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اظهار نظر ساالر عقیلی از خواننده شدن بازیگرها

«ایران» درخواست سینماگران از رئیس جمهوری برای لغو الزام پروانه ساخت را بررسی میکند

نوبت اصالح مدار معیوب فیلمسازی
نرگس عاشوری
خبرنگار

علی محمدی  /ایران

گالیهمند هســتند کــه معتقدند تبدیل
به رانــت بــرای برخــی اهالی ســینما
شده؛ این که برخی به راحتی موفق به
دریافت این مجوز میشوند و بعضی
باید ماهها پشت این سد بمانند.
طبیعتــاً وقتــی بــرای هر پدیــدهای که
میتواند به شکل عادی جاری و ساری
شــود یــک مســیر مشــخص تعریــف
میکنیــد بــه قــول یکــی از دولتمردان
امضاهــای طالیــی به وجــود میآید و
آن امضاها معنادار است .من غرضم
متهــم کــردن کســی نیســت و بــاز هم
تأکید میکنم کــه به لحاظ ممیزی در
پروانه ســاخت رفتــار حداقلی صورت
میگیــرد کــه عمومــاً بــا چانهزنی رفع
میشــود .در ایــن ســالها کــم اتفــاق
افتاده که بــا فیلمنامه کامل مخالفت
شود تعدادش به زحمت به انگشتان
یــک دســت میرســد .امــروز پروانــه
ســاخت کارکــرد حمایتــی کــه نــدارد،
کارکــرد ممیــزیاش را هــم از دســت
داده و فقط به گذرگاه و عنصر دســت
و پاگیــری تبدیل شــده که یــک عده را
معطــل میکنــد و جنــگ اعصــاب به
وجــود میآید .وقتــی پدیــ دهای تمام
کارآمدیهایــش را از دســت داده چه
اصراری بر نگهداری آن است.
ëëمخالفــت برخــی از ســینماگران با
حذف پروانه ساخت به دلیل پشتوانه

ناکارآمدی قوانین کهنه در عصر سیطره تکنولوژی

مخاطــب عــام اســت یــا خــاص.
هزینــه و مســئولیت فیلمســازها
کــه بــاال بــرود کســانی کــه کننــده کار
هســتند وارد میــدان میشــوند و
ریســک ســرمایهگذاری را میپذیرند
اآلن بــه واقــع ریســک زیــادی وجود
نــدارد؛ در نتیجــه فیلمهایــی اعم از
ســرمایههای مشــکوک یــا نیتهای
غیــر ســینمایی وارد حــوزه اکــران
میشــوند و وقتــی بــا جهنم اکــران و
واقعیت برهنه اقتصاد سینما مواجه
میشــوند دادشــان بلند میشود که
اگــر امکان اکــران فیلم وجــود ندارد
دولــت چرا به ما پروانه ســاخت داد.
این مشــکالت همــه ناشــی از اصرار
بیمــوردی اســت کــه بــر مــدار غلط
فیلمســازی داریــم .چرا بایــد دولت
خــودش را به عنــوان یــک عامل در
وســط ماجرا قرار بدهد و هزینههای
بیخــود بپردازد و متهم به سانســور
و ممیزی شــود .اگــر نظرگاهی وجود
دارد بــر این که دولت بــه نوعی باید
در حــوزه فرهنــگ اعمــال حاکمیت
کند طبیعتاً باید به راهکار متناســب
با زمانه خودش بیندیشد.
ëëو شما معتقد هســتید که این اعمال
حاکمیت باید به مرحله صدور پروانه
نمایش موکول شود.
برخــی مدیــران بــا چنیــن دیدگاهی

تفویض مسئولیت از دولت به فیلمساز

صــدور پروانــه ســاخت در ابتــدا
یک حســن بــرای دولت داشــت:
دیدگــــاه ایجــاد یک گلــوگاه بــرای نظارت
حداقلــی در مرحلــه فیلمنامــه
تــا در صــورت مشــاهده کارهــای
مشــابه به ســازندگان آثار ساخت
اثــری مشــابه اطالعرســانی و
محمد مهدی گوشــزد شــود امــا شــرح وظیفــه
عسگرپور پروانــه ســاخت بــه تدریــج فراتر
فیلمساز
رفــت و تبدیل به ممیزی شــد که
برای فیلمسازان تعیین تکلیف میکند چه چیز صالح
اســت ساخته شــود و چه چیز نه .از ســوی دیگر ترکیب
شــورای پروانــه ســاخت و نگرشهای خاص هر شــورا
ممکن اســت تحت تسلط یک دولت تغییر کند .به هر
حــال آنهــا نمایندگانــی از دولت و پیکره وزارت ارشــاد
هســتند که آمال و آرزوها آنها را پیگیری میکنند و من
ســؤال میکنم آیا آمال و آرزوهای وزارت ارشــاد فعلی
بــا دو دولــت قبلــی یکســان اســت؟ اگــر نیســت بدین
معناســت که در این شــورا به ســلیقهها اکتفا میشود.
معموالً دولتمردان برای این که شورای پروانه ساخت
را متعــادل کنند ســعی میکننــد از جناحهای مختلف
حضور داشــته باشــند ،کافی اســت در یک جلســه فرد
منتسب به گروه اصولگرا حضور داشته یا نداشته باشد
آن وقت ممکن است سرنوشت یک فیلم تغییر کند.
حدود  40ســال از انقالب گذشــته و ما فیلمسازان باید
فضایــی را تجربــه کنیــم کــه فیلمها در مســیر طبیعی
تولیــد و اکران شــود .مگر غیر از این اســت کــه در پدید
آوردن اثــر هنری مســئولیتهای فردی باید حرف اول
را بزنــد .پس چــرا پدیــد آوردن یک اثر هنــری به عزم

دولــت و ممیزیهــای مختلف و البیرنتهــای پیچ در
پیــچ موکــول میشــود .دولت و اساســاً حاکمیــت باید
تصمیــم بگیرد که آیا خواهان آن اســت کــه اصالت را
بــه فعاالن این عرصه بدهد یا نه؟ مگر فعاالن رســانه
بــرای چاپ هــر مطلــب مجــوز میگیرند؟ یــک مجوز
اصولــی اجازه میدهد روزنامــهای تحت مدیریت یک
مدیر مســئول فعالیت کند و تا مادامی که در چارچوب
قوانیــن اســت امکان فعالیــت دارد و اگــر دچار تخلف
شــد محکمــه و هیــأت داوری مربوطــه راجــع بــه آن
قضــاوت میکند .ایــن وضعیت برای پدیــد آوردن هر
اثــر هنری میتواند وجود داشــته باشــد در ســینما هم
میتواند مدیر مســئولی به نام تهیهکننده وجود داشته
باشــد که موجودیتش از طریق نهاد صنفی تأیید شــده
اســت .باید به مســئولیت فــردی اولویــت اول بدهیم.
همانطــور کــه فیلمســازان مــا میگویند کــه خودمان
بلــد هســتیم چگونه فیلم بســازیم لطفاً بــر ما نظارت
نکنیــد ،متقابــاً باید این را به آنها بگوییم که بله شــما
مسئولیت دارید ،باید خودتان هم پاسخگو باشید و اگر
در محــدوده قوانیــن فعالیت نکردید مســئولیت همه
چیــز با خودتان باشــد .باید این مســئولیت از دولت به
فیلمســاز تفویض شــود تا بــه تدریج شــاهد طبیعیتر
شــدن جریان تولید و اکران باشــیم .این گلــوگاه باعث
شده بخشی از مسئولیت فردی همکاران من در سینما
مخدوش شــود و خودشان را نادیده بگیرند و این گونه
تصــور کننــد که مســئولیت فیلمــی که من میســازم با
جــای دیگری اســت .بــرای گروهی که خودشــان نبض
جامعه را میشناســند و خودشــان مشکالت اجتماعی
را میشناســند و حتــی بخشــی از درمــان را میتواننــد
تعریف کنند این گلوگاه میتواند حذف شود.

جشنوارهفیلمکوتاه«دوستی»استانبولدرحالیبهاستقبالمیزبانی
از فیلمســازان جهان مــیرود که کمــال تبریزی ،کارگردان ســینمای
سینمـــا کشــورمان بهعنــوان یکــی از داوران ایــن رویــداد فرهنگی-هنــری در
آن حضور خواهد داشــت .آنطور که در بخشــی از خبر مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی
آمده ،جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه «دوستی» با تمهای مختلف دوستی در قالبهای
مختلف مانند «دوستی با همسایه ،جغرافیا و تاریخ» برای نخستین بار با حضور گسترده
فیلمســازانی از سراســر جهان بویژه ایران جمعه  ۱۴دســامبر ( 23آذر) در اســتانبول آغاز
میشود .این جشنواره در سه بخش اصلی« ،حرمت ۴۰ساله» و «پانوراما» به داوری کمال
تبریزیکارگردانایرانی،نجوینجارکارگردانونویسندهفلسطینی،توفیقباشرکارگردان،
سزینآکباشاوغلوبازیگرازترکیهوبهریاستیوکسلآکسونویسندهوکارگردانترکبرگزار
میشود .از مجموع  ۴۸فیلم کوتاهی که قرار است از کشورهای مختلف در این جشنواره
اکرانشوند ۱۴،فیلمبهکارگردانانایرانیتعلقدارند.

رئیس انجمن خیریه دیابت ایران در مالقات با احمدرضا
دالوند عنوان کرد

اطالعرسانی درباره بیماری دیابت به کمک هنر

رئیــس انجمــن خیریــه دیابت ایــران روز گذشــته با عیــادت از
احمدرضا دالوند اظهار امیــدواری کرد که بتوان با همکاری این
نگــــاه هنرمند پیشکســوت گرافیک و مطبوعات ،مــردم را به ضرورت
انجام تســت قندخون برای پیشــگیری از عوارض بیماری دیابت تشویق کرد .دکتر
امیــدی فــوق تخصص ایمونولــوژی و آلــرژی و رئیس انجمن خیریــه دیابت ایران
ضمن عیادت از احمدرضا دالوند در بیمارســتان سینا گفت«:من به عنوان رئیس
انجمن دیابت کشــور وظیفه خود دانســتم که از تمام بیماران دیابتی و مخصوصاً
افــراد هنرمند و مطرح کشــور که یــک ثانیه زندگی آنان برابری میکند با یک ســال
زندگی افرادی که بیهوده زندگی میکنند ،دیدار کنم ».او با اظهار تأســف نسبت به
قطع پای این هنرمند افزود »:ایشان اگر زودتر مراجعه میکردند با روشهای نوین
لیزر درمانی و ...پای ایشان قطع نمیشد اما متأسفانه این اتفاق افتاد و با مراجعه
دیــر به بیمارســتان مجبور به قطع پای او شــدیم ،آقای دالونــد را به عضویت ویژه
انجمن حمایت از بیماران دیابتی کشــور درمیآوریم و با اعزام پرســتار و پزشک به
منزل وی ایشان را تحت پوشش قرار میدهیم و در هر جمعی که سخنرانی میکنند
اشخاص را به دادن تست قند تشویق کنند زیرا  70درصد بیماران دیابتی از بیماری
خــود خبر ندارند .امیــدوارم با حمایت احمدرضا دالوند بتوانیم بحث دیابت را به
زبان هنر ( )Artدر ایران مطرح کنیم».

بازگشتعلیرضاجاویدنیابهکار

به گفته ســاجد قدوســیان ،تهیهکننده برنامــه «صبح جمعه
روی خط بــا شــما» علیرضا جاویدنیــا ،گوینده باســابقه رادیو کــه از روز
خبـــــر دوشنبه ( ۱۲آذر ماه) بهدلیل عارضه قلبی به بیمارستان رفته
بود مرخص میشود.

فیلم ایرانی در ساندنس امریکا

فیلم کوتاه «مانیکور» به کارگردانی آرمان فیاض بهعنوان تنها نماینده سینمای
ایران در بخش بینالملل ســی و پنجمین جشــنواره فیلم «ســاندنس» امریکا
حضــور مییابد .جشــنواره بینالمللی ســاندنس  ۲۰۱۹از تاریــخ  ۲۴ژانویه تا ۳
فوریه ( ۴تا  ۱۴بهمن ماه) در امریکا برگزار میشود.

«دن کیشوت»ایرانی در راه آلمان

محســن حســینی قصد دارد در ســال  ۹۸پرفورمنس «دن کیشــوت» را در کشــور آلمان
و نمایــش «مــن آنتونــن آرتــو» را در ایران روی صحنه ببرد .به گفته حســینی جشــنواره
بینالمللیپرفورمنس«دنکیشوت»بادبیریاحمدرفیعهنرمندنقاشوویدئوآرتیست
ایرانی در کشور آلمان در سال ۲۰۱۹یعنی پاییز سال ۹۸در آلمان برگزار خواهد شد.

اجرای منصوره فریور در نیاوران

گروه موسیقی «شیوا» ویژه بانوان ،به سرپرستی و خوانندگی منصوره فریور ،شنبه
 17آذر در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه میرود.

cinema.gamefa

بــا توجه بــه ســیطره تکنولوژیها
و فضــای مجــازی چــارهای جــز
دیدگــــاه تغییر در مسیر و روند بوروکراسی
ســاخت فیلــم در ســینمای ایران
نداریــم .یک زمانــی عکاسهای
حرفــهای وقتــی میخواســتند
عکــس یــا نگاتیوشــان را بــرای
هوشنگ گلمکانی نشــریه یا آژانس عکسی در خارج
منتقدسینما از ایــران بفرســتند باید بــه وزارت
ارشاد میرفتند و عکسها را نشان میدادند تا تأییدیه
بگیرند .اگر هم قصد ارسال نگاتیو کارهایشان را داشتند
بایــد بســته مورد نظر توســط نماینده وزارت ارشــاد در
فــرودگاه مهر و موم میشــد تــا مجوز خــروج بگیرد .با
فراگیر شــدن اینترنت دیگر چنیــن اقداماتی بیمعنی
بود و پافشاری بر همان سبک و سیاق سابق ،تعبیرش
درک نشــدن زمان بود .در حوزه ســینما هم وقتی قرار
بــود نوار ســلولوئید یک فیلــم یا کپــی  VHSفیلم را به
جشــنواره خارجی بفرســتند اول توســط ارشــاد چک و
ســپس سیم و سرب میشــد اما االن که ارسال فایل در
فضــای اینترنت در کمترین زمان ممکن میســر اســت
چنین اقداماتی بی معنی اســت .موضوعاتی همچون
مســئله صدور پروانه نمایش را هــم می توان از همین
دســت الزاماتی دانست که دیگر دوره آنها سپری شده
اســت .اگــر فیلمی خواهــان دریافــت امکانــات دولتی
اســت میتواند فیلمنامه و طرح آن را به وزارت ارشــاد
یــا هر نهــاد حمایت کننده دیگری ارســال کند تا اگر در
راســتای سیاستهایشان بود مجوز بدهند و کمک هم
بکنند .برای نظم و نسق یافتن این مسیر هم به اعتقاد
من همین کافی اســت که سازندگان فیلم اطالع دهند

که قصد ســاخت چــه فیلمی را دارنــد .مطبوعات هم
درگیر همین ماجرا هســتند ،ســالها در نوبت دریافت
مجــوز میماننــد در حالــی کــه در کشــورهای دیگــر
صاحبان نشــریات تصمیم خود را برای انتشــار نشریه
جدید اعالم میکنند و اگر مشکلی پیش آمد نهادهای
ناظر وجود دارند و اشــخاص مدعی میتوانند شکایت
کنند و احقاق حق کنند.
در صورت حذف پروانه ساخت ،دیگر ساز و کار قدیمی
وزارت ارشــاد بــرای مدیریــت و کنتــرل ســینما یعنــی
پروانه نمایش وجــود دارد و فیلمها برای اکران قانونی
بــه آن نیاز دارنــد .صدور پروانه نمایــش هم به اعتقاد
من باید عمومی باشــد یعنــی اینکه قید جمله بالمانع
کفایــت کند تا صاحب فیلــم در هر جایی کــه میتواند
و دلــش میخواهــد آن را عرضــه کنــد اگــر توانســت با
پخشکنندهای قرارداد ببندد اکران عمومی یا اکران هنر
و تجربه بگیرد ،اگر نه آن را به تلویزیون یا شبکه نمایش
خانگــی یــا  VODهــر جایی که امکان نمایــش فیلم را
دارد عرضــه کند .فقط یــک نوع مجوز نمایش عمومی
الزم است و نه اینکه برای هر مؤسسه و فرصت نمایشی
یک مجــوز صادر شــود و تنها فاکتوری کــه در این میان
الزم اســت اجرا شــود تقســیمبندی درجه ســنی است.
در نهایــت اینکه به اعتقــاد من در شــرایط امروز مجوز
ســاخت لزومی ندارد و تنها اطالعرســانی فیلمســاز به
نهادهای دولتی که نیاز به آمار دارند تا بدانند تولیدات
ســینمایی چقدر اســت و نیازهای آینده سینمای ایران
چیست ،کافی و مناسب است .شایدعملی شدن چنین
تصمیمهایی در ابتدای راه اغلب ســخت و غیرممکن
به نظر برســد اما الزامی اســت باور کنیم که دوره گذر از
برخی قوانین قدیمی رسیده است.

حمایتــی بــرای ســرمای ه فیلم اســت.
آنها تصور میکنند که دریافت پروانه
ســاخت تضمیــن کننــده دریافــت
پروانــه نمایش و بــه نوعی بازگشــت
سرمایهشان در اکران است.
بلــه بــا صــدور پروانــه ســاخت برای
بچهای کــه متولد نشــده شناســنامه
صــادر میکنیــم و ایــن شناســنامه
مشروعیت به وجود میآورد و ایجاد
حق میکنــد .دولت باید مســئولیت
فــردی فیلمســاز را بــه رســمیت
بشناســد .هزینــه فیلمســازی که باال
بــرود هــر کســی تصمیــم نمیگیرد
هــر فیلمــی را بســازد و بعــد روی
دســت دولت پهن شــود و بعد از آن
بحث ممیزی در اکران و فضاســازی
رسانهای و مشــکالت اکران به وجود
بیایــد .ایــن را مکــرر در جلســات
کارشناســی بــا آقایــان مطــرح کردم
که مــا باید هزینــه فیلمســازی را باال
ببریــم ،منظــور هزینه مادی نیســت
بلکه ریسک هزینه تولید را باال ببریم.
در ایــن ســالها فیلمهایــی ســاخته
شدهاند که نه توجیه هنری دارند و نه
توجیه اقتصادی و نه توجیه منتقد و
روشنفکرماب پســندی .باالخره باید
دارای یکــی از ایــن وجــوه باشــند که
بگوییم به درد جشنوارهها میخورد
یا بــه درد بخــش الیت و یا مناســب

منوچهر محمدی
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بیــش از  ۲۰۰فیلمســاز و دســت
انــدرکار ســینما عصــر روز سهشــنبه
 13آذرمــاه در نامــهای خطــاب بــه
رئیــس جمهــوری ،وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد اســامی و رئیــس ســازمان
ســینمایی خواســتار لغــو الــزام برای
دریافــت «پروانــه ســاخت» شــدند؛
ایــن درخواســت البتــه خواســتهای
اســت که ماهها از زبان اهالی ســینما
شــنیده میشــود و حــاال بــا بر مســند
مدیریت نشستن حسین انتظامی در
سازمان سینمایی در قالب نامهای به
ریاســت جمهوری ظهور و بروز یافته
اســت تــا شــاید فیلمســازان فضایــی
را شــبیه بــه آنچــه در مطبوعــات و
چــاپ کتــاب وجــود دارد تجربه کنند
و نظــارت بــه زمــان بعــد از تولیــد
اثــر موکــول شــود .در گفتوگویــی بــا
منوچهــر محمــدی (تهیهکننــده)،
محمد مهدی عســگرپور (تهیهکننده
و کارگــردان) و هوشــنگ گلمکانــی
(منتقــد ســینما) مشــکالت مرتبط با
صدور پروانه ساخت و راهکار اجرایی
برای حذف آن را جویا شــدهایم که با
حذف ســؤاالت مطرح شده ماحصل
صحبتهــای هوشــنگ گلمکانــی و
محمــد مهــدی عســگرپور در قالــب
دیدگاه را در ادامه میخوانید.
ëëآییننامه پروانه ســاخت در دهه 60
در شــرایطی به تصویب هیأت وزیران
رسید که متناسب با شرایط فیلمسازی
آن دوره کارکردهایــی داشــت .آن
کارکردها چه بــود و امروز چقدر کاربرد
دارد؟
پروانــه ســاخت یــا موافقــت اصولی
کــه در صنایع مطرح اســت به منظور
اشــراف کلــی یک نهــاد یــا وزارتخانه
و جمــعآوری اطالعــات اســت تــا به
عنوان مثال اگر در یک شهرستان یک
شــرکت شــوینده وجود دارد و شرکت
دیگــری هــم درخواســت تأســیس
دارد آن را بــه شهرســتان دیگــری
منتقل کنند تا هم اشــتغالزایی شــود
و هــم بازگشــت ســرمایه؛ در کنــار آن
دولت تســهیالتی را برای این شرکت

فراهــم میکند .شــبیه همیــن اتفاق
در دهه  60برای ســینما شکل گرفت
و مجموعــهای از حمایتهای وزارت
ارشــاد و بنیــاد فارابــی کــه نقدینگی،
وام ،وســایل و تجهیزات فیلمبرداری
و نگاتیــو و البراتوار و حتی اســتودیو و
صدا را هم شــامل میشــد بــه گذر از
پروانه ســاخت و اخذ آن موکول شــد
امــا بــه مــرور از دامنــه حمایتهــای
دولــت در بخشهــای غیرنقــدی
کاســته شــد و در دهــه  80و  90عمــاً
به صفر رسید .حمایت نقدی هم که
در قالــب وام و تســهیالت به فیلمها
تعلق میگرفت با توجه به چند برابر
شــدن قیمــت تمام شــده یــک فیلم
در  5-6مــاه اخیــر به حداقل رســیده
یعنی حداکثر  10درصد بودجه فیلم
که مســلماً تأثیر بســزا و معناداری در
جهتدهی به آثار سینمایی ندارد.
ëëیعنــی عمــاً تنهــا کاربــرد کنترلــی
شــورای پروانــه نمایــش و بــه عبــارت
گویاتر ایجاد گلوگاهــی برای ممیزی و
سانسور باقی مانده است!
بــه اعتقــاد مــن حتــی بــه عنــوان
مکانیزم کنترل و ممیزی هم کاربرد
ندارد چرا که در مرحله صدور پروانه
ساخت با طرح و یا حداکثر فیلمنامه
مواجــه هســتید کــه بــه هیــچ وجــه
تضمینی نیســت بر این که با نیات و
افکار ســازندگان پروژه تطابق داشته
باشد حتی توصیهها و اصالحیههایی
هــم که هنگام صدور پروانه ســاخت
اعمال میشود در مقام عمل فایده
چندانــی نــدارد .اغلــب مخالفتها
در مرحلــه پروانــه ســاخت هــم بــا
چانهزنیهــا حــل میشــود و تقریبــاً
اکثر متقاضیان از ســد پروانه ساخت
عبــور میکنند اما عبور از ســد پروانه
ســاخت مشــروعیت بخشــیدن بــه
هر تولیدی اســت که مجــوز دریافت
کــرده و در فرآینــد تولیــد وزارت
ارشــاد هیچگونــه مکانیــزم نظــارت
کنترلی نــدارد و البتــه نمیتواند هم
داشــته باشــد؛ نه ابزارش را دارد و نه
امکاناتش را.
ëëامــا ایــن در حالی اســت کــه بخش
زیــادی از همکاران شــما بــه این دلیل
از شــورای صنفــی پروانــه ســاخت

به پروانه ســاخت نــگاه میکردند اما
وجــود پروانــه ســاخت هزینــه خیلی
ســنگینی بــر دوش حاکمیت و دولت
گذاشــته اســت عمــده آثــاری کــه در
مرحلــه پروانه نمایش دچار مشــکل
میشــوند ،انگشــت اتهام به ســمت
دولــت اســت که بــه فیلمنامــه کامل
مجــوز ســاخت داده و اآلن حق ندارد
جلــوی اکــران فیلم را بگیــرد یا به آن
اصالحیه و ممیزی بدهد و این هزینه
گران و ســنگین بــر دوش حاکمیت و
دولت اســت کــه هیچ گونــه فایدهای
نــدارد در صورتی که اگــر دولت فقط
بــه وظیفــه حاکمیتی خــودش یعنی
پروانــه نمایــش البتــه اجــرای بــدون
تنــزل آییــن نامــه آن بســنده کنــد
مســئولیت و هزینــه گــران را از دوش
خود برداشته است.
ëëمشــکل اساســی و امــروز ســینمای
ایران هم همین پروانه نمایش است.
وجــود نهادهــای مــوازی و قرائــت
ســلیقهای از همین آییننامه است که
داد ســینماگران را در این ســالها بلند
کرده.
بلــه ،اگــر الزم اســت آییــن نامــه را
بازنگــری کنیــم ،قوانیــن باید روشــن
و شــفاف باشــد تــا تکلیــف فیلمســاز
روشــن شــود .اصل آیین نامــه پروانه
نمایــش را بدون اعمال ســلیقه اجرا
کنیم .مشکل عمده ما در این سالها
ایــن بــوده کــه مدیــران یــا شــوراها بر
اســاس ســلیق ه خودشــان فیلمهــا را
تفســیر و یــا تأویــل میکردنــد ،از یک
فیلــم اســتنباطهایی بیــرون میآمد
ن از چنیــن
کــه حتــی روح ســازندگا 
برداشــتی بیخبــر بــود .آییــن نامــه
پروانــه نمایــش را جــدی بگیریــم،
عین قانون عمل کنیم و نه بر اســاس
ســلیقه .تحــت تأثیــر جوســازی و
شانتاژهای رسانهای هم قرار نگیریم.
دولت پروانه نمایــش را جدی بگیرد
و از موضع پروانه ســاخت کنار بکشد.
وقتــی پروانه ســاخت مفهــوم ذاتی و
واقعــی خــود را از دســت داده ادامــه
دادن آن کار عبثــی اســت فقــط الزم
اســت فیلمها در ارشــاد ثبت قانونی
شــوند تا مشابهســازی انجام نگیرد و
دو نفر یک سوژه مشابه را کار نکنند.

مهر

ســاالر عقیلی خواننده موسیقی سنتی
که شــب تولــدش میهمان شــبکه یک
ســیما بود ،از عالقهاش به تئاتر و رشته
تحصیلــیاش کــه بازیگری تئاتــر بود،
ســخن گفــت؛ او میگویــد در محضــر
استادان بسیار خوبی از جمله زندهیاد
اســتاد حمید ســمندریان ،خانــم رؤیا
تیموریــان ،منیــژه محامــدی ،امیــر
دژاکام و قطبالدیــن صادقــی بــوده و

قبل از آنکه تئاتر بخواند ،موســیقی کار
میکــرده و بعــد از گرفتــن کارشناســی
ســراغ آموختن دانشــگاهی موســیقی
رفته است .این خواننده ادامه داد«:در
مصاحبــهای هم گفتم که کار درســتی
نیســت خواننده بازیگر شــود یا بازیگر
خواننده شــود .بهتر است اسم نبریم.
بــه نظرم طرف در ایــن زمینه ماندگار
نیســت و مــردم نمیداننــد بــه او

بهعنوان بازیگر نگاه کنند یا خواننده و
در برزخ است».
عقیلی که اخیراً به اجرای یک کنسرت
نمایــش پرداختــه بــود ،دربــاره ایــن
تجربه گفت« :بگو کجایــی» کار خوبی
هم از نظر موسیقایی هم بازیگری بود،
ما هــم راضی بودیم امــا آن چیزی که
من میخواســتم نبود .نمیدانم شاید
یــک کارگردان خیلــی قوی بایــد بیاید

این جنــس کار را هدایــت و کارگردانی
کند .موسیقی آنقدر شخصیت دارد که
به تنهایی مخاطب را سیراب کند.
او که به آواز گرایش بســیاری داشــت از
سال  ۷۲وارد هنرستان موسیقی شد تا
خواننده شود .سال  ۷۶فارغالتحصیل
شــد و ســال  ۷۷هم به دانشــگاه رفت.
امــا رشــته آواز در دانشــگاه نبــود و او
مجبور شد بازیگری تئاتر بخواند همان

چیزی کــه به قول خودش از کودکی به
آن عالقه داشت.
هماکنون عقیلی افزون بر اجرا و ضبط
آثار موســیقی به تدریس موســیقی در
آموزشگاه خود و در هنرستان موسیقی
مشــغول اســت .او همچنین گروه راز و
نیاز را تشــکیل داد و به همراه این گروه
کنسرتهای بسیاری در داخل و خارج
از کشور اجرا کردهاست.

انتخاب کوین هارت بهعنوان مجری اسکار2019

اسکار  2019در حالی برگزار میشود که «کوین هارت» بازیگر
آن سوی و کمدیــن مطــرح امریکایــی اجــرای آن را به عهــده خواهد
مـــــــرز داشــت ،او بهعنوان مجری برای مراســم نود و یکمین دوره
این رویداد جهانی سینما انتخاب شده است.
بر اساس خبر مهر به نقل از «سیانان» ،این نخستین مرتبهای است که هارت
اجرای اســکار را به عهده خواهد گرفت ،او در واکنش به این انتخاب در صفحه
شــخصیاش نوشــته که این موضوع برای مدتی طوالنی یکی از اهدافش بوده
اســت ،او همچنین از آکادمی برای در اختیار گذاشــتن این فرصت تشــکر کرده
و گفته که مطمئن است در میان این سالها ،اسکار امسال ویژه خواهد شد.
هارت امســال جانشــین جیمی کیمل میشود ،کیمل در دو ســال اخیر اجرای
اســکار را بــر عهده داشــت .درتاریخ برگزاری جوایز اســکار ،باب هــوپ بازیگر و
کمدین سرشناس با  ۱۹بار اجرای مراسم اسکار رکورددار است ،پس از وی بیلی
کریستال با  ۹بار و جانی کارسون با  ۵بار اجرای مراسم اسکار ردههای بعدی را
در اختیار دارند .مراسم نود و یکمین دوره اسکار روز یکشنبه  ۲۴فوریه ۵( ۲۰۱۹
اسفند) در سالن دالبیتئاتر هالیوود برگزار میشود.

