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تالش دوباره برای کاهش
هزینههای فارابی

درخواست بزرگان در گرامیداشت هفته تئاتر

گروه هنــر :علیرضــا تابش
گفــت» :نســبت هزینههــای
پشتیبانی بنیاد سینمایی فارابی
به اعتبارات حمایت از سینما در
سال » ۹۷نسبت سی به هفتاد«
بود و تــالش خواهیم کرد تا این نســبت )هزینههای
پشتیبانی( در سال  ۹۸همچنان کاهش داشته باشد«.
پس از اعالم رســمی بودجههای ســینمایی در سال
پیشرو ،مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درپی پیگیری
ایســنا مبنیبر بودجههای اعالمشده برای این بنیاد و
بازگشت جشنوارههای فیلم فجر به این بنیاد نوشتاری
را اختصاصی در اختیار ایســنا گذاشت که در آن آمده
اســت» :همه ســاله مؤسسات ســینمایی با سازمان
ســینمایی تفاهمنامهای امضا میکننــد که بهتازگی
مفاد آن برای نخســتینبار به صورت شــفاف توسط
سازمان سینمایی در آغاز ســال منتشر شد .بر اساس
مفاد تفاهمنامه فیمابین ســازمان سینمایی و بنیاد،
مشخص است که در سال  ۱۳۹۸بنیاد سینمایی فارابی
چه رویکردها و مأموریتهایی را دنبال و اجرا میکند.
یکی از آن بندها ،پشتیبانی از جشنوارههای فیلم فجر
و فیلم کودک و نوجوان است ،سیاستگذاری و اجرای
جشــنوارهها زیر نظر سازمان سینمایی انجام میشود
و پشتیبانی از جشــنوارههای فجر و کودک بهصورت
متمرکــز در بنیاد ســینمایی فارابی انجام میشــود.
البتــه مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی در شــورای
سیاستگذاری این جشــنوارهها عضویت و همکاری
دارد« .مدیرعامــل بنیاد ســینمایی فارابی در بخش
دیگری از این نوشتارش آورده است» :طبق برنامهریزی
انجامشده در چهار سال گذشته بنیاد سینمایی فارابی
با انحالل یک معاونت )معاونت پشــتیبانی تولید( و
برونســپاری خدمات و فعالیتهای حوزه تجهیزات
سینمایی به پروژههای تولیدی ،از تصدیگری فاصله
گرفت و در حوزه نیروی انسانی چابکسازی و ارتقای
دانش همکاران را در دستور کار قرار داد؛ بهطوریکه
در چهار ســال اخیر با برنامهریزی انجامشده نزدیک
بــه  ۷۰نفر از کارکنان این بنیاد ،بازخرید یا بازنشســته
شــدهاند و تجهیزات فنی این بنیاد بــا هدف کاهش
تصدیگری تعییــن تکلیف شــد« .علیرضا تابش در
بخش پایانی با اشــاره به بودجه اعالمشــده ،نوشت:
»نسبت هزینههای پشتیبانی بنیاد به اعتبارات حمایت
از ســینما ،در سال » ۹۷نسبت ســی به هفتاد« بود و
تالش خواهیم کرد تا این نسبت )هزینههای پشتیبانی(
در سال  ۹۸همچنان کاهش داشته باشد .طرح جامع
ســینمای ایران به عنوان یک سند ،چشمانداز  ۱۰ساله
صنعت ســینما را ترســیم میکند و دارای  ۱۰راهبرد
اساســی اســت .یکی از این راهبردهای مهم در این
چشــمانداز »نهضت تولید محتــوا« و »توجه ویژه به
بازارهای داخلی و بینالمللی ســینما« است ،لذا در
ســال جاری و در ادامه روندهای گذشــته؛ تقویت و
خصوصی خالق در حوزه تولید
توانمندسازی بخش
ِ
و بازار ،رویکرد جدی بنیاد ســینمایی فارابی اســت و
بنیاد با حمایت از تأسیس مرکز نوآوری و شتابدهی
ســینمای ایران تمام تالش خــود را به عنوان »حلقه
واســط بخش خصوصی و دولت« جهت گســترش
نهضت تولید محتوا و تسهیل و آمادهسازی زیستبوم
کسبوکارهای نوین در سینما انجام خواهد داد.
طبــق برآوردها انــدازه فعلی بازار ســینمای
ایران در بهترین حالت  ۲۵درصد اســت و با پیوند
ســینما با صنایع مجاور و همینطور شــتابدهی
پروژههای ســینمایی ،بیتردید این سهم افزایش
قابل توجهی خواهد یافت« .بنیاد سینمایی فارابی
 ۶۰میلیارد و  ۲۴۶میلیون تومان و در بخش هزینه
پشتیبانی هشــت میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان در
سال  ۹۸بودجه گرفته است.

کمکهای بالعوض و تسهیالت به
هنرمندان آسیبدیده از سیل
 گروه هنــر» :مدیرعامل صندوق اعتبــاری هنر در
جمع اهالی فرهنگ ،هنر و رسانه استان لرستان گفت:
»بــا مســاعدت ویژه وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی
کمکهــای بالعــوض و تســهیالت بــه هنرمنــدان
آســیبدیده از ســیل تعلق میگیرد« .سیدحســین
ســیدزاده روز دوشــنبه در نشست رســانه ای استان
لرســتان گفت» :در سال  ۹۷با مدیریت صحیح منابع
و توزیع عادالنه آن ســعی کردیــم رضایت و اعتماد
اصحاب فرهنگ ،هنر و رســانه را به دست بیاوریم«.
ســیدزاده با اشــاره به خســارتهای ناشــی از سیل
در برخــی نقــاط کشــور از جمله اســتان لرســتان
گفــت »:تســهیالت و کمــک بالعــوض بــه تمــام
هنرمنــدان عضو صنــدوق اعتباری هنر که در ســیل
اخیــر لرســتان آســیب دیدهانــد ،تعلــق میگیرد.
لرســتان ،پانزدهمین اســتانی اســت که به آن سفر
کردهایــم .متأســفانه خســارتهای مــادی و روحی
و روانــی بســیاری بــر مناطق ســیلزده وارد شــده
اســت.با توجــه به منابــع محدود تــالش کردیم به
وعدههای خــود عمل کنیم؛ برای مثال در ســال ۹۷
بیش از حدود  ۱۲میلیــارد تومان به بانکهای عامل
معرفی اهالــی فرهنگ ،هنر و رســانه داشــتهایم«.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنــر افزود» :بیش از ۷۰
هزار نفر عضو صندوق اعتباری هنر هستند ،از این میان
 ۳۲هزار نفر به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند
که  ۲۲هــزار نفر آنها بیمه درمان تکمیلی نیز دارند«.
سیدزاده در پایان تأکید کرد» :یکی از مهمترین اهداف
ما در سال  ۹۸شناســایی و شنیدن صدای هنرمندان
بــا همراهــی اهالی فرهنگ ،هنر و رســانه اســت«.

بازگشت بیضایي به ایران

تعیینتکلیف »نود« و »برنده باش«

آزمون بزرگ شوراي نظارت بر عملکرد صداوسیما
ﻓﺮاﻧﮏ آرﺗﺎ
روز گذشــته شــوراي نظارت بر عملکرد صداوسیما
درباره دو موضوع مهم؛ یعني تعیینتکلیف برنامههاي
تلویزیونــي »برنده باش« و »نود« تشــکیل جلســه داد.
از مدتهــا قبل و بهخصــوص از زمــان تغییر مدیریت
شــبکه ســوم ســیما ،انتقادات زیادي به نحوه مدیریت
این شــبکه شده اســت که درنهایت با اظهارنظر رسمي
مقام معظم رهبري و آیتاﷲ مکارمشیرازي علیه مدل
بختآزمایيهایي مانند روبیکا و  ...بر برخي از برنامههاي
صداوســیما بهمثابــه اسپانســرهاي پشــتصحنهاي،
انتقادات شــکل جديتري به خود گرفــت .همواره به
تجربه ثابت شــده که اغلب مدیران رسانه ملي ،خود را
در برابــر افکار عمومي چندان پاســخگو نميدانند و اگر
زماني موضوعي شــکل حاد به خود بگیرد ،تنها در حد
انتشار بیانیه یا جوابیه از سوي روابطعمومي پاسخهاي
کلي ارائه ميدهند که درنهایت راه هرگونه گفتوگوي
دوطرفه با رســانههاي منتقد را ميبندد! به همین دلیل
ورود شــوراي نظــارت بــر عملکرد صداوســیما به این
موضوع ،آزمون بزرگي محســوب ميشــود تــا مدیران
صداوســیما را به طور رسمي به تمکین در برابر قانون و
افکار عمومي وادار کند .چنین ظرفیتي به شــکل قانوني
اساسي در قانون اساسي تصریح شده و طبق اصل ۱۷۵
قانون اساسي و بنا بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،چنین تلنگري الزامي است.
نکته جالب این اســت کــه برنامهاي ماننــد »برنده
باش« با مجريگري محمدرضا گلزار قرار بود برگ برنده
مدیریت شبکه سوم شود تا بتواند با خیال راحت برنامه
»نود« را کنار بگذارد و از دست عادل فردوسيپور راحت
شــود! علي فروغي هیچگاه به طور رسمي درباره دالیل
حذف برنامه نود به افکار عمومي پاســخ قانعکنندهاي
نداده اســت! اما با دعوت از محمدرضا گلزار که اغلب
فیلمهایش در این ســالها با شکســت تجاري مواجه
شده ،خواســت مدیریت خود را به رخ بکشد ،اما ظاهرا
نميدانســت که علنيکردن تقلب نظرســنجي برنامه
»نود« که همواره جزء اولینهاي مردم بود ،از سوي وزیر
ارتباطات ،دچار بحران ميشود .تا اینکه کار به جایي رسید

که از مراجع عظام درباره ساختار اپلیکیشنهاي ستاره–
مربعها استفتا شد .آیتاﷲ مکارمشیرازي جوایز مسابقه
»برنده باش« را حرام اعالم کرد .ســؤال مطرحشده این
بود» :مسابقهاي حضوري با عنوان »مسابقه بزرگ برنده
باش« از طریق شــبکه سه ســیماي جمهوري اسالمي
ایران در حال اجرا و پخش اســت که به شرکتکنندگان
در ایــن مســابقه به ازاي پاســخ صحیح به هر ســؤال،
مبلــغ قابلتوجهي به صــورت پلکاني )تا ســقف صد
میلیون تومان( اعطا ميکند که با کمک مجري برنامه و
فرصتهایي که در اختیار هر شرکتکننده قرار ميگیرد،
مبلــغ جایزه غالبا از پنــج میلیون تومان کمتر نیســت.
شــرط حضور در این برنامه خرید سؤال و پاسخ درست
به آنها از طریق اپلیکیشن مخصوص است و در صورت
درســتبودن جوابها ،در یک رقابت فشرده ،چهار نفر
به مسابقه حضوري دعوت خواهند شد .آیا برگزاري این
نوع مسابقات جایز است؟ آیا شرکت در این نوع مسابقات
جایز است؟ آیا شرکتکننده ،مالک شرعي جایزه خواهد
شد؟« که ایشــان در پاســخ آن را مصداق قمار دانست
و عنوان کرد» :این کار قمار اســت و کســاني که شرکت
ميکنند مالک جوایز نميشوند« .نکته تعجبآور این بود
که روابطعمومي برنامه در جوابیهاي عنوان کرد» :فرض
مطرحشده در سؤال استفتا کامل نیست و طبیعتا فرض
ناکامل ،جایگاه ســؤال را مخدوش ميسازد«! بههرحال
مدیر جوان شــبکه ســوم تالش خود را به ادامه برنامه
»برنده باش« معطوف کرد ،امــا باالخره رهبري تذکري
صریح به صداوسیما داد .ایشان در جریان دیدار کارگران
صنایع مختلف عنوان کردند» :باید فرهنگ کار و تولید و
تالش را ترویج دهیم و روحیه انتظار براي ثروت بادآورده
را از بین ببریم و روشهایي شــبیه بختآزمایي را ترویج
نکنیم که دستگاههاي مختلف از جمله صداوسیما باید
متوجه این معنا باشند«.
روز گذشــته جلســهای بــا حضــور دکتــر علــي
جنتي و حســامالدین آشــنا )نمایندگان قــوه مجریه(،
حجتاالسالموالمســلمین غالمحســین اژهاي و
محمدجــواد الریجانــي )نماینــدگان قــوه قضائیــه(،

سیداحســان قاضيزادههاشــمي و غالمرضــا کاتــب
)نمایندگان قوه مقننه( و محمدحسین صوفي ،دبیر شورا،
سیدمرتضي میرباقري ،معاون سینما و احمد شهریاري،
ســمت معاون منابع مالي و ســرمایه انســاني سازمان
صداوســیما تشکیل شــد .پیش از این یک عضو شوراي
نظارت بر صداوسیما با بیان اینکه بعد از تذکر اخیر مقام
معظم رهبــري مبنيبر عدم ترویــج روشهاي صحیح
بختآزمایي دیگر نباید برنامه برنده باش پخش شــود،
گفت» :شوراي نظارت بر صداوسیما در اولین جلسه خود
موضوع حذف برنامه  ۹۰و پخش برنامههایي با شــائبه
قمار را مورد بررسي قرار ميدهد«.
غالمرضــا کاتــب در گفتوگو با ایســنا اظهــار کرد:
»اعضاي شوراي نظارت بر صداوسیما بهشدت از اتفاقات
اخیر در شبکه  ۳گالیهمند هستند .اینکه این اتفاقات باعث
جریحهدارکردن احساسات مردم و مراجع تقلید شدند«.
او افزود» :رســانه ملي بزرگترین سرمایه ملي کشور
است و با عنوان سرمایه بزرگ انقالب محسوب ميشود.
اینکه چرا بهتازگی مدیر شبکه سه این اندازه حاشیهسازي
ميکند ،جاي سؤال دارد«.
ایــن نماینده مجلس یادآور شــد» :بعــد از اتفاقات
برنامه  ۹۰اکنون شــاهد واکنش آیتاﷲ مکارمشیرازي،
از مراجع تقلید ،مبني بر قماردانستن مسابقه تلویزیوني
برنده باش و بعــد از آن تذکر مقام معظم رهبري مبني
بر ترویج روشهایي شــبیه بختآزمایــي در برنامههاي
صداوســیما بودیم که یقینا آقاي عليعســگري ،رئیس
ســازمان صداوســیما ،باید در این موضوع نظارت جدي
داشــته باشــد و اجازه ندهد اتفاقات نادرستي در رسانه
ملي کشور رخ دهد«.
کاتب درباره سرنوشــت پخش مســابقه برنده باش
گفت» :طبق تذکر مقام معظم رهبري طبیعتا دیگر نباید
این برنامه از تلویزیون پخش شود«.
همچنیــن طیبــه سیاوشــي ،نماینده مجلــس ،در
گفتوگــو بــا ایســنا با اشــاره بــه تذکر مقــام معظم
رهبري به دســتگاههاي مختلف ازجمله صداوســیما
درباره اســتفاده از روشهاي شــبیه به بختآزمایي در

برنامهسازيهايشــان ،گفت» :مســابقات و سرگرميها
زمینــهای خــوب بــراي جــذب مخاطب بیشــتر براي
صداوسیماســت؛ امــا نباید به چشــم »ســودجویي« و
»درآمدزایي« بیشتر براي صداوسیما نگریسته شود«.
او ادامــه داد» :پخش مســابقات و ســرگرميها در
صداوســیما همــان قدر کــه ميتوانــد موجب جذب
مخاطب بیشتر براي سازمان صداوسیما شود ،بهمراتب
در انتقال فرهنگ عمومي و حتي آموزش مسائل علمي،
تخصصي و دیني تأثیرگذار است«.
نماینــده مردم تهــران در مجلس با انتقــاد از نحوه
انتصاب مدیران سازمان و شبکههاي صداوسیما ،گفت:
»اصال مشــخص نیســت انتخــاب مدیران در ســازمان
صداوسیما براســاس چه ســازوکار و مکانیسم روشني
انجام ميشــود .تخصــص ،تجربــه ،تبحر یــا رابطه؟
بخشــي از مدیران صداوســیما انتصابهاي انجامشده
در این ســازمان را بههیچوجه »جوانگرایي« نميدانند؛
چراکــه این افراد بههیچوجه ســابقه و تخصص کار در
بدنه تولید شــبکه ســه را ندارند« .این عضو کمیسیون
فرهنگي مجلــس اظهار کرد» :مدیریت صداوســیما با
توجه به حجم نارضایتيهاي مردمي در فضاي مجازي
و واقعي باید عملکرد مدیریت بيتجربه و ناپخته شبکه
سوم سیما را به نحوي مدیریت ميکرد که مقام معظم
رهبري به صورت مصداقي به موضوع ورود نميکردند.
این مسئله هزینههاي سنگیني ميتواند براي صداوسیما
داشته باشــد .درحاليکه علیعسگري در حاشیه هیئت
دولــت از تداوم پخش برنامه  ۹۰صحبت کرد ،فروغي با
بياعتنایــی تمام برنامه  ۹۰و مجري آن را کنار ميگذارد
و آب از آب هم تکان نمیخــورد .چطور امکان دارد در
ســازمان صداوســیما مدیر یک شــبکه از سیاستهاي
مدیریت مجموعه حرفشنوي نداشته باشد؟«.
سیاوشــي اظهار تأسف کرد و گفت» :سربسته بگویم
آن چیــزي که در چارچوب صفحه تلویزیون یا از پشــت
رادیو به مخاطب انتقال داده یا آموزش داده ميشود ،با
آن چیزي که در پشت صحنههاي برنامههاي صداوسیما
در جریان است ،با هم متضاد است«.

اﻋﻄﺎى ﺟﺎﯾﺰه وﯾﮋه ﺟﺸﻨﻮاره »ﺻﻮﻓﻰﺳﯿﻦ« ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﯿﺪى
مراســم اختتامیه دومین دوره از جشــنواره ســینمایی بینالمللی
»صوفیســین« با حضور گســترده فیلمســازان ،کارگردانــان جهان و
عالقهمندان در مرکز فرهنگی موالنا در شهر قونیه ترکیه برگزار شد.
مجیــد مجیدی ،کارگــردان و فیلمنامهنویس ایرانــی ،با فیلمهای
»بید مجنون« و »بچههای آســمان« در این رویداد سینمایی شرکت و
جایــزه ویژه را دریافت کرد .او در طول برگزاری این جشــنواره و اکران
فیلمهایش در چندین نشست و کارگاه آموزشی نیز شرکت کرد.
مجیدی همچنین در مراســم شــب ســماع مرکز فرهنگی موالنا

نیــز حضــور یافــت .دومیــن دوره جشــنواره ســینمایی بینالمللی
»صوفیســین« به مناسبت هفتصدونودویکمین سالگرد ورود خانواده
موالنــا جاللالدین محمد رومیبلخی به قونیه ،از  ۲تا  ۵ماه می ) ۱۵
اردیبهشت( در این شهر برگزار شد.
در این جشــنواره فیلمهایی با مضامین عرفانی و مذهبی با حضور
گسترده فیلمسازان ،کارگردانان جهان و عالقهمندان اکران شد.
فیلم سینمایی محمد رســولاﷲ)ص( از آثار فاخر سینمایی ایران
و ساخته مجید مجیدی پیشتر در ترکیه به نمایش عمومی درآمد.

درباره فیلم »آشغالهاي دوستداشتني«

اﺑﺪ و ﯾﮏ روز در ﺳﯿﺎﺳﺖ
کوروش جاهد :اگر دغدغه دو بــرادر در فیلم »ابد و یک
روز« بر سر چگونگي پنهانکردن مواد مخدر جاسازشده
در خانه از ترس مأموران مبارزه با مواد مخدر یا مســئله
شوهردادن خواهرشان بود ،دعواي برادرها و خانواده در
»آشغالهاي دوستداشــتني« از پیشینه تاریخ سیاسي
و اجتماعــي چند دهه اخیر ایران برخوردار اســت .مادر
خانــواده در هردو فیلم بــا بازي شــیرین یزدانبخش،
دردمندانه و تــا حدي طنزآمیز ،مــادري نگران فرزندان
و خانه و کاشــانه اســت تا بر اثر دعواهــا و رقابتهاي
لجوجانه تبدیل به ویرانه نشــود .در هــر دو فیلم ،مادر
خانــواده در کانون توجه قرار ميگیرد تا کاشــانهاش در
بحبوحه تضاد میان فرزندان یــا در اثر تفتیش مأموران؛
چه به انگیزههاي سیاســي و چه در پي یافتن اسلحه یا
مواد افیوني جاسازشده در خانه بر باد نرود!...
فیلــم با تعقیبوگریز مأموران نیروي انتظامي در پي
معترضان به انتخابات ریاســتجمهوري سال  ۸۸آغاز
ميشــود که در بحبوحه درگیريهاي آن سال به وقوع
ميپیوندد .اینگونه ،پناهگرفتن معترضان در خانه پیرزن
به واسطه حضور ســیما )هدیه تهراني(» ،آشغالهاي
دوستداشتني« را از ابتدا با جریان درگیريهاي سیاسي
 ۸۸پیوند ميدهد .همین رویداد سبب ميشود تا اختالف
و مشــکالت ریشــهدار اعضای خانواده تا پایان فیلم در
قالب گفتوگوهاي بيپایان ،دســت از ســرمان برندارد.
گفتوگوي پسران پیرزن ،امیر )صابر اَبَر( و حبیب رضایي
همراه با برادر پیرزن ،منصور )شــهاب حسیني( و شوهر
مرحومــش )اکبــر عبدي( بــه صــورت گفتوگو میان
قابعکس هرکدام از این شخصیتها با یکدیگر ،ویژگي
خالقانه و متفاوت فیلم اســت که جلوه بیاني و معنایي
شاخصی به اثر بخشیده .شاید بتوان هرکدام از این افراد
را در قابعکسهایشــان مانند نمایندهاي از رویکردها و

عقایــد مختلف جامعه ایران در طول دهههاي پیشــین
در نظر گرفت که به شیوهاي نمادین در این خانواده گرد
هــم آمدهاند .یادبودي از هرکدام از این شــخصیتهاي
ازدسترفته؛ چه شهیدشده در جبههها ،چه کشتهشده
در جریانات سیاســي و چه مهاجرتکــرده به خارج از
کشــور که گفتوگوي ســوررئال و به دقت اجراشده را
شــکل ميدهند؛ از شــخصیت »امیر« در لباس رزمنده
جبهههاي جنگ ایران و عراق در دهه  ۱۳۶۰تا »منصور«،
عضو یک گروه سیاســي مارکسیســت )احتماال چریک
فدایي ،تودهاي یا عضو سایر گروهها( و پسر دیگر خانواده
که براي تحصیل به خارج از کشور رفته و پدري که پیش
از این فوت کرده است .جالب اینکه گفتوگوي همه این
شــخصیتها در زمان حال به واســطه سیالیت »زمان«
به روزگاران گذشــته پیوند ميخورد؛ از دوران ســلطنت
رضاشــاه و ماجراي »کشــف حجاب« تا جریان کودتاي
مرداد  ۳۲و سپس رویداد انقالب در سال  ۵۷تا ماجراي
کشمکش و درگیريهاي ســال  ۸۸که همگي در بستر
زمان ذهني پیرزن جلوي چشــمانمان پدیدار ميشوند.
ِ
بهگونهاي که نشــان داده ميشــود ،مأموران امنیتي در
تمام این مقاطع بــه بهانههاي مختلف به منزل این زن
مراجعه ميکنند .از طریق این سیالیت زماني و مشاهده
مقاطع گوناگون تاریخ در ذهنیت مادر خانه ،قرار اســت
تا شــاهد حضور این رویدادهاي سیاسي و اجتماعي در
»حافظه تاریخي« زن این خانه باشیم.
بههرشکل ،گفتوگوهاي بيامان و مکرر فیلم )مانند
اغلــب فیلمهاي ایراني!( در قالب ایده اصلي و خالقانه
اثر با عبــور از مرزهاي زمان و مکان ،رویارویي این عقاید
گوناگون و متضاد را به شــیوهاي بدیع و شــگفتانگیز
)الاقــل در محدوده امکانات ســینماي ایران( به تصویر
ميکشــد .کشــمکش اصلي اما ،بیش از تمامي طرفین

درگیر در این تضاد سیاســي و خانوادگي ،در قالب تقابل
»ایدئولوژیک« و خصمانه میان منصوِر »مارکسیست« و
امیِر »حزباللهي« در ميگیرد .با این چاشني قابلتوجه
که پسِر خارجرفته )حبیب رضایي( سیطره و کشمکش
هردوي این ایدئولوژيها را مســئول سرنوشت و زندگي
خود و همنســالنش برميشــمارد .در کنــار این تضاد
ایدئولوژیــک و خانوادگي ،ارتباط پدر مرحــوم خانواده
با همســرش به نوعــي نمایانگر حضــور فراگیر مفهوم
»ســنت« در این سرزمین است .این »سنتگرایي« فراگیر
که شامل رابطه عاشــقانه این زن و شوهر میانسال نیز
شده است.
همچنیــن نمایانگــر هویــت چندگانــه و
مصلحتاندیشــانه در سرزمیني اســت که در آن پدر
خانــواده را از مردي خوشگذران که مدتهاي زیادي
را صرف جمعآوري نوارهاي کاســت موســیقي کرده
به یــک حاجآقاي مکهرفته تبدیل کــرده و مادري که
از ابتدا تا انتها در تالش است تا آثار خطرآفرین دوران
ســابق ،مانند نوارهاي کاســت پدر خانواده و اسلحه
گــرم بــرادر سیاســتزدهاش را به هر شــکل ممکن
جســتوجو کرده و از بیــن ببرد .درواقــع ،اضطراب
ورود قریبالوقــوع و غافلگیرانه مأموران به این خانه
اســت که همچنــان تا انتهــاي فیلم همــراه ما و در
ذهن مــادر فیلم ادامه پیدا ميکنــد .در میان انبوهي
از بگومگوهاي خصمانه و نیشوکنایهدار ،میان دایي
مارکسیســت و پســر حزباللهي ،دغدغههاي پســر
خارجرفته هم گهــگاه به گوش ميرســد؛ اضطراب
بازگشــت به سرزمین مادري از ترس دستگیر شدن که
در برنامههاي ماهوارهاي نیز قابل مشاهده است .تمام
بحثهاي خصمانــه میان افراد ایــن خانواده و قاب
عکسهایشــان بهگونهاي ادامــه ميیابد تا در نهایت

مادر خانواده براي درامانماندن از کاوش قریبالوقوع
مأموران ناچار میشــود تا عالوهبر نوارهاي کاســت و
کتــاب »کاپیتــال« کارل مارکــس ،قابعکــس برادر
مارکسیســتش را هم روانه کیسه زباله کند؛ تصمیمي
دردنــاک که پیــرزن را ناچار ميکنــد عليرغم پیوند
خوني با برادرش ،براي حفظ خانه و کاشــانهاش ،یاد
و خاطره برادر مارکسیســتش را احیانا به نمایندگي از
اندیشه »مارکسیسم« در این ســرزمین روانه زبالهدان
چریک کشتهشــده به
کنــد! هرچند شــخصیت ایــن ِ
دلیل وابســتگي حزبــياش به اســامي تاریخي مانند
»اســتالین« ،از پیش مورد تخریــب و محکومیت قرار
گرفته اســت ،اما در انتها و در آســتانه انداختهشدن
قابعکسش به زبالهدان ،تصویر نقاشيشده یک پرنده
سفید توســط او حکایت از ضمیر پاک و خالصانه این
جــوان دارد که مانند بســیاري از جوانان در دهههاي
پیشــین ،قرباني و بازیچه جریانهاي سیاسي شدهاند.
مارکسیســت
بهطــور مــوازي و در تضاد با این جوان
ِ
قربانــي که پــس از تقابــل نهایــي دو قابعکس با
یکدیگر ،گویي به شیوهاي اندوهبار به ابدیت ميپیوندد،
شــخصیت خواهرزادهاش ،امیر ،به واسطه حضور در
جبهههاي دفاع از میهن ،موجهتر از سایر شخصیتها
در این بین برایمان باقي ميماند .همچنان سرنوشــت
اشــخاص دیگر داستان با وحشــت بادلیل یا بيدلیل
پســر »خارجنشین« در بازگشت به میهن یا شهیدشدن
پســر »جبههرفته« در سالیان گذشــته به سرانجامي
تراژیــک در دو جهت متضاد از یکدیگر ميرســند .در
پایان ،تعقیب شــخصیت مارکسیســت ماجرا از درون
قابعکســش ،نگاهمــان را در پي سرنوشــت مبهم
منصور به کوچهاي که مادربزرگ براي بردن آشغالها
به آن پا گذاشته ،خیره نگاه ميدارد.

 گروه هنر :محمدعلي کشــاورز ،ژالــه علو و علي
نصیریان ،سه بزرگي بودند که شب پایاني شانزدهمین
هفته گرامیداشت تئاتر را رونق بخشیدند.
این مراســم عصر روز یکشــنبه  ۱۵اردیبهشت در
مرکز همایشهاي برج میالدبرگزار شد.در ابتدا فرهاد
آییش و بهناز نازي پیــام روز جهاني تئاتر  ۲۰۱۹را که
توسط کارلوس ِســلدِران ،هنرمند کوبایي نوشته شده
بود ،قرائت کردند.در ادامه ،محمودرضا رحیمي ،دبیر
هفته بزرگداشــت تئاتر گفت» :حدود  ۲۱۸برنامه را با
انجمنهاي تئاتري در ایــن دوره برگزار کردیم که این
خود نشاندهنده اتفاقی خوب در خانه تئاتر است .ما
 ۲۰ورکشاپ داشتیم و من اسم این دوره را سندپژوهي
گذاشتم و در این دوره برنامههاي مختلفي را داشتیم.
شــهرام گیلآبادي ،مدیرعامل خانه تئاتر نیز بیان
کرد» :تئاتر عاليترین گفتوگوي انســاني اســت و ما
در سالنهاي تئاتر عاشق شــدیم و این عاشقپیشگي
را در زیر سایه بزرگان ادامه ميدهیم .تا زماني که دور
هم باشــیم و به هم حس دلدادگي و عشــق بدهیم،
پایا و زنده ميمانیم .از اســتادان بــزرگ که دلدادگي
و عشــق را به ما یــاد دادند ،سپاســگزارم«.در ادامه،
روحاﷲ جعفري بــه نمایندگي از عبــاس جوانمرد،
هنرمند پیشکســوت تئاتر ایران کــه در کانادا اقامت
دارد ،پیــام این هنرمنــد را قرائت و مدالیــوم و لوح
تقدیر خانه تئاتر را از طرف او دریافت کرد.در این پیام
آمد» :اي آدمها که بر ســاحل نشسته شاد و خندانید/
یــک نفر در آب دارد ميســپارد جان/یک نفر دارد که
دســت و پاي دائم ميزند/روي ایــن دریاي تند و تیره
و ســنگین کــه ميدانید...ببینید ،ما همیشــه دیریم،
متأســفانه در همه زمینهها.عاشــقان نمایش و تئاتر،
اي کســاني که لحظه به لحظــه زندگي خود را وقف
تعالي هنر نمایش کردهاید ،نميدانم ميدانید یا نه ،به
راســتي خیلي زود دیر ميشود و به سرعت و کوتاهي
پلکزدن عمــر ميگذرد .اگر فکر ميکنید بر ســاحل
امني نشستهاید ،سخت در اشتباهید .نه ،حال تئاتر ما
خوب نیست .باید دل به دریا زد و این غریق را با عشق
و ازخودگذشتگي از چنین احوال نابابي درآورد.در این
بیش از هفت دهــه از فعالیت هنريام ،فروتنانه باید
بگویم همیشه وامدار پیشینیان بودهام .به راستي باور
بکنید که هنوز نميدانم »تئاتر زندگيســت یا زندگي
تئاتــر؟« .ایمان دارم که اگر شــما به این پاســخ مهم
دســت یابید آنوقت لحظهاي تأمل نخواهید کرد و با
همه وجود به مدد رفع معضــالت انبوه آن خواهید
آمد.راستي و جسارت ،نخستین امر حیات ماست .این
حقیقت ،حقیقتي اســت که هیــچگاه نباید فراموش
شــود .تئاتر به ما و عمر و عطوفت مــا نیاز دارد ،باید
نثارش کنیم .حال ،شــما بگویید »تئاتر زندگيست یا
زندگي تئاتر؟« به راســتي کدامیک؟«.در این مراســم
همچنین به تجلیــل از بهرام بیضایي پرداخته شــد
که بهزاد فراهاني گفت»:من از سیاســتگذاران کالن
مملکت تقاضا دارم این هنرمند بزرگ را به کشــورش
بازگردانیم .تئاتر شــهر و سنگلج بدون عطر بیضایي و
جوانمرد کمفروغ اســت .همانطــور که جاي خالي
نصیریان و کشــاورز در تئاتر احساس ميشود .تقاضا
دارم بهــرام بیضایي را به ایران بازگردانید ،چون بدون
او جامعه ما خلوت اســت« .علي نصیریان نیز گفت:
» این مراســم کار بسیار درســتي بود ،زیرا جوانمرد از
رکنهــاي اصلي تئاتــر نوین ایران بعــد از  ۲۸مرداد
 ۱۳۳۲بود که تئاتر ســعدي بسته شد .از طرف دیگر،
من هم مثل بهزاد فراهاني که حرف بهحقي زد ،تقاضا
ميکنم بیضایي را به ایران بازگردانند .حرمتگذاشتن
به گذشتگان بسیار کار خوبي است«.پرویز پورحسیني
نیز گفت »:ميخواستم از بیژن مفید به عنوان یکي از
معلمهاي خودم یاد کنم که در غربت فراموششده از
دنیا رفت .من هم براي خانه ســینما و هم خانه تئاتر
کار کــردم اما هر دو جا را دلشکســته ترک کردم .به
یاد داشته باشیم آدمهایي که بر سر کار ميآیند ،دیگر
نميتوانند جاي گذشتگان را پر کنند«.اصغر همت در
ادامه پس از پخش کلیپــي از کارنامه کاري ژاله علو
و صحبتهاي هنرمندان مختلــف درباره او ،به روي
صحنــه آمد و مدالیــوم خانه تئاتر را بــه این هنرمند
قدیمي تئاتر ،سینما ،رادیو و تلویزیون و دوبله اهدا کرد.
علو نیز گفت» :تمام وجودم سپاس از مردمي است که
همراه و مشــوق من بودند و همیشه با محبت با من
رفتار کردند .امیدوارم که خداوند نیرویي به من بدهد
تا در عرصههاي مختلف ایفای نقش کنم ،اما دیگر در
تئاتر توان ندارم اما اگر نیرویي باشــد در رادیو و سینما
حاضر خواهم شد .همیشه دعاگو و سپاسگزار محبت
مردم کشورم هستم .این تشویقها خستگي سالها را
از تن من بیرون ميآورد«.در ادامه حمیدرضا نعیمي،
کارگردان مراســم ،با اشــاره بــه ویژگيهاي محمود
دولتآبادي شعري را که چند سال قبل براي »رستم«
سروده بود ،به دولتآبادي تقدیم کرد و گفت »:استاد
خواهش ميکنم رســتم زنده ما باقي بمان و سایهات
را از ســر ما برندار«.ســپس از محمود دولتآبادي با
اهداي مدالیوم خانه تئاتر به فرهاد دولتآبادي ،فرزند
این نویسنده ،نمایشنامهنویس و بازیگر قدیمي تئاتر
تجلیل شــد.ابراهیم حقیقي ،طراح گرافیک و طراح
پوستر این دوره از هفته تئاتر ،نیز در ادامه مراسم روي
صحنه آمد و بیان کرد» :خوشــحالم که به نمایندگي
از انجمن طراحان پوســتر خانه تئاتر از اســتادم قباد
شیوا دعوت کنم تا براي دریافت مدالیوم روي صحنه
بیاید«.در ادامه برنامه از قباد شیوا ،طراح گرافیک ،نیز
تجلیــل به عمل آمد و مدالیــوم خانه تئاتر به او اهدا
شد.ســپس با حضور هیئتمدیره خانه تئاتر و شهرام
کرمي مدیرکل هنرهاي نمایشــي از ایرج راد تجلیل و
مدالیوم خانه تئاتر به این هنرمند اهدا شد.

