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نامه هیأت مدیره خانه تئاتر به حناچی و شورای شهر

امنیت را به تئاتر شهر بازگردانید

هیــأت مدیره خانه تئاتر در پی حادثه تیراندازی در محوطه
روی خـط تئاتر شهر در نامهای خطاب به شهردار و شورای شهر تهران
خـــــــبر
با انتقاد از بیمهری مســئوالن شــهری به این مجموعه این
پرســش را مطرح کردهاند که آیا دستفروشــان در برابر ســاختمان موز ه هنرهای
معاصر ،حوز ه هنری ،کتابخان ه ملی و مجلس شورای اسالمی هم حق سد معبر
ط شــان را دارند؟ بهگزارش روابط عمومــی خانه تئاتر ،پس از
و پهن کردن بســا 
حادثهای که دو شب قبل در محوطه تئاتر شهر رخ داد و درگیری مسلحانه میان
دو دســتفروش را به همراه داشــت ،هیــأت مدیره خانه تئاتر نامهای سرگشــاده
خطاب به شهردار و شورای شهر منتشر کرده و از پیروز حناچی و اعضای شورای
شهر تهران خواسته امنیت را به تئاتر شهر بازگردانند.

همایشی با موضوع «ادبیات کودک و نوجوان»

هفتمیــن همایش ملی متنپژوهــی ادبی با موضوع «نگاهی تازه به ادبیات
کودک و نوجوان» برگزار میشــود.این همایش روز دوشنبه  ۲۷خردادماه از
ســاعت  ۱۵در سالن شهید مطهری دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه عالمه
طباطبایی برپا میشود.

انتقاد از سیاستگذاریهای دولتی در مستندسازی

حمیــد جعفری با بیان انتظاراتش از رئیس ســازمان ســینمایی و با ارزیابی
عملکرد مالی مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربی گفت :تا وقتی این
مرکز اساسنامه خود را منتشر نکند ،هیچ مالکی برای ارزیابی دقیق عملکرد
مالی آن وجود ندارد.

تعطیلی موقت یک سالن سینما بهمن

پیکر بازیگر قدیمی سینما امروز تشییع میشود

پیکر زنده یاد حســین صفاریان ،عضو پیشکســوت انجمــن بازیگران بدلکار
ســینما ،امروز (چهارشــنبه  ۲۲خرداد) ســاعت  ۹صبح از ســاختمان شماره
دو خانه ســینما واقع در خیابان وصال به ســمت قطعه هنرمندان بهشــت
زهــرا(س) تشــییع میشــود .ایــن هنرمند ســابقه بــازی در حــدود  ۵۰فیلم
ســینمایی را داشــته و از اولین کارهایش به فیلم «ســتارخان» ســاخته علی
حاتمی میتوان اشاره کرد.

ســینماگر مشــهور ایتالیایی برای دومین
مرتبه به سراغ ساخت مستندی از «باب
دیلن» برنده پرحاشــیه نوبل ادبی ســال
 2016رفته ،البته «مارتین اسکورسیزی»
مدت هاســت که کار ساخت این مستند
را بــه پایان رســانده آنچنان کــه نمایش
آن از امــروز در شــبکه نتفلیکــس آغــاز
میشــود .ایــن مســتند کــه «Rolling
 »Thunder Revueنــام دارد دربــاره
داســتان یکــی از عجیبتریــن تورهــای

کنســرت ایــن خواننــده و ترانهســرای
مشــهور امریکایــی اســت .ایــن تورهــا
در ســال  1975امریکاســت کــه در آن
هنرمنــدان سرشناســی چــون «جانــی
میشــل»« ،جون بایز»« ،میک رانسون»،
«بت میدلر»« ،راجر مکگین»« ،ایمولو
هریــس» و «آلن گینزبــرگ» هم حضور
داشــتهاند .آنطــور کــه در ترجمه ایســنا
از خبر رویترز آمده دیلن ســه ســال بعد
از برپایــی تورهــای مذکــور بخشهایــی

از تصاویــر موجــود از کنســرت مذکــور را
در قالــب یــک مســتند بهنــام «رینالدو و
کالرا» کارگردانــی میکند که با اســتقبال
بسیار منتقدان هم مواجه می شود .حاال
اسکورســیزی هم در مســتند تــازهاش از
بالغ بر 100ساعت از تصاویرفیلمبرداری
شــده ســال  1975اســتفاده کرده که این
تصاویر بــه همراه توضیحات خود دیلن
و همچنین مصاحبه با برخی چهرههای
معروف سینما که به نوعی او را همراهی

میکردهانــد عرضه شــده .اسکورســیزی
ســال  2005هــم مســتندی دربــاره باب
دیلــن ســاخته بود کــه مخاطبــان در آن
بــا نوجوانی روبهرو شــدند کــه در نهایت
از یــک دانشآمــوز تــرک تحصیلــی در
نیویورکبهستارهبینالمللیراکتبدیل
شــد .دیلــن دهــه شــصت ضمــن روی
آوردن بــه ســبک راک دســت بــه تلفیق
اشعارعاشقانه راک اندرول با اشعار ادبی
و روشــنفکرانه کالســیک زد و در نهایــت

ســهمی جدی در پدیدار شدن سبکی در
موسیقی با نام راک بومی داشت .دیلن
طی نیم قرن همــواره یکی از چهرههای
شــاخص موســیقی امریکا بــوده با این
حــال زمانی که نــام او بهعنوان برگزیده
نوبل ادبی اعالم شــد نقدهای بســیاری
متوجه برگزارکنندگان این جایزه جهانی
شــد .منتقــدان معتقــد بودنــد دیلن
چهرهای مطرح در حوزه موسیقی
به شمار میآید و نه در ادبیات!

محمد مهدی عسگرپور در گفتوگو با «ایران» از شرایط امروز سینمای ایران و فضای سؤال برانگیز پشت پرده آن گفت

سینما  ،قربانی بزرگ قوانین ناقص در حوزه فرهنگ
نیلوفر ساسانی
خبرنگار

آمار فیلمهای خوب که در سبد اکران باال
میرود ،تنور رقابت داغتر میشود و البته
فضــای تبلیغاتی هــم فعالتــر .فضای
تبلیغات اما همیشه واقعی نیست و گاه
آنقدر کاذب است که فرهنگ را به چالش
کشــیده و بازار رقابتی ناســالم میســازد.
بــا آغاز اکران عید فطر امســال و نمایش
عمومی چند فیلم شــاخص ،همانطور
که انتظار میرفت فضای دوقطبی ایجاد
شد و اعتراض به ناعدالتی در تخصیص
سالنهایسینماوبیلبوردهایتبلیغاتی
و ...را در پی داشــت .همچنین در اتفاقی
عجیــب یــک فیلمســاز از اســتخدام
روباتهای کامنتگــذار علیه فیلمهای
در حال اکران خبر داد .تبلیغات فریبنده
و تخریبــی و باال گرفتن زمزمههــا درباره
مسائل پشــت پرده در سینما موضوعی
اســت کــه در گفتوگو با محمــد مهدی
عســگرپور ،کارگردان و تهیهکننده سینما
مطرحکرد هایم.
ëëدغدغهفروشامریطبیعیبرایگردش
سرمایه و حفظ صنعت سینماست اما در
چند ســال اخیر تکاپو برای فروش بیشــتر
آنقدرپررنگشدهکهفضایرقابتیناسالم

بین فیلمهــا ایجاد کــرده و کار به تبلیغات
تخریبی رسیده است؛ اقداماتی که بهطور
طبیعی از مناسبات سالم فرهنگی فاصله
دارد .به اعتقاد شــما عمده دلیل ایجاد این
فضایناســالمرقابتــیدروضعیتامروز
اکرانچیست؟
در شــرایطی که حوزههای سیاســی و
اجتماعــی و ...درگیر این فضای ناســالم
است عجیب است که توقع داشته باشیم
سینما فارغ از این مســائل ،در وضعیت
طبیعــی بــوده (مقصــود بخــش عرضه
اســت و نه تولیــد) و دغدغه فعــاالن آن
هنــر و ارتقــای ســطح فرهنگــی باشــد.
بر حســب همیــن شــرایط افــرادی وارد
ایــن حوزه شــدهاند که کارشــان بیزینس
و تجــارت اســت و طبیعی اســت کــه در
وهلــه اول به کســب درآمد فکــرکنند .تا
چنــد ســال پیــش وقتــی کســی تصمیم
میگرفــت حرکت اجتماعــی و فرهنگی
در حوزه ســینما انجام دهد امید داشت
همــه همــکاران فعاالنــه و خیرخواهانه
همراهــش شــوند امــا اآلن اگرچه برخی
شــخصاً فعالیتهــای خیرخواهانه هم
دارند اما چنین همراهی و حرکت گروهی
در ســینما امری محال شــده چون اولین
پارامتــر در همه مناســبات مســأله مالی
شــده است .پس مشــکل فقط در سینما

مهــر

مدیــر عامل مؤسســه «بهمن ســبز» از بازســازی ســالن دو ســینما «بهمن»
تهــران در مــاه محــرم خبــر داد .محمــود کاظمی مدیــر عامل این مؤسســه
گفــت :با وجــود شــرایط اقتصــادی و اجتماعی ،تــاش میکنیم بازســازی،
نوســازی و تجهیز ســینماهای حوزه هنری را متوقف نکنیم و محرم امســال
سالن دوم سینما «بهمن» تهران را تعطیل و نوسازی و تجهیز میکنیم.

«باب دیلن» در قاب دوربین اسکورسیزی

editorial@iran-newspaper.com

نیســت بلکه فرهنــگ عمومــی جامعه
اســت .ایــن رفتارهــا تبعــات بــاور ملتی
اســت که بخشــی از آرمانهایش از دست
رفتــه و بــا واقعیتهای تلــخ در جامعه
روبــهرو شــده اســت .در چنیــن فضایــی
طبیعتاً نمیتوان شاهد رقابت منصفانه
در ایــن حوزههــا بــود .دیگــر کشــورها به

صراحــت بــاور دارنــد کــه بــا عرصــهای
مواجهند که کســب درآمد حــرف اول را
میزنــد و نه بحثهــای آرمانی بنابراین
تــاش میکننــد قانــون مناســب بــا آن
را تصویــب کننــد تــا بــا جنگلــی مواجــه
نشــوند که همدیگر را میدرنــد و خون و
خونریــزی راه نیفتــد .قانــون میگذارند

تا حق و حقوق هر کس معلوم شــود اما
ما چنیــن موارد قانونی نداریم چون فکر
میکنیم در جامعه آرمانی داریم زندگی
میکنیــم ،در صورتــی کــه مختصــات
جامعــه مــا دیگــر آرمانی نیســت .برای
ایــن جامعه بایــد دوباره قانون نوشــت.
در این شــرایط نمیتوانیم همکارانمان
را به تقوای الهــی توصیه کنیم و بگوییم
کــه در این حرکت فرهنگی اعمال خوب
و انســانی را رعایــت کننــد ،حداقــل یک
نفــر جنــگ و بــازی راه میانــدازد و بقیه
را هــم درگیــر میکند .در حــوزه فرهنگ
بشــدت خأل قانونی داریم البته یکســری
مقررات و آیین نامهها هم وجود دارد که
درســت اجرا نمیشود .به شکل طبیعی
اآلن وظیفه دولت اســت که در نبود مواد
قانونــی کمــک کند تا بــازار تنظیم شــود
امــا بــه نظر میرســد بــه یــک بیعملی
رســیده که شــاید از ســر بیانگیزگــی یا از
ترس اعتراض بخش خصوصی باشــد.
نگرانــی مدیــران مربوطــه این اســت که
وقتــی از ایــن معبــر رد میشــوند کــت و
شلوارشان خیس نشود و اتوی لباسشان
چروک برندارد تا این جاده را به سالمت
طــی کنند .مدیــری نداریم کــه به میدان
بیاید ،حضور داشــته باشــد ،دیده شــود،
حرفهایــش شــنیده شــود و عمــل کنــد.
قانونگذار هم که مشغول چیزهای دیگر
اســت خب چه توقعی دارید که در اکران
سینما به شکل طبیعی رفتار متمدنانه و
برگرفته از دیدگاه معرفتی و دینی داشته
باشــیم و افراد بــا سرمایهشــان این گونه
رفتار کنند؛ البته برخی از کســانی هم که
وارد عرصه ســینما شدهاند نگاه تاجرانه
دارنــد ،در هــر جــای دنیــا کــه «بیزینس
من»ها وارد کار میشــوند تحت شــرایط
مــدل فیلمســازی قــرار میگیرنــد اما در
اینجــا همــه میخواهنــد قواعــد را مدل
خودشــان عوض کنند بنابراین با آشفته
بــازاری مواجهیــم که آنچه شــما اشــاره
کردید بخش کوچکی از آن است.
ëëبله امروز وارد هر موضوع و ماجرایی در
حوزه سینما شویم حرف از مسائل پشت
پردهودســتهایپنهاندرمیاناســت.
عجیباستحوزهایکهعنوانفرهنگ
رایدکمیکشدتااینمیزانبادستهای
آلودهواسرارپشتپردهتنیدهشده.
وقتــی از حــوزه فرهنــگ و بهطــور
مشخص ســینما صحبت میکنیم البد
از کشــوری صحبت میکنیم که فرهنگ
عامــهاش تــا حــدی شــکل مشــخص
خــودش را دارد و بعــد از آن مــا راجــع
بــه فرهنگ بــه شــکل خاصتر صحبت
میکنیم اما به کشور خودمان رجوع کنید
و ببینید فرهنگ عامه چه وضعیتی دارد.
نهادهای رســمی که انگار مدتهاســت
دکمه خامــوش را زده و کاری به فرهنگ
عمومی جامعــه ندارنــد .فرهنگ عامه
چطور شــکل میگیــرد؟ فرضاً سیســتم
اصــرار دارد خودروهای بیکیفیتش را در
کوتاهترین فرصت بفروشد یعنی ولعی
در جامعه ایجاد میکند و جنگ تنازع بقا
شــکل میگیرد و مردم برای ثبت خرید
خــودرو پرایــد تالش میکننــد ،خب این
فرهنگ تأثیرش را در رانندگی میگذارد
و الــی آخــر و بــه تدریج شــاهد فرهنگی
در جامعه هســتیم که فکر میکند برای
رســیدن به یــک موجــود بیکیفیت باید
تــا مرز فنا پیــش رفت و یا درگیر شــد .در
این بساط دیگر نوبت به صحبت درباره
فضــای فرهنگــی در ســینما و اینکه چرا
به مســائل مالــی و سیاســی آلوده شــده
نمیرســد .در کشــوری که فرهنگ عامه
آن تــا ایــن میــزان دچــار مشــکل شــده
انتظار اینکه چه ســینمای خوبی داریم،
کارگردانانشان فهمیدهاند ،تهیهکنندهها
باشــعورند ،پخــش کنندهها حــق هم را
ضایع نمیکننــد ،تبلیغــات و رقابت در
فضای ســالم شــکل گرفتــه و ...خندهدار
است.
ëëامــا شــفافیت در برخــی مســائل کــه
اتفاقــاً برای ســینمای امــروز با ســابقه 40
ســاله پس از انقالب امر معمولی اســت،

میتواند گرهگشــا باشــد .به عنــوان مثال
همیــن ارائه آمــار دقیق از میــزان فروش
فیلمهــا .چــرا بــا وجــود مکانیــزه شــدن
فروش بلیت همچنان با آمار نادرســت
و غیرواقعــی مواجــه هســتیم .در اولیــن
روز اکــران عید فطر در ابتدا اعالم شــد که
فیلم «سرخپوســت» فیلم پرفروش روز
بوده اســت و بعد از آن برخــی کانالها با
تکذیباینخبرازصدرنشینی«ماهمهبا
همهستیم»خبردادند.
بله این مشکل صنف هم هست .قبالً
باید آمار و ارقام را از دولت میگرفتیم اما
اآلن صنــف وجود دارد و اتفاقاً صنف باید
مراقبت کند اما این را هم در نظر بگیرید
که برخی از اصناف دچار همان مســائلی
هســتند که پیش از ایــن گفتم .بخصوص
صنفهایی که گردش پول در آن شــغل،
آدمهــا را به جــان هم میاندازد .بیســت
سال است تهیهکنندهها با هم دعوا دارند،
صنف پخشکننــدگان شــکل نمیگیرد،
شــکل هم که میگیرد هر گروه منکر گروه
دیگر میشــود .همــه اینها به ایــن خاطر
اســت که مقــام تنظیمکننــده و مقرراتی
که باعث میشــود صنف تشــکیل شود و
فعالیتــش را درســت انجــام دهــد وجود
نــدارد .یک عده میگویند بایــد در وزارت
کار ثبت شــویم و یک عده میگویند ثبت
در وزارت کار در شــأن مــا نیســت ،وزارت
ارشــاد هم انگار نه انــگار که طرف مذاکره
اســت ،مشــغول تماشاســت .صنفهــا
جایــگاه قانونی ندارند و به همین دلیل با
بیقاعدگی محــض مواجهیم .نمیتوان
توقع داشــت صنف مسائل سینماگران را
پیگیری کنــد در حالی که جایــگاه قانونی
مشــخصی نــدارد .وقتــی صنــف جایگاه
قدرتمند نــدارد ،نمیتواند بازار را تنظیم
کنــد و گــزارش هم بدهــد .از چــه گزارش
بدهد؟ باید با سینماداران در ارتباط باشد.
اآلن کــه ســینمادارها خودشــان را ســاالر
اصلــی ســینما میداننــد ،میگویند همه
کارگران باید کار کنند تا ما زندگی کنیم.
ëëباشروعفصلجدیداکران،رکوردشکنی
فیلمها بحث محــوری اخبار ایــن حوزه
میشود.کانالهایخبریوفضایمجازی
با ارائــه آمار بعضــاً غلط روی این مســأله
آنقدرمانورمیدهندکهرضایتمخاطب
و کیفیت فیلم فراموش میشود .فروش
خوبدلیلبرخوببودنفیلمنیستاما
همیناخبارفضایتبلیغاتیبرایفیلمها
ایجادمیکند.درچنینفضاییرسانههای
جدیتــرو بخصــوصمنتقــدان چگونــه
میتوانند به مرجعی برای مخاطبان عام
تبدیلشوند.
تأکید من باز هم بر همان اصلی است
که گفتم .نمیشــود توقع داشــت که یک
جریان غلط به بخش منتقدان که رسید
اصــاح شــود .تعــداد کمــی از منتقــدان
و نویســندگان ســینمایی شــناخته شــده
هســتند و تالش میکننــد جانب انصاف
را رعایــت کنند و نقــش مرجعیت را هم
دارنــد اما تعداد زیادی از نویســندگان در
حوزه سینما فاقد این مشخصات هستند.
در جشــنواره فیلــم فجــر حــدود 2هــزار
صندلــی بــه منتقــدان اختصــاص پیــدا
میکند در حالی که تعداد منتقدان جدی
با ارفاق به بیش از  20نفر هم نمیرســد.
تعــداد زیــادی از همیــن  2هــزار نفــر در
یک گوشــه در اتاقی نشســتهاند و با وجوه
دریافتی پخش کننده یــا کارگردان بدون
ایــن کــه فیلــم را بفهمند فضایــی ایجاد
میکننــد که در جهت منافــع آنها کاربرد
هــم دارد .در ســالهای اخیــر تعــدادی
از آنهــا خیلی تخریبی و فحاشــانه عمل
میکننــد .برای من عجیب این اســت که
برخــی از آنهــا از کجا پــول میآورند .من
شخصی را میشناسم که سامانه پیامکی
و سایت دارد و معموالً به دیگران دشنام
میدهد ،برایم جالب بود که زیســت این
آدم چطور است چون این نوع فعالیتها
هزینه باالیــی دارد ،در حالی که فهمیدم
آدم پولداری هم نیســت .این حجم پول
بــرای تخریــب مجموعــه ســینما از کجا
میآید سؤال است.

