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بیسرانجامی برخی از آثار تلویزیون

روزﻧﻪ آﺑﻰ

دورتر یا نزدیکتر؟ مسئله این است

 درهمآمیــزي نمایش و فیلم یا تئاتر و ســینما،
دارد تبدیــل به یک ژانر قوي در تئاتر ما ميشــود.
همزمــان دو نمایــش »تــروکاژ« ،کار محمدرضا
قليپــور و »نزدیــک و نزدیکتــر« ،از امیــر عطا
جوالیي ،با همیــن رویکرد ،ایــن روزها بر صحنه
رفتهانــد .این البته هم ميتواند مثبت و ســازنده
تلقي شــود و هم اینکه براي تئاتــر ما خطرآفرین
باشــد ،چون عالوهبــر وامگیري تئاتــر از بازیگران
ســینما که شــاهدش هســتیم و واکنشهایي را
هم از ســوي برخي بازیگران زحمتکشــیده تئاتر
برانگیختــه ،کمکم خود ســینما هم دارد خودش
را به تئاتر که هنر مســتقلي است تحمیل ميکند.
نمایش نزدیک و نزدیکتر ،نوشــته و کار امیر عطا
جوالیي که به اســتناد گفته خودش در بروشــور
نمایش ،با نگاهــي به رمان »نزدیکتر« ،نوشــته
پاتریک ماربر ،نویســنده شــهیر انگلیســي ،نوشته
شــده ،اما بهنوعي حدیث نفس خــود جوالیي و
انبوهي از دانشــجویان و اســتادان جوان رشــته
نمایش در دانشــگاهها و آموزشگاهها هم هست.
گروهي از دانشجویان ادبیات نمایشي با راهنمایي
یکي از استادانشان مشغول تمرین یک نمایشنامه
هســتند؛ اما به دلیل فقــدان روابــط حرفهاي و
مخدوششــدن مرزهاي روابط استاد و شاگردي،
کارشان نتیجهاي جز اضمحالل خود و استادشان
که بیماري کشندهاي هم دارد به همراه نميآورد.
عالوهبر نمایش سکانسهایي از برخي فیلمهاي
مهم ســینما که با موضوع نمایش در حال تمرین
همخوانــي و حکــم پیشدرآمد هر ســکانس را
دارند و این نخســتین جلوه تداخل ســینما و تئاتر
است ،در ســکانسهاي نخست نمایش ما شاهد
لحظــات نمایشــي کوتاهي هســتیم کــه از نظر
میزانســن و اجرا ،بیشتر شبیه ســکانسهاي یک
فیلم هســتند و نه صحنه یا پردههاي یک نمایش.
از ســوي دیگر نوع دیالوگنویسي و حتي بازیگري
این نمایش ،بهویژه در ســکانسهاي نخست نیز
متأثر از سینماســت؛ یعني نوعي دیالوگنویســي
و بازیگــري غیرنمایشــي که با تئاتــر تفاوتهاي
آشــکاري دارد .همانطور که در ســینما هرچقدر
وجه نمایشــي کمتر و به واقعیت نزدیکتر باشیم
آن فیلــم باورپذیرتر و الجــرم تأثیرگذارتر خواهد
بــود ،در تئاتــر برعکــس واقعیت بیشــتر جنبه
نمایشــي به خــود ميگیرد؛ یعني وقتــي ما روي
صحنــه با اســتفاده از چند عنصر یــا حتي بدون
آنها جهاني را به نمایش درميآوریم که تماشاگر
باید بهجاي جهان واقعــي آن را بپذیرد ،پس باید
نوع بازیگري و دیالوگنویســي و اجراي دیالوگها
هم با آن فضاي نمایشــي متناســب باشند ،اما در
ایــن جریان تازه که یــک نمونهاش همین نمایش
مورد بررسي است ،این تناســب بههم ميخورد.
دیالوگها به زمزمههاي زیرلبي تبدیل ميشــوند،
حرکات غیرنمایشي و معمولي ميشوند و خالصه
اینکه تماشــاگر در مرز بین سینما و تئاتر سرگردان
ميماند .البته نویســنده و کارگــردان این نمایش
آنقدر باهوش هســت که اجازه دهد از نیمه دوم
نمایش وجه تئاتري بر وجه ســینمایي غلبه کند.
در صحنــهاي مفصل که اســتاد در اوج ناامیدي

از عاقبت کار دانشــجویانش آنهــا را به باد انتقاد
ميگیرد ،شــاهد یکي از جذابترین سکانسهاي
نمایشــي در سالهاي اخیر هســتیم .دیالوگهاي
نغز و پرنکته و کنایه ،بهاضافه بیان واقعیتهایي
که در فضاهاي آموزشــي و هنري ما جریان دارند
و ازمیانرفتن مرزهــاي اخالقي به بهانه همدلي،
این صحنه را که ســرانجامش به مرگ زودهنگام
اســتاد ختم ميشــود پرقدرت کرده و تماشــاگر
بــا فصلي ناب از هنر تئاتر مواجه ميشــود .بازي
ایوب آقاخاني در نقش استاد ،بهویژه در سکانس
مورد اشــاره ،براي من کــه کار زیــادي از وي در
مقام بازیگــر ندیــدهام غافلگیرکننده بــود .خود
جوالیــي ،نگین یراقيفــرد ،مصطفي لطیفيخواه
و ســحر طاهرخاني هم در نقش دانشــجو موفق
هســتند و موفقتر هم ميبودند اگر کارگردان -و
البته نویســنده -در پردازش نقــش و تفاوتهاي
شخصیتيشان دقت بیشتري به کار ميبرد .هردو
دختر دانشــجو به لحاظ طراحي شخصیت شبیه
بــه هم از کار درآمدهاند .به قول ناصر تقوایي ،اگر
نقش خوب نوشته شده باشد ،بازیگر نميتواند بد
بــازي کند .اگر در بازي دو خانم این نمایش لختي
و لنگيهایي دیده ميشــود شــاید بــه این خاطر
است که نقشهایشان خیلي خوب نگاشته نشده
اســت .باوجوداین دیدن این نمایــش را به همه
دانشــجویان ،بهویژه دانشجویان رشتههاي هنري،
توصیــه ميکنم ،چون با دیدنش بخشهاي نهان
و آشکار وجود خود را روي صحنه خواهند دید.
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 ۵سال بالتکلیفی سرزمین کهن

نگاهي به نمایش »نزدیک و نزدیکتر«
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گروه هنر :پنج سال از آخرین بازیای که سریال »سرزمین
کهــن« به کارگردانی کمال تبریــزی روی آنتن تلویزیون
رفت ،میگذرد؛ ســریالی که فقط چند قسمت آن روی
آنتــن رفت و موجی از اعتراضات بختیاریها و البته ۷۰
نفر از نمایندگان همه اقوام ایرانی )ترک ،لر ،کرد ،بلوچ،
عرب و (...مجلس شورای اسالمی ،با بیانیهای خواستار
توقف توهینهای مکرر صداوســیما به مردم بختیاری
شــدند و همین اعتراضات باعث تعطیلشــدن سریال
و عذرخواهی صداوســیما و عوامل سریال شد .هرچند
بعــد از آن چندبــاری صحبت از اصــالح بخشهایی
از ســریال و پخش مجدد آن مطرح شــد ،اما بعد از آن
فیلمبرداری مجدد ســریال و نزدیکشــدن به احتمال
پخش این مجموعه در ســال  ۹۶بهنظر میرســید که
دیگر مانعی بر ســر راه پخشنشــدن این سریال باقی
نمانده باشــد .کمال تبریزی در نیمه تصویربرداری فاز
جدید سریال که قرار بر این شد با نام »سرزمین مادری«
روی آنتن برود ،به »شرق« گفت» :تغییر مدیریت سازمان
در اواخر ساخت فاز دو سریال ،باعث شد کار ما متوقف
شــود و اعالم شــد چیزی کــه در دوره قبــل بهعنوان
فیلمنامه تصویب شــده ،مورد تأیید آنها نیســت و باید
فیلمنامه را تغییر دهیم .همان زمان پیشنهاد ما این بود
که اجازه دهید روند فیلمبرداری ادامه داشــته باشــد و
تغییراتی که شــما مدنظر دارید ،به مرور در جلساتی که
برگزار میشــود با نویسنده فیلمنامه اعمال شود .طبعا
توقف پخش سریال هزینههای بسیاری به دنبال داشت،
بهطوریکه مجموعه هزینههایی که برای ســاخت فاز
یک و دو صرف شد ،درحالحاضر کفاف ساخت فاز سه
را نمیدهد و دو برابر هزینهای که سالها قبل پیشبینی
شده بود ،برای ساخت فاز سه نیاز است و ما همان زمان
این نکته را متذکر شدیم اما متأسفانه نپذیرفتند و گفتند
هزینهها را جبران میکنیــم .در مرحلهای که فاز یک را
آمادهســازی کردیم ،چیزی حدود صد دقیقه از این فاز
حذف شد و با حذف صد دقیقه پخش سریال آغاز شد.
متأسفانه به دلیل یک سوءتفاهم و اشکال تاریخیای که
مشــاور تاریخی پروژه به ما گوشزد نکرده بود ،پروژه به

دلیل اعتراض قوم بختیاری متوقف شــد .ســهم زیادی
از اعتــراض قوم بختیــاری به دلیــل صددقیقهای بود
که از ابتدا سانسور شــد و طبعا اگر سریال کامل پخش
میشــد ،این اســتنباط به وجود نمیآمد .با همه اینها
پخش فاز یک ســریال متوقف شــد و این توقف باعث
به تعلیقدرآمدن کل پروژه شــد .در مدتزمان بیش از
یک ســال تعطیلی این پروژه ،بسیاری از افرادی که با ما
همکاری میکردند ،جذب پروژههای دیگر شــدند و من
هم در این فاصله چند فیلم ســینمایی ساختم .بعد از
این مدت با تغییر مدیریت کل سازمان صداوسیما مجدد
به سراغ پروژه »سرزمین کهن« برگشتند و صحبتهایی
بــرای آغــاز کار صــورت گرفــت .البته حضــور آقای
پورمحمدی تأثیر بسیاری در آغاز مجدد این پروژه داشت.
خوشــبختانه با اقداماتی که در آن مقطع انجام دادیم،
تقریبا همه مدیران ردهباالی ســازمان مطمئن شــدند
صددقیقهای که سانســور شده بود ،بیدلیل بوده و باید
به مجموعه اضافه شــود .بنابراین بسیاری از حذفیاتی
که در فاز یک از سمت مدیران بر ما تحمیل شده بود ،به

سریال اضافه میشود و زمانی که دوباره سریال از ابتدا
پخش شود ،دیگر حذفیاتی نخواهد داشت«.
او در بخــش دیگــری از صحبتهایــش گفــت:
»درحقیقــت علت اصلی توقف ســریال همین بود که
ســعی داشــتند تاریخ را از جناحی که خودشان به آن
اعتقاد دارند ،روایت کنند .به اعتقاد من این روش جواب
نمیدهد و باید اجازه داد با وفاداری به تاریخ روزشــمار
انقــالب ،قصه را پیش ببریم .ما در این ســریال ســعی
کردیم تاریخ را به آن شــکلی که مورد تأیید همه است،
روایــت کنیــم و در برخی مقاطع تاریخــی که مقداری
نظرات مختلف وجود دارد ،تصمیم ما این شد که اساسا
موضوع را مطرح نکنیم یــا بهطورکلی به آن بپردازیم.
البته وقتی شما درباره شرایط اجتماعی -سیاسی مقطع
زمانی خاصی فیلم میســازید ،قطعــا این اختالفنظر
به وجــود میآید .بههرحال باید بپذیریم شــخصی که
بهعنوان کارگردان در تلویزیون کار میکند ،بهعنوان یک
انســان ،دارای جهانبینی خاصی است .منش و دیدگاه
خاص خودش را دارد و طبیعتا این دیدگاه با فیلمنامهای

شبکه خانگی رقیب
تلویزیون نیست
که در دست دارد و عواملی که با آنها همکاری میکند،
ترکیب میشود و نتیجه ،خروجی اثر حاصل فکر و نگاه
آنهاست» .سرزمین کهن« را اگر من بسازم ،به یک شکل
است و اگر شخص دیگری بسازد ،قطعا به شکل دیگری
خواهد بود .باید اجازه داد تا در تلویزیون انعکاس همه
افکار اجتماعی را ببینیم«.
 ۱۴مهــر  ۹۶طبــق وعده مدیــران تلویزیــون زمان
قطعی پخش سریال »ســرزمین مادری« نبود؛ سریالی
که با وجود پخش تیزرهایش باز هم روی آنتن ســینما
نرفت و همچنان در بالتکلیفی باقی ماند .همچنان که
از سوی عوامل و مدیران شــبکه سه زمانهای دیگری
برای پخش سریال عنوان میشد و از مشکالت فنی برای
به تعویقافتادن پخش آن صحبت میشــود .اما بعد از
گذشت یک ســال هنوز هم پخشنشدن این مجموعه
در تلویزیون عالمت سؤال بزرگی است.اما کمال تبریزی
در تازهترین گفتوگویش با ایسنا به مورد دیگری درباره
پخش این ســریال اشــاره کرده اســت .او در بخشی از
صحبتهایــش گفت» :دربــاره »ســرزمین کهن« هم
ظاهرا مدیران تلویزیون همچنان مشــغول رایزنی برای
پخش آن هستند! ولی بهنظر من نتیجه الزم را به دالیل
واضحی نخواهند گرفت و بهترین گزینه برای پخش این
سریال اســتثنایی در حوزه سیما ،شبکه نمایش خانگی
اســت که ســوءتفاهمات را برطرف میکند و پس از آن
فازهای دوم و سوم میتواند از سیما پخش شود و ادامه
پیدا کند«.
کمال تبریزی ســالها پیش با ساخت سریال »ابله«
شــبکه نمایــش خانگــی ر ا تجربه کــرد و پخش این
مجموعه بازتابهای متفاوتی داشت .اما بهنظر میرسد
با توجه به شناختهشــدن حوزه شبکه نمایش خانگی
بین مردم و اســتقبال از تولیــدات آن و البته فاصلهای
که رســانه ملی در این مدت با شــبکه نمایش خانگی
ایجاد کرده است ،بسیاری از تولیدکنندگان آثار را به این
سمت هدایت میکند .بااینحال باید دید چه سرنوشتی
در انتظار ســریالی است که سالها وقت و هزینه صرف
تولیدش شده است.

گفتوگو با کیوان کثیریان ،منتقد

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن »ﺳﺮزﻣﯿﻦﮐﻬﻦ« را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ
گروه هنر :پنج ســال از توقیف سریال »ســرزمین کهن« )سرزمین مادري( به
کارگردانی کمال تبریزي ميگذرد و حاال در پي پیشنهاد این فیلمساز براي پخش
این سریال ،با کیوان کثیریان ،منتقد ،درباره این قضیه گپ زدهایم که در ادامه
ميخوانید.
 نظرتان درباره پنج سال توقیف سریال سرزمین کهن چیست؟
به نظرم کاري که تولید شده؛ حاال چه در تلویزیون و حتي در سینما مراحل
قانوني را براي ساختهشــدن طي کرده و برایش هزینه شــده اســت؛ چه در
بخش دولتي و چه در بخش خصوصي .با توجه به ســرمایه کالني که صرف
ساخت سریال سرزمین مادري کمال تبریزي شده است و هر تولیدي که چنین
سرمایهاي شامل حالش شده باشد ،سرمایه ملي محسوب ميشود و باید برای
حفظ آن کوشید.
االن هم تا آنجایي که ميدانیم یك ســوءتفاهم در میان است و اگر مسئله
مهم بود که نباید تولیدش ادامه پیدا ميکرد .در این ســریال هنرمندان بسیار
شناختهشــده بازي کردهاند و بودجه کالني هم صرف تولیدش شده و چندان
منطقي نیســت که فقط براي یك ســوءتفاهم جلوي این سریال گرفته شود.
تلویزیون هم که دولتي اســت و اگر تهیهکننده ســرزمین مادري است با پول
مردم این کار را کرده و نميشــود نســبت به این پول بيتفــاوت بود .بنابراین
تلویزیون موظف است این سریال را حتما به سرانجام برساند.
 بنابراین به نفع مردم هم هست که این سریال را ببینند؟
این ســریال متعلق به مردم است و آدمهای بســیاري وقتشان را براي آن
گذاشتهاند و به لحاظ معنوي هم دوست دارند که کارشان دیده شود و پاسخ
و بازتاب زحمتشــان را ببینند .به نظرم به لحاظ محتوایي نیز محتوایش ملي
اســت .البته من هنوز سریال را ندیدهام ،اما بنابر شــنیدهها محتوایش هم از
رویکــرد ملي برخوردار اســت .بنابراین بنابــر هر نوع توجیه عقل ســلیم و
غیرسلیمي ،این پروژه که مرتبط با تاریخ معاصر ایران است ،باید دیده شود.
اگر این سریال مشکل داشت نباید تولیدش تا به آخر ادامه ميیافت و چون

گروه هنــر :علیرضا ســمیعآذر ،رئیس اســبق موزه
هنرهــای معاصر تهران ،معتقد اســت» :برخورد با
جاعالن آثار هنری ،بســیار مهم و ضروری است که
باید خیلی زودتر از اینها انجام میشــد ،ولی حاال که
انجام شده هم بسیار مغتنم است«.
او دربــاره نامه اخیر معاون هنــری وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی که درخصوص برخورد با آثار کپی انتشار
یافت ،گفت» :آرزو میکنم این اراده بهطور جدی از طرف
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد و مرکز هنرهای
تجسمی دنبال شــود .آرزو میکنم این قضیه به نتیجه
برســد ،چون اثرات مثبت آن خیلی فراتر از این است که
یک تعداد آثار جعلی از بازار هنر جمعآوری شــود .این
کار به هر هنرمندی احســاس امنیــت میدهد تا بداند
اثر هنری او عالوهبــر حمایتهای فرهنگی و معنوی از
طرف حاکمیت ،مورد حمایت حقوقی و قضائی هم قرار
دارد و بنابراین هنرمندان میتوانند با فراغبال بیشــتری
به آفرینش هنــری بپردازند .این موضــوع اعتبار هنر را
بــاال میبرد و کمک میکند که مــا از این پس فکر کنیم
آفرینش هنری ،یک محصول مطمئن است که از حقوق
مالکیت معنوی به طور کامل برخوردار است«.
او گفــت» :درحالحاضر عالوهبر شــخص کپیکار،
اشخاص دیگری هم هســتند که مبادرت به فروش آثار
تقلبــی میکنند و گاه حتی اســناد جعلــی را هم با آن
اثر همراه میکنند .اکنون این دو دســته از افراد آزادانه،
بــدون هیچگونه نگرانــی و تقریبا با امنیــت کار خود را
انجام میدهند .حتــی گاهی که عدهای متوجه کار آنها

در آن یك جمله گفته شــده که براي برخي سوءتفاهمبرانگیز است ،آنها هم
برایش عذرخواهي کردهاند و اگر چندســال هم جلوي پخشــش را گرفتهاند
خود این ميتواند یك تنبیه باشــد ،اما بهخاطر یك جمله که سرمایه کالن را
دور نميریزند .بنابراین هیچ دلیلي براي پخشنشــدنش نیست و اگر االن هم
دیالوگهایي اشکال دارند ،اینها هم قابل رفعشدن هستند.
 درباره نظر کمال تبریزي که آرزوي پخش آن از شبکه خانگي را کردهاند
چه نظري دارید؟
اینکه کمال تبریزي آرزو کرده است که سریال سرزمین کهن از شبکه خانگي
پخش شــود یا درکل بنابر اطالعاتي که دارنــد ناامید از پخش آن از تلویزیون
شــدهاند یا اینکه این در حد یك آرزوســت که بهتر از توقیفماندنش اســت.
بههرحال پیشنهاد او هم این است که به هر شکلي این سریال به نمایش درآید
و دیده شود .باز هم تأکید ميکنم که هیچ دلیلي براي پخشنشدنش نیست.
 بنابراین زمینه پخشش باید در تلویزیون فراهم شود؟
بــه نظرم یك جمله یك قــوم را هیچگاه تخریب نميکنــد و حتي اتفاق
خاصي نیفتاده است و قتلي هم نشده و ميدانیم که قتل هم قابل حلوفصل
هست .در میان تولیدات انبوه تلویزیون و سینما چنین اشتباهي عادي است و

نميتوان بهخاطر آن کل کار را نادیده انگاشت .به خاطر یك دستمال نميشود
قیصریه را به آتش کشید .باید تکلیف این سرمایه مادي و معنوي معلوم شود
و اگــر چشــمها را روي این حقیقت باز و منطق را بــر آن حاکم کنیم؛ چه در
مورد مدیران تلویزیون و چه در مورد مسئوالن ميشود گفت که آنها هم باید
رضایت بدهند به پخش این سریال که درواقع هیچ مشکلي ندارد.
 آیا صداوســیما ميتواند براي پیشــگیري از این مقوالت سازوکاري را
تدبیر کند؟
صداوسیما همواره طوري عمل کرده که انگار در آنجا تدبیر کمرنگ است.
اگر تدبیر بود که قضیه به اینجا نميرســید و در همان ابتدا که برخي اعتراض
کردند ،خیلي منطقي با همان عذرخواهي ميشــد مسئله را حلوفصل کرد،
چون بعد از اعتراضها تولید ســریال سرزمین کهن ادامه یافت و این بهخاطر
این نبود که بخواهند از آن به شــکل دکور اســتفاده کنند ،بلکه هدف پخش
آن بوده اســت .ایــن دیگر توجیهي الزم نــدارد و تلویزیــون معموال بهجاي
رفع بحرانها خودش از هیچي بحران ميســازد .االن هم هیچگونه برخورد
منطقيای از آن دوستان متصور نیست.
 آیا پخش خانگي ميتواند جایگزیني براي جبران این قضیه باشد؟
نــه ،پخش خانگي نميتوانــد جبرانکننده آن چیزي باشــد که از پخش
ســرزمین کهن از تلویزیون انتظــار ميرود .اول اینکه تلویزیــون آنقدري که
ميتواند به لحاظ جذب آگهي درآمدزایي کند ،از فروش ديويدي به آن رقم
نخواهد رسید .از سوي دیگر در تلویزیون مخاطبان بیشتري سریال را خواهند
دید که فکر ميکنم ارزش سریال هم به یافتن مخاطبان بیشتر است.
 نکته پایاني؟
بههرحال بهتر اســت که تلویزیون ما آن را پخش کند تا اینکه شبکههاي
ماهوارهاي بخواهند آن را بارها پخش کنند .در پایان هم یادآور ميشــوم که
ســریال سرزمین کهن بهتر اســت از تلویزیون پخش شــود و اگر مشکل چیز
دیگري اســت اعالم عمومي شــود و به هر طریق قضیه براي مردم آشکار و
حلوفصل شود.

پیشنهاد کاربردی علیرضا سمیعآذر درباره برخورد با آثار کپی

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﻪ آﺛﺎر ﺗﻘﻠﺒﻰ
میشــوند ،این افــراد هیچ هراس و
اضطرابی به خودشان راه نمیدهند،
چــون میدانند پیگیری قانونی برای
مقابله با آنها صورت نخواهد گرفت.
به نظــرم باید قبــل از هــر چیز به
افــرادی که آثار کپی را تولید و توزیع
میکنند ،رسیدگی شود و مورد پیگرد
قانونی قــرار بگیرنــد« .مدیر حراج
تهران خاطرنشــان کــرد» :بهترین و
اصولیتریــن راهکار مقابله با جعل
آثار هنری ،برخورد حقوقی و قضائی
اســت .بدترین برخورد هم این است که ما در یک بحث
فنی و کارشناسی بیپایان با یکدیگر درگیر شویم و بر سر
اصلبــودن یا نبودن برخی آثار ،مدام بحث کنیم ،زیرا در
زمان بحــث ما ،آنها در امنیت کامل بــه تولید و فروش
آثار جعلی ادامه میدهند .بنابراین باید برخورد حقوقی
و قضائــی با هدف یافتن جاعــالن و اعمال قانون با آنها
صورت بگیرد تا ما شــاهد ازبینرفتن جعل آثار باشیم یا
دستکم آن را به حداقل ممکن برسانیم«.
ســمیعآذر تأکید کرد» :راه شناخت آثار جعلی بسیار
ســاده اســت :آثار تقلبی که در بازار هستند ،همه از یک
ویژگی مشــترک برخوردارند و آن این اســت که »هویت

خریداران قبلی آنها روشن نیست«.
ممکن اســت آثــار جعلــی حتی
مورد بررســی یک کارشــناس هم
قرار گرفته باشــند ،امــا چون جعل
اثر اســتادانه صورت گرفته اســت،
کارشناس نتوانسته جعلیبودن آن
را تشــخیص بدهد ،اما وقتی شما از
فروشنده میپرسید که آن را از کجا
آورده اســت ،پاسخ روشــنی ندارد.
کافی است از هر کســی که یک اثر
مشکوک به جعل دارد ،بخواهیم که
خریداران قبلی این اثر را معرفی کند و بگوید اثر را از چه
کسی و کجا خریده .این یک کار کارشناسی نیست ،بلکه
یک تجسس آگاهی اســت که به نظر من باید به پروسه
پیگــرد حقوقی و قضائی اضافه شــود و البته اینجا پای
نیروی انتظامی هم احتماال به میان میآید .یادمان نرود
که آثار جعلی آثار گرانی هســتند و کسی یک اثر ارزان را
کپی نمیکند ،بلکه آثار بسیار گران از هنرمندان سرشناس
کپی میشــوند« .نویســنده کتاب »انقــالب مفهومی«
توضیح داد» :این کاری است که در همهجای دنیا انجام
میشود؛ یعنی شــما وقتی به حراجهای بزرگ دنیا مثل
کریســتیز و ســاتبیز مراجعه کرده و اثری ارائه میدهید،

آنها بهطور طبیعی از شما میخواهند پیشینه و تاریخچه
اثــر را ارائه کنید؛ یعنی بگویید این اثر قبال متعلق به چه
کسی بوده و صاحب قبلی هم آن را از چه کسی خریده
اســت .تاریخچه اثر به همین شکل باید تجسس شود تا
در نهایت به خود هنرمند برسیم«.
او یادآور شــد» :در کشورهای پیشــرفته ،این آگاهی
وجود دارد که تا ندانند یک اثر متعلق به چه کسی است،
آن را نمیخرنــد .قاعدتا همــه میدانند آثاری که بدون
شناســنامه و پیشــینه ،برای فروش عرضه میشوند ،دو
حالت ممکن اســت داشته باشند :یا جعلی است ،چون
معلوم نیســت از کجا آمده یا اگر اصل اســت ،احتماال
از جایی دزدیده شــده و درهرحال شما میتوانید به هر
دادگاهی شکایت کنید و حقتان را بگیرید«.
ســمیعآذر در پایــان تأکید کــرد» :بایــد از اثر هنری
حمایت قانونی انجام شود؛ هم بهخاطر حراست از هنر
و نامهای بزرگ که اعتبار ملی یک کشــور هستند و هم
بهخاطر امنیت اقتصادی که هرگونه سوءاستفاده ممکن
است ســرمایه افرادی را به مخاطره بیندازد .بههرحال
پول قابلتوجهی به اسم خریداری و گردآوری آثار هنری
مبادله میشــود و هرگونه عدم ســالمت در این زمینه،
عالوهبر تبعــات فرهنگی ،عوارض اقتصــادی هم دارد
و امنیــت ســرمایهگذاری را هم به مخاطــره میاندازد،
بنابراین صرفا وظیفه وزارت فرهنگ یک کشور نیست که
به حقوق آثار هنری رسیدگی کند ،بلکه وظیفه دستگاه
قضائی آن کشــور اســت کــه از یک ســرمایه فرهنگی
اقتصادی حراست کند«.

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻔﯿﻔﻪ
ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
 گمان نمیکنم سازمان صداوسیما رویکرد ثابتی
را درباره شــبکه نمایش خانگی اعالم کرده باشد.
اینکه اساســا این حوزه را به رســمیت میشناسد،
شبکه نمایش خانگی را رقیب قلمداد میکند یا آن
را رســانه و امکانی جدید برای مخاطب میداند؟
اما به این پرسش که آیا این دو حوزه رقیب یکدیگر
هستند یا خیر هم میتوان از زوایای مختلفی نگاه
کرد .اگر رقابت اینطور تعریف شــود که یکی قرار
است چالشی برای دیگری قلمداد شود ،به نظر من
قطعا این دو حوزه رقیب هم نیستند.
نمایش خانگی و تلویزیــون هرکدام وظایف،
رویکــرد و هدفهــای خاص خودشــان را دنبال
میکننــد .در همهجــای دنیــا هــم شــبکههای
تلویزیونــی بــا شــبکههای خصوصی یــا کابلی
تعاریــف و وظایف مجزایی دارنــد .اما در نهایت
همه اینها در کنار هم هســتند و امکاناتی هستند
برای شــهروندان که از تنــوع برنامهها در تمامی
این شــبکهها برخوردار شــود .اما در پاسخ به این
پرســش که آیا شبکه نمایش خانگی اساسا مسیر
درســتی را طی میکند یا خیــر ،باید بگویم زمانی
میتوانیــم بگوییم که جریانی مســیر درســتی را
طی میکند که از ابتدا آن مســیر درســت تعریف
و ترسیم شــده باشد .طبعا برای شــبکه نمایش
خانگی از ابتدا تعریف و مســیر مشــخصی تعیین
نشده بود .خود مسیری که در چند سال اخیر طی
شده تا حدودی ما را با بایدها و نبایدهای این حوزه
آشنا کرده است .در این مدت برخی آثار این حوزه
بســیار موفق بودند ،برخــی ناموفق بودند ،برخی
هم برخالف پیشبینی اولیه نتوانســتند انتظارات
را برآورده کنند .از طرفــی نبود قانون کپیرایت و
کپی و دانلودهــای غیرقانونی تولیدات هم ضربه
بزرگی به این حوزه وارد کرد .با همه اینها شــبکه
نمایش خانگی مســیرش را طی میکند و اکنون
تقریبــا به یک ثبات رســیده اســت .درحالحاضر
جایگاه تهیهکننده ،ســرمایهگذار و کارگردان در آن
مشخص است.
شبکه نمایش خانگی دستورالعملهای خاص
خــودش را تدوین کرده و با این شــرایط تنشهای
کمتری در این حوزه شــاهد خواهیم بود .من آینده
خوبــی را برای شــبکه نمایش خانگــی میبینم.
عــالوه بــر این الزم اســت همــه فعــاالن حوزه
فیلمســازی دستبهدســت هم بدهیــم و از این
فضای فرهنگی مراقبت کنیم که مســیر درستی را
طی کند و ارتباطش با مخاطب بیشازپیش شود.

زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻓﯿﺮوزهاى

۴سینماگر ایرانی
در جشنواره مؤسسه فیلم آمریکا
 ســه فیلم بلند و یک فیلم کوتاه از ساختههای
ســینماگران ایرانــی در بخشهــای مختلــف
سیودومین جشــنواره فیلم مؤسسه فیلم آمریکا
) (AFIروی پرده میروند.
فیلــم کوتــاه »تاریکی« ،به کارگردانی ســعید
جعفریــان و تهیهکنندگــی رامبــد جــوان ،در
ادامــه حضورهای موفق خود در جشــنوارههای
بینالمللی اینبار به بخش مســابقه سیودومین
دوره جشــنواره فیلم  AFIآمریــکا راه یافت که از
جمله بزرگترین جشنوارههای آمریکاست و گفته
میشــود یکی از مهمترین جشنوارههای فیلم در
جهان به شــمار میآیــد که مورد تأییــد آکادمی
اسکار نیز هست.
این فیلم کوتــاه که اولین نمایش جهانی خود
را در بخش رقابتی فیلمهای کوتاه جشــنواره کن
تجربــه کرد و پــس از آن به جشــنواره تورنتو نیز
دعوت شد ،در صورت کســب جایزه بزرگ بخش
مسابقه فیلم کوتاه جشنواره مؤسسه فیلم آمریکا،
جــواز حضور در رقابتهای اســکار را به دســت
خواهد آورد .سال گذشــته فیلم کوتاه »نگاه« ،به
کارگردانی فرنوش صمدی ،این جایزه را از آن خود
کرده بود.
امــا در بخــش ســینمای جهــان جشــنواره
مؤسســه فیلم آمریــکاُ ۳» ،رخ« ،بــه کارگردانی
جعفر پناهی و »خوک« ،ســاخته »مانی حقیقی«
روی پــرده میروند و فیلم اســپانیاییزبان »همه
میداننــد« ،جدیدترین ســاخته اصغــر فرهادی
نیــز میهمان بخش نمایشهای ویــژه این رویداد
سینمایی است.
فیلــم »ُ ۳رخ« و »همه میداننــد« در بخش
رقابتی جشــنواره فیلم کن  ۲۰۱۸بــرای اولینبار
رونمایی شدند؛ جایی که ساخته فرهادی بهعنوان
فیلــم افتتاحیــه روی پرده رفــت .فیلم »خوک«
از مانی حقیقــی نیز اولین نمایــش جهانی خود
را در بخش رقابتی جشــنواره فیلــم برلین ۲۰۱۸
تجربه کرد.
سیودومین دوره جشنواره فیلم مؤسسه فیلم
آمریــکا ) (AFIاز تاریخ  ۸تــا  ۱۵نوامبر ) ۱۷تا ۲۴
آبان( در لسآنجلس آمریکا برگزار خواهد شد.

