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«رگ خواب» کنایه به مردساالری
یا ضد زن؟

مراســم نخستین ســالگرد درگذشــت «داوود رشیدی» صبح
روی خط خبر
جمعــه ســوم شــهریور بــا حضــور شــخصیتهایی همچون
علیرضا تابش ،احترام برومند ،فرهاد رشیدی ،لیلی رشیدی و
سینابانکی،سیدعباسعظیمی،مرضیهبرومند،راضیهبرومند،بهرامشاهمحمدی،
رضابابک،وحیدموساییان،محمودبصیری،محمدرسولصادقی،کامرانملکیو...
حضور داشتند در قطعه هنرمندان برگزار شد.

تمدید اجرای «شرق دور ،شرق نزدیک»

اجرای نمایش «شرق دور ،شرق نزدیک» به کارگردانی حمیدرضا
نعیمی به دلیل استقبال مخاطبان تا  ۹شهریورماه در پردیس تئاتر
شهرزاد تمدید شد.

لغو کنسرت مهدی یراحی

مهدی یراحی که قرار بود کنسرتش را در فضای باز برج میالد تهران برگزار کند
به دلیل اعتراضات بسیاری از طرفدارانش ،این اجرا را لغو کرد.

نمایش «آبجی» در جشنواره فیلم امریکا

فیلــم ســینمایی «آبجــی» بــه کارگردانــی مرجــان اشــرفیزاده در
سیزدهمین دوره از جشنواره بینالمللی فیلم «»Action on Film
در ایالت کالیفرنیا امریکا روی پرده میرود.

سرکار خانم مرجان عبدالهیان
و جناب آقای رسول عبدالهیان
درگذشــت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت
عرض میکنیم و از خداوند منان خواســتاریم به شما صبر و
سالمتی عطا نماید.
از طرف دوستان و همکاران

فرزندان :مهدی (هادی)  -موسی و مرجان انصاریان،
مجمع خوئیهای مقیم تهران و خانوادههای حکیمزاده خوئی،
دیلمقانی ،انصاریان ،تقی علیزاده ،زمانپور ،چینیفروش ،کیامرزی،
فرجی ،رحیمزاده ماکوئی ،جمالی ،پرتوی ،شکرزاده ،محقق،
آقشاهی ،فراتی کاشانی ،حسینی ،یزداندوست ،مافی ،عارفی،
علیرضا وفایی ،سیدرضا سرباز حسینی ،ولیزاده ،سید محسن سیدان،
د ّرافشان ،منصوری ،دکتر عارفپور ،دکتر محجوب ،دکتر کبیری،
دکتر صدوق ،دکتر اخالق نجات شفیعی ،مهندس کبیری ،بیگی ،مدارایی.

کنسرت ساالر عقیلی در «شاندیز» مشهد برگزار شد
ساالر عقیلی در گفتوگو با «ایران» :این اتفاق ،نوید بخش روزهای خوب موسیقی در آینده است

داســتان لغــو کنســرتها در گوشــه و کنار
کشــور حاال داســتانی تکــراری اســت .این
در حالی اســت که خبر برگزاری کنســرت
ساالر عقیلی در مشهد ،حاال عالقهمندان
موســیقی را امیدوار کرده اســت که امکان
دارد گاهی نوای موســیقی زنــده به گوش
اهالی شهر مشهد هم برسد .مهر گزارش
داده کــه این کنســرت با حضــور بیش از ۲
هزار مخاطب در دهکده شــاندیز مشــهد
برگزار شــد و این در حالی اســت که کمتر
خواننــده و گروهی موفق به اجــرای زنده
موســیقی در استان خراسان شــده است.
ســاالر عقیلی که طی یک ماه گذشــته در
شــهرهای ارومیه ،شــیراز ،آمل ،بیرجند و
اصفهان روی صحنه رفته بود گام پایانی
فــاز اول کنســرتهایش در تابســتان را بــا
اجرای کنســرت در مشــهد به پایــان برد.
ایــن خواننده موســیقی ایرانــی در جریان
برگــزاری تازهترین کنســرت خــود ضمن
ابراز امیدواری برای ســامتی محمدرضا
شــجریان از عالقــه منــدیاش بــرای
حضــور این هنرمنــد روی صحنه ســخن
گفت«.وطن»« ،خوشه چین» و «ایران» از

جمله قطعات کنسرت «راز و نیاز» بودند
که در این برنامه به مخاطبان ارائه شد.
داســتانی کــه از آغــاز دولــت یازدهــم باال
گرفت و هم اهالی موســیقی را آزرده کرد
و هم مخاطبان و عالقهمندان موسیقی را.
هیچمترومعیاریهمنداشت.ازکنسرت
پاپتاکنسرتموسیقیسنتیلغومیشد
و کســی پاســخ روشــنی به چرایــی ماجرا
نمــیداد .امــا در این میان ماجرای شــهر
مشهد و خراسان رضوی فرق داشت.
امــام جمعــه مشــهد ،آیــتاهلل علم
الهــدی به وضوح در ســخنرانیهای خود
اعالم کرد که اجازه برگزاری هیچ کنسرتی
را در مشــهد نخواهد داد چرا که این شهر
و حریم خراســان رضــوی ،در واقع حریم
امام رضا(ع) اســت« :مشهد شهر زیارتی
اســت ،نه شهر توریســتی و گردشگری که
مراکــز تفریحــی و عیاشــی درســت کنند.
حریــم حرم امام رضــا(ع) تنها  ٥٠هکتار
رواق و صحن نیست .نباید برای لغو یک
کنسرت در مشــهد الزم باشد با مسئوالن
و مــردم چانه بزنیــم .پول آســتان قدس
پیش از انقالب اسالمی در اختیار عیاشی

درباریانبود.توکنسرتمیخواهی؟خب
برو جای دیگر زندگی کن ،چرا اینجا داد و
فریاد راه میاندازی و چان ه میزنی؟»
اعتراضهــای زیادی به این تصمیم
شــد .وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
دولت یازدهم البته در برابر این تصمیم
کوتاه آمد و همین باعث شد که خیلیها
در شبکههای مجازی از مشهد بهعنوان
«ایالــت خودمختــار» نــام بردنــد .ولــی
ماجــرا بــه همیــن جا ختــم نشــد .بعد
از پیــروزی دوبــاره حســن روحانــی در
انتخابــات وقتــی جشــن «تکــرار امیــد»
در مشــهد برگزار شــد و در آن موســیقی
زنــده به روی صحنه رفت ،بــاز هم امام
جمعــه مشــهد انتقــاد کــرد و گفــت که
شهر مقدس مشــهد حرم امام رضا(ع)
اســت« :شــما حتی یک آدم بیایمان را
پیدا کنید آیا حاضر است بیاید در صحن
امــام رضــا(ع) یــک نوازندگــی عمومی
و جمعــی راه بینــدازد؟» او همچنیــن
تأکیــد کــرد کــه ممنوعیــت کنســرت در
مشهد یک استثنای قانونی نیست بلکه
تمام جهان ســرزمینهای مقدس یک

اســتثنائات عرفی دارند«:نگویید قانون
در همه کشــور یکسان نیســت ،قانون در
همه کشــور یکسان اســت اما اینجا حرم
امام رضاست و حرم امام رضا سرزمین
مقــدس اســت و بــه عــرف همــه مردم
حتــی بــه عــرف غربیهــا و مســیحیها
ســرزمین مقــدس اســتثنائات دارد و
این اســتثنا قانونی نیســت ،این استثنا را
عــرف متدینیــن و عــرف مــردم و عرف
جهان قائل شــده است .بهعنوان نهی از
منکر میگویم ،نوازندگیهای عمومی و
جمعی و کنســرتها در مشــهد حرمت

شکنی امام رضا(ع) است و انکر منکرات
در این شــهر این اســت کــه حرمت امام
رضــا(ع) شکســته شــود .ســاالر عقیلــی
چنــدی پیش در مراســم جشــن حافظ
اعــام کــرده بــود که بــزودی در مشــهد
کنســرت خواهــد داد .هــر چند شــاندیز
جزئی از شهر مشهد محسوب نمیشود،
اما با توجه به حساسیتها و نزدیکی این
شــهر با مشــهد ،حــاال این وعــده عملی
شــده و این نوید تازهای اســت که برخی
محرومیتهــا و ممنوعیتهــا در زمینه
موسیقی از مشهد رفع خواهد شد.

ëëنویدروزهایخوبموسیقی
«ســاالر عقیلــی» پــس از برگــزاری
کنســرت در مشــهد به «ایــران» گفت:
بســیار خوشــحال هســتم کــه بعــد از
مدتها توانستیم در «شاندیز» مشهد
اجرای کنســرت داشته باشــیم .اتفاقی
کــه به فــال نیــک می گیریــم و قطعاً
نویــد بخش روزهــای خوب موســیقی
در آینده خواهــد بود .وی تصریح کرد:
نکته قابل توجه این بود که بســیاری از
مخاطبانــی کــه در این برنامــه حضور
داشــتند از بعد ازظهر طی تماسهای
پی در پی در برگزاری این کنسرت دچار
شــک و شــبهه بودند وحتی بسیاری از
آنهــا بلیــت خریــداری نکــرده بودند.
این خواننده موسیقی ســنتی در ادامه
افــزود :اجــرای کنســرت «راز و نیــاز»را
یــک اتفاق خــوب در حــوزه فرهنگی و
موســیقی کشــور می دانم و امیــدوارم
دیگــر هنرمنــدان خــوب موســیقی
کشورمان دراین شهر و دیگر شهرهای
خراسان رضوی اجرای کنسرت داشته
باشند.

گزارش «ایران» از حاشیه و متن بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب پکن

آغوش باز چین برای میهمان آشنا

ایران:پنجشنبه و جمعه ،در حالی که ایران
تعطیــات آخــر هفتــه خــود را پشــت ســر
میگذاشت ،پکن شاهد استقبال چشمگیر
شهروندانشازبیستوچهارمیننمایشگاه
کتاب این شــهر بویــژه غرفه میهمــان ویژه
این دوره «ایران» بود .میهمانی که با سابقه
هویتــی و تمدنــی درخشــان از یــک ســو و
ارتباطات تاریخی دامنه دار با چین از ســوی
دیگر ،اساساً در پکن حس غربت نمیکرد و
مخاطبان همچون کشوری دوست و آشنا با
آن روبهرو میشدند؛ مخاطبانی که به دقت
غرفــه ایران و بخشهای مختلــف آن را زیر
ذرهبینداشتندوبهآسانیوبیتفاوتازکنار
یگذشتند.
آننم 
ëëبازدید عضو ارشــد شــورای رهبــری چین
ازغرفهایران
در دومیــن روز از بیســت و چهارمیــن
نمایشــگاه کتاب پکن ،لیو یون شانگ ،یکی
از اعضای ارشد شورای  7نفره رهبری چین
از غرفــه ایران در این نمایشــگاه بازدید کرد.
امیرمسعود شهرام نیا ،مدیرعامل مؤسسه
نمایشگاههای فرهنگی ایران در این بازدید
ضمنتوضیحاتیدرخصوصنحوهحضور
ایران در این دوره از نمایشــگاه گفت :ایران و
چین دو ملت دارای سابقه و تمدن تاریخی
کهن هســتند که روابط خوبی با هــم دارند.
امســال ایران با شــعار «ایــران رؤیای رنگین
جــاده ابریشــم» در نمایشــگاه کتــاب پکــن
شرکت کرده است.شهرام نیا در ادامهگفت:
مــا با تیم  100نفره متشــکل از نویســندگان،
هنرمنــدان و ناشــران ایرانــی بــه همــراه
برنامههایمختلفدرایننمایشگاهحضور
داریم.مدیرعامل مؤسســه نمایشــگاههای
فرهنگی ایران در این بازدید به حضور چین
در نمایشگاه کتاب تهران اشاره کرد و گفت:
با هماهنگیهای به عمل آمده با نمایشگاه

کتــاب پکــن ،کشــور چیــن در ســال 2019
میهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران خواهد
بود.لیو یون شــانگ نیز با ابراز خوشحالی از
حضــور ایران بهعنوان میهمــان ویژه گفت:
همانطورکهاشارهشدایرانوچیندوکشور
باتمدنتاریخیکهنهستندکهدرسالهای
اخیر تبادالت فرهنگی خوبی با هم داشتند
و این تبادالت هم رو به گســترش اســت.در
این بازدید یک تابلوی خوشنویسی با شعار
صلح و دوســتی برگرفته از شعر سعدی به
ویتقدیمشد.
ëëنشستمشترکآژانسهایادبیپکن
نشســت مشــترک آژانسهــای چین با
آژانسهــای ادبــی کشــورهای مختلــف در
حاشــیه نمایشــگاه کتاب پکــن برگزار شــد.
آژانسهــای ادبــی پل ،تماس و کیــا از ایران
در ایــن نشســت حضور داشــتند.هر ســاله
ط گیری
بــه منظور ایجاد فضایی بــرای ارتبا 
آژانسهــای ادبــی کشــورهای مختلــف بــا
یکدیگرایننشستمشترکبرگزارمیشود.
بــه طور میانگیــن  8کشــور هر ســاله در این
نشســت حضــور دارنــد و گاهــی اوقــات نیز
هزینههای حضور بعضی آژانسهای ادبی
برای شــرکت در این نشســت از طرف کشور
چین پرداخت میشــود.در نشست امسال
آژانسهایادبیکشورهایاندونزی،اسپانیا،
اســترالیا ،مالــزی ،ایــران ،اوکرایــن و ایتالیــا
حضور داشــتند.در این نشســت با برگزاری
ضیافت شام سعی شده تا آژانسهای ادبی
کشورهایمختلفدریکمحیطدوستانهبا
یکدیگرارتباطبرقرارکنند.
ëëاستقبالاز«معلی»و«نستعلیق»
درنخستینروزبرگزارینمایشگاهکتاب
پکنخوشنویسیایرانموردتوجهواستقبال
چینیهــا قــرار گرفــت.محســن ابراهیمــی
خوشــنویس خط معلی و حسین شیرکوند

خوشنویس نستعلیق در غرفه ایران حضور
دارنــد .حضــور ایــن دو خوشــنویس برتــر
کشــورمان مــورد توجه چینیها قــرار گرفته
و ایــن دو بخــش غرفه ایــران همــواره مورد
توجه چینیها اســت .نوشتن اشعار فارسی
از شــعرای ایران و اســامی مسلمانان چین
در این بخش از غرفه ایران صورت میگیرد.
قدمــت خوشنویســی در چیــن و جایــگاه
ویژهای کــه خوشنویســی در فرهنگ چینی
دارد و این که مخاطبان چینی ارتباط خوبی
با خطوط ایرانی دارند .از این جهت حضور
ایــن دو خوشــنویس در غرفــه ایــران مــورد
توجه قرار گرفته اســت.امیرمسعودشهرام
نیــا مدیرعامــل مؤسســه نمایشــگاههای
فرهنگی ایران با نمایندگان نمایشگاه کتاب
فرانکفورت در نمایشــگاه کتــاب پکن دیدار
و گفتوگــو کــرد.در ایــن دیــدار مدیرعامل
مؤسسهنمایشگاههایفرهنگیایرانضمن
معرفی برنامههای ایران در خصوص کم و
کیف حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت
توگــو پرداخــت .بــا هماهنگــی بــه
بــه گف 
عمــل آمــده در مرکــز ســاماندهی ترجمــه
و نشــر معــارف اســامی و علــوم انســانی،
همزمــان بــا برپایی نمایشــگاه بینالمللی
کتابپکنطیمراسمیامضایتفاهمنامه
همــکاری متقابــل بیــن انتشــارات وو جو و
مرکــز ســاماندهی ترجمــه و نشــر معــارف
اســامی و علوم انســانی صورت گرفت .در
این مراســم چن لــو جون رئیس انتشــارات
«ووجو» ،ضمن بیان اینکه انتشــارات وو جو
در تالش برای برقراری هرچه بیشتر ارتباط
فرهنگــی بین فرهنگ چیــن و ایران تاکنون
بیش از بیست کتاب چینی را به زبان فارسی
منتشر کرده است ،از انتشار منابع فارسی به
چینی بهعنوان پل ارتباطی بین دو فرهنگ
استقبالکرد.اکبریمعاونمرکزساماندهی

حضور پررنگ ناشران و نویسندگان ایران در افتتاحیه نمایشگاه کتاب در کنگره خلق چین

خبر

مراســم افتتاح رسمی بیست و چهارمین دوره نمایشگاه
کتاب پکن با حضور پررنگ مســئوالن عالــی رتبه چین و
نویســندگان ،ناشــران و تعدادی از مدیران ایران در محل
کنگــره خلق چین برگزار شــد.ابــوذر ابراهیمــی ترکمان،
رئیــس ســازمان فرهنــگ ارتباطات اســامی در مراســم
افتتاح بیســت و چهارمین دوره نمایشــگاه کتــاب پکن از
جاده ابریشم بهعنوان احیای هویت آسیایی برای مقابله
با خشــونت یاد کرد.رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات
اســامی در این مراســم گفــت :روابط تاریخــی چند هزار
ســاله ایــران و چیــن بهعنــوان دو تمــدن بــزرگ و کهن و
نیــز تأثیرگذار بر فرهنگ و تمدن بشــری از جمله میراث
گرانقدری اســت کههمیشه یادآور درک و احترام متقابل
و صلح دوستی بوده است .ظرافت ،ارزش باال و ماندگاری
ابریشــم الهام بخش ماهیت روابط ایران و چین در طول
تاریخ بوده اســت.ترکمــان در پایان ســخنان خود گفت:

ترجمهونشرمعارفاسالمیوعلومانسانی
نیز ضمن ابراز خرســندی از حضــور در این
حرکــت فرهنگــی بــزرگ در کشــور چین با
ریشههایفرهنگیعمیقوبهعنواننماینده
حامــی آثار فرهنگی ایــران با همان قدمت
و عمــق فرهنگی ،بــا معرفی اهــداف مرکز

رخشان بنی اعتماد:

مالحظهکاریهای سیاسی مانع طرح مشکالت اجتماعی میشود

کارگردان مســتند «آی آدمها» شامگاه پنجشنبه
 2شــهریور بعد از نمایش این فیلم در جشــنواره
ســامت با اشــاره به اینکه فیلمســازی بــرای من
صرفــاً ثبــت یــک موقعیــت مهــم نیســت بلکه
بهدنبــال اثربخشــی هســتم ،گفــت :در ایــران
جشنوارههای بیاثر و بیخاصیتی برگزار میشود
اما خوشحالم جشنواره فیلم سالمت اثربخش و
مورد توجه است.
بنــی اعتمــاد با اشــاره بــه کارآمدی جشــنواره
فیلم سالمت در مقایسه با جشنوارههای متعدد
ســینمایی در کشــور گفت :دریغم میآید نگویم
در ایران جشنوارههای بیاثر و بیخاصیتی برگزار
میشــود .امــا دراین میان خوشــحالم جشــنواره
فیلم سالمت اثربخش و مورد توجه متخصصان
و افــراد دغدغهمنــد و فعــال در حــوزه ســامت
مطــرح اســت .وی افــزود :وقتــی مســتندهایم را
که تعدادشــان بیش از آثار داســتانی اســت مرور
میکردم 7 ،فیلم کامالً مرتبط با ســامت یافتم.
اینفیلمهادرسینمایاجتماعیازوجوهمختلف
دغدغه من را نمایش میدهند .التهاب یا آسیبی
حتمــاً در جامعه وجــود دارد که حساســیت نگاه
فیلمساز را برمی انگیزد .او باید همواره جامعه را
رصد کند .کارگردان «آی آدم ها» با اشاره به اینکه
برخــی مالحظــه کاریهای سیاســی مانــع طرح

مسائل اجتماعی و ایجاد گفتمان عمومی نسبت
به آن میشــود ،بیان کرد :متأسفانه اجازه پخش
«زیرپوســت شــهر» را با همین محافظه کاری در
تلویزیون ندادند .ابزار سینما که یکی از مهمترین
ابزار آگاهی بخشی است ،با چنین معضلی رو به
رو است .از اینرو فیلمهای مستندی که دهههای
قبــل بــا زمینههــای کارشناســانه ســاختم قطعاً
پیشــگویی نبودند ،امــا موضوعاتشــان بعدها به
معضالت اجتماعی تبدیل شدند .این کارگردان
درباره ســبک فیلمســازیاش توضیــح داد :برای
من صرفاً ثبت یک موقعیت مهم نیســت بلکه
به دنبال اثربخشی و نتیجهام .به نظرم موفقیت
ســینمایی یک فیلــم بــدون جریانســازی آن در
یک موضوع ،نقطه قوت کار فیلمســاز محســوب
نمیشــود زیرا ســینما برای من یک ابزار است نه
هدف .این کارگردان سینما با اشاره به یک تجربه
مهــم در مستندســازی خطــاب بــه دانشــجویان
حاضــر گفــت :فیلــم یــک موجــود زنــده اســت.
فیلمســاز بایــد ارتباطی زنده و پویا با مســأله پیدا
کنــد .تا زمانــی که فضای موضوع از آن فیلمســاز
نشــده اســت ،فیلم اثربخش نخواهد بــود چراکه
هــر فیلمــی مهــم اســت و هیــچ توجیهــی برای
بیکیفیــت بودن یک اثر نمیتــوان پیدا کرد .بنی
اعتماد در بخش دوم نشســت در پاسخ به سؤال

جا دارد اشــارهای به طرح ابتکاری رئیس جمهوری چین
آقای شی جین پینگ با عنوان «یک کمربند و یک جاده»
داشته باشم .بر این باورم که این طرحمیتواند بار دیگر در
سایه زنده کردن همکاریهای اقتصادی ،زمینه تبادالت
و همکاریهای فرهنگی کشــورهای مســیر جاده ابریشم
را فراهــم کند و زمینه ســاز شــناخت هرچه بیشــتر مردم
کشورهای منطقه از یکدیگر و احیای هویت آسیایی برای
مقابله با خشونت و افراطی گری باشــد .در این مراسم از
برگزیدگانکتابسالچیننیزتقدیربهعملآمد.

ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسالمی و
علومانسانیوطرححمایتازترجمهونشر
کتبومنابعایرانی(،)TOPاظهارامیدواری
کردانتشارمنابعفارسیوچینیدرکشورهای
چین و ایران ،شناخت مردم چین و ایران را
از یکدیگــر بــه مــرز ۱۰۰درصــد نزدیک کند.

در این مراســم عادل خانی معــاون رایزنی
فرهنگی جمهوری اســامی ایــران در پکن
نیز با ابراز تشکر از ناشران چینی که درجهت
ارتقــای فرهنگی دو کشــور تــاش میکنند،
پیشنهادکردناشرانچینیونسبتبهانجام
مذاکرات و عقد قرارداد با آنان اقدام کنند.

بسیاری از کارگردانها در سالجاری با دریافت پروانه ساخت،
تنور تولید را گرم کردند

تولید  76فیلم در دستور کار سینمای ایران

ایلنا

بازگشت همه به سوی اوست

با تأثر و اندوه فراوان ،درگذشت شادروان حاجیه خانم معصومه
(سیما) حکیمزاده خوئی همسر آقای مهندس محمدتقی انصاریان
را به آگاهی دوستان و همشهریان گرامی میرساند .مجلس ترحیم
آن مرحومه روز یکشــنبه  96/6/5ساعت  3/30الی  5عصر در
مســجد حضرت ابوالفضل(ع) در خیابان ستارخان -کوچه کوکب
برگزار میگردد .حضور دوستان و همشهریان گرامی موجب شادی
روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

با حضور دو هزار نفری مردم

ایران

یادبود داوود رشیدی در قطعه هنرمندان
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مهدی تیرانی

«رگ خــواب» فیلــم ناامیدکنندهای اســت .بــرای گفتن
از مظلومیــت و معصومیت زن و بازســازی شــخصیت
لگدکــوب شــده و لهیــده زن در چــرخ دندههــای تیــز و
شتابناک زندگی شهری ،به قدری اغراق شده است که به
بچهایمیماندکهبخواهدخواستهایراچندینوچندبار
جواد ماهزاده
با صــدای بلنــد و درنهایت با اشــکهای ســاختگیاش
منتقــل کنــد .رگ خــواب از لحــاظ پرداخــت ســینمایی
حرفــی تــازه نــدارد و از گفتارها (دیالوگها) تــا تصاویر و
نماهایش ،ســاده و ابتدایی اســت .موقعیتهای شکل گرفته میان مرد و زن اصلی
فیلم چنان تصنعی و اغراق آمیزند که احســاس میکنی مخاطب عقب ماندهای
هســتی که برای نخســتین بار به تماشای ملودرامی پرســوز و گداز نشسته ای .فیلم
میخواهد دفاعیهای باشد برای زنان شوربخت تنهاماندهای که در سودای استقالل
و ایستادناند اما ناپختگی متن و کج گذاردن خشت خشت فیلم ،آن را برعکس به
فیلمی علیه همان زنان متوسط شــهری بدل میکند .زن این فیلم مصداق زنانی
است که به قول روانشناسان عقده سیندرال دارند؛ یعنی کسی که توان مستقل شدن
را نــدارد یا باید به دوســتش تکیه کند یا بهدنبال مــردی رؤیایی بگردد و منتظر از راه
رسیدن سوار سفیدپوش باشد  -که اتفاقاً مردی مییابد که او را زیباترین و اهلیترین
میخواند و مرد نیز بهترین و درخشانترین صفات را نثارش میکند -اما اغراق در
سپیدی مرد همانا و خائن از آب درآمدن و رو شدن رذالت و ناپاکیاش همان .شنیده
بودیم فیلم دارای سکانســی است که اوج آن ،بغض و گریه شخصیت زن فیلم (با
بازی لیال حاتمی) اســت و حاتمی بابت این بازی بسیار ستوده شده است .تردیدی
نیستکهلیالحاتمیهمهتوانوبلوغهنریاشرادرتمامفیلمبهکاربستهاستاما
فیلمنامه ضعیف و مبالغهآمیز «رگ خواب» ،او را در اکثر صحنهها به بغض و گریه
واداشته و متوجه نمیشویم که کدامشان همان اوجی است که قرار بود ببینیم .یاد
صحنهگریههدیهتهرانیدر«چهارشنبهسوری»اصغرفرهادیکهمیافتیم،متوجه
میشویم که ایراد کار از کجاست .در آنجا شخصیت خیانتدیده فیلم با همه فشار
روانی حاصل از تصور خیانت همسرش ،تنها در یک صحنه گریه میکند ،درحالیکه
تا آن لحظه ،ما بهعنوان مخاطب ،هیچ نشانه و شاهدی مبنی بر خیانت همسرش
ندیدهایم و حتی هنوز حق را به او نمیدهیم .تفاوت اندیشه و فیلمنامه این دو فیلم
بــه حدی اســت که نمیتوان قیاس نعــل به نعل انجام داد« .رگ خواب» بشــدت
از مشــکل قصه گویی و منطق داســتانی رنج میبرد .فیلم با وجود هدفی که دارد،
ضدزن از کار درآمده و چنان زن بیاراده ،پخمه ،ناتوان و محتاج تکیهگاه و مرد سایه
سری را نشان میدهد که نه تنها نمیتوان آن را دفاعیهای فمینیستی یا اعتراضیهای
نسبت به جامعه مردساالر و خشونت آشکار و پنهان اجتماع دانست ،بلکه تصویری
ضدزن و مشابه تئوری «عقده سیندرال» به دست میدهد که زن در آن فاقد قدرت
فــردی و محتاج والدین یا مردی نجاتبخش اســت« .رگ خواب» میخواهد روی
سینمارو امروز و درواقع روی رگ خواب
فرمول موردعالقه و پذیرفتهشده مخاطب
ِ
مخاطب ســینمای اجتماعی ،فیلمی زنمحور و انتقادی باشد اما این رگ را آنقدر
فشار داده که نهتنها مخاطب را به یاد درد و رنج نمیآورد بلکه آن را خندهدار و سیاه
وسفیدگونهمیبیند.یکسوسفیدیوسویدیگرسیاهی.حتیآسمانوطوفانوگربه
خانگی و ...هم علیه زن هستند و او را محاصره کردهاند تا ترسها و ناامنیهایش را
برجسته کنند و مردی که «دوستت دارم» از دهانش نمیافتاد ،کمکم تلفن جواب
نمیدهد ،در دســترس نیست ،دائم به سفر میرود و سرآخر مچش در فرودگاه باز
میشود که با همکار مؤنثاش به سفرهای خارج از کشور میرود و بعد هم که او را به
باد کتک میگیرد و موجب سقط جنینش میشود و...
اگــر «رگ خــواب» را باید به خاطر بازی لیال حاتمی تماشــا کرد ،بابت کاســتی و
کاهلی در شخصیتپردازی و وجود عناصر کلیشهای و سادهانگارانهاش ،نباید اثری
ماندگاردرحافظهسینمایایراندانست.

فرهنگ و هنر
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یکی از دانشــجویان که برای دیده شدن آثارش از
چه تکنیکهایی اســتفاده میکند ،بیان کرد :من
از تکنیکــی برای دیده شــدن فیلمهایم اســتفاده
نکــردم امــا تــا زمانی کــه نگاهم به یــک موضوع
نزدیــک و تبدیــل به دغدغهام نشــود ،ســراغش
نمــیروم .برای مثال رمــز موفقیت فیلم محک
را در خــود محــک دیدیم .ســعی کردیــم تصویر
درســتی از مؤسســه ارائــه کنیــم و اغراقــی درباره
هیچ بخشی صورت نگرفته است .این مجموعه
سیســتم مدیریتــی بینظیــری دارد .هنــر مــا در
مستندسازی ،درست انتخاب کردن سوژه هاست.
کار فیلمســاز ارائــه اطالعــات نیســت بلکــه باید
الیههایــی از موضــوع را کشــف کرده و بــه تصویر
بکشد.

در پنج ماه اول سالجاری 76،فیلم پروانه ساخت دریافت کردهاند
و در مراحــل مختلــف تولیــد قــرار دارنــد .در ســالهای گذشــته که
فضای سیاســی کشور به دور از انتخابات و تغییر دولت بود ،سینما
در ماههای مرداد ،شــهریور و مهر با اوج درخواســت پروانه ساخت
فیلم مواجه میشد؛ امسال اما باتوجه به اینکه فضای انتخابات شوراها و ریاست جمهورى در
کشــور حاکم بود انتظار میرفت ســینما با رکود تولید فیلم مواجه شود اما رونق قابل توجهی
در حوزه تولید رخ داد و  76فیلم با مضامین مختلف در مرحله ســاخت هســتند .به گزارش
فیلم دارای پروانه ســاخت 30 ،فیلم در مرحله
روابط عمومی بنیاد ســینمایی فارابی ،از ِ 76
پیش تولید 34 ،فیلم در مراحل مختلف تولید (از آغاز فیلمبرداری تا آخرین مراحل فنی) و
 12فیلم آماده نمایش هســتند .از این میان  5فیلم بــا موضوع دفاع مقدس12 ،فیلم کودک
و نوجوان 4 ،فیلم مقاومت و جهان اسالم40 ،فیلم با مضمون اجتماعی ،یک اثر تاریخی11 ،
فیلم کمدی 2 ،اثر پویانمایی و یک فیلم حادثهای در دست ساخت هستند .ابراهیم حاتمی
کیا ،رســول صدرعاملی ،بهمن فرمان آرا ،فریدون جیرانی ،محمدعلی باشــه آهنگر ،حمید
نعمتاهلل ،علی ژکان ،کامبوزیا پرتوی ،ابوالحسن داوودی ،مهدی فخیمزاده ،پیمان معادی،
مصطفیکیایی،منیژهحکمت،خسرومعصومی،فریدونجیرانی،مسعودکرامتی،ابوالفضل
جلیلی،هومنسیدی،روحاهللحجازی،رضادرمیشیان،سهیلبیدقی،داریوشیاری،مسعود
اطیابی،هادیمحمدیان،آرشمعیریان،قربانمحمدپور،مانیحقیقی،محمدرضاهنرمند،
رامتین لوافی ،حمید زرگرنژاد ،تینا پاکروان ،علیرضا امینی ،جمشــید محمودی ،امیرحسین
ثقفی،محمدعربگرگانی،رهبرقنبری،منوچهرهادی،محمدرضارحمانی،یاسمننصرتی،
مسعود حاتمی ،ارسالن امیری ،مجیدرضا مصطفوی و حسین قناعت از جمله کارگردانانی
هســتند که به ساخت فیلم مشــغولاند تا در سى و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر شرکت
کنند .همچنین ســیدرضا میرکریمی ،مســعود ده نمکــی ،بهرام توکلی ،نرگــس آبیار و کمال
تبریزی بزودی پس از دریافت پروانه ساخت ،ساخت فیلم خود را آغاز میکنند .بازه زمانی این
گزارش مربوط به آغاز سال سینمایی یعنی اول اسفند 95تا اول شهریور 96است.

