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راه  سعادت

حکمت 100
خداوندا! تو به من از خودم آگاه ترى 
و من آگاه تر به خودم از آنها هستم. 
خداوندا! م�ا را بهت�ر از آنچه آنها 
گمان می كنند ق�رار ده و آنچه را 

نمی دانند بر ما ببخش.

نگاه جنسيتي به زنان فيلمساز در غرب باعث ايجاد كمپين 5050 شد

از تثبيت حضور زنان در فجر تا سهم خواهي در برلين و ونيز
   هادي عسگري

در حالي حضور موفق فيلمس�ازان زن در سي و هفتمين 
دوره جش�نواره فيلم فجر رقم خورد كه در غرب مسئله 
نگاه جنسيت زده به فيلمسازان زن، باعث ايجاد كمپيني 
براي احقاق حقوق زنان از دنياي س�ينما ش�ده اس�ت. 
در آس��تانه برگزاري جش��نواره فیلم برلین، ديتر كاسلیك، 
رئیس اين جشنواره طرحي را امضا كرد كه برلیناله را متعهد 

به ارتقاي برابري جنسیتي مي كند. 
در اين طرح كه 5050*2020 نام دارد بايد تا س��ال 2020 
میالدي فرصت هاي زنان و مردان در اين جشنواره برابر شود. 
س��هم دهي به زنان نه تنها در آلمان بلكه در جش��نواره ونیز 
هم جنجال برانگیز شده است. چندي پیش »آلبرتو باربارا« 
دبیر جشنواره فیلم »ونیز« در مقابل سهم خواهي زنان از اين 
جشنواره موضع گرفت. تعدادي از زنان سینماگر جشنواره 
ونیز را براي ايجاد برابري جنسیتي در جشنواره تحت فشار 
قرار داده اند و »آلبرتو باربارا« ت��الش مي كند در مقابل اين 
خواسته مقاومت كند. باربارا در مصاحبه اي اعالم كرده بود: 

»از ديدگاه من اضافه كردن يك فیلم ديگر به بخش رقابتي 
تنها به دلیل اينكه كارگردانش زن است براي آن كارگردان 

بسیار اهانت آمیز است.«
اين نگاه جنسیتي كه گويا در جشنواره هاي معتبر سینمايي 
در حال گسترش است، نشانه اي از نوعي ناديده گرفتن حضور 
زنان در سینماي غرب اس��ت. زنان تصور مي كنند به دلیل 
سیاست هاي تبعیض جنسیتي، حقوق فیلمساز زن در چنین 
جشنواره هايي ناديده گرفته ش��ده و اكنون فرصتي مناسب 
براي ايجاد برابر است. جنبش هايي مانند 5050 براي احقاق 
حقوق فیلمسازان زن و حتي سهم خواهي غیرمعقوالنه اي از 
فستیوال هاي فیلم در ش��رايطي انجام مي شود كه سینماي 
ايران در جش��نواره فیلم فجر، ش��اهد حض��ور پررنگ زنان 
فیلمساز بوده و امس��ال هم اين حضور در وسیع ترين شكل 
ممكن رخ داده است. تفاوت سینماي ايران با سینماي غرب 
در مواجهه با فیلمس��ازان زن، در حذف نگاه جنسیت زده به 
زنان فیلمساز خودنمايي مي كند؛ اتفاقي كه هنوز در سینماي 

غرب بايد براي رسیدن به آن فرهنگ سازي شود!

انتقاد رئيس كميسيون فرهنگي از كم كاري سينما براي انقالب

مضامين انقالبي در سينما جدي گرفته نشده است
    محمد صادقي

رئي�س كميس�يون فرهنگ�ي مجل�س ريل گ�ذاري 
اش�تباه در س�ينما را باع�ث توج�ه نک�ردن ب�ه تاري�خ 
انق�الب اس�المي در فيلم ه�اي س�ينمايي دانس�ت. 
در چهلمین س��الگرد پیروزي انقالب اس��المي و همزمان با 
برگزاري سي وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر، حجت االسالم 
احمد مازني از عدم ورود جدي سینما به معرفي تاريخ انقالب 
اسالمي انتقاد كرد و گفت: »در اين زمینه نه ريل گذاري درستي 
صورت گرفته و نه هنرمندان و به خصوص اهالي سینما ورود 
جدي به اين حوزه داشته اند. معتقدم برخي تنگ نظري هاي 
حاكم مانع از آن شده كه فیلم هاي خوبي براي معرفي انقالب 
اسالمي ايران ارائه شود.« مازني با بیان اينكه اكنون نسل های 
دوم و س��وم انقالب آگاهي الزم از چرايي انقالب اس��المي و 
شرايط آن زمان ندارند، ادامه داد: »در اين بي خبري، گاه ممكن 
اس��ت ارزش ها و خدمات انقالب ب��ه ضدارزش ها و خیانت ها 
تبديل شود زيرا ما به عنوان مسئوالن نتوانستیم به درستي آن 
را تبیین كنیم، حتي در عرصه فیلم مستند هم اثر قابل توجهي 
براي تبیین، تش��ريح و توصیف انقالب اسالمي تهیه نشده و 
معتقدم در اين حوزه نیز ضعف زياد است، چه برسد به فیلم هاي 
داستاني سینمايي.« وي تصريح كرد: » تاكنون چندين فیلم 
سینمايي ساخته شده ولي نمي تواند عظمت انقالب را منتقل 
كند در حالي كه 40 س��ال زمان كمي نیس��ت و هنرمندان و 

متولیان بايد در اين زمینه ورود مي كردند.« 
رئیس كمیس��یون فرهنگ��ي مجلس با اب��راز امی��دواري از 
شكل گیري يك س��ینماي موفق تر، گفت: »متأسفانه برخي 
تنگ نظري هايي بر فضاي فیلمسازي حاكم شده است كه حتي 

آثار مستند نیز تمام واقعیت را بیان نمي كند يا آنان كه به دنبال 
روايت واقعي هستند، فضايي براي كار پیدا نمي كنند.« 

محمد اسماعیل سعیدي، عضو كمیسیون فرهنگي نیز گفت: 
»س��ینماي ايران نه فقط براي مخاط��ب داخلي در خصوص 
انقالب اسالمي تولید محتواي مناسب نداشته بلكه نتوانسته 

اين واقعه مهم را براي مخاطب جهاني تبیین كند.«
سعیدي افزود: »اگرچه در سینما آثاري با هدف نمايش ابهت و 
عظمت انقالب اسالمي ايران تولید شده ولي در آن سطحي كه 

كارنامه نمره قبولي ارائه دهد، نبوده است.«
وي تأكید كرد: » فیلم هاي س��ینمايي تولی��دي در امريكا و 
اروپا حامل پیامي هس��تند و مي خواهند برخ��ي قابلیت ها يا 
ظرفیت ها را نش��ان دهند يا ذائقه جديد ايجاد كنند، در واقع 
براي هدف مشخص و از قبل برنامه ريزي شده ساخته مي شوند 
ولي در كشور ما چنین سیاستي ديده نمي شود.« اين نماينده 
مجلس، تصريح كرد: »اين ضعف و نقص كه از ظرفیت سینما 
در تبیین دس��تاوردهاي انقالب چه براي مخاطب داخلي يا 
خارجي استفاده نش��ده، مشهود اس��ت، در حالي كه انقالب 
اس��المي ايران، فرهنگي بود و بايد مي توانستیم قابلیت هاي 
آن را بیش از اين به دنیا نش��ان دهیم.« انتقادات نمايندگان 
عضو كمیسیون فرهنگي مجلس از وضعیت سینما و نداشتن 
استراتژي در نمايش دستاوردهاي انقالب و تبیین آرمان ها و 
اهداف انقالب اسالمي در حالي مطرح مي شود كه مجلس به 
عنوان نهاد قانونگذار كه داراي بازوي نظارتي است، مي تواند 
با تدوين قوانین مرتبط با حمايت از س��ینماي استراتژيك و 
موضوعات مرتبط با انقالب اس��المي، راه را براي ورود جدي 

سینما به راهبرد معرفي انقالب اسالمي هموار كند. 

  »خورشيد از حلب طلوع مي كند«
در جشنواره تئاتر فجر

نمايش »خورش�يد از حلب طل�وع مي كند« پ�س از موفقيت در 
اجراي حلب و دمشق در جشنواره تئاتر فجر روي صحنه مي رود. 
به گزارش »ج��وان« نمايش»خورش��ید از حلب طل��وع مي كند« به 
كارگرداني كوروش زارعي در بخش بین المللي جشنواره تئاتر فجر روي 
صحنه مي رود. اين نمايش در روزهاي چهارشنبه 24 و پنج شنبه 25 
بهمن ماه در سالن اصلي تئاترش��هر اجرا مي شود. نمايش»خورشید از 
حلب طلوع مي كند« كه به زبان عربي اجرا مي شود، قصه كاروان اسراي 
كربال در مسیر شام را روايت مي كند و به حوادث مربوط به راهب مسیحي 

در كلیسايي كه در نزديكي شهر حلب بوده است، مي پردازد.

    نمايش

در جشنواره سي وهفتم فيلم فجر شاهد طليعه نسل جوان فيلمساز بوديم 

قدرت نمايي تكنيكي نسل نوی سينماگران
   جواد محرمي

جش�نواره س�ي وهفتم فيل�م فج�ر را ف�ارغ از 
حاشيه هايي كه برگزاركنندگانش در روز افتتاحيه 
رقم زدند به لحاظ رش�د كيفي فيلم ه�ا مي توان 
جشنواره اي موفق قلمداد كرد. وقتي رشد تکنيکي 
برخي فيلم ها را مشاهده مي كنيم به آينده سينماي 
ايران اميدوار مي ش�ويم، به خصوص كه اين رشد 
همزمان با چله انقالب اسالمي ظهور يافته است. 
از مشكالتي كه سینماي ايران همواره با آن دست و 
پنجه نرم كرده ضعف خودباوري تكنولوژيك اس��ت. 
تلقي غالب مديران سینمايي و سینماگران اين بوده 
كه س��ینماي ايران در تكنیك هاي سینمايي حرفي 
براي گفت��ن ندارد و همین تلقي س��بب مي ش��د تا 
دانشكده ها و مراكز آموزش هنر دانشجويان را به كل از 
تجربه گرايي تكنولوژيك ناامید كنند و صرفاً به سمت 
آثار رئالیستي و اجتماعي سوق دهند. غلبه روحیه »ما 
نمي توانیم« همواره جسارت و شجاعت درنورديدن و 
آزمودن ژانرهاي مختلف از سینماگران جوان را سلب 

مي كرد و مانع رشد تكنیكي سینماي ايران مي شد. 
   تکثر و تنوع در ژانر

اما جشنواره سي وهفتم را بايد مرحله غرورانگیزي از 
ظهور اعتماد به نفس الزم براي عبور از بحران ذهني 
درباره ت��وان تكنولوژي��ك جوانان س��ینماگر ايراني 
قلمداد كرد. فیلم هايي چون »شبي كه ماه كامل شد«، 
»غالمرضا تختي«، »متري شیش و نیم«، »مسخره 
باز«، »سرخپوس��ت«، »ماجراي نیمروز2 رد خون«، 
»قسم« و »23 نفر« نشان دادند كه قابلیت هاي فني 
سینماي ايران نامحدود است و تقريبا هیچ عرصه اي 
را نمي توان يافت كه سینماي ايران توان قدرت نمايي 
تكنیكي در آن را نداشته باشد؛ فیلم هايي كه هر كدام 
در بخش هايي چون وي��ژوال افك��ت، فیلمبرداري، 
جلوه هاي ويژه میدان��ي، صداب��رداري، نورپردازي، 
تدوي��ن، طراحي صحن��ه و كارگردان��ي چندين پله 

س��ینماي ايران را ارتقا داده اند و جالب اين است كه 
خالق همه اين آثار نس��ل جديد، جوان و جوياي نام 
هستند و فیلمسازان قديمي هر س��ال كم فروغ تر از 

دوره هاي پیشین ظاهر مي شوند. 
نكته ديگر درباره آثار اين دوره فیلم فجر تكثر و تنوع 
ژانر بود. در اين دوره ژانرهاي مختلفي چون ورزشي،  
فانتزی، پلیسی و معمايی، بیوگرافیك، تاريخي، فرار 
از زندان و تريلر سیاسي خودنمايي كردند و حتي در 
ژانر دفاع مقدس نیز با تجربه اي تازه در فیلم 23نفر 
روبه رو بوديم. فیلم »سرخپوست« به كارگرداني نیما 
جاويدي يكي از بهترين آثار جش��نواره امسال براي 
اولین بار در ژانر موس��وم به فرار از زندان دس��ت به 

تجربه اي كاماًل موفق زده است. 
»غالمرض��ا تخت��ي« در ژان��ر تاريخ��ي صحنه ها و 
س��كانس هايي بي اندازه حیرت آور خلق كرده است. 
فیلم »مسخره باز« از همايون غني زاده به عنوان يك 

كارگردان فیلم اولي داراي صحنه هايي خیره كننده از 
عرصه طراحي ويژوال افكت و جلوه هاي ويژه يارانه اي 
اس��ت. در بخش جلوه هاي ويژه میداني فیلم »شبي 
كه ماه كامل ش��د« از نرگس آبیار خالق صحنه هاي 
درخشاني است. جالب اس��ت كه تجربه ژانر سخت و 
دشوار دفاع مقدس پیش درآمد موفقیت هاي بعدي 
برخي فیلمسازاني اس��ت كه در اين دوره شاهد رشد 

كیفي تر آثار آنها بوديم. »به��رام توكلي« كارگردان 
فیلم موف��ق »غالمرضا تختي« س��ال پیش با تجربه 
موفق »تنگه ابوقريب« در ژانر دف��اع مقدس نگاه ها 
را به خود جلب كرد و زمینه س��از اعتماد به نفس اين 
فیلمساز جوان براي برداشتن گام محكم بعدي شد. 
نرگس آبیار هم كه با فیلم درخش��ان »شبي كه ماه 
كامل شد« در اين دوره از جشنواره حضور دارد پیش 
از اين تجربه س��خت دو فیلم نفس و شیار 143 را از 
سر گذرانده بود. سال گذشته نیز ابراهیم حاتمي كیا 
به عنوان شاخص ترين فیلمساز دفاع مقدس با فیلم 
»به وقت شام« به تجربه اي دشوار در خلق صحنه ها و 

موقعیت هاي سینمايي دست زده بود. 
   طليعه سينماي ملي 

اما فصل مشترك اغلب اين آثار به لحاظ تكنیكي رو به 
رشد را مي توان ضعف فیلمنامه قلمداد كرد؛ ضعفي كه 
اگر سینماي ايران آن را جدي بگیرد و در جهت تقويت 

آن بكوشد عرصه دشواري قلمداد نمي شود. 
اين رشد تكنیكال در س��ینماي ايران مي تواند از اين 
جهت نويدبخش باشد كه به تدريج فیلمسازان جوان 
و جوياي نام ايراني ديگر براي ثابت كردن خود لزومي 
به فعالیت در قالب سینماي جشنواره اي نمي بینند؛ 
س��ینمايي كه از آنها بیش و پیش از همه برجس��ته 
كردن نقاط ضع��ف جامعه خ��ود را مطالبه مي كند. 
فیلمس��ازان جوان ايراني وقتي توانمندي هاي خود 
را باور كنند و به اين نتیجه برس��ند كه صرفاً با تكیه 
بر ظرفیت ه��اي داخل��ي مي توانند خال��ق آثاري با 
كیفیت در شأن تماشاگر ايراني باشند و چاره اي جز 
به رسمیت ش��ناختن مخاطب داخلي و بین المللي 
نبینند ديگر كمتر به جوايز جشنواره هاي غربي چشم 
خواهند دوخت. اين ارتقاي كیفي سینماي ايران در 
40سالگي انقالب اسالمي را بايد به فال نیك گرفت و 
طلیعه اي براي ظهور سینماي ملي در عرصه داخلي و 

حتي جهاني قلمداد كرد.

در اي��ن دوره ژانرهاي مختلفي چون 
ورزش��ي، فانتزی، پلیسی و معمايی، 
بیوگرافیك، تاريخ��ي، فرار از زندان و 
تريلر سیاسي خودنمايي كردند و حتي 
در ژانر دفاع مقدس نی��ز با تجربه اي 
تازه در فیل��م 23نفر روب��ه رو بوديم


