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باقر صحرارودی در همان سالهای ابتدای ورودش به دنیای سینما (سال  )1351مقابل دوربین علی حاتمی قرار گرفت .او بازیگر فیلم «ستارخان» به نویسندگی و کارگردانی
علی حاتمی شد .در این فیم کربالیی علی از دست امینهها میگریزد و در بازار تبریز به ستار قرهباغی پناه میبرد اما هر دو در حین فرار دستگیر میشوند و مورد بازجویی قرار
میگیرند .اما حیدر عمو اوغلو آن دو را آزاد میکند و به تهران میرود .ستارخان به مشروطهخواهان میپیوندند و فرمانده صد سوار انقالبی میشود...

 3رمضان ١٤٣5

نگاهی به کپیهای سینمایی و تلویزیونی ایران
از آثار خارجی به بهانه جنجال هفتسنگ

درچندسالاخیردسترسیمردمایرانبهفیلمهاوسریالهایروزدنیازیادشد هاستوبههمیندلیلکپی
ازرویآثارمطرحیاکمتردیدهشد هجهانیکهازابتدایشروعبحثداغیدرسینماوتلویزیونداشتهوحتی
پایآنتاشبک هنمایشخانگیهمرسیدهاستبسیارسختترازگذشتهشدهاست.مردماینروزهابهحدی
آثارجهانیرادنبالمیکنندکهاگرفیلمیدرسینمایاسریالومجموعهایدرتلویزیونکوچکترینشباهتی
بهاینآثارداشتهباشدبهراحتیمتوجهآنمیشودواینبحثداغخیلیزودبهرسانههامیکشد.درتازهترین
اتفاقاینچنینیسریال«هفتسنگ»ساختهعلیرضابذرافشانکهقسمتاولآنروزیکشنبهاولماهرمضان
از شبک ه 3سیما پخششد ه است شباهت بسیار زیادی به سریال پرطرفدار مدرن فامیلی دارد .به این بهانه
بهفیلمهاوسریالهاییکهدرسالهایگذشتهبهکپیازیکفیلمیامجموع هخارجیپرداختهاند،میکنیم.
خانوادههای ایرانی یا امریکایی؟

داستان سریال هفتسنگ آنطور که در رسانهها بازتاب داشته
اســت به اتفاقات زندگی ســه خانواده که در کنار هم زندگی
میکنند میپردازد و در هر قســمت یک داستان با موضوعی
مشترک در زندگی این سه خانواده رخ میدهد .خط داستانی
سریال مدرن فامیلی که یک مجموعه کمدی امریکایی است
هم دقیقا همین است سریالی که توسط کریستوفر لوید و استیون لویتان در شبکه تلویزیونی  ABCساخته شدهاست.
در ایران به دلیل ارزشها و روابط خانوادگی و خط قرمزهایی که وجود دارد بسیاری از مسائلی که در فیلمها و سریالهای
خارجی وجود دارد که موجب جذابیت آنها میشود را نمیتوان نشان داد و به آنها پرداخت پس چرا اصال از ابتدا به سمت
کپی کردن از این گونه سریال ها می روند و به سراغ سریال هایی نمی روند که بتوان بدون آسیب خوردن به داستانشان
آن ها را کپی کرد  .سریال هفتسنگ باتوجه به برداشــت موضوعی و فرمی از سریال مدرن فامیلی جای دو شخصیت
همجنسباز این سریال را که با همدیگر خانوادهای تشکیل دادهاند و بچهای را به سرپرستی قبول کردهاند به زن و مردی
دادهاست که همان مشکل تکراری بچهدار نشدن را دارند .اما نکته مهم دیگر این است که با دیدن یک قسمت از یک سریال
نمی توان در خصوص کلیت آن قضاوت کرد .پس ما قضاوتی در خصوص کیفیت سریال در مرحله کنونی نمی کنیم.
کلیدی که چارهساز نیست

سریال «شــاید برای شــما اتفاق بیفتد» که چند سال است
تبدیل به سریال مناسبتی ماه رمضان شدهاست بر خالف دیگر
کپیهای تلویزیون ایران که معموالً از ســریالها و فیلمهای
امریکایی صورت میگیرد کپی بسیار ضعیفی از سریال کلید
اسرار ترکیهای است که در برابر سریالهای روز دنیا سریالی
بسیار معمولی است و به موضوعاتی در ارتباط با جهان ماورا و معجزه میپردازد و رویکرد خیلی متفاوتی نسبت به این
موضوع ندارد .جالب است که دو سری از این سریال در سالهای  86و  87از تلویزیون ایران نیز پخش شد ه است .شاید
یکی از دالیل مقایسه این سریال با شاید برای شما هم اتفاق بیفتد به همین دلیل رویکرد دینی و ماورایی هر دو سریال
باشد با اینکه تهیهکننده مجموعه شاید ...اعتقاد دارد که برعکس سریال کلید اسرار ما کلید حل تمام مشکالت را معجزه
نمیدانیم  .شاید برای شما اتفاق بیفتد به کارگردانی راما قویدل و احمد و محمود معظمی و چند نفر از دیگر هنرمندان
چند سال است که از تلویزیون ایران پخش میشود و مخاطب زیادی را جذب نکردهاست.

فیلم چپ دســت آرش
معیریان ســاخته سال
 1384از کپیهای برابر
با اصــل فیلــم کمدی
رمانتیکی به نام پنجا ه قرار اول ساخته پیتر سیگال و با بازی آدام سندلر ساخت ه سال
 2004میالدی است .داستان این فیلم درباره مالقات پسر جوانی با دختری است
که حافظ ه کوتاه مدتش را از دست دادهاست و هر بار که پسر را میبیند او را فراموش
میکند و دفع ه ِبعد با او مثل آدمی که دفع ه اولی اســت که پسر را میبیند برخورد
میکند .اما پسر که عاشق دختر شدهاست تمام تالشش را میکند تا خودش را در
یاد دختر نگ ه دارد و در نهایت با ضبط کــردن فیلمی از اتفاقات مهم زندگی دختر
سعی میکند خاطرات او را به او یادآوری کند .دختر هر روز آن فیلم را میبیند و بقیه
زندگیاش را دنبال میکند .داستان فیلم چپ دست عیناً همین داستان است با این
ت داد ه است و شادابی و طراوت موضوع
تفاوت که فیلم خاصیت طنز خود را از دس 
کمیک از دست رفتهاست.

مارمولــک شــاید یکی
از موفقتریــن کارهای
تقلیدی ســالهای اخیر
سینمای ایران باشد که
میتوان آن را اقتباس از
فیلم «ما فرشته نیستیم» نیز نامید .مارمولک در سال  1384اکران شد و به دلیل
موضوع بحثبرانگیز خود از پرد ه سینماها پایین کشیدهشد .این فیلم دقیقاً به علت
دست گذاشتن روی یکی از خط قرمزهای سینمای ایران توانست به فیلمی جنجالی
تبدیل شود .دزدی که در قالب یک روحانی از زندان فرار میکند و ماجراهایی که پس
از این فرار برای او اتفاق میافتد تا لباس روحانیت باطن او را تغییر میدهد .آن زمان
تنها کسانی که سینمای جهان را بهطور حرفهای دنبال میکردند متوجه شباهت
این موضوع به فیلم ما فرشته نیستیم شدند« ،ما فرشته نیستیم» داستان دو محکوم
فراری با بازی رابرت دنیرو شــونپن را از زندان روایت میکند که برای عبور از مرز
مجبور میشوند چند وقتی در لباس کشیشان در یک شهر مرزی زندگی کنند .این
فیلم محصول سال  1998میالدی ساخت ه نیل جردن است.

موقعیتیکهدرایران
جوابنمیدهد

فقط گلزار
کافی نیست!

همهچــی آرومه محصول
 1389فیلمی به کارگردانی
مصطفــی منصوریار کپی
خیلینزدیکبهفیلمکمدی
و پرطرفدار « »hangoverاست .داستان فیلم « »hangoverدرباره چهار رفیق است که
در شب عروسی یکی از آنها دوست دیگری به آنها مادهای را میدهد که پس از خوردنش
همهچیز را فراموش میکنند و وقتی به خودشان میآیند نمیدانند چه بالیی بهسرشان
آمدهکههمهچیزاینقدرتغییرکردهاست،داستانفیلمازهمینجاشروعمیشود.داستان
همهچیآرومهنیزهمیناست،چهاردوستکه قارچ سمی میخورندوبهعلت تأثیراتآن
اتفاقیخندهداربرایشانرخمیدهد.امااینکجاوآنکجا؟مسئلهدقیقاًهمینجاستکهدر
سینمای کمدی ما نمیشود به خیلی از مسائلی که در فیلم « »hangoverاتفاق میافتد
پرداخت ،در فرهنگ ما پارتی آخرین شب مجردی مفهومی ندارد و چنین روایتی اگر در
فرهنگماتعریفشودداستانبیمزهوتقلیدیضعیفمحسوبمیشود.

دو خواهر ساخته محمد
بانکی تقلیدی صحنه به
صحنه از فیلم «دوتا هم
زیاده» ســاخته فرناندو
تریبال در سال  1995با بازی آنتونیو باندراس است ،دو خواهر با وجود تقلید محض
از این فیلم جایگاه خوبی در سینمای کمدی ایران به دست نیاورد و شاید تنها به علت
حضور بازیگر اصلی آن محمدرضا گلزار توانست به فروشی نسبتاً مطلوب دست پیدا
کند .داستان این فیلم درباره جوان کالهبرداری است که در دو شکل ظاهری متفاوت
با دو خواهر کام ً
ال متفاوت ارتباط برقرار میکند که این مسئله داستان را با مسائلی
روبهرو میکند .دو خواهر از نظر تقلید در جزئیات یکی از رکوردهای کپیکاری در
سینمای ایران است .محمد بانکی شاید اص ً
ال فکرش را نمیکرد که فیلم گمنام «دوتا
هم زیاده» خیلی زود او را لو بدهد ،اگر فکرش را میکرد ســعی می کرد حداقل در
جزئیات و لوکیشنها کمی خالقیت بهخرج بدهد.

موفقیــت در گروی
شخصیت پدر

این زن اهل کجاست؟

یکــی از مجموعههــای
طنزی کــه بــه تقلید از
داستان یک فیلم خارجی
پرداختسریالطنز«اولین
انتخاب»ساخت ه مهدیصباغزادهاست.اینمجموعهداستاناینسریالدربارهپسریبه
ناممسعوداستکهبهعنوانخواستگاربهخانهخانوادهپزشکیمیرودکهاینخواستگاری
سادهبراثراتفاقاتیبهحادثهایبزرگتبدیلمیشود.اماداستانکمدیپرطرفدارمالقات
با والدین ساخته سال 2000به کارگردانی جی روچ درباره مالقاتات مرد جوانی با بازی بن
اسنیلرباپدرومادرنامزدشاستدرحالیکهپدرنامزدشعجیبترینآدمیاستکهاوتا
بهحال دیدهاست و به همین علت شرایط پیچیدهای برای او ب ه وجود میآید.

کاش الست را قلم میگرفتید!

اما بحث کپی از سریالهای تلویزیونی خارجی با مجموع ه مسیر انحرافی به اوج خودش
رسید شاید هیچ سریال امریکایی به اندازه ســریال «الست» یا «گمشدگان» در بین
مخاطبان ایرانی شناختهشده نباشد .سریالی که بین سالهای  2004تا  2010از شبکه
ایبیسی امریکا پخش شد ،روایت زندگی بازماندگان سقوط هواپیمایی از سیدنی به
لسانجلس را بیان میکند که در جزیر ه عجیب و غریبی گیر میافتند و حوادث جالبی
برایشان اتفاق میافتد .این مجموعه در بین  10سریال برتر تاریخ تلویزیون امریکا قرار دارد و جوایز زیادی را از جشنوارههای مختلف تلویزیونی امریکا
به دست آورد ه است اما سریال مسیر انحرافی به کارگردانی بهرنگ توفیقی گرتهبرداری ضعیفی است در ژانر کمدی از این سریال شناختهشده که
با وجود چهرههای حاشیهساز سینما و تلویزیون ایران باز هم نتوانست مخاطب زیادی به دست آورد.

ســریال «desperate
»h o u s e w i v e s
داستان زندگی چند زن
میانســال خانهدار است
که در زندگی روزمرهشان
درگیر مسائلی از قبیل دوستی ،عشق ،خیانت یا رقابت میشوند و ماجراهای جالبی
به وجود میآورند .اما آرش معیریان در اولین تجرب ه سریالســازی خود در «سایه
روشن»سراغ داســتان مجموع ه « »desperate housewivesمیرود و اعالم
چ اشــکالی ندارد که از ظرفیتهای ســریالهای خوب در کارهای
میکند که هی 
دیگر استفاده شود ،او نیز داستان ســه زن را در تهران امروزی تعریف میکند که
مشکالتشان خیلی شباهتی به زنان جامع ه امروز ندارد.

دو فرار کام ً
ال موفق.

داستان هوش سیاه  2شباهتی انکار نشدنی با سریال پرمخاطب فرار از زندان دارد که
از سال  2005تا  2009از شبکه فاکس امریکا پخش شدهاست .داستان سریال فرار از
زندان دربار ه مردی است که با طراحی کردن یک نقش ه دقیق باعث گیر افتادن خودش
و به زندان افتادنش میشود تا بتواند برادرش را که بیگناه به اعدام محکوم شدهاست از
زندان فراری بدهد .داستان هوش سیاه  2نیز درباره جمشید کاظمی ملقب به هوش سیاه
است که در سری اول مجموعه دستگیر شده و بهزندان میافتد و در سری دوم تصمیم به فرار از زندان میگیرد .کاظمی مثل شخصیت اصلی سریال
فرار از زندان دارای هوش زیادی است و یک نابغ ه کامپیوتر محسوب میشود و از این توانایی خود در امور خالف قانون بهره میبرد .برخالف دیگر
کپیهای ایرانی از مجموعههای تلویزیونی دنیا مجموع ه هوش سیاه در سری اول و دوم خود به شدت با موفقیت روبهرو شد.

اکران فیلمها باشد ،صندلیهای بزرگی که گاه کودکان نمیتوانند روی آنها
ی از پرده سینما را نمیبینند،
به درستی بنشینند یا با نشستن بر آنها نیم 
نمیتوانند برای کودکان دیدن فیلم را جذاب کنند .باید در همکاری با نهادها
و بخش خصوصی به نقطهای برسیم که سالنهایی مخصوص اکران فیلمهای
کودک به وجودآید و در آنهااین تفاوتهای فیزیکی رعایت شده باشد ،البته
در حال حاضر مشغول مذاکره دراین باره هستیم ».مسعودشاهی ادامه داد:
«بسیاری از مواقع تا صحبت از اکران فیلمهای کودک میشود ،سینمادارها
به آنها به چشم فیلمهای نفروش نگاه میکنند ،در صورتی که همین مسئله
یکی از عوامل اصلی نفروختن آنهاست .هم ه اینها در حالی اتفاق میافتد
که تنها ظرفیت آموزش و پروش برای دیده شدن و فروش فیلمها نزدیک به
چهار تا پنج میلیون است ».مسعودشاهی افزود« :علیرغم تمام نارساییها،
سینمای کودک و نوجوان به صورت بالقوه ظرفیت خوبی دارد ».او همچنین
جشــنواره کودک را از منظر دیگری نیز حائز اهمیت دانست و گفت« :این
جشنواره قرار است ،بازخورد تولیدات فرهنگی و فعالیتهای سینمایی را
مورد بررسی قرار دهد و ارزیابی ساالنهای ازاین عملکرد را ثبت کند».

گزارش کامل صبا از اولین نشست خبری
بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک

فیلمکودک
برایجشنواره
«سفارش»نمیدهیم

کمال تبریزی:
به عیاری گفتم پالن قتل دختر را حذف کند

از برگزاری برنامههایی که از جذابیت اکران فیلم در سینماها و روند اصلی
جشنواره جلوگیری میکند ،پرهیز کنیم».
طرح فرابخشی و توجه به وضعیت سالنهای اکران فیلم کودک
دبیر بیست و هشــتمین دوره جشــنواره فیلم کودک و نوجوان ،جایگاه
سینمای کودک را بسیار تأثیرگذار دانست و گفت« :ما در بسیاری از عرصهها
چون اقتصاد ،فناوری و صنعت شاهد تحول هستیم ،اما سینمای کودک در
این سالها دچار سردرگمیشده اســت .نگاهی به فضای فرهنگی کشور،
نشان میدهد که کودکان ،از لوازم و ابزاری متناسب با فرهنگمان استفاده
نمیکنند و دراین حوزه به بازنگری و نگاه مدیریتیی احتیاج داریم ،در واقع
میتوان ازاین امکانات در رشد و خالقیت کودکان استفاده مؤثرتری کرد اما
به نظر میرسد محاسن علم روز در بخشهای فرهنگی در نظر گرفته نشده
است که نشستهای جشنواره با همین رویکرد برگزار خواهند شد» دبیر
بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم کودک ،افزود« :سینمای کودک با
بیان آسیبهای اجتماعی در قالبهای مختلف و اشاره و تذکر از مسائلی
جلوگیری میکند که ترمیم آنها درآینده ،با هزینههای گزاف نیز بسیار
سخت به نظر میرسد ».مسعودشاهی در ادامه توضیحاتش درباره برنامههای
جشنواره بیان کرد« :با برنامهریزی جامعی که تحت عنوان مدیریت متمرکز
به همراه بنیاد فارابی صورت گرفته است ،در درازمدت برنامههایی با عنوان
«فرابخشی» خواهیم داشت ،دراین قسمت قرار است به ظرفیتهای نهادها،
اشخاص و ظرفیت فیزیکی سالنها پرداخته شــود».این مدیر فرهنگی با
بیاناینکه سالنی مناسب کودکان برای اکران فیلمها وجود ندارد ،ادامه داد:
«وضعیت فیزیکی سالن سینما میتواند یکی از جذابیتهای دیده نشده در

توقیف شدن فیلم آخر عیاری به یک پالن مربوط میشود که در
آن قتل دخترکی به دســت پدرش نمایش داده میشود و چون
عیاری اصرار دارد این پالن در فیلم باشد ،فیلمش مجوز نمایش
نمیگیرد .عیاری به همان دستهای تعلق دارد که میگوید باید
همه چیز را نشان داد ولی من با عیاری مخالفم .به عیاری گفتم اگر
جای تو بودم این پالن را برمیداشتم چون با حذف پالن ،اثرگذاری
داستان بیشتر میشود و باعث میشود مخاطب بیشتر کندوکاو
کند درباره سرنوشت آتی خانواده.
(مهر)

نظرسنجیاز هنرمندان

یک کپی موفق

کپی بد برابر
اصل متوسط

الاقلدرستکپی کنید!

دیروز ،نخستین نشست خبری بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک با
حضور مهدی مسعودشاهی دبیر جشنواره ،حمیدرضا دیبایی مدیر اجرایی
و ارتباطات و امور رسانهای ،ناصر باکیده مشاور دبیر ،امور استانها و مدیر
دبیرخانه ،عزتا ...علیزاده مدیر پشتیبانی و نمایش سینماها ،رضا آژ مدیر
تشریفات و سید حسینعلی شهیدی ،در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.
دقایق ابتداییاین نشست با تبریک دبیر جشنواره در خصوص صعود تیم
ملی والیبال آغاز شد ،مسعودشاهی که در طیاین جلسه چند بار دیگر هم به
این مسئله گریزی زد ،بر الگوی مدیریتی موفق و حرکت زیرساختی باتوجه
بهاین موفقیت تأکید داشت و آن را الزمه تمام عرصهها در کشور به خصوص
سینمای کودک و نوجوان دانست.این مدیر فرهنگی که در صحبتهایش
به آسیبشناســی و اصالح برنامهریزیهای گذشته باتوجه به استحقاق و
ظرفیت باالی سینمای کودک و نوجوان توجه ویژهای داشت ،طرحی تازه
را دراین نشست خبری مطرح کرد و گفت« :قرار است ،طرح از جشنواره تا
جشنواره را پیش بگیریم ،در واقع در پایان جشنواره پیش رو مراسم اختتامیه
پایان همه چیز نخواهد بود و تالش میکنیم برای مدیریت سینمای کودک
با تشکیل کارگروههای تخصصی با حضور کارشناسان و متخصصان ،گامی
اساسی برداریم و در ضمن آن به برنامههای تولید ،اکران و عرضه نیز پرداخته
خواهد شد ،سه بخشی که با ارائه راه حلهای مناسب سینمای کودک را احیا
میکند ،البته تأثیر کارگروههای امســال در جشنواره سالآینده مشخص
میشود ».مسعودشاهی با بیاناینکه سعی کردهایم مقررات را تغییر ندهیم
تا در برنامهای پیوسته به نتایج بهتری برســیم ،ادامه داد« :در بخشهای
جنبیاین دوره از جشنواره تالش شده است که برنامههایی مرتبط با رشد
و شکوفایی بخشهای تخصصی سینمای کودک برگزار شود و همچنین،
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اولویت با فیلمهایی برای کودک است ،نه درباره کودک
دبیراین دوره از جشــنواره فیلم کودک ،در ادامه با پاســخ به سؤالهای
خبرنگاران صحبتهایش را با بیان نکات دیگری تکمیل و اسدا ...اعالئی را
به عنوان دبیر بخشهای جانبی معرفی کرد ،وی همچنین در خالل این
پرسش و پاسخ ،همزمانی جشنواره کودک با سفر رئیس جمهور به اصفهان
را دلیل کم شدن روزهای جشنواره امسال عنوان کرد و گفت« :ما امسال
برنامه مفصلی داشــتیم اما متأســفانه به دلیل آنکه از  16الی  2مهرماه
جشنواره دیگری در اصفهان برگزار میشود برای جلوگیری از همپوشانی
جشنواره کودک را  11الی  14مهرماه برگزار میکنیم».این مدیر فرهنگی،
در بخش دیگری از صحبتهایش اولویت جشنواره امسال را با فیلمهایی
برای کودک دانست و فیلمهای درباره کودک را در برخی از مقاطع نامناسب
اکران برای کودکان خواند .همچنین ،مسعودشــاهی در پاسخ به پرسش
خبرنگاران درباره بخشهای جنبی و استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش
نیز گفت« :قرار است مسابقه قصهنویسی برگزار شــود ،مزیت برگزاری
چنین مسابقاتی در حســاس کردن ذهن مخاطبان سینمای کودک ،به
این حوزه که در واقع بستری برای قصهگویی است جلب میکند ،تأکید
برگزارکنندگان نیز دراین جشنواره بر سینمای قصهگو است .همچنین در
اصفهان نیز مسابقه فیلمنامه نویسی با موضوع زندگی و محیط در همین
راستا ،برگزار میشود ».در ادامه دبیر جشنواره ،درخصوص کمک به تولید
 50فیلم کوتاه توضیح داد و گفت« :در کارگاه انیمیشن نیز قرار است ،برای
تولید فیلمهای چند ثانیهای با دوربین گوشیهای همراه و دوربینهای
خانگی ،محیطی آموزشی شکل بگیرد ».نکته دیگری که خبرنگاران آن را
مورد توجه قرار دادند ،سطح کیفی جشنواره بود که در سالهایی دچار افت

بابک برزویه :امروز بچههای تهیهکنندهها و کارگردانها
عکاس شدهاند

امروزبچههایتهیهکنندههاوکارگردانهاعکاسشدهاند.عکاسی
آنقدر جذاب است که مخاطب آن از داخل سینما رشد پیدا میکند
زیرا اولین پارامتری اســت که راحت و بدون دردسر شکل پیدا
میکند یعنی با خرید یک دوربین شکل میگیرد و از نظر تکنیکال
همخیلیمهمنیست؛عکاسیاست.البتهمنمخالفورودبچههای
کارگردانها یا تهیهکنندهها به این حرفه نیســتم و معتقدم که
بهتر است این کار از بدنه سینما رشد پیدا کند .ما نمیتوانیم به
تهیهکننده و کارگردان بگوییم که این آدم را برای عکاسی انتخاب
نکن زیرا باید یک شکل یا نظام مشخصی برای آن پیدا شود( .ایلنا)

نیز شده بود که مسعودشاهی در پاسخ سطح جشنواره را در رتبه  Aدانست
و گفت« :امیدواریم بتوانیم شأن فعلی جشنواره را حفظ و در بخشهایی
آن را ارتقا دهیم».
رسانهها برای جذب اسپانسر کمک کنند
در بخش دیگری ازاین نشســت که به مســئله بودجهبندی و مدیریت
معطوف میشد ،مسعودشــاهی از تجربه  34سالهاش در حوزه مدیریت
یاد کرد و از رسانهها خواســت برای ترغیب نهادها به سرمایه گذاری در
ســینمای کودک که برای هر دو طرف مفید خواهد بــود ،تالش کنند.
همچنین با اشاره به این موضوع که امســال هیچ فیلمی برای جشنواره
سفارش داده نشده است ،افزود« :بنیاد فارابی توجه ویژهای به این نکته
دارد که کلیه مسیرها به تحول در سینمای کودک منجر شود ،در همین
راستا نیز برای مشارکت در تولید فیلمها قرار است ،در بخش اعطای وام
به  12پروژه کمک شود و کمتر از پنجاه درصد از تسهیالت مورد نیاز برای
برخی فیلمها تأمین شود ،همچنین  12فیلم نیز در مرحله نگارش حمایت
شدهاند ».در مورد اکرانها نیز پرسشهایی مطرح شد که دبیر جشنواره
فیلم کوتاه در پاسخ ،به تعامالتی با آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت« :از
فیلمنامه خوانی تا اکران ،پروتکلی در حال تنظیم است تا از ظرفیتهای
هر دو طرف به طور کامل استفاده شود ».از خبرهای مهم دیگری که در
این نشست داده شد ،برنامه فضاســازی برای برگزاری جشنواره در ماه
ن ایام فیلمهای
رمضان بود که مسعودشاهی د ر این باره توضیح داد« :درای 
برجسته سالهای گذشته به نمایش درخواهد آمد که به عنوان پیشوازی
برای اکران فیلمهای جشنواره به شمار میآید و قصد داریم حرکتی را در
این زمینه دامن بزنیم که موجب استقبال بیشتر ازاین جشنواره خواهد
شد .دبیر جشنواره فیلم کودک همچنین درباره وضعیت بودجه جشنواره
این طور توضیح داد :از طرف نماینده اصفهان در شورای برگزاری  2میلیارد
تومان برای برگزاری جشــنواره بودجه تعیین شده است و از طرف بنیاد
سینمایی فارابی نیز بودجهای حدود  2میلیارد تومان برای جشنواره در
نظر گرفته شده است ».در پایان نشســت هم ناصر باکیده ،مشاور دبیر،
امور استانها و مدیر دبیرخانه و برنامهاین جشــنواره در گفتگو با صبا،
اســتقبال از بخش بین المللاین دوره را خوب ارزیابی کرد و گفت« :در
بخش بینالملل  340فیلم از  70کشــور متقاضی حضور در جشــنواره
شدهاند که ازاین تعداد  180عنوان فیلم از  40کشور تا کنون به دبیرخانه
جشنواره رسیدهاند .همچنین ،در بخشهای بینالملل قرار است مروری
بر سینمای ژاپن و انیمیشن کشور چک داشته باشیم و به معرفی و مرور
آثار اوتمار گوتمن ،فیلمساز آلمانی خالق انیمیشنهای پینگو بپردازیم.
ی نیز قرار است نگاه ویژهای به
گفتنی است ،بخش سرزمینهای اســام 
سینمای کودک داشته باشد که در حال حاضر در حال بررسی آثار برای
این بخش هستیم».

بزرگتریننیازتئاتر
امروزمانچیست؟

تئاتریهامظلومند.تالششانرامیکنندتاهیچصحنهای
در هیچ روزی از سال خالی نماند و از سوی دیگر با مشکالت
زیادیدستوپنجهنرممیکنند.سالنهایغیراستاندارد،
امکانات ناکافی ،ممیزیهای بیشمار ،سنگاندازیهای
متعدد و حضور آدمهای بیتجربهای که از جنس تئاتر
نیستند ،از جمله معضالت تئاتریها در این سالها بوده
است .این هفته با آغاز تابستان و فصل رونق تئاتر ،سراغ
اهالی این حوزه رفتهایم .از آنها پرسیدهایم بزرگترین
نیاز تئاتر امروزمان چیست؟ پاسخ این سؤال ،در دل خود
بهمشکالتامروزتئاترنیزاشارهدارد.

محمدیعقوبی:
باال بــردن زیاد
بودجــه تئاتــر و
اختصــاص ایــن
بودجه به تولید آثار از
مهمترین نیازهای حال حاضر تئاتر در کشور
اســت .اجرای تئاتر در سالنهای کوچک
حتماً نیاز به حمایت اقتصادی دارد و نباید
گروهها را رها کرد و نباید گفت هزینه تولید
را از فروش تأمین کنند .با 30اجرا و کمتر در
سالنهایکوچکتئاترشهرغیرممکناست
هزینههایتولیدتأمینشود.اگرهرشبهم
سالن پر باشد فروش بلیت کفاف هزینهها را
نمیدهد .برای اجرای تئاتر در سالن کوچک
باید بودجه فرهنگی تعلق بگیرد و این حرف
بیمعناست که گروهها را به حال خود رها
کنند و گروهها ،هزینهها را از فروش بلیت
تأمین کنند .بنابراین به نظر من مهمترین
مسئله و نیاز کنونی تئاتر ،بودجه است.
بهروز
غریب پور :
در یــک کالم،
مدیــر فهیــم و
کاردان.
ویشکاآسایش:
درتئاترمشکالت
زیادی وجــود دارد
نداشــتن ســالن
مناسب ،خبررسانی
ضعیف ،تبلیغات و اطالعرسانی کممایه و
کمبود نمایشنامههای خوب از مشکالت
مربوط به تئاتر است .یکی از مشکالت
اساسی تئاتر ،اطالعرسانی ضعیف است.
در مورد تئاتر فرهنگسازی نمیشود و
همین باعث میشــود که تئاتر مهجور
بماند.
نیمادهقان:
داشــتن برنامه
بلندمدت مهمترین
نیاز و مسئله تئاتر
است .در  10سال
آینده تئاتر قرار اســت به چه نقطهای
برســد؟ نمیدانیم .چون برنامهریزی
دقیقی نداریم .فع ً
ال نبود این برنامهریزی
بیشتر احساس میشــود تا مشکالتی
مثل ممیزی ،بودجه ،ســالن و...؛ وقتی
برنامه و هدف مشخص شود بسیاری از
این کمبودها برطرف میشود.
نسیمادبی:
مشــکالت تئاتــر
یکی ،دوتا نیســت
و شــامل مــوارد
بســیاری اســت،
اما معضــل اصلی عــدم حمایت الزم
از تئاتر اســت .وقتی تئاتر به ســمت
خصوصیســازی مــیرود ،از حمایت
الزم و بودجه کافی برخوردار نیســت.
تئاتر باید سرمایهگذار داشته باشد .این
مسئله باعث میشــود تئاتر به سمت و
سویی دیگر برود.

شماره پ

یامک

شماهمبهاینسوالپاسخدهید:
بزرگتریننیازتئاترامروزمانچیست؟
گزینهموردنظرتانرابهشماره
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حسینزندباف:حذفصورتمسئلهآساناست

بعد از انقــاب ورود فیلم خارجی ممنوع شــد حذف صورت
مســئله آســان اســت اما همه میدانیم که با ایجاد امنیت
میتوان تا حدود زیــادی از آســیبها جلوگیری كــرد نه با
حذف موضوع .با جلوگیری از اكران فیلــم خارجی در همان
روزهای ابتدایی انقالب ،فكر كردند كه سالنهای سینما را
به فیلمهای ایرانی اختصاص دهنــد تا این نوع فیلم رونق
بگیرد اما این نوع سیاســتگذاری شاید در مقطعی كارساز
بود ولی در طوالنیمدت دچار مشــكل شد ،به عنوان نمونه
بهترین فیلمهای خارجی اكنون با بهترین كیفیت به صورت
قاچاق وجود دارد( .سینماپرس)

رشدهچ
برایههر
مناسبیفگ ا
مسعود کرامتی :جشنواره «یاس» بســتر دنت

جوانان است

با توجه به اینکه تولید فیلمهای ویدئویی آســانتر اســت و هزینه
کمتری دارد؛ بهتر است تا جوانان عالقهمند به فیلمسازی کار خود را با
ساخت این نوع فیلمها شروع کنند؛ ضمن اینکه جشنواره فیلمهای
ویدئویی تهران (یاس) میتواند در معرفی آنها بســیار مؤثر باشد.
امروز بخشی از سینمای جهان اختصاص به ساخت فیلمهای ویدئویی
دارد و حتی عــدهای از فیلمســازان عالقه ندارند تــا وارد فیلمهای
سینمایی بلند شوند ،این موضوع موجب میشــود تا آنها در زمینه
فیلمهای ویدئویی رشــد کنند و تولیدات با کیفیتــی در این عرصه
داشته باشند( .فارس)

