مجموعه عروسکي «سوغات جنگل» به تهيه کنندگي محمد جواد عبدالرحماني چندي پيش
در لوکيشني واقع در شهرک سينمايي غزالي کليد خورد و در حال حاضر مراحل تصويربرداري
و تدوين را براي پخش از شبکه دو سيما پشت سر ميگذارد.به گزارش خبرگزاري فارس،
«سوغات جنگل» در  120قسمت  20دقيقه اي با هدف ايجاد سرگرمي و ايجاد بستري
آموزشي براي گروه سني کودک و نوجوان توليد مي شود تا به زودي روانه آنتن شود .اين
مجموعه عروسکي سعي کرده با نگاهي طنز به دغدغه هاي خانواده ها و کودکان بپردازد.
امير سلطان احمدي که شهرتش بيشتر به واسطه عروسک گرداني «پسرعمه زا» بوده است
سوغات جنگل کارگرداني هنري و داريوش کفايي کارگرداني تلويزيوني مجموعه عروسکي سوغات جنگل
را بر عهده دارند .همچنين بهادر مالکي (صداپيشه فاميل دور) ،نيوشا صدر و امير سلطان
کليد خورد
احمدي نويسندگان اين مجموعه هستند .شخصيت اصلي «سوغات جنگل» عروسکي به نام

هنري

ي هويت!
جشنوار ه اي نااميد ،غير خالقانه و ب 

»
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گفتگوي هنرمندان از چالشهاي حضور سوپراستارهاي سينما در تئاتر؛

» گفتگو

جشنواره فجر و هزينه هاي جنجالي
حسن برزيده کارگردان سينما در گفتگو با خبرنگار سينماپرس اظهار داشت :باال رفتن ناگهاني
هزينه هاي صورت گرفته در جشنواره فيلم فجر اتفاقي بد و توجيه ناپذير است .بايد کام ًال
مشخص شود که چرا هزينه ها به يکباره باال رفته و نمي توان توجيه چنداني براي باال رفتن
هزينه ها پيدا کرد.برزيده خاطرنشان کرد :البته در سال گذشته تا جايي که من اطالع دارم
تعداد مهمانان خارجي بيش از سال هاي گذشته بوده ولي هميشه بايد دعوت از مهمانان خارجي
در حد معقولي باشد .مطمئناً بايد مهمان داري خوبي صورت بگيرد و ما نبايد شرايط مان
را با جشنواره هاي جهاني ديگر مقايسه کنيم .ما کشوري هستيم که به لحاظ سياسي شرايطي
داريم که مي خواهيم با گردشگري به مهمانان خارجي مان بفهمانيم که کشوري زيبا و امن
داريم .مطمئناً افرادي که به جشنواره فيلم فجر مي آيند افرادي هستند که در فرهنگ شکل
گرفته کشورشان تأثيرگذار هستند و ما مي توانيم با سرمايه گذاري روي اين افراد چهره خوبي
از کشورمان را به جهان ارائه دهيم اما در همه اين اتفاقات بايد صرفه جويي صورت بگيرد
و بايد مسئوالن با کمترين هزينه به بهترين نتيجه برسند.وي افزود :مطمئناً هر مهماني که
وارد جشنواره فيلم فجر مي شود بايد پذيرايي آبرومندانه اي از او بشود اما اين پذيرايي ها
نمي تواند بهانه اي براي هزينه هاي گزاف باشد .در نظر گرفتن مسائل سياسي در جشنواره فيلم
فجر اتفاقي است که به نظر من بسيار پسنديده و خوب است .مسئوالن نبايد از جايگاهي که
دارند به عنوان رانت استفاده کنند و تا زماني که درباره هزينه هاي صورت گرفته شفاف سازي
انجام نشود شک و شبهه هايي که درباره بودجه صرف شده به وجود مي آيد طبيعي است.
اين کارگردان در ادامه اظهار داشت :مسئوالن موظف به شفاف سازي هستند و اگر شفاف
سازي صورت نگيرد مطمئناً در دوره هاي بعدي جشنواره نيز ريخت و پاش هاي اضافه و
اسراف بودجه فرهنگي کشور ادامه خواهد داشت .مسئوالن بايد ما را از داليل هزينه هاي
صورت گرفته آگاه و توجيه کنند و حتي ممکن است با توضيحاتي که ارائه مي دهند همه
حمالتي که به آنها مي شود از بين برود .به اعتقاد من شفاف سازي نه تنها به نفع مردم و
هنرمندان است بلکه بيشتر از هر کس مسئوالن جشنواره از اين اتفاق بهره مي برند و اين
بيشتر به نفع آن ها است .کارگردان فيلم سينمايي «مزارشريف» خاطرنشان کرد :بودجه
هزينه شده در جشنواره فيلم فجر از اموال تک تک مردم است و ما نبايد نگاهي جناحي به آن
داشته باشيم .مطمئناً هر کس از هر جناحي در روشن شدن هزينه هاي صورت گرفته اتفاق
نظر دارد و از طرفي راجع به اتفاقاتي که در جشنواره رخ داده بايد افرادي که تخصص دارند
نظر بدهند .به عنوان مثال من دکوري را که در آخرين دوره جشنواره به کار گرفته شده بود
دکوري مناسب مي دانم اما چيزي که مشخص است اين دکور تفاوت چنداني با دکور سال
گذشته ندارد و بايد مشخص شود که چقدر هزينه صرف آن کرده اند.برزيده در ادامه اظهار
داشت :حتي اگر مسئوالن جشنواره از اسپانسر در برگزاري جشنواره استفاده کرده اند نيز
بايد صرفه جويي را مدنظر قرار دهند و عقل حکم مي کند که جشنواره به بهترين شکل و
با کمترين هزينه برگزار شود .ما بايد قبل از هر چيز مديري دلسوز و مورد اعتماد را انتخاب
کنيم و از او بخواهيم که مراسمي آبرومندانه با هزينه اي مناسب برگزار کند .مديران خوب و
منصف نيز در هزينه هايي که انجام داده اند بايد شفاف سازي کنند و اين به نفع کشور ،مردم
و مسئوالن است.حسين گيتي منتقد سينما نيز در اين زمينه گفت :در سال هاي گذشته
شاهد بوديم که گاه بيش از  ۶۰فيلم به جشنواره راه پيدا مي کردند که اين به خودي خود
اتفاقي غير قابل قبول بود اما در سال هاي اخير سعي بر اين بوده تا تعداد فيلم ها به حداقل
برسد که از نظر من مي تواند اتفاقي خوب باشد اما کم شدن فيلم ها احتماالت بسياري را به
وجود مي آورد که به خودي خود بسيار خطرناک است و امکان دارد سينماي ايران را متضرر
کند .يکي از خطراتي که اين اتفاق را شامل مي شود سفارش هايي است که ممکن است براي
هيئت انتخاب صورت بگيرد .به عنوان مثال در گزينش فيلم ها ممکن است با توجه به اينکه
تعداد آثار به  ۲۲عدد محدود شده تنها فيلم هاي دولتي يا فيلم هايي که کارگردان هاي آن
با دولت در تعامل باشد به جشنواره راه پيدا کنند .در اين صورت ممکن است سهم ناچيزي
از جشنواره فجر نصيب فيلم هايي که اليقش هستند شود .با توجه به تصميمي که مسئوالن

براي جشنواره فيلم فجر مبني بر محدود شدن تعداد آثار گرفته اند بايد هيئت انتخاب از
افراد منصف باشند و در غير اين صورت اين محدوديت به شدت به ضرر سينماي ايران تمام
خواهد شد.اين منتقد اظهار داشت :تغيير مکان برگزاري جشنواره بسيار باعث تأسف است.
برج ميالد به مکاني مناسب براي مهم ترين جشنواره سينمايي کشور تبديل شده است و
تصميمات جديد مبني بر جابه جايي کاخ جشنواره بسيار تأسف بار است .آقاي شمقدري
در زمان معاونت شان برج را به عنوان کاخ جشنواره در نظر گرفت و با توجه به اينکه هيچ
مکان مناسبي براي برگزاري جشنواره وجود ندارد کاخ بهترين مکان برگزاري است که همه
اقشار سينما مي توانند در آن حضور داشته باشند.وي افزود :با برگزاري جشنواره فيلم فجر
اصحاب رسانه ،منتقدان و سينماگران در برج ميالد جمع مي شدند و محفلي براي برقراري
ارتباط بين اهالي سينما به وجود مي آمد که اين محفل منجر به اتفاقات خوب در سينما
مي شد اما با جداسازي اهالي سينما از يکديگر با توجه به نگاه نادرستي که نسبت به اهالي
سينما ،منتقدان و اصحاب رسانه وجود دارد اين محفل بسيار ارزشمند از بين مي رود که به
خودي خود اتفاق بسيار تلخي است.گيتي در ادامه تصريح کرد :با جدا سازي بخش بين الملل
از بخش ملي هزينه هاي وحشتناک و مسئله سازي گريبانگير سينماي ايران شد و از آنجا که
فيلم هاي خوبي نيز در اين بخش از جشنواره حضور نداشتند اين همه هزينه به نظر من بي
دليل بود .اگر مسئوالن قصد دارند به جداسازي بخش بين الملل از بخش ملي ادامه دهند
حتماً بايد در انتخاب دبير و مسئوالن برگزاري اين جشنواره بيشتر توجه کنند و هزينه ها
نيز بايد کنترل شوند .متأسفانه در جشنواره فيلم فجر مديران اضافه و غير حرفه اي بسياري
وجود دارند که شايستگي سمتي که به آن ها داده شده را ندارند .ما منتقدان و اهالي رسانه هر
سال شاهد تبعيض بين اهالي سينما بوده ايم و با تغيير مکان برگزاري جشنواره و جداسازي
سينماگران از هم اين اتفاق بيش از پيش رخ خواهد داد.

يداهلل کابلي:

ارزش خوشنويسي از ياد
رفته است

»

نادر است و در کنار او سه بازيگر اصلي حضور دارند .در هر قسمت از اين مجموعه به فراخور
موضوع و داستان چهره هاي شناخته شده عرصه سينما ،تلويزيون ،موسيقي ،ورزش و ...به
عنوان بازيگر مهمان در کنار عروسک نادر حضور خواهند داشت و داستان و ماجرايي را براي
مخاطب روايت مي کنند.در خالصه داستان مجموعه عروسکي " سوغات جنگل" آمده است:
طي اتفاقي عجيب موجودي که نه کامال شبيه انسان است و نه حيوان ،وارد خانه خانواده اي
سه نفره مي شود و همين مسئله آغازگر ماجراهايي براي آن ها است ...ساير عوامل «سوغات
جنگل» عبارتند از :مجري طرح :علي عبدالرحمن /مدير توليد :مرتضي افضلي /مدير تصويربرداري:
رضا مقصودي /صدابردار :فرهاد امامي  /تدوين :مهشاد اميري و سهيال موسوي /جلوه هاي
ويژه :يونس محمدي/طراح صحنه و دکور  :امير بنايي  /طراح لباس :مهرنوش بلمه /طراح
گريم :حميد پور سيفي /آهنگساز :کيوان کيارس.

نگاه »

آزاده سهرابي
ي ها مشغول روزمرگي اقتصادي
هنرمند خوشنويس کشور گفت :اين روزها گالر 
و مديريت سليقه اي شدهاند و با وجود اين همه هنرمند ،اکثر گالريها دنبال افراد و
هنرمندان پولساز هستند.يداهلل کابلي خوشنويس پيشکسوت و برجسته درباره تاثير
انجمن خوشنويسان طي اين سال ها در حوزه خوشنويسي کشورمان اظهار داشت:
انجمن خوشنويسان ايران به عنوان يکي از بزرگترين کانون هاي فرهنگي کشور و
عضويت بيش از  ۳۶هزار هنرمند و هنرجو در مقاطع مختلف و جمع کثيري از استادان
کارآزموده و مدرسان مجرب و احداث  ۳۶۰شعبه در سراسر کشور اين فرصت را دارد
تا در جشنواره ها و رويدادهاي هنري فصلي متعدد ،فضاي تعامل و گسترش ارتباطات
فرهنگي هنري را با اعضاي خود و عالقه مندان اين عرصه فراهم کند .در اين مجموعه
هنرمندان جوان و پويا و خالق موفق مي شوند با رقابت هاي سازنده و با انگيزه هاي

م کنيم
نبايد اعتماد تماشاگر را به تئاتر ک 

اشاره:
برخي اهالي هنر معتقدند که نبايد ادبيات دراماتيک
و تئاتر را شوخي گرفت ،استفاده از سوپراستارهاي
سينما در تئاتر نوعي ساده انگاري و شوخي با هنر
ارزشمند تئاتر است اما عدهاي معتقدند که چرخ
هنرهاي نمايشي بايد بچرخد و گيشه هم جزئي از
اقتصاد تئاتر است! خبرگزاري فارس طي گزارشي
نوشت :يکي از چالشها و مباحث قابل تأملي که
اين روزها دامن تئاتر کشور را گرفته و نقطه نظرات
مختلفي درباره آن بين کارشناسان ،منتقدان و اهالي
تئاتر و مسئوالن اين حوزه مطرح ميشود ،حضور
سوپراستارهاي سينما در عرصه تئاتر است .هر چند
به تعبير خيليها سوپراستارهاي امروز سينما هم
زادگاهشان از تئاتر بوده و حق مسلم شان اين است
که در هر حوزهاي که بخواهند حضور داشته باشند
اما عدم مديريت يا شايد بي توجهي و همينطور ساير
مسائل باعث شده تا عدهاي از اهالي تئاتر احساس
خطر کرده و هنر تئاتر و به تعبيري شايد کيفيت
تئاتر را در معرض خطر ببيند .دراين زمينه مسائل و
مباحث مختلفي مطرح ميشود که تالش داريم در
اين گزارش به بخشي از اين مسائل بپردازيم؛
* سوپراستارهايي که از تئاتر آمدهاند:
نخستين نکته اين است که بررسي کنيم چه کساني از
بين اشخاصي که جزء سوپراستارهاي امروز سينماي
ما محسوب ميشوند  ،از تئاتر فعاليت خود را شروع
کردهاند .طبق آمار ،بسياري از بازيگران پيشکسوت
امروز سينماي ايران فعاليت هنري خود را از صحنههاي
تئاتر آغاز کرده و سپس جلوي دوربين تلويزيوني يا
سينما رفتهاند .بزرگان سينماي ايران از جمله عزت اهلل
انتظامي ،علي نصيريان ،محمدعلي کشاورز ،پروانه
معصومي ،گالب آدينه ،مرحوم داود رشيدي و حميده
خيرآبادي و جميله شيخي و بعد از آن سالها افرادي
چون گوهر خيرانديش ،پرويز پورحسيني ،حسن
پورشيرازي ،مسعود رايگان ،محمدرضا شريفي نيا،
رضا ژيان ،فرهاد آييش ،فرامرز قريبيان ،فاطمه
معتمدآريا ،آزيتا حاجيان ،عليرضا خمسه ،پرويز
پرستويي ،رويا نونهالي ،پانته آ بهرام ،سيما تيرانداز،
آتيال پسياني و بسياري ديگر هستند که فعاليتشان
را از تئاتر آغاز کردند.
از جمله تئاتريهاي موفق آن دوران همچنين ميتوان
به اکبرعبدي ،مرحوم خسروشکيبايي و ابوالفضل
پورعرب اشاره کرد که اينها در دوره جوانيشان از
بهترينهاي سينماي ايران بودند .افراد ديگري مثل
آزاده صمدي ،بهنوش بختياري ،ترانه عليدوستي،
نگار جواهريان ،بهاره رهنما ،هومن برق نورد ،مهدي
پاکدل ،امير جعفري ،هومن سيدي ،پيمان معادي،
پگاه آهنگراني ،نويد محمدزاده ،رضا عطاران ،ريما
رامين فر ،پانته آ پناهيها و بسياري ديگر نيز از
جمله تئاتريهاي خوبي هستند که االن نيز در اين
عرصه فعاليت ميکنند.
اما نکته مهم در اين گزارش اين است که بسياري از
همين افرادي که از تئاتر سربرآوردند و در سينما نام
و آوازهاي براي خود کسب کردند و حتي کساني که
اصال از تئاتر نيامدند و در سينما هستند به داليل
مختلف اين روزها به عرصه تئاتر دوباره رجعت
کردند البته خيلي از آنها فعاليت خود را در تمام
اين سالها در تئاتر قطع نکرده بودند و به دليل
شهرتشان تئاترهايشان نيز اسم و رسم دارد و به
تعبيري فروش خوبي هم دارد اما مسئله اين است
که حضور اين سوپراستارها در تئاتر امروز ميتواند
گوياي بالندگي تئاتر و چرخش وضعيت مالي تئاتر
کشور باشد يا عاملي براي بي کيفيت شدن کارها و
گيشهاي و تجارتي شدن آنها؟
* معايب و مزاياي حضور سوپراستارها در تئاتر:
اکبر زنجانپور ،پيشکسوت عرصه تئاتر معتقد است
که تئاتر امروز از معناي حقيقي اش خالي شده
است و حس و حال گذشته را ندارد .وي ميافزايد:
مسئله مهم اين است که عد ه اي امروز معتقدند
ن هاي نمايش پر است ،پس ما مشکلي نداريم.
سال 
درست است که شايد پر باشد اما آيا هنر مطلق رواج

دارد؟ تئاتر نبايد ضد انساني يا گيش ه اي شود .صرفاً
با چند چهره سينمايي و تلويزيوني ،تئاتر درست
ي ها پيشنهاد ميکنند که
نميشود .امروز خيل 
براي کار تئاتر از چهرهها استفاده کنيم.
ميکائيل شهرستاني بازيگر و کارگردان تئاتر ايران
نيز معتقد است که وضعيت تئاتر امروز خوب نيست
چرا که خيلي از کارها به داليل مختلف کيفيت الزم
را ندارند .تا مسئوالن وارد عرصه نشوند مشکالت
حل نميشود .پاي برخي افراد بايد از تئاتر بريده
شود .خيلي از چهرهها به تئاتر ميآيند ،البته حضور
برخيهايشان هم خوب است و از نظر من بد نيست
که بازيگر سينما به تئاتر بيايد به شرطي که اين
بازيگر براي خود تئاتر به عرصه آمده باشد و تجربه
اين کار را داشته باشد نه اينکه براي کسب درآمد
و فرار از بيکاري به اين عرصه بيايد!
يکي از مشکالت ديگري که اين روزها گريبان
تئاتر را گرفته باب شدن کنسرت ـ نمايشهايي

تئاتريهاست که توانايي پرداخت هزينههاي گزاف
سالنهاي تئاتري و حمايتهاي آنچناني را ندارند.
درنتيجه باعث سرخوردگي آنها ميشود.
حسين مسافر آستانه نيز ميگويد که اين نوع جذب
تماشاگر عامل نارضايتي براي خود تئاتر است .اينکه ما
از هر طريق غير اصولي با طرح چهرههاي محبوب مردم
و ترفندهاي ديگر مردم را به سالن تئاتر مي کشانيم،
ترسم اين است که مقطعي باشد و در دراز مدت به
تئاتر لطمه بزند و اعتماد تماشاگر را در دراز مدت
به تئاتر کمرنگکند.
وي در ادامه ميگويد که تنها مميزيام اين است
کاري که به صحنه ميرود اعتماد مردم را خراب
نکند .ما به اعتماد مردم براي تاثيرگذاري بيشتر
تئاتر نياز داريم .خط قرمز من اين است که با
دروغ و تبليغات غلط ،مردم را به چيزي نکشانيم
که آنچه ادعا کرديم نباشد و مردم پس بزنند .اين
بدترين جفا به تئاتر است که شايد مقطعي تماشاگر

استاد جمشيد مشايخي :نبايد ادبيات دراماتيک و تئاتر را شوخي
دانست .استفاده از سوپراستارهاي سينما نوعي ساده انگاري و شوخي
باهنرارزشمنديمانندتئاتراست.ايننگاهغيرحرفهايبهتئاترکشور
لطمههايجبرانناپذيريمي زند

»

اکبرزنجانپور،پيشکسوتعرصهتئاتر:تئاترامروزازمعنايحقيقياش
خالي شده است و حس و حال گذشته را ندارد .عد ه اي امروز معتقدند
نهاينمايشپراست،پسمامشکلينداريم.درستاستکهشايد
سال 
پر باشد اما آيا هنر مطلق رواج دارد؟ تئاتر نبايد ضد انساني يا گيش ه اي
شود.صرف ًا باچندچهرهسينماييوتلويزيوني،تئاتردرستنميشود

است که اين روزها حداقل در تهران زياد ميبينيم.
کنسرت  -نمايشهايي که با حضور چند موسيقيدان
يا خواننده مطرح و چند بازيگر چهره سينمايي و
تئاتري آوازهاي در سطح شهر تهران به هم زده و
فروش خوبي هم دارند.
برخي از اساتيد و کارشناسان تئاتر معتقدند که
اين کنسرت  -نمايشها به تئاتر ضربه زده و تئاتر
امروز را دچار معضل گيشه محوري ميکند .برخي
از اين کنسرت  -نمايشها بليتهايي بيش از 200
هزار تومان هم دارند و اين تازه قيمت رسمي آن
است و شايد در بازار سياه قيمت آنها بيش از
اين هم شود.
دکتر محمود عزيزي نيز درباره حضور سينماييها
در تئاتر ميگويد که شايد وجود اين هنرمندان،
گيشه را تغيير دهد اما به ضرر گروههاي جوان و

باال و ارائه آثاري درخشان تشويق شوند تا به مراتب باالتري برسند و همين موضوع به
رشد و توسعه هنر کمک مي کند .وي بيان داشت :در هفته خوشنويسي که هنرمندان
برجسته خوشنويسي که دستاوردهاي عملي و نظري خود را در در قالب آثار نمايشگاهي
و کارگاهي در معرض ديد عالقه مندان و مردم دوستدار هنر خوشنويسي قرار مي دهند،
فرصت بسيار مطلوبي براي ترويج و معرفي بيشتر هنر خوشنويسي است .همچنين انتخاب
هفته خوشنويسي يک رويکرد تازه براي گسترش بيشتر اين هنر در ميان جامعه و جلب
توجه مسئوالن فرهنگي هنري کشور است.اين پيشکسوت خوشنويسي در پاسخ به اين
پرسش که چرا در طول سال برپايي نمايشگاه هاي خوشنويسي در گالري ها کمرنگ
است و به جاي آن به هنر نقاشي خط پرداخته مي شود ،بيان کرد :يکي از مشکالتي
که در فضاي خوشنويسي کشور پيش آمده کمرنگ شدن توسعه اقتصادي هنر اصيل
خوشنويسي است .با آنکه همه اعتبار و قداست اين هنر مرهون شيوه هاي اصيل و سنتي
است اما اغلب فرصت ها و فضاهاي عرضه و تقاضا در اکسپوها و حراجي ها در داخل و
خارج از کشور به نقاشي خط اختصاص يافته و جالب اينکه حجم اين تالش و کوشش
و تبادالت در برابر دستاوردهاي هنر اصيل خوشنويسي بسيار ناچيز است و همه اين
مسائل موجب دلسردي و نااميدي هنرمندان خون جگرخورده شده است.کابلي ادامه
داد :االن در دورافتاده ترين نقاط کشور  -حتي شعبات مرزي  -ما شاهد بروز و ظهور
جوانان بسيار موفق و هنرآفريني هستيم که گاه در گمنامي در اين حوزه مشغول به
فعاليت هستند و حتي هنوز فرصت نيافته اند کمترين بهره اي از يک عمر تالش خود
داشته باشند و با نهايت بي توجهي مسئوالن امر در شهرهاي خود ،در عين محروميت
مادي و معنوي به خدمت مجاني تن در مي دهند .بنده توفيق داشته ام در چندين
دهه مسئوليت ارتباطات فرهنگي و نمايشگاه هاي انجمن را عهده دار باشم و کامال به
اين تنگناها واقف هستم .حمايت نکردن گالري ها از اين جوان ها جاي بسيار گاليه
دارد .اين روزها گالري ها مشغول روزمرگي اقتصادي و مديريت سليقه اي شده اند که
با وجود اين همه هنرمند ،اکثرا دنبال افراد و هنرمندان پول ساز هستند.
اين شکسته نويس گفت :بنده شاهد هستم هنرمنداني در اين اوضاع دشوار اقتصادي
تنها با ارتباطات و مديريت هاي سليقه اي و باندبازي ،بودجه هاي هنگفت فرهنگي و
هنري را چگونه تصاحب مي کنند ،در حالي که هنر مندان شايسته بسياري هستند
که به دليل بي ارتباطي از اين امکانات مالي کشور بي بهره مي مانند .بنده هيچ گاه
مخالف نقاشي خط و فعاليت هاي گرايشي متفاوت در عرصه هنر نيستم و اتفاقا اين
عرصه باعث شده است خوشنويسي ما رونق بيشتري به خود بگيرد و ما خوشحاليم در

جذب شده و پول بليت را بگيريم اما در درازمدت
تبعات منفي دارد.
مصطفي کوشکي مدير تئاتر مستقل نيز ميگويد :
حضور سوپراستارها زماني در تئاتر نگران کننده
است که برخي کارهاي بي کيفيت داشته باشند.
سلبريتيهايي براساس تعداد فالوئر براي بازي در
نمايشهاانتخابميشوند،حتيافراديکهازفشنشوها
يا خوانندهها به اين عرصه ميآيند .اينجاست که
خطر احساس ميشود.
اما در کنار همه اينها برخي نيز معتقدند که حضور
ستارگان سينما در نمايشهاي امروز عامل رونق تئاتر
شده است .حتي افرادي مثل پيمان شريعتي مدير
تئاتر شهر نيز معتقد است که با رونق گرفتن گيشهها
مردم نيز تماشاگران پروپا قرص تئاتر ميشوند و
اين چه اشکالي دارد؟

روزگاري که هنر خوشنويسي در رکود بود ،نقاشي خط زبان برون مرزي پيدا کرد اما
فراموش نکنيم قبل از اين دوره ،سنگ بناي پيدايش اعتبار خوشنويسي ايراني با رنج
به دست آمده و بسياري کسان در بسترسازي اين فرآيند نقش داشته اند که نبايد ناديده
گرفته شوند .اين هنرمند پيشکسوت با بيان اينکه هنر خوشنويسي ما در هر موزه اي
که کوچک ترين نشاني از تمدن و فرهنگ ايران دارد حضور دارد ،اظهار کرد :در چند
موزه اثري از نقاشي خط پيدا مي کنيد؟ نقاشي خط امروزه بيشتر به سبب اسپانسرها
و ارزشيابي کمپاني ها به رخ کشيده مي شود .باز هم مي گويم که بنده مخالف اين
هنر نيستم خصوصا با وجود هنرمنداني چون فرامرز پيل آرام و نصراهلل افجه اي و رضا
مافي که در اين عرصه نامدار هستند و هنوز هم بسياري دارند از توانمندي آنها تقليد
مي کنند ،اما اين بها دادن به نقاشي خط نبايد جلوي ديدگان ما براي بها دادن به هنر
خوشنويسي را بگيرد.کابلي با گاليه از مسئوالن هنري کشور گفت :من گمان مي کنم
امروزه هر موفقيتي در حوزه هنر کوشش و تالش شخصي هنرمندان است ،اما اگر انتظار
داريم حرکت هاي بلند و جهاني داشته باشيم بدون حمايت مسئوالن و عنايت آنها که
متوليان اصلي توسعه و ترويج هنر هستند نمي توان به صورت کالن ،راهبردي براي
هنر متصور شد .در واقع در حوزه بين المللي اين مسئوالن هستند که بايد راهکاري
داشته باشند.وي ادامه داد :محصول اين دوره خوشنويسي ما از دروازه هاي کشور عبور
مي کند و هنرمندان هم از اين حضور استقبال مي کنند و در جشنواره هاي خارج از
مرز حضور دارند اما در جشنواره هاي داخلي رغبت حضور ندارند که علتش اين است
که آنجا جوايزي که تعيين مي کنند  ۵۰هزار دالر و  ۱۰۰هزار دالر است و اينجا بايد
چانه بزنيم که جايزه يک سکه بهار آزادي به برندگان بدهند.
اين خوشنويس اظهار کرد :به هر حال اولين انگيزه حضور در هر جشنواره اي عالوه بر
مقام و ارزش معنوي آن ،جوايز آن است .تا چنين خألهايي را پر نکنيم واقعا راه به جايي
نمي بريم و هر چه در باب اهميت هنر نگارگري و خوشنويسي مي گوييم جز شعار نيست.
اين خوشنويس گفت :جشنواره ها عالي ترين فرصت براي رقابت هاي سازنده و بروز و
ظهور خالقيت هاي جوانان نخبه و پوياي هر رويداد هنري است و قطعا يکي از مولفه
هاي ترغيب و تهييج انگيزه هاي مثبت آنها بهره مندي از جوايز و دستاوردهاي مالي
است که بدان شوق و ذوق دارند و تا زماني که نسبت به ارتقاي اين امر در رقابت ها
توجه نکنيم هيچ راهکاري براي جذب نسل جوان نخواهيم داشت ،چراکه آنها در طول
سال ها تالش خود هيچ گاه نتوانسته اند بهره مالي کسب کنند و اين کوتاهي و بي
توجهي موجب دلسردي و رکود فعاليت هاي هنري خواهد شد.

حشمت آرميده بازيگر سينما ،تئاتر و تلويزيون هر
چند رونق اين روزهاي گيشههاي تئاتر را با اهميت
ميداند اما معتقد است که تئاتر نبايد به سمت بي
محتوايي برود و برخي سوپراستارها فقط به دنبال
کسب گيشه هستند.
در مقابل ،زهرا شايانفر کارگردان تئاتر نيز ميگويد
که با حضور سوپر استارها مخالف نيست چون در
فضاي تجاري تئاتر الجرم بايد منتظر هر اتفاقي براي
بردن در رقابت جذب مخاطب بود و اين بد نيست
و تا وقتي که تماشاگر ،تئاتر را بر اساس چهرهها
انتخاب کند اين مسئله وجود خواهد داشت .وي
ميافزايد :در همه دنيا هم همين اتفاق ميافتد.
بازار کار و چرخه مالي بايد وجود داشته باشد.
گروه ،کمپاني يا سالن خصوصي هم بايد بتواند
روي پاي خودش بايستد .به نظر من چون سينما
يک صنعت است و به جهان تجارت نزديک تر،
دست اندرکاران اين حوزه سريع تر بازار کار تئاتر را
در دست خواهند گرفت .زماني که يک تهيه کننده
ميتواند با  50ميليون که بخش کوچکي از سرمايه
الزم براي يک پروژه سينمايي است ،تهيه کننده
تئاتري بشود که دو برابر پولش را بر ميگرداند،
چرا اين کار را نکند؟ حاال تعدادي از بازيگران يا
عوامل و طراحان سينمايي هم باشند.
ليال بلوکات بازيگر سينما ،تئاتر و تلويزيون نيز
معتقد است برخي سوپراستارها از حضور در تئاتر
ميترسند ،چرا که قدرت آن را ندارند و برخي
بازيگران بياستعدادي در سينما داريم که فقط به
خاطر ظاهر و روابط ،کار ميکنند.
جمشيد مشايخي نيز در باره سابقه استفاده از
چهرههاي سرشناس سينما براي کمک به گيشه
تئاتر ،مي گويد :نمي خواهم نام ببرم ولي پيش از
انقالب اسالمي نيز يکي از سوپراستارهاي سينماي
کشور ،به تئاتر آمد اما مخاطب از بازي او استقبالي
نکرد .تا کسي سالها زحمت نکشيده باشد ،نمي تواند
از عهده ايفاي نقش در صحنه نمايش بر آيد.
اين هنرمند برجسته سينما و تئاتر کشور ميافزايد
که نبايد ادبيات دراماتيک و تئاتر را شوخي دانست.
به نظرم استفاده از سوپر استارهاي سينما نوعي ساده
انگاري و شوخي با هنر ارزشمندي مانند تئاتر است.
اين نگاه غير حرفه اي به تئاتر کشور لطمه هاي
جبران ناپذيري مي زند .درام نياز به تجزيه و
تحليل دارد .هنرپيشه بايد با تمرين و ممارست،
شناسنامه نقش را بيرون بياورد تا بتواند با آن
ارتباط برقرار کند.
براي بررسي جامع اين پديده و چرايي مهاجرت
سوپراستارها از سينما به تئاتر بايد از جنبههاي ديگري
مانند اقتصادي و ...نيز به اين موضوع نگاه کرد که در
گزارشهاي ديگري به آنها خواهيم پرداخت.

وي بيان کرد :امروزه بسياري از هنرمندان شايسته و استادان بزرگ در عرصه هاي
هنري کشور که با نقشي ستودني موجب رشد و خالقيت و تربيت نيروهاي دروني
جوانان ما هستند چه در تهران و چه در شهرستان ها در امور مالي زندگي روزمره
خود درمانده شده اند و هيچ گونه پشتوانه اي براي امرار معاش و آينده خود و خانواده
ندارند و اغلب براي مخارج تحصيل و تامين سالمت و بهداشت زندگي دچار معضالت
و مشکالت الينحل هستند ،آن هم در حالي که به بسياري از فضاهاي غير از فرهنگ و
هنر ،بودجه هاي کالني اختصاص مي يابد .مثال در سازمان هاي ورزشي کمي و کاستي
وجود ندارد .اين در حالي است که هنر خوشنويسي قرن هاست به عنوان يک هنر
معنوي نقشي سترگ در توسعه ادب و اخالق و فضيلت جامعه داشته و به عنوان يک
هنر قدسي بيش از هزار سال زينت بخش ابنيه تاريخي و مذهبي ما بوده است و هزاران
اثر بي بديل در قالب کتابت هاي فاخر و قرآن هاي مرصع در موزه هاي ايران و جهان
به يادگار مانده است.کابلي با طرح اين پرسش از مسئوالن که مزد اين شايستگي ها
کجاست و چه کسي بايد آن را پرداخت کند؟ گفت :متاسفم که بگويم کشورهاي عربي
حوزه خليج فارس همه دستاوردهاي هنري معاصر ما را چه از حيث ترغيب هنرمند و
چه از نظر خريد آثار به خود جذب کرده اند .کشور ما با پشتوانه غني اين هنر ،مظهر
هنر خوشنويسي جهان به شمار مي رود و ما مهد تمامي خطوط هستيم اما کشوري
مثل ترکيه با بودجه هاي بسيار ،مرکز مسابقات و جشنواره هاي جهاني خوشنويسي
شده است و ما در خواب هستيم و دست روي دست گذاشته ايم.
وي در پايان درباره اين موضوع که اين روزها به عنوان خوشنويس به جز تدريس و
تاليف آثار آموزشي و هنري که سال هاست به آن اشتغال دارد مشغول چه فعاليتي
است و آيا تصميم به برگزاري نمايشگاه دارد يا نه ،بيان کرد :خوشبختانه اخيرا به همت
و تالش شخصي خودم و همياري استاد محمد حيدري که از استادان پيشکسوت
شکسته نويس معاصر است ،به دنبال فراخواني که براي همه شکسته نويس ها داشتيم
نمايشگاهي با عنوان «سماع شکسته» در برج ميالد برپا کرديم که بي گمان بزرگترين
نمايشگاه دوران معاصر بود که با شرکت  ۱۴۱تن از هنر مندان و استادان اين قلم بر پا
شد و نمايش با شکوهي از دستاورد خالقه شکسته نويسي معاصر بود و تصميم داريم
اين رويداد را به صورت تقويمي برگزار کنيم ،اما بايد بگويم اين تالش ملي مثل همه
برنامه ها از هيچ حمايت مالي دولتي برخوردار نبود .بي مزد بود و منت هر خدمتي که
کردم /يا رب مباد کس را مخدوم بي عنايت.
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سينماي اميد ،دروغي بود که سال گذشته حجتاهلل ايوبي در مواجهه
با انتقادات فزاينده به سينماي تلخ و نااميدکننده ايران بر زبان جاري
کرد؛ وعدهاي که او و همکارانش حتي يک قدم هم براي نزديکشدن
به آن برنداشتند .وضعيت در دوره محمد مهدي حيدريان نيز به
همين منوال در حال ادامه پيدا کردن است .اگر ايوبي در ماههاي
پاياني دوره مديريتش از سينماي اميد ذکري به ميان ميآورد ،خلف
او ،حيدريان حتي از لفاظي در اين زمينه نيز پرهيز ميکند.
روزنامه جوان نوشت :آثار را ه يافته به سي و چهارمين جشنواره فيلم
کوتاه تهران نشان ميداد که تلخي ،بيهويتي ،تشتت مضموني و
ناتواني در خلق فيلمنامه و روايت و قصه همچنان در آثار فيلمسازان
جوان موج ميزند و سازمان سينمايي و انجمن سينماي جوان به
عنوان متولي فيلم کوتاه در کشور اص ً
ال به خودش زحمت هم ندادند
براي درمان اين بيماريهاي مزمن و کهنه چارهاي بينديشند .بگذريم
که موضوع انقالب اسالمي و اتفاقات و ابتالئات و اقتضائات اين روزها
و سالهاي قبل در اين عرصه اساساً در مضامين و دغدغههاي
فيلمسازان جوان محلي از اعراب ندارد.
* مضمون فقر؛ مسئله دامنگير فيلم کوتاه
همچنان فقر و فالکت ،جذابترين و محوري ترين مضمون آثار
فيلمسازان جوان است؛ موضوعي که البته نميتوان آن را کتمان
کرد و در چهار سال اخير و با روي کار آمدن دولت سرماي ه ساالر
و ليبرال مسلک يازدهم در کشور شدت بيشتري گرفته است ،اما
ناداني و ناتواني در پرداختن به موضوع فقر مسئلهاي است که
غيرقابل کتمان است .نابلدي در آثاري که مشکالت اقتصادي طبقه
محروم را دستمايه کار قرار دادهاند ،در فيلمها موج ميزند .يکي از
علتها حتماً اين است که فيلمسازان کاراکترها و قصههايي را که
خلق ميکنند ،دوست ندارند و آنها را صرفاً به عنوان ابزاري براي
مطرح شدن ميبينند.
براي همين است که در اغلب آثار حتي نميتوان يک قصه جذاب
و يک کاراکتر خوب پيدا کرد .علت ديگر اين مسئله اين است که
انجمن سينماي جوان و مؤسسات ديگر آموزش فيلمسازي در کشور
بخش مربوط به محتوا ،قصه ،کاراکتر ،هويت ملي و موضوعاتي از اين
دست را دستکم گرفتهاند و فيلمسازان را بيش از همه با تکنيک و
فرم آشنا ميکنند و بديهي است که از دل اين فرماليسم افراطي
عجينشده با رئاليسم بيمنطق آثار قابلتوجهي خلق نخواهد شد.
وقتي جشنواره فجر انقالب در رويکردي غيرعقالني به فيلمي چون
«ابد و يک روز»  9جايزه را با سخاوت هديه ميدهد و فيلمسازي
نوجوان را بر قله سينماي ايران مينشاند ،در واقع دارد براي يک
دهه به فيلمسازان اين مرز و بوم الگويي ارائه ميدهد که خالصي
از آن با يک سال و دو سال ميسر نميشود.
براي نمونه «شب تولد» ساخته اميد شمس ،حادثه و معما را محور
يک اثر رئاليستي قرار داده است ،اما چون اساساً قواعد ژانر را رعايت
نکرده و تنها خواسته به تقليد از سينماي اصغر فرهادي دست به
خلق حادثه بزند ،توفيقي نيافته است.
* خالقيتي که مرده!
فيلم «سس» ازتوران نجفي از اروميه به سبک آثار فوق رئاليستي
سهراب شهيد ثالث ساخته شده و به همان اندازه کشدار است؛
اثري که به دليل ضعف در کاراکترسازي حوصله سربر و بيروح از
کار درآمده است ،در واقع فيلمساز کمترين خالقيتي براي جذاب و
پرکشش کردن قصهاش انجام نداده است.
«دريازدگي» ساخته حميد اصالني هم تا حدودي سعي کردهاست
قصه سادهاش را جذاب روايت کند ،هر چند با اثري رو به جلو مواجه
نيستيم و مانند کارهاي ديگر به خودکشي يک پدر ختم ميشود.
«خروس ها» ساخته اميررضا جالليان از قزوين نيز فيلمسازي را
بيش از حد کاري آسان فرض کرده و براي خلق قصه و شخصيت
زحمتي به خود نداده است.

«جايي براي آرامش» ساخته جميل عامل صديقي از مشهد هم
تلخي و فقر را در بستر داستاني خيلي معمولي و بيش از حد
پيش پاافتاده روايت ميکند.
«ساعت  -چهار» ساخته عاطفه محرابي را نيز بايد اثري خالقانه
توصيف کرد که داستانش را برخالف روال آثار کوتاه با خالقيتهايي
عجين کرده است .اگرچه با داستاني درباره مرگ ،خودکشي و تنهايي
مواجهيم ،اما نمک کار و خالقيتهاي فرمي اثر منجر به خلق اثري
جذاب و بامزه شده که مخاطب را تا انتها با خود همراه ميکند.
محرابي ثابت کردهاست که ميتوان به موضوعات از زاويهاي ديگر
ورود کرد و زهر و تلخي بيحد و حصر قصه را گرفت.
«مادر مرده» اثر حامد نجابت را هم بايد فيلمي حوصله سربر،
متشتت ،بيروح و مرده محسوب کرد که کمترين خالقيتي در
آن ديده نميشود.
* خوشبيني غير معقول
ظاهرا ً دست اندرکاران برگزاري جشنواره معتقد بودند فيلم بد وجود
ي شد از جعبههاي
ندارد ،فيلم يا خوب است يا متوسط ،اين را م 
نظرسنجي تعبي ه شده در کنار سالنها فهميد که فقط دو جعبه وجود
داشت و نه بيشتر .اين ميتواند يک خوشبيني غيرمعقول قلمداد
شود .آثار ضعيف بخش عمدهاي از فيلمها را تشکيل ميدادند و اگر
اين ضعف کتمان شود ،نميتوان به بهبود اوضاع اميدوار بود.
رئاليسم افراطي همچنان غلبه بيحد و حصري در آثار راهيافته به
جشنواره فيلم کوتاه تهران داشت .اساساً سينماي جشنوارهاي و ميل به
ديده شدن به هر قيمت در جشنوارهها سمت و سوي آثار را به سمت
مضاميني برده که ابزاري بودن آنها را نميتوان انکار کرد.
اغلب داستانها و فيلمنامهها از انسجام دروني کافي برخوردار نبودند
و از ضعف مفرطي رنج ميبردند .خود جشنواره نيز به طور قطع
در اين باره مقصر بود .اينکه به چه آثاري جايزه داده شود ،خود
نقش غيرقابلانکاري در رويکردهاي آتي فيلمسازان دارد .هر قدر
که به آثار متفاوت و خالقانهتري روي خوش نشان داده شود ،در
گرايشهاي آينده نقشآفرين خواهد بود ،در اين باره نوع و جنس
چينش داوران نيز بيتأثير نيست ،اگر قرار است جشنواره فيلم
کوتاه الگوبخش باشد که حتماً هست ،پس رويکرد انجمن سينماي
جوان در چينش مهرههايش براي برگزاري اين جشنواره اهميت
زيادي پيدا ميکند.
براي سينماي اميد هر چند هيچوقت تعريف مشخصي ارائه نشد،
اما اين موضوع همچنان ميتواند مطالبهاي اساسي باشد ،اينکه
مرکزي چون انجمن سينماي جوان در سمت و سو دادن به مضامين
فيلم کوتاه نميتواند نقش داشته باشد يا ناتوان است ،موضوع قابل
تأملي است.
مديريت انجمن سينماي جوان همواره در حد مديريتي اجرايي
صرفاً جهت برگزاري خنثاي جشنوارهها تقليل پيدا کردهاست و
راهبردهايي که بتواند مباني فکري را ارتقا دهد ،ديده نميشود .اين
تلخي و نااميدي بيپايان در سينماي ايران بيترديد ريشه در ضعف
استراتژي مديراني دارد که هنوز علتهاي بيماري را نشناختهاند تا
بخواهند به درمان آن مبادرت کنند.

