،دســتیار صدا :مهســا مشعشــعی،
طراحی پوســتر و بروشــور :کاوه مرحمتی ،طراحی و
ســاخت تیزر :کاوه مرحمتی ،صحنهیاران :امیرحسین
بخشــایش ،جواد حســینی ،عکاس :فرهــاد جاوید و
روابطعمومی :گروه تبلیغات مربع  ۱۱اشاره کرد.

ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ
محمدعلی ابطحی پس از تماشای
»سیزیف و کمدی مرگ«

مضمون انسانی و لطیفی داشت

 شــرق :نمایــش »ســیزیف و کمــدی مرگ«
در تماشــاخانه بــاران ،میزبــان هنرمندانی نظیر
اصغر همت ،کاظــم هژیرآزاد ،اصغر توســلی و
همچنین محمدعلی ابطحی  -عضو فعال جبهه
اصالحطلب  -بود .به گزارش روابطعمومی گروه،
دیشب اجرای نمایش »سیزیف و کمدی مرگ« با
حضــور هنرمندانی مانند کاظــم هژیرآزاد ،اصغر
همت ،اصغر توســلی )تهیهکننده سینما( ،داوود
اطیابی )کارگردان تلویزیون و سینما( و محمدعلی
ابطحی )چهره شــاخص جبهــه اصالحطلبان(
برگزار و با اســتقبال میهمانان ویــژه این نمایش
روبهرو شــد .محمدعلی ابطحی پس از تماشای
نمایش گفت» :مضمون انسانی و لطیفی داشت.
خدایان و پیامآوران مرگ میخواســتند زندگی را
به عزا تبدیل کنند ،اما قلم نوشتن مرگ را سیزیف
دزدیده بود و بزرگترین خدمت به بشــریت را در
این میدانست که بتوانند بر ترس از خدایانی مثل
زئوس و واســطههای آنان غلبه کنند .درمجموع
این نمایش کار انســانی دیدنیاي است که آن را
به همه عالقهمندان تئاتر توصیه میکنم« .داوود
اطیابی نیز در رابطه با نمایش »ســیزیف و کمدی
مرگ« بیان کــرد» :کار خوب و فاخری بود و لذت
بردم .برایم جالب بود که موضوع نمایش بیشــتر
فلســفی و مفهومی بود تا کمیک و اینکه هرچند
این کار چندینسال پیش نوشته شده ،ولی به نظرم
همچنان متنی جهانشــمول و با شــرایط کنونی
جامعــه جهانی همطراز اســت« .ایــن کارگردان
ســینما و تلویزیون درباره ساختار اجرائی نمایش
نیز اظهار کــرد» :کارگردانی نمایــش عالی بود و
نقطه قوت نمایش این بود که در کارگردانی تالش
شده بود از کمدی هجو و لودگی دور شوند و طنز
فقط در موقعیتها ایجاد شــده بــود« .او افزود:
»در بازنویســی متن تالش شده بود از دیالوگهای
خالف فرهنگ ایرانــی ،هجو و زننده که در برخی
نمایشهــای آزاد دیده میشــود ،پرهیز شــود و
کارگردان و نویســنده نخواســتهاند به هر قیمت
تماشــاگر را بخندانند .در این نمایش با بازیهای
خوب و روانی روبهرو بودم« .اطیابی در پایان ابراز
امیدواری کرد که مســئوالن فرهنگی بیشتر و بهتر
از تئاتر حمایت کنند ،زیرا در این صورت میتوانیم
نوعی خوداشــتغالی و ترویــج فرهنگ صحیح را
داشته باشــیم .گفتنی اســت نمایش »سیزیف و
کمدی مرگ« برگرفته از نمایشنامه »ســیزیف و
مرگ« اثــر »روبر مرل« با ترجمه احمد شــاملو و
کارگردانی مشــترک علی ضیایی و مسعود روستا
اجراهای خود را از ششــم فروردین در تماشاخانه
بــاران آغاز کرده و تا پایان ماه جاری ادامه خواهد
داشــت .محمدرضا مالکی ،فرامــرز قلیچخانی،
شیما لطیفی ،محمدعلی حسینعلیپور و مسعود
روستا در نمایش »ســیزیف و کمدی مرگ« ایفای
نقش میکنند.

