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واگذاری سانسهای «رحمان»۱۴۰۰
به سایر فیلمهای روی پرده

برگزاری نخستین جشنواره ملی حکمت و نیایش

نخستین دوره جشنواره ملی حکمت و نیایش با محوریت
روی خـط نهــج البالغه و صحیفه ســجادیه در قالب جشــنوارههای
خـــــــبر آیــات بــه میزبانــی اســتان تهــران برگــزار میشــود .ایــن
جشنواره با همکاری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با
هدف معرفی آثار برتر پژوهشی ،علمی و ادبی در حوزه عترت برگزار میشود.

«لباس همدلی» بر تن هموطنان سیل زده

خانــه تئاتــر در هفتــه پیش رو  6000دســت لباس نو ،جهت تکریــم هموطنان
ســیل زده ارسال خواهد کرد .جمعآوری این اقالم روزهای پنجشنبه ،جمعه و
شنبه مورخ  29الی  31فروردین ماه در عمارتتئاتر صورت خواهد پذیرفت.

اولین فیلم آروند دشتآرای «در نبود کارگردان»

آروند دشــتآرای زمســتان ســال گذشــته فیلمبرداری اولین فیلم سینمایی
خود را با عنوان «( »The Absent Directorدر نبود کارگردان) به تهیهکنندگی
حسین اکبری در سکوت خبری به انجام رساند .صداگذاری این فیلم توسط
علیرضا علویان درحال انجام است.

اجرای نوازنده سرشناس برزیلی در تهران

لیــو گاندلمان نوازنده و آهنگســاز سرشــناس برزیلــی  24فروردین ماه برای
نخســتین بار در ایران و به میزبانی ایوان شــمس روی صحنه رفت.این اجرا
به همت سفارت برزیل و مؤسسه آوای باران در ایوان شمس برگزار شد .این
هنرمند به همراه اعضای ارکستر خود رپرتواری از قطعات موسیقی سامبا و
بوسا نووا (موسیقی جز برزیلی) را در دو بخش اجرا کرد.

توقیف «قصر شیرین» میرکریمی!

«تک شاخ» برنده جشنواره فیلم بوئنوسآیرس

جشــنواره فیلــم بوئنوسآیــرس  ۲۰۱۹بــا انتخــاب
آن سوی برندگانش در  ۶بخش رقابتی شــب پیش خاتمه یافت.
مرز
«تک شــاخ» ســاخته ایزابــل دوپوئیــس و تیــم جراگتی
بهعنوان بهترین فیلم بیســت و یکمین دوره جشنواره فیلم بوئنوسآیرس
انتخــاب شــد« .تک شــاخ» کــه فیلمی مســتند اســت زندگــی پیتــر گرودین
موسیقیدان را روایت کرده است.

بهروز غریبپور در گفتوگو با «ایران» از رپرتوار اُپراهای عروسکی و نمایش روی صحنهاش گفت

مرارتهای پایانناپذیر اجرای روی صحنه
زهرا شایان فر
خبرنگار

گروه نمایش عروســکی آران که سال
گذشــته اُپــرای عروســکی «عشــق»
را بهعنــوان دهمیــن اثــر خــود روی
صحنه بــرده بــود ،درخبــری کوتاه از
اجــرای مجــدد ایــن اثــر موســیقایی
خبــرداده و برنامــهای از اجــرای
رپرتــوار  10اثر خود را ارائه کرد .بهروز
غریبپــور سرپرســت ،نویســنده و
کارگــردان ایــن گــروه عروســکی که از
ســال  83اولیــن اثر اپرایی خــود را با
اســتفاده از عروســکهای ماریونــت
بــه نمایــش گذاشــت ،تاکنــون بیش
از هــر هنرمنــد دیگــری در بازســازی
زندگــی شــخصیتهای شــعر و ادب
ایــران زمیــن و اســتفاده از موســیقی
و آواز ایرانــی در آثــار نمایشــی نقش
داشــته اســت؛ مســیری کــه بیشــک
جــدای از هــر نقد و نظری کــه درباره
مضمــون هر اپــرا و دیــدگاه خالق اثر
بــه شــخصیتها و تعابیــر و تفاســیر
متفاوتــی کــه درباره زندگــی و آثار هر
یــک از صاحبنامــان تاریــخ ادبیــات
ایران وجود دارد ،برای جامعه امروز
امری بسیار ضروری به نظر میآید.
در گــپ و گفتــی کوتــاه کــه بــا این
کارگــردان نــام آشــنای تئاتــر و تئاتــر
عروســکی داشــتیم ،از شــکلگیری
رپرتــوار و اهمیــت اجــرای مجــدد
آثــار نمایشــی اش پرســیدیم .بهروز
غریبپــور در بیــان دیدگاهش با این
سؤال که نتیجه یک رپرتوار چیست؟
آغاز کرد.
غریبپــور توضیــح داد :زمانی که
اثــری را تولیــد میکنیــد ،اگــر آن اثــر
را دوبــاره روی صحنــه نبریــد تمــام
هزینههایــی کــه برای تولیــد کرده اید
در طول زمان نابود میشود.
او اعتقــاد دارد کــه رپرتــوار هــم بر
ارزش افزوده اثــر کمک میکند و هم
بــرای نســلی که اثــر را در زمان اجرای
نخست ندیدهاند قابل استفاده است.
میگوید :با اجرای مجدد آثار نمایشی
هــم نیــروی انســانی و هــم خالقیــت
در طــول زمان قابل مالحظه اســت و
ارزشهای مثبــت اثر به مخاطبانی از
نسل بعد نشان داده میشود.

بهــروز غریبپــور با نــگاه بــه تئاتر
در ایــران ادامه داد :در کشــور ما اثری
بــا هزار مــرارت تولید میشــود و چند
مــاه دشــواریهای طراحی و ســاخت
و ســاز پشت ســر گذاشته میشــود اما
بعــد از یــک یــا دو اجــرا اثــری از آن
نیست .خوشبختانه در سالهای اخیر
شاهدیم که لباس و دکور آثار نمایشی
بــرای مــدت زمانی کــه تولیدکننده به
اجــرای مجــدد آن میاندیشــد حفظ
میشــوند اما روزهایی را شاهد بودیم
کــه دکورهــا بالفاصلــه بعــد از اجــرا
پشــت تئاتر شــهر معدوم میشدند و
مأموران شــهرداری آخرین آثار آن را
میبردند.
او ویژگــی مهم اپراهــای گروه آران
را که امــکان برگزاری رپرتوار میدهد،
پلــی بــک بــودن موســیقی و آواز بــر
می شــمرد و میافزایــد :اجــرای پلــی
بــک قابلیــت تکــرار در طول زمــان را
دارد .فقــط بایــد نیروی انســانی برای
حضــور در ایــن فرآیند اجرایــی آماده
شود.
او که قرار است  10اپرای عروسکی
تولیــد شــده ایــن گــروه را در فواصــل
زمانــی و مناســبتهای ویــژه هــر
شخصیت به تاالر فردوسی بازگرداند
توضیح میدهد :طبیعی اســت که با
تولیدات جدید ،فهرست کارها بیشتر
میشــوند .اولین رپرتوار ما با ســه اثر
برگــزار شــد امــا امســال رپرتــواری با
 10اثر نمایشی خواهیم داشت.
وی تأکیــد میکنــد :در رونــد
رپرتــواری اجــرا نــه نیــروی انســانی و
نــه نیروی مــادی معدوم نمیشــود.
چند ســال قبل در مصاحبــهای گفته
بــودم که تئاتریهای مــا دائم از نبود
بودجــه صحبت میکنند در حالی که
هر سال حدود یک میلیارد از سرمایه
گروه های نمایشی برای دکور و لباس
در اجراهــای موقــت تئاتــر معــدوم
میشود.
غریبپور یادآور میشود :توجه به
اجرای مجــدد آثار برای برنامه ریزان
تئاتری ضروری اســت .چــرا که اثری
کــه تولید میکنیــد در طــول زمان به
حیات خود ادامه خواهد داد.
آثــار بهــروز غریبپــور بــا توجــه
ویژهای که او به شــخصیتهای ادبی

و هنــری تاریــخ ایــران دارد همواره و
در طول زمان عالقه مندان بســیاری
را بــه ســالنهای تئاتــر میکشــاند
چنــان کــه ســعدی ،حافــظ ،موالنا و
خیــام ،رســتم و ســهراب و عاشــورا
در گــذر از تاریــخ همچنــان زنــده و
در فرهنــگ و آییــن ایــن ســرزمین
جریان دارند .امــا این کارگردان تئاتر
مضمون آثار نمایشــی را الزام حیات
اثــر نمایشــی ندانســته و در پاســخ
بــه ایــن نــگاه میگویــد :نمونههــای
تئاتــری کــه جنبههــای ژورنالیســتی
دارند داریم که حیاتشــان در ظرف
زمانــی خاصی معنا پیــدا میکند اما
صحبت اینجاســت که تماشاخانهها
آن طور تقسیمبندی نشدهاند که آثار
ژورنالیستی و آثاری که قابل مراجعه
هستند از هم تفکیک شوند.
مثــال میزنــد :در بــرادوی روی
تئاتــری ســرمایهگذاری نمیشــود
مگــر آنکــه قــدرت ماندگاری داشــته
باشــد .آنجا تئاترهایی را شاهدیم که
ســالها روی صحنه هستند .برایشان
ســرمایهگذاری کالن شــده و شــرط
تهیهکننــده آن هــم این اســت که در
طــول زمــان بتوانــد مخاطــب جذب
کند .اما ما در تئاترشــهرمان با آثاری
روبــهرو میشــویم کــه شــامل امتیــاز
کارهای کم دوام است.

از زمانــی کــه بینوایــان را ســاختم
تــا اپرای رســتم و ســهراب ،دورنمای
ذهنــم اســتمرار اجــرا بــود ،بــرای
بینوایان با تغییرات شــهرداری همه
چیز به هــم ریخت اما در آران موفق
شدهام که آن را دنبال کنم .این روش
میتواند الگوی تئاتر ایران باشد.
اپرای عشــق که بر اساس داستان
شــیخ صنعــان عطــار نیشــابوری
نوشــته شــده از  25فروردیــن و برای
 12اجــرا روی صحنه میرود .شــورای
کریمــی آهنگســاز و آواگرانــی چــون
داوود آزاد ،روشــنک کیمنــش،
رهام خورشــیدوند ،ســینا ســازگاری،
محمدرضــا موســوی وحســین
پیرحیاتــی و بیــش از  14آواگــر دیگــر
نقشهــای متعــدد ایــن اپــرا را ایفــا
کرده و علی پاکدســت ،مریم اقبالی،
علــی ابوالخیریــان ،قاســم رحمتــی
دســتیاران ایــن اپــرا هســتند و گــروه
 30نفره بازیدهندگان و صحنهیاران
ایــن اثــر سرشــار از تنــوع صحنههــا و
آواهــای غربــی و شــرقی متناســب با
جغرافیــای اتفاقــات را بــه اجــرا در
میآورند.
در خبرهــا آمده اســت گــروه تئاتر
عروســکی آران بــه دعوت جشــنواره
«ســیبی یو» رومانی ،اپرای عروسکی
«خیــام» را در ایــن جشــنواره اجــرا

خواهد کرد.
بهــروز غریبپــور در مصاحبــهای
که پیش از این با رضا آشــفته و زینب
لک داشته درباره این اپرا گفته است:
اپــرای خیــام در زمانی تولید شــد که
مــن به تمــام آن اهدافی که  16ســال
پیــش در ذهنــم بــود گام بــه گام و با
ســختی رسیدم .اول اینکه اپرای ملی
بــه وجــود آمده ،نوشــتن بــرای اپرا یا
شــبه اپــرا در بعضــی از اجراهــا بیــن
مردم رواج پیدا کرده است ،موسیقی
آوازی مــا که برای نســل جــوان حتی
آزاردهنــده بــود االن لــذت بخــش
شده ،قدرت موسیقی ایرانی در حال
حاضــر شــناخته شــده ،خوانندههای
مختلفــی را تربیــت کردهایــم کــه
بــرای اپــرا مــی خواننــد ،ســازندگان
عروســک ،خیاطــان لباس عروســک
و حتــی گریمور عروســک ،همه اینها
تربیــت شــدهاند و در هر شــاخهای از
عناصــر وجودی هر اپــرا میبینیم که
انســانهایی تربیــت شــدهاند که من
ادعــا دارم بعــد از  11ســال ما مکتب
آران هستیم.
او از ثبــت پدیــدهای بهنام «اپرای
ملــی» صحبــت میکنــد و توضیــح
میدهــد :در هیــچ کجای دنیــا اپرای
ملی نداریم و در سالزبورگ اگر اپرای
عروسکی وجود دارد اپرای عروسکی

بــه منظــور آشناســازی مخاطــب بــا
زبان اپراســت ،تحمل پذیر کردن اپرا
برای کودکان و نســبتی کــه با اپراهای
ما در ایران نــدارد ،جز اینکه آنها هم
عروســک نخــی بــه کار مــی برنــد اما
فضای دراماتیک مدنظرشان نیست
و فقــط یــک فضــای جــذاب بــرای
کودکانشان است.
و دربــاره شــخصیت خیــام گفتــه
اســت :عقیــده دارم کــه خیــام نــوع
خداشناســی ،قــرآن شناســیاش
و نــوع نگاهــش بــه مبــدأ و معــاد
متفــاوت اســت و به همان انــدازه که
یک شــخصیت علمــی دارد و چنین
آثــاری را به وجــود آورده ،مجهوالتی
را اختــراع کــرد کــه بعد از  400ســال
نیوتن و دکارت تازه به آنها دسترسی
پیــدا می کننــد در واقــع او در تفســیر
جهــان یــک رویکــرد غیــر متعــارف
داشــته و مــی بایســتی ایــن خیــام را
روی صحنــه میبــردم و بعــد نشــان
مــی دادم در چــه دورهای ایــن خیام
اندیشــه خودش را بیان کــرده ،خیام
در دورهای اســت کــه افراطــی گــری
و شــعب مختلــف مذهبــی دارنــد
شــکل میگیرنــد و عمالً شــما با یک
پدیــدهای روبهرو میشــوید که پدیده
وحشــتناکی اســت از تفســیر دیــن ،از
ظلم بهنام دین ،از کشــتار بهنام دین
و از نوعی دین پرستی سطحی ،وقتی
دوره ســلجوقیان را بررســی می کنید
شــاید مــا بیشــمار فرقــه داریــم و
خیامــی کــه در ایــن دوران بــه وجود
آمده؛ قطعــاً باید چنین تهمتهایی
را آن دوره بــه خیــام مــی زدنــد و در
واقع طــی تاریخ بهدلیل رباعیاتی که
به او منســوب شده بیشــتر از پیش بر
ناشــناختگی دنیــای ذهنــی او افزوده
شده است.
اپــرای رســتم و ســهراب ،اپــرای
مکبث ،اپرای عاشــورا ،اپــرای موالنا،
اپــرای حافظ ،اپرای لیلــی و مجنون،
اپرای ســعدی ،اپــرای خیــام و اپرای
عشق آثاری هستند که در این رپرتوار
بــه نمایش در خواهنــد آمد و دومین
اثر عروســکی با نام حافظ که صدای
علیرضــا قربانــی و آهنگســازی امیــر
پورخلجــی را همراه دارد نیــز در این
سال رونمایی خواهد شد.

محمدرضا وطندوست در گفتوگو با «ایران» از رسالت آگاهی بخش سینمای مستند گفت

ی بگیرید
هشدار مستندسازان را جد 
محمدرضــا وطندوســت ،نویســنده
و کارگــردان ســینما ،دربــاره واکنــش
هنرمندان نســبت به ســیلهای اخیر
و ایفــای نقــش مســئولیت اجتماعــی
سینمای مستند معتقد است رسالت
ســینمای مســتند اطالعرســانی و
آگاهیبخشــی اســت کــه صددرصــد
آن را بدرســتی انجــام میدهــد؛ امــا
اینکــه فیلمها دیده نمیشــود تقصیر
هنرمنــد نیســت بلکــه مســئوالن و
مدیــران بایــد بــه ایــن فیلمهــا توجه
کرده و آن را در ســطح جامعه جهت
آگاهیبخشی نمایش بدهند.
ایــن کارگردان ایــن روزها بــا فیلم
«لوتــوس» در بخــش بینالملــل
جشــنواره فیلــم وارش حضــور دارد؛
مســتندی دربــاره منطقــه لفــورک
ســواد کــوه در اســتان مازنــدران که در
آن سدســازی شــده و چندیــن روســتا
حــدود  ٨٠متــر زیــر آب رفتهانــد .این
مســتند داســتان زن کهنســالی اســت
کــه باالی یــک تپــه خانهای ســاخته و
بــه جزیــرهای نــگاه میکنــد و هــر بــار
میگویــد :میخواهــد به دیدن کســی
در ایــن جزیره بــرود و در پایــان فیلم
مخاطــب وارد آن جزیــره میشــود تا
بداند چه اتفاقی افتاده است.

وطــن دوســت بــا اشــاره بــه ســیل
اخیر و نقش ســینما بر آگاهیبخشــی
بــه مــردم دربــاره بحرانهــای
زیســت محیطی بــه «ایــران» گفــت:
«تفــاوت هنرمنــد بــا مردم عــادی در
این اســت کــه آنها بــر موضوعات ریز
و حســاس کــه دیگــران توجهــی بــه
آن ندارنــد تمرکــز میکننــد و آن را
به مــردم ارائــه میکننــد و دربارهاش
هشــدار میدهند .باید بگویم فیلمها
و آثــار هنــری کــه پیــش از ایــن درباره
جنگلهای هیرکانی ســاخته شــده به
اندازه خود در جامعه تأثیر گذاشــته و
میگذارد».
او در ادامــه با ابراز تأســف از جدی
نگرفتــن فیلمهایــی دربــاره مســائل
محیــط زیســتی و منابــع طبیعــی
از ســوی مدیــران مربوطــه عنــوان
کــرد« :ســینما زبــان برنــدهای دارد و
فیلمهــای زیــادی دربــاره طبیعــت و
لزوم حفــظ و نگهداری از آن ســاخته
شــده که باید مورد توجه قرار بگیرند،
اگــر توجه میکردنــد آســیبها در اثر
سیل به میزان امروز نبود».
این نویســنده و کارگردان ســینما با
اشــاره بــه تأثیرگذاری جشــنواره فیلم
وارش کــه بــه ســنتهای گفتــاری،

عکس :پایگاه خبری فیلم کوتاه

روابط عمومی فیلم ســینمایی «قصر شــیرین» به کارگردانــی رضا میرکریمی از
صادرنشدن پروانه نمایش این فیلم به دستور یک نهاد انتظامی خبر داد .طبق
ایــن خبر با وجــود تالش فــراوان و دوماهه بــرای دریافت پروانــه نمایش «قصر
شــیرین» به جهت برنامهریزی اکران آن در فصل تابســتان ،سازمان سینمایی از
صدور پروانه امتناع کرده اســت که پس از بررســی علت موضوع ،مشــخص شد
کــه یکــی از نهادهای انتظامی فقــط بهدلیل چند پالن از فیلم که خوشــایند آنها
نیست ،به سازمان سینمایی تأکید کرده است حق صدور پروانه اکران برای «قصر
شیرین» را ندارد! «قصر شیرین» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی و با بازی حامد
بهداد ،یکی ازبهترین فیلمهای جشنواره فجر به انتخاب منتقدان سینمایی بود!

«مــن آدم خجالتــی هســتم .یعنــی
اگــر در یــک جمعــی قــرار بگیــرم،
معموالً در گوشــه هستم و خیلی اهل
خودنمایی نیســتم .خــودم نمیدانم
کــه چه اتفاقی در جلوی دوربین برای
مــن میافتــد کــه بــه کل آدم دیگری
میشوم ».بیتردید بیان این جمالت
از زبــان مرجانه گلچیــن بانوی موفق
ســینما و تلویزیــون ایــران و کاراکتــری
کــه در فیلم دارد ،کمی تناقض فکری

ایجــاد میکند ،اما براســتی این چنین
اســت و او بدرســتی میدانــد چگونــه
ایفــای نقــش کنــد .خانــم گلچیــن
میگوید« :برای بازی یک شخصیت،
فراموش میکنم که چه کسی هستم و
شــخصیت درون فیلم میشوم .حتی
در مــدت فیلمبــرداری ،شــخصیت
مــورد نظــر در خانه خودم هــم با من
بــوده و برای رســیدن بــه نقش خیلی
انرژی میگذارم».

او در گفتوگــو بــا ایلنــا دربــاره
باورپذیــر بــودن نقشهــای خــود در
تلویزیون و انتقادهایی که درباره تکرار
نقشهــا به او میشــود ،بیان داشــت:
مگــر میتــوان کمدینهــای بــزرگ
دنیا همچــون چاپلین را هــم تکراری
دانســت .در واقــع موقعیتهــای
داستانهاســت کــه موقعیتهــای
تــازهای را بــرای بازیگــر بــه وجــود
میآورد .بر همین اســاس باید بگویم

کــه بــه عقیــده مــن ،ایــن حــرف کــه
بازیگری خودش را تکرار کرده ،معنی
ندارد .او افزود :من بازیگری با حرکت
دســت و میمیکهــای زیــاد هســتم
ولی در ایفای نقشــی کــه در مجموعه
«نفس گرم» داشــتم ،بایــد همه آنها
را دور میریختــم و تبدیــل بــه آدمــی
میشــدم که تمــام وجــودش آرامش
اســت امــا در نهایــت بایــد بگویــم که
در واقع موقعیتهای مختلف اســت

کــه از بازیگــر بازیهــای متفاوتــی را
میطلبــد .در حــال حاضــر بــا افتخار
میگویم که من بازیگر کمدی هســتم
کــه برای خــودم یــک شــیوه بازیگری
درنظــر گرفتــهام و آن اســتفاده از
بازی بــدن اســت .قطعاً این شــیوه را
بــا خــودم حمــل خواهــم کــرد و به
هیــچ وجه آن را کنــار نمیگذارم و
متناســب با شــرایط قصــه از آن
استفاده خواهم کرد.

عکس :مهــر

«ایران» :شــامگاه روز شــنبه ( 24فروردیــن ماه) خبر توقیف
اکــران «رحمان  »1400که منتشــر شــد خیلیهــا آن را دور از
نمـــــا
بــاور خواندند« :مگر میشــود از پس ســینماداران و کمپانی
قدرتمندپخشآن(فیلمیرانبامدیریتعلیسرتیپیوشراکترسولصدرعاملی
و غالمرضــا موســوی) برآمد ».بعضــی این جریان و خبرســازی را ترفنــدی برای
جبران افت فروش فیلم ارزیابی کردند؛ افتی که طبق اعالم ایســنا در سایتهای
فروش بلیت و از میزان پیش خریدهای آن مشــخص اســت .برخی هم از اهمال
شــورای نظارت و ارزشــیابی انتقاد کردند؛ دلیل توقیف اکران فیلم نمایش نسخه
بدون مجوز اعالم شــده بود و منتقدان گالیه داشــتند که مگر میشود فیلمی یک
ماه با نسخه غیرمجاز اکران شود و اداره نظارت بیاطالع باشد .محمدرضا فرجی
مدیر کل سینمای حرفهای سازمان سینمایی در گفتوگویی با تسنیم در این باره
توضیح داد که «سازمان سینمایی بعد از ارائه مجوز به هر فیلم برای تطابق نسخه
مجوزدار و آنچه به اکران در میآید بازرســان را به ســینما میفرســتند و بر مبنای
گزارش این بازرسان تصمیمگیری میکند ».به گفته او درباره «رحمان  »1400این
اتفاق افتاده و نسخه دارای مجوز فیلم با نسخه در حال اکران متفاوت است .بعد
از صحبتهای مدیرکل ســینمای حرفهای بلیت فروشی آنالین «رحمان »1400
متوقف شد و ظرفیت روزانه نزدیک به  ۱۳۰سینما و  ۸۰۰سانس که تا پیش از این
در اختیار این فیلم بود ،آزاد شد .غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش
در گفتوگویی با مهر اعالم کرد که هنوز جایگزینی برای فیلم «رحمان  »۱۴۰۰در
سرگروه ایران معرفی نشده و به طور طبیعی سانسهای این فیلم در اختیار آثار
دیگری که در حال اکران اســت ،گذاشــته میشود .این اتفاقات در حالی رخ داد که
منوچهر هادی کارگردان این فیلم با انتشار پستی در فضای مجازی ،اکران نسخه
اصالح نشــده را رد کرد و با لحنی کنایهآمیز نوشــت …« :تمام ســینماهای کشــور
نســخه اصالح شــده را روی پرده اکران میکردند و تازه ســینماهای حوزه (هنری)
نسخه اصالح شدهتری را .هیچ باکی نیست .تمام تالشم را خواهم کرد که رحمان
را دوبــاره اکران کنــم .»...با وجود اظهارات کارگردان فیلم «رحمــان  »۱۴۰۰درباره
نمایش نسخه اصالحشده فیلم در سینماها ،صبح روز یکشنبه مدیرکل سینمای
حرفهای چنین تخلفی در ســینمای ایران را بیســابقه خواند و البته در پاســخ به
چرایــی تأخیر در توقف فیلم «رحمان  »۱۴۰۰اعالم کرد« :در اکثر ســالنها همان
نســخهای از فیلم «رحمان  »۱۴۰۰که مورد تأیید ما بوده و اصالحات کامل انجام
شده ،نمایش داده شده است .با توجه به اینکه بازرسان سازمان سینمایی معموالً
به صورت تصادفی در سالنهای سینمایی حضور پیدا میکنند متأسفانه در هفته
اخیر متوجه شــدیم در برخی از ســالنهای ســینما نســخهای که به صورت کامل
اصالح نشــده بود اکران شده اســت ».محمدرضا فرجی در پاسخ به سؤالی مبنی
بر اینکه این اشتباه متوجه چه فردی است هم توضیح داد که فعالً از نظر حقوقی
پخشکننده و تهیهکننده باید پاسخگوی این اتفاق باشد.

گلچین :خیلی خجالتی ام
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رفتــاری و زیســتی میپــردازد ،یــادآور
شد« :جشنوارههای موضوعی دیگری
نظیــر یادگار ،ایران زمین و ...نیز پیش
از ایــن فعالیــت میکردنــد که همگی
از بیــن رفتنــد؛ البتــه این جشــنواره با
توقفهایــی چنــد ســاله در برگــزاری
رو در رو بــوده اســت کــه به نظــرم در
حقش جفا شده است».
او از موضوعــات جشــنواره
بینالمللــی فیلم وارش بهعنوان نیاز
دوران کنونــی مــا یــاد کرده و بــر لزوم
حمایــت مادی و معنــوی تأکید دارد:
«باید بودجهای اختصاصی برای این
رویداد تعریف شود .وارش ،جشنواره

منحصر به فردی اســت که دســت کم
فعــاً نمونــهای از آن را نداریــم.
جشــنوارهای خــاص و موضوعــی کــه
بــه آداب و رســوم کهــن و ســنتهای
دیرینه میپردازد .رویدادی سینمایی
که کشــورهای فارســی زبان و حاشــیه
دریــای خــزر در آن حضــور دارنــد و
اشــتراکات فرهنگــی میــان آنهــا بــه
تصویر کشیده میشود و این اتفاق در
کنار نگاه قومنگارانه و مردمشناســانه
آن بسیار مطلوب است».
کارگــردان فیلــم ســینمایی «وقتی
لیموهــا زرد شــدند» با اشــاره به تأثیر
رویدادهــای فرهنگــی در ثبت میراث

ملی ادامه داد« :با ســرعت رســانهها
و فضــای مجــازی یــک پــان فیلــم و
یــک فریــم عکــس میتوانــد تحقــق
این مســأله را بهدنبال داشــته باشــد.
در ســیلهای اخیر آســیبهایی که بر
جنگلهــای هیرکانــی وارد شــد تنهــا
بخشــی از این اتفاق نبود بلکه مسائل
زیــادی در پــس آن نهفتــه اســت .از
الیروبــی نشــدن رودهــا ،ناکارآمــدی
ســدها و مکانیابی نامناسبشان و...
ســینمای مســتند بارها و بارها در این
موارد با زبان گویای خود هشــدار داده
و همانطــور کــه تاکنــون عمــل کــرده
میتواند هشــداردهنده باشد به شرط
اینکــه چشــم و گوشــی بــرای دیــدن و
شنیدن باشد».
وطــن دوســت دربــاره جایــگاه
مازنــدران در ســینمای ملــی ایــران
هم عنوان کــرد« :مازنــدران بهعنوان
یکــی از قطبهــای اصلــی ســینمای
مســتند ایــران مطــرح اســت و در
یــک دهــه اخیــر هیــچ ســالی نبــوده
کــه فیلمــی از ســینمای مازنــدران
جایــزهای از ســینمای حقیقــت و
ســایر جشــنوارههای جهانــی بــه خود
اختصــاص نــداده باشــد .این اســتان
دســت کم  ١٠مستندســاز برتر دارد که

بر سینمای ملی ما تأثیرگذارند».
او البتــه ایــن دســتاوردها را مرتبط
بــا قابلیتهــای خــود اســتان یعنــی
لبــاس ،فرهنــگ ،آداب و رســوم و
موقعیــت جغرافیایــی دانســته و بــه
قــدرت آمــوزش و برخــورداری از
زیباییشناســی ســاختاری و بصــری
تأکیــد دارد .وطــن دوســت بــا اشــاره
بــه راهانــدازی بخــش َترنِــه وا در ایــن
جشــنواره معتقــد اســت ایــن بخــش
باعــث شــده تــا فیلمســازان دربــاره
جغرافیــا و فرهنــگ مازندران بیشــتر
تحقیــق کننــد و فیلــم بســازند .ایــن
کارگــردان و نویســنده نــگاه حمایتــی
بــرای شناســایی اســتعدادهای جوان
و بومــی و معرفــی بــه ســینمای ملی
را از دیگــر اهــداف آن عنــوان کــرده
و در پایــان خاطرنشــان کــرد« :همــه
جشــنوارههای معتبر دنیــا با بودجه و
زمانبنــدی مشــخص و تاریخ معین،
برگــزار میشــوند و بــرای وارش نیــز
باید چنیــن اتفاقی بیفتد و این هدف،
نیازمند حمایتی ملی است».
نهمین جشنواره بینالمللی فیلم
وارش بــه دبیــری مهــدی قربانپــور 9
الی  13اردیبهشــت ماه در شــهر بابل
برگزار میشود.

