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یادداشتوارده
درباره وضعیت سینمای کوتاه در سال اخیر

بازگشت به گذشته

وحید اسالمی -در شرایط معاصر؛ به مدد توسعه فناوری سمعی و
بصری ،فیلمسازی نسبت به گذشته به امر سادهای مبدل شده است
و امروزه حتی از طریق یک گوشی موبایل نیز میتوان فیلمی در حد
استانداردهای جهانی ساخت .اما یک وجه دیگر سینما که از تولیدات
معمول و غیر رسمی جداست ،به مؤلفهها و الزمههای تولید یک اثر
سینمایی براساس نظام صنعتی سینما مربوط میشود .یعنی رسیدن
به فیلمی از جریان ســینمای حرفهای که در فرایند طبیعی چرخه
اقتصادی ســینما از تولید و نمایش ،هزینه خود را تأمین و حتی به
سود برسد.
قطعاً تولید آثار تجربی و شــخصی ،کارگردان را به چنین سینمایی
نمیرســاند و فیلمساز حرفهای نیازمند اســت که مراحل مختلف و
مهارتهای این حوزه را فراگیــرد تا بتواند پیام خــود را به گونهای
تأثیرگذار به مخاطبان برساند و مخاطبان برای دیدن این اثر هزینه
کنند.
با این شــرایط میتوان گفت که هنوز هم نقش نهادهای حامی فیلم
کوتاه برای کشف استعدادهای هنری و پرورش آنها در مسیر درست
رشد و تعالی تعیین کننده است و نمیتوان این مسئله را کتمان کرد.
هر فیلمسازی که از طریق سینمای کوتاه کشف و در نهایت به یکی از
کارگردانان سینمای ایران مبدل میشود ،یک ظرفیت جدید ارتباطی
و اطالعرســانی برای سیستم اســت که باید از دانش و توانایی الزم
برخوردار باشد.
سینمای کوتاه در کشــور به تنهایی هویت مستقل و شاخصی دارد.
یعنی هنرمندان این حوزه تنها به مدد فیلم کوتاه ساختن میتوانند به
جایگاه شاخصی در داخل و خارج برسند و در این عرصه بمانند و جذب
سینمای بلند داستانی نشوند اما بخشــی از این حوزه را نیز میتوان
محل تمرین ،البته نه سیاه مشق ،بلکه آزمون حرفهای فیلمساز برای
حضور در سینمای بلند داستانی کشور دانست.
بنابراین جلوگیری از اتالف سرمایه و وقت و همچنین طراحی یک روند
رو به رشد در تکامل فیلمســاز امری ضروری است که آن را میتوان
مهمترین وظیفه مدیریت فرهنگی دانســت که در طول ســالهای
گذشته گاهی به آن عمل کرده و گاه به بیراهه رفته است.
بررسی وضعیت سینمای کوتاه طی سالهای اخیر نمایانگر یک نکته
است تمرکز عمده نگاهها و فعالیتها بر محور تولیدات و فیلمسازان
کوتاه تهران .درواقع ،به نظر میرسد که نهادها و سازمانهای حامی
و متولی فیلم کوتاه با حفظ و استمرار رویدادهای مربوط به این حوزه
و توجه به تولیدات و اطالعرسانی از وضعیت آنها به نوعی بحرانها
و مشکالت را تحتالشعاع قرار دادهاند تا وضعیت این حوزه همچنان
در نگاه افکار عمومی مطلوب به نظر رسد .حال آنکه از درون شاهد
وضعیت دیگری بودیم و این تمرکز بخش مهمی از نیروهای مستعدی
را که می توانســتند به بدنه حرفهای سینمای کشــور اضافه شوند،
هدر داد.
در عمل بررســی فعالیتها و جریانهای مربوط بــه فیلم کوتاه در
سالهای اخیر نشــان میدهد که اغلب رویدادهایی که در گذشته
در شهرســتانها برگزار میشد طی ســالهای اخیر تعطیل و یا به
صورت محدود و غیر هدفمندی ادامه یافتند .این رویدادها شــامل
جشنوارههای موضوعی در شهرستان که بخشی از آن به سینمای کوتاه
مربوط میشد ،جشنوارههای منطقهای و هفتههای فیلم و عکس بود.
جشــنوارههای موضوعی که عم ً
ال به دلیل تعریف نادرست اهداف و
نامشخص بودن چشماندازی از آینده ،به مرور کنار رفتند و هفتههای
فیلم و عکس که شاید مهمترین محفل سینمای کوتاه تلقی میشدند
هم به شکل چشــمگیری محدود و حتی حذف شــدند .این مسئله
بخش مهمی از ظرفیتهایی که حول محور ســینما در شهرستانها
شکل گرفته بود را منفعل و در عمل ارتباط سینما در شهرستانها با
بدنه اصلی سینمای کشور در مرکز قطع شد .از دو سازمان حامی فیلم
کوتاه ،مرکز گسترش طی سالهای اخیر بین سینمای کوتاه و حرفهای
در حال نوسان بود و در نهایت بیشتر به سمت سینمای حرفهای روی
آورد و فعالیتهای آن در عرصه فیلم کوتاه چندان تأثیرگذار نیست.
با این شرایط اهمیت انجمن فیلمسازان سینمای جوان در این عرصه
بیش از گذشته شد تا مانع از هدر رفتن تمامی ظرفیتهای سینمای
کشور شود که در عمل این ســازمان هم طی سالهای گذشته بدون
توجه به حساسیتها روند نزولی طی کرد و شاهد تعطیلی سینما در
شهرستانها بودیم .اما در دوره اخیر فعالیت انجمن سینمای جوانان
ایران نگاهی توأم با رجوع به سنتهای حسنه پیشین دیده میشود.
در این دوره باز هم به هفتههای فیلم و عکس توجه شده و باید به این
نکته اشــاره کرد که آیا میتوان چنین رویدادهایی که شاهد مرگ
آنها در شهرهای مختلف بودیم را دوباره احیاء و به چرخه سینمای
کشور بازگرداند؟
بدیهی است که گاهی اشتباهات انسان جبران ناپذیر است .یعنی بعد
از نابودی یک جریان ،دیگر امکان بازگشت آن وجود ندارد و هر گونه
تمرکز مجدد بر آن را میتوان اتالف وقت و سرمایه دانست .اما گاهی
نیز به مرور میتوان یک جریان را به شــکوفایی گذشت نزدیک کرد.
با این شــرایط که مدیریت انجمن در دوره جدید تالش کرده تا این
برنامههای فرهنگی را در 59شهر ایران برگزار کند که تاکنون بیش از
 40گردهمایی برگزار شده ،باید دید که آیا این تالش در نهایت به چه
تأثیراتی منجر شده است؟
تأثیراتی که سرمایهگذاری و تالشهای صورت گرفته برای برگزاری
این رویدادها را توجیه کند .بدیهی است که باید منتظر ماند و نتایج
این رویدادها را بررسی کرد تا بتوان چشمانداز آینده سینمای کوتاه
کشور به ویژه در شهرستانها را تبیین کرد .البته با بررسی شور و حال
شــهرهای مختلف از برگزاری این گردهماییها میتوان تا حدودی
امیدوار بود به شــرطی که مدیریت فعلی مسئلهای به نام استمرار در
فعالیتهای فرهنگی را فراموش نکند.
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پرفروشترین محصوالت فرهنگی بهار  39کدامها بودند:

هنرگردی با صبا

از «اتحادیه ابلهان» تا «بابالنگ دراز»

کاریکاتور
روز

فصل اول از ســال  93به پایان رســیده اســت .شــاید بد نباشــد بدانیم کتابخوانها در بهار  93چه کتابهایــی را بیش از
همــه خریدهاند و در فهرســت پرفروشهای ایــن فصل کدام آثــار جای گرفتهانــد .با اینکــه در ایران منبــع دقیقی برای
پرفروشترین کتابها فهرســت پرفروشتریــن کتابها وجود نــدارد ولی شــاید پرفروشهای فروشــگاههای زنجیرهای
شــهر کتب بتواند معیار خوبــی برای اطــاع از ســلیقه کتابخوانها در بهــار باشــد .روز گذشته فهرســت پرفروشترین
کتابهــا و آلبومهای موســیقی فصل بهار فروشــگاه اینترنتی شــهرکتاب اعالم شــد .در این فهرســت ،صــد کتاب درج
شــده اســت که به ترتیب کتابهایــی در حوزههــای داســتان جهان و ایــران ،شــعر ایــران ،روانشناســی ،خاطرات و
ســفرنامهها ،علوم اجتماعی و سیاســی ،فلســفه و علم ،دفــاع مقدس ،مدیریــت و اقتصاد بیشــترین فروش را داشــتهاند.
نشر چشمه و زیرمجموعههایش (زاوش و چرخ) با هشت عنوان کتاب ،به عنوان پرفروشترین ناشر در این فهرست قرار دارد و بعد
از آن نشرهای قطره ،نیستان ،نیلوفر ،سخن ،هرمس ،نی ،نیماژ ،مروارید ،مازیار ،آموت ،ققنوس ،ثالث ،سوره مهر ،پیکان ،نگاه ،افق،
روزبهان ،فرهنگ نشرنو و سایان قرار دارند .در زیر از هر حوزه تعدادی از کتابها در ردههای باالتر پرفروشها را با هم مرور می کنیم.
البته در بخش داستان ایران و داستان جهان به دلیل محبوبیت بیشتر 10 ،کتاب پرفروش اول را خواهید خواند:

کاریکاتور همیشه شیرین و تیزترین زبان انتقاد اســت و وقتی داور بازی آرژانتین حقمان را
درســته قورت میدهد چه بهتر که خونمان در قلم کاریکاتور بجوشد .محمدعلی رجبی که نام
آشنای مطبوعات است و یک دو جین جایزه مطبوعاتی را درو کرده کار بسیار زیبا (و البته برای ما
تلخ) را طراحی کرده است .استفاده از شیب سوت داور و زمینی که به ضرر ایران شیبدار شده به
تنهایی گویای تلخی این نتیجه برای ماست .عکس امروزمان را به احترام این نگاه هوشمندانه به
کاریکاتور محمد علی رجبی اختصاص میدهیم.

آخرهفتهبافیلمهایمهمسینمایجهاندرشبکهنمایش

هیچکاک روی آنتن

همزمان با آغاز تابستان ،شبکه نمایش ،فیلمهای تازهای
را برای پخش و پر کردن اوقات فراغت مخاطبان درنظر
گرفته است .فیلمهای آخر هفتهای این شبکه میتوانند
هم سرگرم کننده باشند و هم تعدادی از آنها جزو آثار
بسیار مهم تاریخ سینما محسوب میشوند که دیدنشان
خالی از لطف نیست .در ادامه مهمترین آثاری که آخر
این هفته از شــبکه نمایش پخش خواهد شد ،همراه با
ساعت و روز پخش آمده است تا بتوانید برای دیدن آثار
مهم برنامهریزی کنید .این هفته زور آلفرد هیچکاک به
بقیه کارگردانها چربیده و آثــار مهمی از او روی آنتن
تلویزیون ایران خواهد رفت.
«سرگیجه»

آلفرد هیچکاک این فیلم را سال  1958ســاخت« .ســرگیجه» یکی از مهمترین آثار این کارگردان
بزرگ سینماست که در آن جیمز استورات و کیم نواک بازی میکنند .فیلم ماجرای اسکاتی فرگوسن
(استیوارت) پلیسی اســت که در جریان یک تعقیب و گریز به دلیل سرگیجه نمیتواند مأموریتش را
درست انجام دهد و درنتیجه بازنشسته میشود .رفیقی قدیمی از او میخواهد مراقب همسرش مادلن
«نوواک» باشد که اخیرا ً رفتارش عجیب و غریب شده است .اسکاتی وارد ماجرایی پررمز و راز میشود.
زمان پخش :سهشنبه 3 /تیر /ساعت 13
«مردی که زیاد میدانست»

این فیلم هم یکی دیگر از آثار معروف آلفرد هیچکاک است .جیمز استوارت و دوریس دی ،بازیگران این
کارند .خانوادهای امریکایی به نامهای دکتر بن مککنا و همسرش جو و پسرشان هنک برای گذراندن
تعطیالت خود به مراکش میروند و آنجا با اتفاقات عجیبی رو به رو میشوند.
زمان پخش :سهشنبه 3 /تیر /ساعت  19و چهارشنبه 4 /تیر /ساعت  7صبح

داستان ایران
 -1تو در قاهره خواهی مرد  /حمیدرضا صدر  /زاوش
 -2چهل نامه کوتاه به همسرم /نادر ابراهیمی  /روزبهان
 -3سمفونی مردگان /عباس معروفی  /ققنوس
 -4شازده احتجاب /هوشنگ گلشیری /نیلوفر
 -5کلیدر  /محمود دولتآبادی  /فرهنگ معاصر
 -6کمی دیرتر  /مهدی شجاعی  /نیستان
 -7گاماسیاب ماهی ندارد  /حامد اسماعیلیون  /ثالث
 -8مأمور سیگاری خدا  /محسن حسام مظاهری  /افق
 -9مرد رؤیاها  /مهدی شجاعی  /نیستان
 -10هست یا نیست  /سارا ساالر  /چرخ
داستان جهان
 -1اتحادیه ابلهان /جان کندی تول/پیمان خاکسار  /به نگار
 -2اولین تماس تلفنی از بهشت  /میچ آلبوم  /مهر آیین اخوت
 /هیرمند
 -3باشگاه مشتزنی /چاک پاالنیک  /پیمان خاکسار  /چشمه
 -4پیش از آنکه بخوابم /اس جی واتسون  /شقایق قندهاری
 /آموت
ل هارابال  /پرویــز دوائی  /کتاب
 -5تنهایــی پرهیاهو /بهومی 
روشن
 -6چگونه خرها خر شــدند  /ژاک پرور  /ناکتا رودگری  /نگاه
معاصر
 -7خداحافظ گاری کوپر /رومن گاری  /سروش حبیبی  /نیلوفر
 -8داستانهای پس از مرگ /جی.دی.سلینجر  /بابک تبرایی
 /زاوش
 -9دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد  /آنا گاوالدا  /الهام
دارچینیان  /قطره
 -10شازده کوچولو /آنتوان دوسنت اگزوپری  /محمد قاضی
 /امیرکبیر
شعر کالسیک ایران
 ۳۶۵-1روز با سعدی /مهدی الهی قمشهای  /سخن
 ۳۶۵-2روز با مولوی (در صحبت موالنا) /مهدی الهی قمشهای
 /سخن
 -3شرح جاللی بر حافظ ( ۴جلدی)  /عبدالحسین جاللیان
 /یزدان
شعر معاصر ایران
 -1اسمش همین است (پازل شــعر امروز  /) ۲۲علیرضا آذر
 /نیماژ
 -2آتایا  /علیرضا آذر  /نیماژ
 -3باران برای تو میبارد (مجموعه شعر)  /یغما گلرویی /نگاه
اسالم
 ۳۶۵ -1روز بــا قــرآن (در صحبت قرآن)  /مهــدی الهی
قمشهای /سخن
دفاع مقدس و انقالب اسالمی
 -1دایرهالمعارف مصــور تاریخ جنگ ایــران و عراق /جعفر
شیرعلینیا /سایان
 -2من زندهام /معصومه آباد /بروج
تاریخ جهان
 -1جنگهایی که دنیا را تغییر دادند  /چارلز مسنجر  /منوچهر
پزشک  /ققنوس
 -2گرگ خاکستری (فرار آدولف هیتلر)  /سایمون دانستن /
رضامراد صحرایی  /مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
تاریخ معاصر
 -1پسری روی سکوها  /حمیدرضا صدر  /زاوش
-2خاطراتسیاسیقوامالسلطنه /غالمحسینمیرزاصالح/معین
 -3ما چگونه ما شدیم  /صادق زیبا کالم /روزنه
خاطرات و سفرنامهها
 -1آقای سفیر  /محمدمهدی راجی  /نشر نی
چندنکتهجالب

«توطئه خانوادگی»

کتابهای دکتر حســن روحانــی و خاطــرات دکتر ظریف
همچنان در فهرست پرفروشترینها قرار دارند.
لنامهکوتاهبههمسرم
کتابکلیدرمحموددولتآبادی،چه 
ازنادرابراهیمیوشازدهاحتجابهوشنگگلشیریهیچگاه
از صدر پرفروشها پایین نمیآیند.
از میان داســتانهای ایرانی که جدیدا ً منتشر شدهاند،
میتوان به «تــو در قاهره خواهــی مرد»« ،مــرد رؤیاها»،
«گاماسیاب ماهی ندارد» و «هست یا نیست» اشاره کرد که
با استقبال خوبی رو به رو شدهاند.
کتابهای ترجمه پیمان خاکســار همچنان چشم بسته از

این فیلم آخرین اثر هیچکاک اســت .كارن بلك (در نقش فران) ،پرس درن (جــورج) ،باربارا هريس
(بالنش) ،ويليام ديوان (آدامسون) ،ادلوتر ،كاتلين نسبيت و كاترين هلموند در این فیلم بازی میکنند.
مادام بالنش و نامزدش جورج كه يك راننده تاكســي است ،توســط يك پيرزن استخدام ميشوند تا
خواهرزادهاش را كه ســالها پيش در پي يك رسوايي خانوادگي سرپرســتياش به خانواده ديگري
ن دو با آرتور آدامســون كه يك تاجر الماس است آشنا ميشوند ،پس از
واگذار شده بود ،پيدا كنند .اي 
مدتي درمييابند كه آرتور و نامزدش «فران» اقدام به دزديدن افراد ثروتمند ميكنند .تالش بالنش و
جورج براي پيداكردن وارث گمشده خانواده پيرزن و پيبردن به راز اقدامات آرتور حوادث آخرين كار
«هيچكاك» را رقم ميزند.
زمان پخش :چهارشنبه 4 /تیر /یک بامداد و چهارشنبه 4 /تیر /ساعت 13

نام فيلم

سویکاربرانخریدمیشود.مثل«اتحادیهابلهان»«،باشگاه
مشتزنی» و «مادربزرگت رو از اینجا ببر»؛
کتابهای«دوستداشتمکسیجاییمنتظرمباشد»و«من
اورادوستداشتم»ازنشرقطرههمانندکتابهایدوجلدی
همیشه در کنار هم از سوی مخاطبان خریداری میشوند.
کتابهای شعر یغما گلرویی و کامران رسول زاده بیشتر از
شاعران دیگر خواهان دارد.
در حوزه شعر نشــرهای مروارید ،نگاه و نیماژ بیشترین
کتابهای پرفروش را دارند.
م ـ تئاترها در فصل بهار بسیار مورد
کتابهای گویا و فیل 
توجهمخاطبانقرارگرفتهاست.

نام کارگردان

تاريخ اکران

هفته نمايش

روز نمايش

فروش شنبه

فروش کل (تومان)

سیدامیر سیدزاده منوچهر هادی

 27فروردین

10

65

2,500,000

515,800,000

مهشید افشارزاده

 17اردیبهشت

7

45

4,300,000

646,400,000

مسعود کیمیایی مسعود کیمیایی

 24اردیبهشت

6

37

2,200,000

357,700,000

 7خرداد

4

23

7,700,000

374,800,000

7

56

1,700,000

239,200,000

 50قدم آخر

سعید سعدی کیومرث پوراحمد

 15خرداد

3

16

1,500,000

48,000,000

دربست آزادی

سید محمد
قاضی

مهرشاد کارخانی

 29خرداد

1

4

800,000

17,300,000

زندگی جای دیگری
است
پنج ستاره
متروپل
زندگی مشترک
آقای محمودی و بانو
اشباح

تهیهکننده

 -2سفرنامه برادران امیدوار  /امیدوار  /جمهوری
 -3زندگینامه من  /الکس فرگوسن  /البرز
روانشناسی
 -1ارتباط بدون خشــونت زبان زندگی  /مارشال روزنبرگ /
کامران رحیمیان  /کتاب آمه
 -2از حال بد به حال خوب (شــناختدرمانی)  /دیوید برنز /
مهدی قراچهداغی  /آسیم
 -3وضعیت آخر  /تامس آ .هریس  /اسماعیل فصیح  /فرهنگ
نشرنو
علوم اجتماعی و سیاسی
 -1امنیت ملی و دیپلماسی هستهای  /حسن روحانی  /مجمع
تشخیص مصلحت نظام
 -2جامعهشناســی ایــران (جامعه کژ مــدرن)  /حمیدرضا
جالئیپور  /نشر علم
 -3جامعهشناسی خودمانی (چرا درماندهایم)  /حسن نراقی/
اختران
علم
 -1جهانهای موازی  /میچیو کاکو /علیهادیان  /مازیار
 -2جهان هولوگرافیک  /مایکل تالبوت  /داریوش مهرجویی
 /هرمس
 -3در جست وجوی بسگیتی (امکانپذیرهایی در موازات) /
جمعی از پژوهشگران  /رامین رامبد  /مازیار
فلسفه
 -1پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است  /دنیل کالک  /حمیده
بحرینی  /هرمس
 -2چنین گفت زرتشت  /فریدریش نیچه  /داریوش آشوری
 /آگه
 -3در باب حکمت زندگی /آرتور شوپنهاور  /محمد مبشری
 /نیلوفر
خانواده
-1ریحانه بهشتی یا فرزند صالح  /سیما میخبر  /نورالزهرا
-2مادر کافی /جی .ا .فراست  /مهبد ابراهیمی  /زوار
اقتصاد و مدیریت
 ۲۳ -1اصل موفقیت وارن بافت (ثروتمندترین سرمایهگذار
جهان)  /مارک تایر  /امیر کامکار  /نوآور
 -2بیندیشــید و ثروتمند شــوید  /ناپلئون هیــل  /مهدی
قراچهداغی  /شباهنگ
 -3چرا کشورها شکست میخورند  /دارون عجم اوغلو  /پویا
جبل عاملی  /دنیای اقتصاد
طنز
 -1صفحه آخر  / ۱شهرام شکیبا /نیستان
 -2واژههای خندان (ضربالمثلهای طنز فارســی)  /احمد
اکبرپور  /آموت
فیلم-تئاتر
 -1ترانههای قدیمی  /محمد رحمانیان  /بتهوون
-2خشک سالی و دروغ /محمد یعقوبی  /خانه هنرمندان
 -3دیوار چهارم  /امیررضا کوهستانی  /بتهوون
موسیقی
-1باده توئی /حسین علیزاده  /ققنوس
-2باران تویی /گروه چارتار  /آوای مهربانی
 -3بعد یازدهم؛ حافظ ناظری و ســتارگان موسیقی جهان /
شهرام ناظری  /هنر اول
کتاب گویا
-1بابا لنگدراز  /جین وبستر  /رها فیلم
-2چهار میثــاق  /دون میگوئل روئیز /نیما رئیســی /نوین
کتاب گویا
 -3یک عاشــقانه آرام  /نادر ابراهیمی /پیام دهکردی /نوین
کتاب گویا

امیر سماواتی

مهدی داوری

روحا ...حجازی

جهانگیر کوثری داریوش مهرجویی  24اردیبهشت

