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جوايز سينمايي
چقدر جنبه ملي دارند!

برخي دوس��ت دارند به جايزه جشنواره سينمايي مانند كاپ
تورنمنت ورزشي نگاه كنند و همان هيجان و شور و شوق و نگاه
ملي كه درباره بازي تيمهاي ورزشي در رقابتهاي بينالمللي
ايجاد ميشود به جوايز جشنوارههاي سينمايي هم تعميم داده
شود اما با كمي دقت ميتوان به اين درك و آگاهي رسيد كه
اين دو تفاوتهاي زيادي با يكديگر دارند.
در يك رويداد سينمايي يك سليقه جمعي محدود به عنوان
هيئت داوران ب��ه عالوه متغيره��اي ديگري چ��ون رويكرد
برگزاركنندگان و گراي��ش كلي آن رويداد و نيز فضاس��ازي
احساسي رسانهها و حتي جوگير ش��دن برخي منتقدان در
تعيين جوايز تأثيرگذار اس��ت اما در يك رقابت ورزش��ي اين
قوانين دقيق و جزئي شده و مشخص هستند كه اصليترين
متغير داوري در پيروزي يا شكست را رقم ميزنند .ابدا ً قصد
ندارم درباره جايزه سينمايي اصغر فرهادي و فيلم «قهرمان»
ارزشگذاري كن��م ،چ��ون اول اينكه فيل��م را هيچ كس در
ايران هن��وز نديده و دوم اینکه اساس��اً فره��ادي ثابت كرده
فيلمساز توانمندي است اما بحث بر س��ر اين است كه جوايز
جشنوارههاي س��ينمايي تا چه اندازه ميتوانند اصالت ذاتي
داشته باشند و اص ً
ال چقدر بايد به آنها اهميت داد.
واقعيت ماجرا اين اس��ت كه تاريخ ثابت ك��رده اين جوايز در
درازمدت نتوانس��تهاند ارزش افزودهاي براي هيچ اثر هنري
در جهان ايجاد كنند .چه بس��يار آثار ش��اخص فيلمس��ازان
بزرگ تاريخ جهان كه در زمان خود در هيچ جشنوارهاي مورد
توجه قرار نگرفتهاند اما به مرور زمان شاخصها و قابليتهاي
هنري آن آث��ار خود را نش��ان دادهاند و تاريخ درب��اره آنها به
درستي قضاوت كرده است و برعكس چه بسيار آثاري كه در
رويدادهاي س��ينمايي مورد توجه و استقبال قرار گرفتهاند و
مرور زمان آن آثار را از حافظه سينمايي تاريخ پاك كرده يا به
حاشيه برده است ،بنابراين براي جوايز سينمايي جشنوارهها
بايد قدر و منزلتي نسبي قائل بود.
اين موج تبريك گفتنها در فضاي مجازي و محافل سينمايي
كه ناشي از ارزش ذاتي قائل شدن براي جوايز جشنوارههاست،
ناشي از درك ناقص فرهنگي ماست .چه بخواهيم و چه دوست
نداشته باشيم در جشنوارههاي سينمايي مليت فيلمساز در
س��ايه ش��خصيت حقيقي او قرار ميگيرد و فرديت فيلمساز
همواره بر مليت او غلبه دارد.
ديده بان

آغاز به كار اولين اتحاديه توليدكنندگان
فيلم و برنامههاي تصويري

اتحادي�ه توليدكنن�دگان فيل�م و برنامهه�اي
تصوي�ري اي�ران ب�ه منظ�ور حف�ظ حق�وق و دف�اع از
مناف�ع مش�روع و قانون�ي توليدكنن�دگان فع�ال
در ح�وزه تولي�د فيل�م و س�ريال را هان�دازي ش�د.

اتحاديه توليدكنن��دگان فيلم و برنامهه��اي تصويري ايران
اولين تش��كيالت مركزي موضوع مصوبه  ۵۲۰شوراي عالي
انقالب فرهنگي در حوزه سينما و رسانههاي ديداري متشكل
از تمامی مراكز فيلمس��ازي داراي مجوز رس��مي فعاليت از
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي اس��ت كه به تازگي اعالم
موجوديت كرده است.
در مقدمه اساسنامه اين اتحاديه ،هماهنگ ساختن تالشها
و فعاليته��اي مرتبط با اين هن��ر و ايجاد انگي��زه در جهت
س��رمايهگذاري ،توليد ،صادرات و ايجاد زمينههاي مطلوب
براي هم��كاري مل��ي در تبادل نظ��ر و تجربيات ب��ه منظور
دستيابي به توسعه پايدار توليد فيلم و سريال ،از جمله اهداف
تأسيس آن ذكر شده است.
محمدرضا تختكشيان رئيس هيئت مديره ،بهروز مفيد رئيس
هيئت مديره ،س��يدامير پروينحسيني به عنوان مديرعامل،
اكبر تحويليان ،فرشته طائرپور ،معصومه فردشاهين به عنوان
خزانهدار و مهدي كوهيان اعض��اي اصلي و عليالبدل هيئت
مديره اتحاديه توليدكنندگان فيلم و برنامههاي تصويري ايران
هستند .همچنين عليرضا حسيني بازرس اصلي و نادر رضايي
بازرس عليالبدل اتحاديه هستند.
...............................................................................................................

«قهرمان» فرهادي جايزه هيئت داوران
جشنواره «كن» را گرفت

فيلم س�ينمايي «قهـرمان» به كارگرداني و نويسندگي
اصغر فرهادي به صورت مش�ترك با «اتاقك »۶س�اخته
يوهو كوئوس�مانن برن�ده جايزه ب�زرگ هيئ�ت داوران
جشنواره فيلم كن شد.

مراسم اختتاميه هفتاد و چهارمين دوره جشنوار كن در سالن
گرند لومير كاخ جشنواره كن برگزار شد و فيلم «قهرمان» كه
به نمايندگي از سينماي ايران در بخش مسابقه اصلي حضور
داشت در نهايت موفق به كس��ب جايزه بزرگ هيئت داوران،
ارزش��مندترين جايزه پس از نخل طال ش��د .اين فيلم جايزه
بزرگ هيئت داوران كن را به صورت مش��ترك با فيلم «كوپه
شماره »6به كارگرداني «يوهو كوئوسمانن» دريافت كرد.
فرهادي پس از دريافت جايزه بزرگ اين رويداد در س��خنان
كوتاهي گفت :از هيئت داوران ،گروهم كه با تمام قلبشان با
من كار كردند ،از خانوادهام كه هميش��ه همراهم بودهاند به
ويژه دخترم كه من را ترغيب كرد اين فيلم را بس��ازم ،تشكر
ميكنم .االن كه اينجا ايستادهام ياد ۳۶سال پيش افتادم كه
يك بچه ۱۳ساله بودم و در شهري كه به دنيا آمدم با كمترين
امكانات اولين فيلم كوتاهم را ساختم.

صاحب امتياز :پیامآوران نشر روز
مدیرعامل و مدير مسئول :عبداهلل گنجي
سردبیر :غالمرضا صادقیان
شهيد مطهري

آدرس :تهران ،خيابان
تقاطع ميرزاي شيرازي ،پالك 384
سازمان آگهیها88498458 :
روابطعمومي ، 88498448:نمابر88845634- 6 :
توزيع :شركت نشر گستر امروز 88862194
چاپ تهران :چاپخانه روزنامه جوان
www.javanonline.ir
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«دودكش» هم مانند «پايتخت»
از دست رفت!

كارگردان هيچ تالشي براي بهدستآوردن شخصيت و موقعيتهاي جديد نكرده
و آنچه از شخصيت ميبينيم بيقواره كردن زحمات محمدحسين لطيفي در اجراست

افشين عليار

معموالً فصل دوم يك س�ريال در تلويزيون
ايران با ضعفهاي مختلفي مواجه ميش�ود
و اين موض�وع اغلب به دليل س�ادهانگاري
در متن و تعويض نويس�نده بروز ميكند ،به
طوري كه كارگردان فك�ر ميكند فصل دوم
يك سريال را ميتواند با بهرهگيري از اتفاقات
لحظهاي فص�ل اول جل�وي دوربي�ن ببرد.

«دودكش »2كه حدود دو هفته است از شبكه
اول سيما پخش ميشود با چنين مشكلي مواجه
ش��ده و معلوم است از نداش��تن يك فيلمنامه
منس��جم رنج ميبرد .فص��ل اول دودكش در
ماه رمضان س��ال  92پخش شد و بازپخش آن
از شبكههاي مختلف سيما بنا به موقعيتهاي
فيلمنامهاي توانست مخاطب زيادي را به خود
اختصاص بدهد .پس از آن مجموعه «پادري»
به عن��وان ادامه آن س��اخته و پخش ش��د اما
مورد توجه ق��رار نگرفت و ح��اال دودكش 2را
برزو نيكنژاد در ادام��ه همان دودكشيك كه
محمدحسين لطيفي س��اخته بود ،كارگرداني
كرده است كه به نظر ميرس��د آسيب و لطمه
اصلي همين جا خودش را نشان داده است.
آقاي كارگردان فهم��ي متفاوت از ويژگيهاي
قوامدهنده سري اول داشته و نتوانسته همان
اجزا را كنار ه��م بچيند و فق��ط بازيگران كار
مشترك هس��تند .پيش از اين محمدحسين
لطيفي توانسته بود سريال «ساخت ايرانيك»
را با جذابيت خاصي بسازد اما نيكنژاد در ادامه
نتوانست فصل دوم آن را حتي با موفقيت نسبي

نيكن��ژاد ب��راي رس��يدن ب��ه
ش��وخيهاي موقعيتي ب��ه ورطه
تك��رار گرفتار ش��ده اس��ت ،حتي
شغل قاليش��ويي هم در اين فصل
به درستي نش��ان داده نميشود و
تمركزقصهبيشتررويبهروزاست
اما اين تمركز ج��واب نداده چراكه
شرايط كلي سريال براي جلو رفتن
قصه نياز به اتفاقات جديدتر دارد
كه ت��ا قس��مت 13رخ نداده اس��ت
ادامه بدهد.
13قسمت از دودكش 2پخش شده اما خبري از
يك اتفاق مهم در آن نيست ،ميتوانيم بخشي
از رخدادهاي سطحي اين س��ريال را با سريال
پايتخت مقايسه كنيم ،يعني اگر در هفت فصل
پايتخت ارس��طو به دنبال تش��كيل خانواده و
ازدواج بود ،حاال در دودكش بهروز هم از فصل
اول تا فصل دوم با تمركز بيش��تر به دنبال پيدا
كردن دختر دلخواهش براي ازدواج است ،اين
تكرار مسائل در فصل دوم نه تنها به هيچ وجه
متقاعد كننده نيست بلكه ديگر حتي جذابيت
موضوعي هم ندارد ،به طوري كه انگار قصهاي
براي تشكيل موقعيتهاي دراماتيك يا كمدي
شكل نگرفته است و هر آنچه در قسمتها شاهد
هستيم ديالوگ و موقعيتپردازيهاي فكر نشده

و فيالبداهه هستند و موقعيتها با كليشههاي
فصل اول گره خورده اس��ت ،يعن��ي كارگردان
هيچ تالش��ي براي به دس��ت آوردن شخصيت
و موقعيتهاي جدي��د نكرده اس��ت و آنچه از
ش��خصيت ميبينيم تالشهاي محمدحسين
لطيفي در اجراس��ت كه نيكنژاد در اين فصل
آن را فارغ از قصه دوبارهسازي كرده است ،حاال
جاي عاليه با بازي الن��از حبيبي در فصل اول با
گندم (الهام اخوان) تغيير كرده است ،به موازات
اين تكرار ما با ديالوگهاي تكراري هم مواجهيم
و ايضاً تكیهكالمهاي فيروز مشتاق و نصرت را كه
تغييري در آنها نميبينيم ،شاهديم.
هشت سال از دودكشيك ميگذرد و اين در بطن
داستان و بزرگ شدن كودكان سريال مشخص
اس��ت اما تكيهكالمها هيچ تغييري نكرده فقط
نقش بهروز اغراق ش��ده و حتي به خنگ بودنش
هم افزوده شده اس��ت و اضافه كنيد كه نصرت با
بازي بهنام تشكر لحن گفتاري نامرسومي دارد و
منطق اين گونه لحن گفتاري كه نشاني از مردي
ندارد ،مشخص نيست ،از طرفي روند بياخالقي
در خانواده به اوج خود رسيده و كلكلهاي فيروز،
نصرت و بهروز نه تنها ربطي به ش��وخي كمدي
ندارد بلكه خانواده را زير سؤال ميبرد ،البته اين
موضوع در فصل يك هم وجود داشت اما چگالي
اين بياخالقيها يا كلكله��اي بيمورد يا زير
سؤال بردن نوع زندگي هم كمتر بود يا با توجه به
كارگرداني ساختار مطلوبتري داشت.
نيكنژاد براي رسيدن به شوخيهاي موقعيتي
به ورطه تكرار گرفتار ش��ده است ،حتي شغل
قاليش��ويي هم در اين فصل به درس��تي نشان
داده نميشود و تمركز قصه بيشتر روي بهروز
است اما اين تمركز جواب نداده چراكه شرايط
كلي سريال براي جلو رفتن قصه نياز به اتفاقات
جديدتر دارد كه تا قسمت 13رخ نداده است.
نيكنژاد سعي كرده از نصرت به عنوان يك بالگر
استفاده كند كه موضوع روز باشد ولي آن هم جواب
نداده و نكته جديدي هم در بازيها ديده نميشود.
انگار به مجموعه بازيگران هش��دار دادهاند فقط
تكرار نقش كنند ،حتي اگر هش��ت سال گذشته
باش��د! تنها فرق دودكشيك با دودکش 2بزرگ
شدن كودكان اس��ت و اضافه شدن چند كودك
ديگر و شديدتر شدن خلبازيهاي بهروز كه آنها
هم دردي را از ناتواني این سريال دوا نميكند.

كتاب

در رونمايي از كتاب «سلولهاي بهاري» مطرح شد

به رهبري ميگفتند دستيابي به سلولهاي بنيادي دروغ است!

ام�روز بزرگداش�ت بانوي�ي اس�ت ك�ه در زندگ�ي و
عقي�دهاش ،اس�توار و محك�م ق�دم برداش�ته و ن�وع
زندگ�ياش باع�ث افتخ�ار اي�ن م�رز و ب�وم اس�ت.

به گزارش «جوان» حجتاالس�لام مهدوي ،معاون نماينده
نهاد مقام معظم رهبري در دانش��گاه علوم پزشكي شيراز ،با
بيان اين مطلب در آيين رونمايي كتاب «سلولهاي بهاري»
و بزرگداشت دكتر پروانه فرزانه ،مدير بانك سلولي و جانوري
كشور گفت :دكتر فرزانه حتي در س��فر درماني كه به آلمان
داش��تهاند ،دس��ت از تحقيق و بازديد از مراكز تحقيقاتي آن
كشور برنداشتهاند يا اينكه بسياري از شبها را تا صبح براي
كار علمي و خدمت به مردم بيدار بودهاند يا اينكه به همكارانش
گفته بودند كه ميدانند وضعيت و امكانات تحقيقاتي الزم در
كشور وجود ندارد و لحظه به لحظه دشمنان دارند عليه ما كار
ميكنند ،ولي نبايد دست از تالش برداريم.
در بخشي ديگر از اين مراسم دكتر محمدهادي ايمانيه ،عضو
هيئت علمي و هيئت امناي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نيز
در سخناني با اش��اره به كتاب «سلولهاي بهاري» گفت :به
نظر من ،مشكل جوانان فعلي ما ،كمبود الگو است ،وقتي با

آنان صحبت ميكنيم ،مرتب به يأس و نااميدي دامن ميزنند.
در همين شرايط و وضعيتي كه داريم ،انسانهايي وجود دارند
و خدمت ميكنند كه نهتنها باعث ارتقاي ما ايرانيها هستند
بلكه به عنوان يك شخصيت مس��لمان واقعي عمل كرده به
دينش ،ميتواند مورد الگوبرداري قرار بگيرند.
ايمانيه با اش��اره به بازخوردهاي خوب كتاب «س��لولهاي
بهاري» در ميان فعاالن علمي عنوان كرد :دكتر بهاروند بيش
از 1/5س��ال روي پيشنويس اين كتاب كار كردند .محتواي
قوي و مفيد اين كتاب نمايانگر اين تالش و جديت است .كتاب
نوشتن بايد با اين هدف باشد كه بتواند جمعي را هدايت و مسير
را برايشان روشن كند .من در اين كتاب ديدم كه آقاي دكتر
بهاروند ،بسيار احترام اساتيد خود را حفظ كرده بودند ،احترام
استاد ،احترام همسر و احترام فرزند ،چنين احترامي كه ايشان
براي استاد خود مرحوم دكتر سعيد كاظميآشتياني داشتند
و دارند ،نشاندهنده تواضعي است كه از هر دانشمندي انتظار
ميرود كه نسبت به استادش داشته باشد.
در بخش پاياني اين مراس��م ،بهنام باقري ،محقق و نويسنده
كتاب «سلولهاي بهاري» نيز در سخناني عنوان كرد :يكي
از نكاتي كه برايم سؤال بود ،اين صحبت اين بود كه بعضي از
دانشمندان كشور حتي آنهايي كه دلسوز كشور بودند ،وقتي
كه خبر دستيابي به «سلولهاي بنيادي» مطرح شد ،نامهاي
به رهبر انقالب نوشتند كه آقا باور نكنيد ،اين حرفها درست
نيس��ت ،از خارج وارد كردهاند و اين كار در كش��ور ما شدني
نيس��ت كه ماجراي اين موضوع هم به طور مفصل در كتاب
آمده است و اين سؤالي كه داش��تم با اين كتاب برطرف شد
كه در واقع جوانان و دانشمندان عزيز و پرتالش ما بودند كه
توانستند به اين دانش مهم دست پيدا كنند.

