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نزدیــک بــه هفــت مــاه تــا آغــاز
سیوششــمین جشــنواره موسیقی
فجــر باقــی اســت ،بزرگتریــن
جشــنواره موســیقی کشــورمان کــه
شــروع فعالیــت آن بــه ســال 64
برمیگــردد و بهانــه و مناســبت
آن ،پاسداشــت پیــروزی انقــاب
اســامی در بهمــن مــاه  57بــوده
است؛ جشنوارهای با عنوان «سرود
و آهنگهــای انقالبــی» کــه طــی
ایــن ســالها تغییرات بســیاری در
بخشهــای مختلــف آن ایجــاد
شــد و آرام آرام و بــا گذشــت زمان
شــکل وســیع تــری به خــود گرفت
تــا به امروز کــه بیش از ســه دهه از
فعالیــت آن میگــذرد و بــا تدوین
آیین نامه جشــنواره موسیقی فجر

(در ســال  )97ایــن جشــنواره پــر
حاشیه توانسته بهصورت منسجم
تربــه فعالیــت خود ادامــه بدهد و
براســاس ضوابطــی کــه در آن قید
شده پیش برود .جشنواره موسیقی
فجر طــی ایــن ســالها از حضور و
تجربــه مدیــران و دبیران بســیاری
بهــره بــرده و نگاههــا و ســایق
مختلف مســیری پرفراز و نشیب را
بــرای آن رقــم زده اســت و حاال که
به  40سالگی خود نزدیک میشود
این انتظار وجود دارد که از پختگی
و تجربه بیشتری برخوردار باشد و با
برنامهریزیهای بهتری پیش برود
بخصوص که بخش بینالملل هم
در این جشــنواره شرکت و فعالیت
دارد و بایســتی خیلــی زودتــر از

اینها میهمانان و شرکتکنندگان
این بخش معرفی و دعوت شــوند
اما متأســفانه تا به امروز حتی دبیر
جشــنواره موســیقی فجر انتخاب و
معرفی نشــده تا برنامهریزیهای
الزم انجام بگیرد .شــاهین فرهت
آهنگســاز و موزیســین شــناخته
شــده ایــران دبیــری دو دوره قبلی
را برعهده داشــته اســت .جشنواره
موسیقی نواحی هم حال و روزش
بیشــباهت با جشــنواره موســیقی
فجر نیست .جشنوارهای که معرف
و شناسنامه موســیقی اصیل ایران
اســت امــا آنطور کــه باید و شــاید
مــورد حمایت قــرار نگرفته اســت

و حتــی طــی ایــن ســالها وقفهای
در برگــزاری آن ایجــاد شــد و صــد
افســوس بــا قدمتــی چندیــن هزار
ســاله از موســیقی اقــوام و نواحــی
ایــران ،ایــن جشــنواره تنهــا دوازده
دوره از برگــزاری خــود را تجربــه
کرده اســت .گونهای از موسیقی که
روایتگر نغمهها و حضور ســازهای
مناطق مختلف ایــران بوده و جزو
جــدا نشــدنی هویــت فرهنگــی و
هنــری ایــران اســت .موســیقیای
کــه آبشــخور انــواع موســیقی در
کشــورمان اســت و هنرمنــدان این
حــوزه بخصــوص پیشکســوتان
موســیقی نواحــی ایــران کــه تنهــا

توگو با «ایران» از چالشهای حقوقی ضبط و پخش آثار نمایشی میگوید
کامبیز نوروزی در گف 

لزوم توجه هنرمندان تئاتر به مباحث حقوقی

جمعی از کارگردانان تئاتر به انتشار بدون اجازه آثارشان در « وی او دی» ها اعتراض دارند
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ëëبهنظــر میرســد ایــن گالیههــا و
اعتراضهــا از عــدم بهروزرســانی
قراردادها نشأت میگیرد و ضعف در
این حوزه باعث شده تا پدیدههایی
نوپــا از قبیــل ویاودی چنیــن
مشــکالتی را هــم بــا خــود بههمراه
بیاورد...
برای ورود بــه این بحث باید دو
مسأله را در نظر گرفت؛ یک مسأله
اینکــه بهطــور کلــی در حوزههــای
فرهنگــی از قبیــل تئاتــر ،نشــر،
موســیقی ،ســینما و ...توجهــات و
روابط حقوقی میان اهالی فرهنگ
کــه در بخشهای مختلف به تولید
و پخــش آثــار فرهنگــی مشــغول
هستند ،بسیار کم است و دقتهای
حقوقی صــورت نمیگیرد .با اینکه

علی محمدی /ایران

هفته گذشــته جمعی از کارگردانان
تئاتر بــا انتشــار بیانیهای نســبت به
انتشــار و پخــش آثارشــان بــدون
مجــوز و اجــازه آنهــا در شــبکهها
و پلتفرمهــای اینترنتــی ،یــا همــان
ویاودیها اعتراض کردند و انتشــار
ایــن فیلمتئاترهــا باعــث شــد تــا
بعضــی کارگردانهایی کــه به گفته
خودشــان اطالعی از انتشار این آثار
نداشــتند متوجــه مســأله شــده و به
ن هــم ورود کنند.
بحــث حقوقــی آ 
همیــن مســأله باعث شــد تــا چند
کارگــردان بــه صــورت مشــترک ،با
اســتخدام وکیل ،پیگیر این مســأله
شوند تا در نهایت مشخص شود که
مشکل کار از کجاســت و چرا چنین
اتفاقــی رخ داده و ایــن آثــار منتشــر
شــده بــدون آنکــه عایــدی نصیب
آنها شــود .ایســنا گــزارش داده بود
که حدود صــد فیلمتئاتر کــه مربوط
بــه ســالهای گذشــته میشــوند و
تقریباً بیشــتر آنها در گذشته توسط
مرکــز بتهــوون عرضــه شــدهاند ،از
مدتهــا قبل در یکی از ســامانههای
ویاودی به اشــتراک گذاشته شده و
به نظر میرســد ایــن فیلمها همان
نســخههای دیویدی تئاترهــا بوده
که حــاال در این رســانههای اینترنتی
منتشر شــده و طبیعتاً برای تماشای
آنها مخاطب باید در سایتی عضو
شــود و یا مبلغــی (چیزی حــدود ده
تا پانزده هزار تومــان) هزینه بپردازد
که از ایــن رقم ،به گفتــه امضاکننده
این بیانیه ،چیزی عاید صاحبان اثر
نمیشود .کامبیز نوروزی حقوقدان
در گفتوگــو بــا «ایــران» بــه ایــن
نکته اشــاره میکنــد که بــروز چنین
اختالفاتی ،سرمنشــأ و دلیلی اصلی
دارد که باید پیــش از هر چیزی به آن
پرداخت .نــوروزی این دلیل را عدم
توجه به روابط حقوقی میداند و در
گفتوگویی که در ادامه میخوانید
بــه ذکــر جزئیاتــی از ایــن مســائل
حقوقیمغفولماندهمیپردازد.

کیفیت و کمیــت تولید محصوالت
فرهنگی مثل کتاب ،موسیقی ،تئاتر
و ...بشدت ارتقا پیدا کرده اما عوامل
تولیــد آثار هنــری ماننــد بازیگران،
کارگردانهــا و تهیهکنندههــا و...
چنــدان در تنظیــم روابــط حقوقی
خــود دقــت نمیکننــد و بــه نظــر
میرســد در ایــن بخــش همچنــان
بــه شــکل ســنتی عمــل میکننــد و
همین مسأله باعث بهوجود آمدن
تعارضات فراوان در تولید و عرضه
محصــوالت فرهنگی شــده اســت.
مســأله دوم امــا به تحوالت بســیار
گستردهای برمیگردد که با توسعه
اینترنــت و روشهــای مختلــف،
عرضــه محصــوالت فرهنگــی را
آســانتر کــرده و چون ایــن اتفاقات
جدید و تازه هســتند شاید نتوان به
سادگی درباره ساختار حقوقی آنها
ســخن گفت .با اینحال باید گفت
که میزان اجازه استفاده تهیهکننده
از محصــول فرهنگــی وابســته بــه
ی اســت که بین تهیهکننده
قرارداد 
و عوامــل تولیــد منعقــد میشــود.
بــه عنــوان مثــال در یــک کنســرت
موســیقی ،تهیهکننده ممکن است
اجــازه پخــش فیلــم کنســرت را از
صاحــب اثــر بگیرد و ممکن اســت
ایــن اجــازه داده نشــود و طبیعــی
اســت کــه تهیهکننــده نمیتوانــد
تفســیری شــخصی از متن قــرارداد
داشته باشد.
ëëدامنــه و جزئیــات ایــن اختیارات
چقــدر اســت و بــه چــه شــکل باید
باشد؟
دامنه اختیارات تهیهکننده کامالً
وابســته بــه قــرارداد بیــن او و خالق
اثــر اســت .همانطــور کــه گفتیــم
ممکن اســت خالق اثــر ،در قرارداد
اجــازه پخــش فیلــم یــک کنســرت
موســیقی یــا تئاتــر را نداده باشــد و
اگــر تهیهکننده بخواهد چنین کاری
انجــام بدهد باید حقــوق تازهای به
لحــاظ مادی بــه خالــق اثــر بدهد.
تهیهکننــده طبــق قراردادهایــی بــا
کارگــردان و بازیگــر و دیگــر عوامل،
کــه بــرای اجــرای صحنــهای طــی
مــدت زمــان مشــخص و مطابق با
همین مســأله ،حقوق مــادی افراد
را پرداخــت میکنــد .حــال فــرض

گفت و گو با کامبیز نوروزی ،حقوقدان
درباره مشکالت حقوقی هنرمندان
و اعتراضشان به پخش فیلم تئاترهای آنالین
از شبکههای VOD

بگیریــم تهیهکننــده بخواهــد متن
نمایشــنامه یا خود اثــر را بهصورت
صوتی یــا تصویــری در بســترهایی
مثل دیویدی یــا ویاودی پخش
کند اینجا هــم الزاماً باید به قرارداد
مراجعه شــود و دید که صاحب اثر
چنین اجازهای داده است یا خیر.
ëëهمانطــور کــه گفتید چند ســال
پیش پلتفرمهایی مثــل ویاودیها
وجود نداشتهاند و میتوان از ظهور
و بــروز آنها بــه عنــوان پدیدههایی
جدیــد نام بــرد .میتوانیــم بگوییم
چون چنین مفادی (اجــازه و امتیاز
پخــش اثــر در ایــن پلتفرمهــا) در
قراردادهای ســالیان گذشته نیامده
تهیهکننده مجاز به واگذاری و پخش
آثاردراینبسترهایاینترنتیست؟
نکته مهم دقیقاً همینجاست.
به لحاظ حقوقــی در قرارداد هر جا
سکوت وجود دارد ما مطابق قانون
عمــل میکنیــم و از ایــن ســکوت
بهعنوان عدم اجازه تفسیر میشود.
بهعنوان مثال در قراردادی تئاتری،
پخــش بــه صــورت دیویدی،
فایل صوتــی یا ویاودی پیشبینی
نشــده پس به این نتیجه میرسیم
چنیــن اختیاری هم بــه تهیهکننده
یا فیلمبردار اثر یا ســالن یا هر کس
دیگری واگذار نشده است .در حوزه
حقوقی نشــر کتاب ،عرف مسلمی
وجــود دارد .گاهــی نویســنده اجازه
انتشــار یــک یــا دو چــاپ بــه ناشــر
میدهــد و گاهی هم اجازه انتشــار
نامحــدود را؛ امــا ممکــن اســت در
حــوزه رمــان ،قــرار باشــد اقتبــاس
ســینمایی از اثر صــورت بگیرد .اگر
این مســأله در قرارداد نیامده باشد
ناشر نمیتواند چنین اجازهای را به
شخص ســومی که قصد دارد اثری
سینمایی از آن اثر بسازد بدهد مگر
اینکه حقوق تازهای برای نویســنده
در نظــر گرفتــه و نظــر و رضایت او
جلب شــود .در برخی قراردادهای
نشر نوشــته میشود تمامی حقوق
مــادی اثر از جملــه تبدیل به فیلم
ســینمایی ،صوتــی و ...متعلــق به
ناشــر اســت کــه بــه روشــنی اجازه
اســتفاده ذکــر شــده و ناشــر مجــاز
ن اثر
است چنین استفادههایی از آ 
انجام دهد.

متأسفانه
در میان
هنرمندان
شریف کشور که بار سنگینی
از فرهنگ عمومی کشور
را به دوش میکشند توجه
به جنبه های حقوقی
قراردادهای هنری ضعیف
است و برای چیزی که خلق
میکنند دقتهای حقوقی
و مالی الزم را ندارند و
بهعقیده من این مسأله
ناشی از توسعه نیافتگی
فکری در بخشهای
مختلف است
ëëامــروز برخــی از کارگردانهــا بــه
این نکته معترض هســتند که نسخه
فیلمبرداری شــده تئاتــر آنها بدون
اجــازه ســر از ویاودیهــا درآورده و
هیــچ هماهنگــی و اجــازهای هــم از
آنهــا گرفته نشــده تــا چه برســد به
پرداخــت حق و حقوق مــادی اثر...
ایــن هم مســأله مهمی اســت .اوالً
که باید گفت نفس فیلمبرداری در
درجه اول حتماً باید با اجازه خالق
اثر باشد و مسأله دوم اینکه اگر اجازه
فیلمبردای داده شــده ،فقط اجازه
فیلمبرداری اســت ،مثالً برای ثبت
در آرشیو مؤسسه یا سالن و یا پخش
و انتشــار بــه صــورت دیویدی نه
صورتهــای دیگر .پــس اگر در یک
ســالن ،تئاتری به صورت تصویری
هم ضبط شــده ،نحوه بهرهبرداری
و حــق اســتفاده از آن فیلم متعلق
به تهیهکننده نمایش است و سالن
فقط حق ایــن را دارد که فیلم را در
آرشیو خود داشته باشد .همانطور
که گفته شد جزئیات روابط حقوقی
در قــرارداد بســیار مهــم اســت و
اینکــه چــه رابطــه حقوقــی وجــود
داشــته و آیــا ایــن جزئیات آمــده یا
خیــر .همــه اینهــا نمونههایــی از
کمتوجهیهایی است که در ابتدای
گفتوگــو مطرح کردیــم .یک گروه
تئاتری صدها ساعت وقت و انرژی

صــرف میکند برای تمریــن و اجرا
و کار بســیار ســخت و توانفرســایی
انجــام میدهــد امــا متأســفانه
دوســتان من برای کار خودشان ،در
وجــه حقوقــیاش آنچنــان توجه و
ارزشــی قائل نیستند تا زمانی که به
مشــکلی برمیخورند .متأسفانه در
میان هنرمندان شــریف این کشــور
کــه بار ســنگینی از فرهنگ عمومی
کشور را به دوش میکشند این تفکر
و توجه ضعیف است و برای چیزی
که خلق میکنند دقتهای حقوقی
و مالی الزم را ندارند و بهعقیده من
این مسأله ناشی از توسعه نیافتگی
فکــری در بخشهــای مختلــف
اســت .یــک اثــر هنــری ،مثــل تئاتر
بــا تمــام دشــواریها و اهمیتاش
و ذاتــی کــه دارد ،باید اتفاقاً بیشــتر
مورد مراقبت قرار بگیرند .در ایران
همیشــه پیکان اتهام متوجه دولت
است که چرا کمک نمیکند حقوق
مــادی و معنــوی صاحبــان آثــار
محفــوظ بماند؛ اما بایــد گفت این
انتقــاد اتفاقاً به دولت وارد نیســت.
وقتــی خــود هنرمندانی کــه صدها
ســاعت برای یــک نمایش زحمت
کشــیده و خــون دل خوردهانــد،
هیچ مراقبتی از کارشــان نمیکنند
چــرا بایــد از دولــت توقــع چنیــن
حمایــت و توجهــی را داشــت .این
گالیــه ،گالیه یــک حقوقدان اســت
که بســیار به اهــل هنــر ارادت دارد.
میبینیــم کــه دوســتان تئاتری من
در تمامی بخشهــای کار به لحاظ
کیفی وســواس و دقــت دارند اما در
مباحــث حقوقــی چنین وسواســی
وجود ندارد.

ëëآیا میتــوان الگویی مشــخص از
شکلقراردادهاییکهاصوالًمشمول
تغییرات درزمانی نشوند ،در
زمان و
ِ
نظرگرفت؟
ببینید هر یک از این عواملی که
از آنها ســخن گفتیــم بهنوبه خود
تعیین کننده این الگوهاســت و این
الگو چیزی است که هوش و حواس
حقوقی طرفین قرارداد را میطلبد
تــا خألیی در قرارداد وجود نداشــته
باشــد کــه بعدها بــه زحمــت یکی
از طرفیــن منجــر شــود .اصلهــای
حقوقــی نیــز مشــخص اســت و در
تمام حوزهها مثل موسیقی ،سینما،
تئاتــر ،کتــاب و ...شــبیه هــم اســت
و از یــک قانــون حقوقــی متابعــت
میشــود .مثــاً در روابــط حقوقی و
مالی تولیدکنندگان و تهیهکنندگان
و پخشکنندگان دو ســه الگو وجود
دارد .در ســینما مثــاً درصــدی از
فــروش پرداخــت میشــود .گاهــی
اوقــات عدد مقطوع اســت .مثالً در
نشر درصدی از قیمت پشت جلد را
به تعداد تیراژ منتشر شده میگیرد
حال اینکه همــه این تعداد فروش
میرود یا خیر ،به صاحب اثر ربطی
ندارد.

برنامه «کیو آر اسکنر»
را می توانید از
اپلیکیشنهای مختلف
دانلود کنید.

نرگسعاشوری
خبرنگار

بهمــن ارک کــه ســال گذشــته با همراهــی بــرادرش بهــرام ارک بــا فیلم «پوســت» در
سیوهشــتمین جشــنواره فیلــم فجر حضــور یافت و جایــزه بهترین فیلم هنــر و تجربه
را از آن خــود کــرد ایــن روزها مشــغول طراحی و نــگارش فیلمنامه تازهاش درباره شــاه
طهماســب اول اســت؛ اثری تاریخی -افســانهای درباره دورهای که اوج هنر نقاشی بود:
«در حــال گشــتوگذار اطــراف تبریز هســتم .بخشــی از این گشــتوگذارها بــرای یافتن
لوکیشــن فیلم جدید اســت .همیشــه از جادههــای اصلی رفت و آمد داریــم ،کلی جاده
فرعی کشف کردم و تازه فهمیدم باید جادههای فرعی را تجربه کرد».
آنطــور کــه خــودش میگوید ســاختن این اثــر البتــه کار چنــدان راحتی نیســت« :فعالً
فیلمنامه را مینویسیم و اگر از پس ساختش بر نیامدیم فیلمنامه دیگری مینویسیم».
یکی از شــاخصههای فیلم «پوست» حضور بازیگران بومی در این فیلم بود؛ اما آنطور
که بهمن ارک میگوید آنها عالقهمند هستند برای فیلم تازهشان سراغ چهرهها بروند:
«به چند گزینه فکر کردم .از بازی نوید (محمدزاده) و شــهاب (حســینی) خیلی خوشــم
میآید .پیمان معادی را هم دوست دارم .همینهایی را که همه دوست دارند من هم
دوست دارم (خنده) واقعاً بین من و مردم خیلی فرقی نیست».
برادران ارک که با فیلم کوتاه «حیوان» موفقیتهای بســیاری در داخل و خارج از کشــور
از جمله جایزه سینه فونداسیون جشنواره کن تجربه کردند چند وقتی است که این فیلم
را بهصــورت رایگان در فضای مجازی در دســترس عموم گذاشــتهاند« :نمیخواســتیم
مردم بابت دیدن فیلم پول بدهند .در نهایت دو ســه میلیون تومان نصیبمان میشــد
اما فروش بلیت برای مخاطب محدودیت تماشا میآورد .دلمان میخواست هر کس
عالقهمند است ببیندش».
فیلــم «حیــوان» محصول آموختههــای برادران ارک در مدرســ ه ملی سینماســت .او از
کیانــوش عیاری ،شــهرام مکری ،دکتر الســتی ،لیــا حاتمی ،محمود کالری ،ابوالحســن
داودی ،علیرضــا داودنــژاد و ...بهعنــوان اســتادان خــود در ایــن دوران یــاد میکنــد و از
کالسهای شــهرام مکری و مهران کاشانی و البته کیانوش عیاری -به تعبیر خودش به
خاطر بیشیله پیلگی رفتاریش -بهعنوان کالسهای متمایز این دوران یاد میکند.

نعیم احمدی /ایران

اگر خدای ناکرده ،این اتفاق بیفتد
مشــابه مرگ موجودی زنده است
که همه نشــانههای جهانی حاکی
از ایــن اســت کــه چنیــن رویدادی
باورنکردنــی اســت و در ســینمای
همین ما هم پیش نخواهد آمد.
در خبرهــا خواندم کــه در یک ماه
گذشــته بــه روایتــی یــک میلیــون
و  250هــزار نفــر از طریــق ســینما
آنالیــن فیلمهــای ســینمایی را
تماشــا کردهاند ،خوشحال هستم
که از این طریــق درآمدی هر چند
ناچیــز بــرای چنــد فیلــم ایرانــی
حاصل شــده که به ادامه ســاخت
فیلمهــای آینــده کمــک خواهــد
کرد امــا اگــر بخواهیم تنهــا دیدن
ایــن تعــداد تماشــاچی را مالک و
ارزشــی بدانیــم بــه نظر میرســد
وجود این تعداد تماشــاچی برای
دیــدن چنــد فیلــم در یــک مــاه و
حتــی  10برابر آن هــم اتفاق قابل
توجهــی نیســت .توجــه داشــته
باشــیم کــه تعــداد تماشــاچیان
یک فیلــم حــدوداً صــد دقیقهای
در هــر یک از کانالهــای تلویزیون
در خانههــای مــردم بیــش از چند
میلیون نفر اســت .از این مقایســه
میخواهــم بگویم تماشــای فیلم
بــا هر امکانی و وســیلهای خارج از
ســالن ســینما حرفی است و رفتن
بــه ســینما و دیدن فیلم در ســالن
سینماها حرف دیگری است!...
من سالهاســت از حرفــه خود در
سینما بازنشســته شدهام ولی باور
دارم کــه ســینما رفتن با دوســتان
و خانــواده یــا بــه تنهایــی آداب و
مزایایی دارد زندگیســاز که دیدن
فیلم در سالن سینما بخشی از آن
است.
وقتــی که تصمیم به ســینما رفتن
میگیریــم معلــوم اســت فاصلــه
خانــه تــا محــل ســینما را پیــاده یا
ســواره پیمودهایم و همین مســیر
را برمیگردیــم ،در ایــن رفــت و
آمــد کســانی را دیدهایــم آشــنا یــا
غریبــه ،خیابان را با همه شــلوغی
گــذر کردهایــم ســاختمانها و
مغازهها ،خریداران و فروشــندهها
را دیدهایم ،ســام و احوالپرسی از
دور و نزدیــک بــا آدمهایــی که هر
چه باشــند به قول «برشت» آدم،
آدم اســت .به هــر تدبیر به گیشــه
ســینما مراجعه میکنیم یا بلیت
از قبــل رزرو کردهایــم و بــه ســالن
انتظــار ســینما وارد میشــویم،
دوســتانی یــا کســانی را در ســالن
انتظــار میبینیم حتــی از غریبهها
درباره فیلــم پرسوجو میکنیم و
در نهایــت از فردیــت خود فاصله
میگیریــم ،فضــای متفــاوت در
زندگی روزانه را تجربه میکنیم.
گفتنــی اســت کــه در و دیــوار
خانــه و هــر چــه در آن اســت در
تمــام شــبانهروز و گــذر عمــر بــا
خانهنشینهاســت و بیرون آمدن
از خانه (البته بعــد از پایان دوران
کرونا) با همه گرفتاریهای جاری
انســان را از حصــار خانه بــه میان
مردم میآورد .به عالوه این روزها
هر مجتمع سینمایی (پردیسها)
چنــد ســالن نمایــش فیلــم –
فروشگاه -رســتوران -کتابفروشی
و امکانــات ســرگرمی دیگــری
دارنــد که وجــود آنها مشــغولیاتی
خوشــایند بــرای نســل جــوان و
خانوادههاســت .و پس از آن رفتن
به ســالن نمایش فیلم و نشســتن
بر صندلیهــا و آغاز نمایش فیلم
و توجــه بــه اکران بــزرگ روبهروی
تماشــاچیان کیفیت نمایش فیلم
را جذابتــر میکنــد ،پیداســت
کــه فیلمســازان مــا هســتند کــه با
ســاختن فیلمهــای مــورد پســند
بــا ســلیقههای مختلــف موجــب
تشــویق مردم برای رفتن یا آمدن
به سینما میشوند .از آغاز تاکنون
تماشــاچیان ما ثابــت کردهاند که
از فیلمهــای خوب در هــر نوع آن
استقبال میکنند.
دســت آخــر اینکه بــه خانوادهها و
جوانــان توصیــه میکنم بــا وجود
روزگار سخت و گرانی و همه چیز،
سینما رفتن را فراموش نکنند.

گزارش روز

تهیهکنندهسینما

دو جشنواره مهم موسیقی
در انتظار تعیین دبیر

خودت باش و شکستهایت را تحمل کن

گفت وگو

هارون یشایایی

ادامه از صفحه اول

دلتنگ آداب
زندگیساز
سینما رفتن

راه ارتــزاق و امــرار معــاش آنان از
طریــق همیــن نواها و ســازها بوده
گالیهمند از کم توجهی به این هنر
و هنرمنــدان هســتند و ایــن انتظار
وجــود دارد کــه بودجه مشــخصی
بــرای این موســیقی تعریف شــود.
اگــر چــه درچنــد ســال اخیــر ایــن
رویــداد مهم به جایــگاه پراهمیت
خــود رســیده اســت و مســئوالن
فرهنگــی دولــت دوازدهــم نــگاه
ویژهای به این موضوع داشــتهاند.
آخرین دوره این جشــنواره در آبان
مــاه  98بــا دبیــری احمــد صدری
برگــزار شــد امــا تــا بــه امــروز دبیر
ســیزدهمین دوره آن معرفــی
نشده اســت حاال باید دید با شیوع
ویــروس کرونــا بویــژه در شــش
مــاه دوم ســال و تغییــر در رونــد
برنامههای فرهنگــی و هنری ،این
دو جشنواره چه سرنوشتی را تجربه
خواهند کرد.

توصیه بهمن ارک به فیلمسازان جوان شهرستانی:

ن فیلم نیز با انسانی مواجهیم که
درام «حیوان» بر پایه مسأله فرار بنا نهاده شده؛ در ای 
«مرز» ممنوعه ،خود را به سوی دیگر برساند .او پس
میخواهد فرار کند و با عبور از یک ِ
از امتحان روشهای مختلف مجبور میشود در لباس یک قوچ از مرز عبور کند اما...
ایــن دو بــرادر خوشذوق تبریزی در همان روز ثبتنام در مدرســه ملی ســینما به ایده
خالقانــه «حیوان» رســیدهاند« :بــرای ثبتنام از تبریز به تهران آمدیــم و زودتر از موعد
رســیدیم .وقت ناهــار بود و نگهبــان راهمان نمــیداد .جایی هم برای رفتن نداشــتیم.
ما پشــت میلهها مانــده بودیم در حالی که گربهای به راحتی رفــت و آمد میکرد .پیش
خودمان گفتیم جالب استها! ما اجازه ورود نداریم اما گربه بینیاز از کسب هر اجازهای
است و کسی کاری به کارش ندارد .یکی از شرایط ثبتنام داشتن ایده بود ،همین ایده را
مطرح کردیم ،دوره آموزش ساختیمش و در نهایت با آن به «کن» رفتیم».
این فیلمساز جوان درباره وسوسه شدن برای پرداختن به سوژه کرونا با این نگاه خالقانه
میگویــد« :وارد پدیدههــای اجتماعــی عمومــی نمیشــوم .از ســوژههایی کــه همــه در
موردش حرف میزنند پرهیز میکنم .دوست دارم داستان خودم را پیدا کنم .گاهی یک
متن کوتاه در یک رمان بلند به من داستان میدهد .در حالی که شاید کرونا با این حجم
ش ایده و داســتانی برای من نداشته باشــد .هیچ وقت برایش
گســتردگی و تأثیرگذاریا 
برنامــه نچیدهام .مثل ماهیگیری میماند .باید کرم آن را داشــته باشــی و قالبت آماده
باشد .ماهی خودش میآید .یک روز قزلآال نصیبت میشود و یک روز شاه ماهی».
از بهمن ارک که برای اولین بار بهعنوان فیلمســاز در جشــنواره فیلم فجر حضور داشته
دربــاره ارزیابــیاش از فیلمهــای ایــن دوره جشــنواره میپرســیم ،نــگاه کلــی او چندان
مثبت نیســت« :همه فیلمها مثالً «شــنای پروانه» محمد کارت را ندیدم اما از مجموع
فیلمهایی که دیدم تنها دو فیلم قابل تأمل بود و ارزش سینمایی داشت؛ یکی «تومان»
مرتضی فرشباف بود و دیگری «ابر بارانش گرفته» مجید برزگر بخصوص فیلمبرداری
مســعودامینی تیرانی .اگر چه برخی اوقات شــاید مخاطب را خســته هــم میکردند اما
ارزش ســینمایی داشتند و میشود درباره آنها بحث کرد .بقیه فیلمهایی که من دیدم،
واقعاً ســینما نبود ».او اساســاً فضای جشــنواره را در اولین تجربه حضورش ناامیدکننده
میخواند« :منتقدهایی دیدم که پول میگرفتند تا از فیلمها تعریف کنند .تازه فهمیدم
چرا سینمای ایران این شکلی است .تصورم این بود که فیلمت را میسازی و میگذاری
وســط کــه بقیه هــم ببینند امــا فضا به این ســادگی نبــود؛ منتقــد را میخرند ،ســتاره را
میخرند ،الکی شو ایجاد میکنند و این برای تویی که اهل شو نیستی عجیب است .هنر
که برای فخرفروشــی نیســت .یک نفر آهنگــریاش را انجام میدهد ،یــک نفر نانش را
میپزد و یکی هم فیلم میســازد .نباید اثرت را به مردم تحمیل کنی .فیلم باید مســیر
خودش را برود ،کارت را که کردی ،باید از آن فاصله بگیری و بگذاری راه خودش را برود.
به بازی گرفتن افکار عمومی و شبکههای مجازی و رانتها و منتقدها و جابهجایی پول
در پشت صحنه که بخش عظیمی از واقعیت سینمای ایران است را که مرور میکنم به
خودم نهیب میزنم همین است دیگر ،بیخیال شو و کار خودت را بکن».
بهمن ارک البته تأکید میکند که قواعد این فضا ممکن اســت تمام فعاالن این عرصه
را درگیر خود کند« :نمیتوان دیگران را شــماتت یا قضاوت کرد .من از جو موجود گالیه
دارم .همین جو اســت که آدمها را عوض میکند .باید جو را درســت کرد .ممکن اســت
من هم فردا همین رفتار را داشــته باشــم و حرفهایی بزنم که فیلمم خوب بفروشــد.
چون نگران بازگشت سرمایه هستم».
ارک در عیــن حــال جشــنواره فیلــم فجــر را با تمــام کموکاســتیهایش مهمتریــن رویداد
ســینمایی و فرصتــی برای معرفی و دیده شــدن بخصوص برای فیلمســازان شهرســتانی
میدانــد .او البتــه میافزایــد« :اینکــه بگویم تهران باعث گشــایش میشــود بــه هیچ وجه
اینطور نیست .شاید اسباب شکوفایی باشد اما موفقیت یک امر درونی است .موفقیت را
نباید در بیرون جستوجو کرد .باید ممارست درونی برای کشف و شهود در خودت داشته
باشی و آن را پرورش بدهی .مهمترین ویژگی من و بهرام ،نگاه بومینه؛ بلکه نگاه شخصی
اســت .خیلیها در تبریز فکر بومی ندارند اما دنیایشــان دنیای عجیب و جالبی است .ولی
وقتی به فیلمســازی میآیند فکر میکنند نگاهشــان ارزشمند نیست و باید چیزی شبیه به
بقیه باشــند تا دیده شــوند .در حالی که باید آن چیزی باشی که درونیاتات هست .شاید از
بیان کردنش هم بترسی و بگویی چه ارزشی دارد .ولی ارزشمند است .هر کسی اثر انگشت
خودش را دارد و همین ارزشمند است .با کپیبرداری از دیگری قالبی میشوی ».او با مرور
آزمون و خطاهایش در فیلمسازی دو توصیه برای فیلمسازان جوان شهرستانی دارد« :اگر
کسی موفقشد بدانید خیلی شکست خورده .مهم این است که شکستت را بپذیری ،درس
بگیری و ادامه بدهی .خودت باش و آنقدر بر نگاه شخصیات ممارست کن تا دیگران به تو
توجه کنند .البته شاید هم توجه نکنند .مهم نیست .چه کسی به سهراب شهید ثالث توجه
کرد .دق کرد و مرد؛ اما اثرات نگاهش بر سینما ماند و در فیلمهای کیارستمی به اوج رسید.
در نهایت خودت باش و شکستهایت را تحمل کن».

