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چالش دیدار با تئاتر و سینما پیش از غروب
گزارش روز

گــروه فرهنگــی :ماههاســت کــه ویــروس کرونــا
میهمان بدشگون ایرانیها شده و گویا قصد رفتن
هــم ندارد .در این چندماهــه اخیر تعطیلیهای
متنــاوب و گاه طوالنــی مدت ســالنهای ســینما
و تئاتــر لطمههــای جبرانناپذیــری را بــه بدنــه
اهالــی فرهنــگ و هنر وارد کــرد و حــوزه تئاتر به
دالیــل فــراوان بیــش از دیگــر حوزههــا متحمل
ضــرر و زیان شــد و اهل تئاتر که تقریباً اکثرشــان
هیــچ وقــت از نظر درآمــد اقتصادی جزو اقشــار
پردرآمــد و باالنشــین جامعــه نبودنــد ،بــه ایــن

دلیــل که عمومــاً درآمدشــان رابطه مســتقیمی
بــا حضــور فیزیکــی ســایر افــراد داشــت ،طبعــاً
شــرایط ســختتری را ســپری کردنــد .در طــول
مدتی کــه ســالنهای تئاتر باز شــدند بــا رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی آنهم به شــکل ســفت
و ســخت ،مــردم کمکم بــه رفتن به ســالنهای
تئاتــر ترغیــب شــدند و تئاتریهــا هم توانســتند
نمــره قابل قبولــی در این اعتمادســازی بگیرند
و در شــرایط کرونــا مراقب جــان مخاطبان خود
باشند اما تعطیلیهای مداوم و مکرر سالنهای

تئاتــر در نهایــت اجازه نــداد تئاتر نیــز مثل بقیه
حوزههــای دیگر به زندگی طبیعــی برگردد .این
تعطیلیهــا تصمیمــی بــود کــه خانــواده تئاتــر
آنچنان موافقــش نبودند آنهم در مقایســه با
فعالیــت پرمخاطــره دیگر صنوف کــه همچنان
کار خــود را انجــام میدادنــد .ابالغیــه جدیــد
وزارت فرهنگ و ارشاد هم موافقان و مخالفانی
داشــت و در فضــای مجــازی بحثهایــی را بــه
وجــود آورد .مخالفــان ایــن ابالغیــه کــه تأکیــد
میکنــد ســالنهای ســینما و تئاتــر تــا ســاعت 6

عصر حق فعالیت دارنــد ،میگویند؛ اتفاقی اگر
قــرار اســت بیفتــد آنچنــان توفیــری نمیکند که
عصــر بیفتــد یا صبــح ،ضمن اینکه عصر اســت
کــه مــردم از زندگــی روزمــره فــارغ میشــوند و
دلشــان میخواهد به ســینما یا تئاتر بروند و غیر
از این ســاعات ،مــردم درگیر زندگی و معیشــت
خود هســتند و چنین تصمیمی کارشناسی شده
نیســت .طــرح امــا موافقانــی هــم دارد از جمله
ابراهیــم گلــهدارزاده مدیر مجموعه تئاتر شــهر
که معتقد اســت این تصمیمها تازه نیســت و ما

«خورشید» نماینده ایران برای رقابت در جایزه جهانی سینما
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انتظــار بــرای معرفــی نماینــده ایــران
به نود و ســومین دوره جوایز اســکار در
نهایت با معرفی فیلم مجید مجیدی
بــه اتمــام رســید و از ســوی هیــأت
انتخاب فیلم ایرانی« ،خورشید» برای
رقابــت در بخــش بهتریــن فیلــم بلند
بینالمللی انتخاب شد.
«ëëدرخــت گــردو» و «یلــدا» رقبــای
ایرانی «خورشید»
هــر ســاله در روزهــای منتهــی بــه
مهلــت تحویــل فیلمها (دهه نخســت
مهرمــاه) به دفتــر آکادمی اســکار برای
حضور در بخش فیلم بلند بینالمللی
(بــا نــام قبلــی فیلــم خارجیزبــان)،
هیأتــی متشــکل از ســینماگران بــرای
بررســی بهتریــن گزینه بــرای حضور در
این رقابت تشــکیل میشــد امســال اما
بــا شــیوع کرونا بــا مهلــت مضاعف دو
ماهــه ،کشــورها فرصت داشــتند تا اول
دسامبر (یازدهم آذر) گزینه نهاییشان
را بــرای اســکار معرفی کنند .براســاس
اطالعــات ارائــه شــده از ســوی روابــط
عمومــی بنیاد ســینمایی فارابی ،هیأت
انتخــاب ایــن دوره از میــان  ۹۰فیلــم
اکران شــده ایرانی به فهرســت متشکل
از  ۱۲فیلــم رســیده و پــس از رأیگیــری
و تجمیــع نظــرات ،از میــان  ۳فیلــم
«خورشــید» ســاخته مجیــد مجیــدی،
«درخت گردو» ســاخته محمدحســین
مهدویــان و «یلــدا» ســاخته مســعود
بخشی ،فیلم «خورشید» به کارگردانی
مجید مجیــدی به عنــوان گزینه نهایی
انتخاب شده اســت .فیلمهای «جهان
بــا مــن برقــص» (ســروش صحــت)،
«خانــه پــدری» (کیانــوش عیــاری)،
«شــنای پروانــه» (محمــد کارت)،
«روزهــای نارنجــی» (آرش الهوتــی)،
«تومان» (مرتضی فرشباف)« ،مسخره
بــاز» (همایــون غنــیزاده)« ،مــردن
در آب مطهــر» (نویــد محمــودی)،
«کشــتارگاه» (عبــاس امینی) و «حمال
طال» (تورج اصالنــی) دیگر فیلمهایی
هســتند کــه در فهرســت اولیــه هیــأت
انتخاب حضور داشتند.
آنطــور کــه
رائــد فریــدزاده،
شــورای
دبیــر
و
بینالملــل
معاون بینالملل
بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه «ایــران»
میگوید فارغ از شایســتگیهای کیفی،
ســوابق تأثیرگــذار در مجامــع جهانی،
بازخوردهــای مثبــت بینالمللــی و
برخورداری از پخشکننده بینالمللی
کــه در زمان اکــران در ایــاالت متحده،
مســاعی خــود را بهخوبــی جهــت
دیــده شــدن فیلــم بــه انجام رســاند و
ســابقه حضــور بینالمللی فیلمســاز،
از امتیازهــای «خورشــید» بــرای
انتخاب بوده اســت .ســلولویید دریمز
( )Celluloid Dreamsپخشکننــده
بینالمللــی ایــن فیلــم اســت .ایــن
شــرکت پخــش ســینمایی فرانســوی
کــه در پاریــس و لنــدن مســتقر اســت
قبــاً پخــش فیلــم «بــدوک» مجیدی
را برعهده داشــته اســت« .خورشــید»
اولیــن نمایــش بینالمللــی خــود را
در بخــش رقابتــی هفتــاد و هفتمیــن
جشــنواره فیلــم ونیــز تجربه کــرد و در
نهایت روحاهلل زمانی توانســت جایزه
مارچلــو ماســترویانی ویــژه بهتریــن
بازیگــران نوظهــور جشــنواره را از آن
خــود کنــد .مجیــدی بــرای ســاخت
فیلــم جدیــدش جایزه جنبــی فانوس
جادویــی انجمــن ملــی  C.G.Sرا نیــز
از جشــنواره ونیــز دریافــت کــرد و در
ادامه حضورهــای بینالمللی خود به
چندیــن جشــنواره از جملــه جشــنواره

فیلــم رم ایتالیــا ،اســتکهلم ســوئد و
جشــنواره فیلــم لیــدز انگلســتان نیــز
دعوت شده است.
ëëجــای خالــی «جنایــت بیدقت» و
«دشت خاموش»
«خورشــید» در حالــی بــه
عنــوان بیســت و ششــمین نماینــده
ســینمای ایــران در اســکار معرفــی
میشــود کــه دیگــر رقبــای ایــن فیلــم
در گمانهزنیهــای رســانهای یعنــی
«جنایــت بیدقــت» شــهرام مکــری و
«دشت خاموش» احمد بهرامی حتی
در فهرســت ابتدایــی هیــأت انتخــاب
جایی نداشته است .اکران حداقل یک
هفتــهای فیلــم در فاصلــه زمانــی اول
اکتبر  ۲۰۱۹تا  ۳۱دســامبر  ۹( ۲۰۲۰مهر
 ۱۳۹۸تــا  ۱۱دی  )۱۳۹۹اولیــن شــرط
برای حضور فیلمها در لیست ابتدایی
بــوده اســت .غیبــت ایــن دو فیلــم در
شــرایطی که انتظــار میرفت بــا اکران
محدود یک هفتهای این فرصت برای
آنها هــم فراهم شــود ،ســؤال دیگر ما
از ســخنگوی هیأت انتخــاب فیلمهای
ایرانی اســت .فریــدزاده میگوید« :هر
ســاله لیســت تأییــد شــده معاونــت
ارزشــیابی و نظارت ســازمان سینمایی
مبنــای قضاوت مــا قرار میگیــرد .این
لیســت شــامل فیلمهایــی اســت کــه
پروانــه نمایــش دریافــت کردهانــد و
تاریــخ اکرانشــان در آن برهــه زمانــی
مشــخص ثبــت شــده اســت .امســال
 90فیلــم معرفــی و مورد بررســی قرار
گرفــت که بــه فهرســت  12فیلــم و در
نهایــت به ســه گزینه نهایــی و انتخاب
فیلــم اصلــی رســید .ایــن دو فیلــم
(جنایــت بیدقــت و دشــت خاموش)
در لیســت ارائه شــده از ســوی سازمان
ســینمایی قــرار نداشــت و مشــمول
داوری قرار نگرفت».
بر خالف رســم معمول چند ســال
اخیــر ،امســال پروســه اطالعرســانی
دربــاره معرفی فیلم منتخب متفاوت
بــود؛ نــه از معرفــی هیــأت انتخــاب
خبــری بود و نه از لیســت  12گانه اولیه
و رســیدن به ســه فیلم لیســت نهایی.
به گفته فریدزاده اتخاذ این رویه طبق
خواســته هیــأت انتخــاب بوده اســت:
«ترجیح داده شد بعد از قطعی شدن
نتیجــه ،فرآینــد انتخــاب در قالب یک
خبــر اطالعرســانی شــود ».او معرفــی
نشــدن هیــأت انتخــاب را هــم بــرای
پرهیــز از هرگونــه تأثیــری در داوری
عنــوان میکند« :معمــوالً وقتی هیأت
انتخــاب معرفــی میشــوند ممکــن

اســت در صنوف ســینمایی توقعات و
انتظاراتــی از اعضا ایجاد شــود .تالش
کردیــم فشــاری روی اعضا نباشــد و با
فراغ بال فرآیند گزینش طی شود».
ëëاز تمامیت سینما دفاع کردیم
فــارغ از انتخــاب فیلــم ،هــر ســاله
بحــث و نظرهایــی دربــاره واگــذاری
این مســئولیت به خانه ســینما مطرح
میشــود .بنیــاد ســینمایی فارابــی در
تعامل مستقیم با سازمان سینمایی و
خانه سینما پیگیری این امر را بر عهده
دارد و با حضور معاون بینالملل این
بنیاد و هشــت چهره پیشــنهاد شــده از
سوی خانه سینما که در داوری فیلمها
ذینفع محســوب نمیشوند ،نماینده
سینمای ایران را معرفی میکنند.
محمدعلــی نجفــی یکــی از 8
عضــو پیشــنهاد شــده از ســوی خانــه
سینماســت کــه در کنــار ســیدجمال
ســاداتیان (تهیهکننده) ،آتیال پســیانی
(بازیگــر) ،کمــال تبریــزی (کارگردان)،
ســیدمحمد داودی (فیلمبــردار)،
نرگــس آبیــار (کارگــردان) ،فرهــاد
توحیــدی (فیلمنامهنویــس) و آنتونیا
شرکاء (منتقد) با دبیری رائد فریدزاده
وظیفه انتخاب نماینده سینمای ایران
در اسکار را برعهده داشته است.
محمد علــی
نجفــی دربــاره
حیــت
صال
خانــه ســینما یــا
بــرای
فارابــی
تصمیمگیــری در ایــن بــاره میگویــد:
«از نظــر آکادمی اســکار هیــأت داوران
حتمــاً باید عضو خانه ســینما باشــند.
چرا که خانه ســینما تنها نهادی اســت
که با ســینمای حرفهای طرف اســت و
نه ســینمای دولتی و منافع هیچ ارگان
دولتــی در آن مطرح نیســت .االن هم
 8عضــو هیأت انتخاب طبق پیشــنهاد
خانــه سینماســت و از بیــن صنــوف
مختلف انتخاب شده است».
رئیــس هیأت مدیــره خانه ســینما
در پاســخ به این سؤال که تا چه میزان
از منافــع تمــام فیلمهــا در این داوری
دفاع شده اســت ،به مؤلفههایی چون
حضــور بینالمللــی ،پخشکننــده
فعــال و مهمتر از همه شــرط اکران به
عنــوان مالک داوری اشــاره کــرده و در
توضیحــات تکمیلی میافزایــد« :فکر
نکنیــد نســبت بــه فیلمهــا بیتفــاوت
بودیم .یکــی از انتخابهــای خود من
«خانه پدری» کیانوش عیاری بود؛ اما
آیــا این فیلــم تمام مؤلفههایــی که به

آن اشاره شد را دارد؟»
نجفــی دربــاره فیلمهایــی کــه تــا
موعــد مقــرر یعنــی  11دیمــاه فرصت
اکران داشتهاند اما در لیست اولیه قرار
نگرفتهاند ،توضیح میدهد« :بله یکی
از شــرایط ،اکران فیلم تا پایان دسامبر
اســت امــا مــا نهایتــاً تــا اول دســامبر
فرصت معرفی داشــتیم .ضمن اینکه
آمــاده کــردن فیلم بــرای ارســال ،نیاز
به پروســه زمانــی دارد .خانه ســینما و
فارابی با این دســت محدودیتها هم
مواجه بود».
ایــن فیلمســاز بــه پرســش دربــاره
پیشبینــیاش از شــانس حضــور
«خورشــید» در میــان فهرســت نهایی
اســکار پاســخ میدهد« :نه صالحیت
دارم و نــه علــم غیــب امــا طبــق
مشــخصات کلــی «خورشــید» ایــن
قابلیت را دارد که در فهرســت کوتاه 5
فیلم نهایی قرار بگیرد».
ëëبه معیارهای موفقیــت فکر کنیم ،نه
عالیقمان
«بــا چــه هدفــی میخواهیــم در
رقابتهــای اســکار شــرکت کنیــم؟»
هوشنگ گلمکانی
منتقد پیشکسوت
ســینما و ســردبیر
مجلــه فیلــم بــا
طرح این پرســش
میگویــد اگــر هدفمــان موفقیــت
در ایــن رقابــت اســت بایــد فــارغ از
اینکــه چــه فیلمــی را دوســت داریــم
یــا نداریــم بــه معیارهــای موفقیــت
فکــر کنیــم ،نــه عالیقمــان« :حضــور
موفــق بینالمللــی ،دریافــت نقدها و
بازخوردهــای مثبــت و مهمتر از همه
داشتن پخش کننده فعال بینالمللی
و آشنا به فضای تبلیغات شرط است.
بــر اســاس ایــن مؤلفههــا هر کــدام از
فیلمهــا وزن بیشــتری داشــت گزینــه
بهتــری بــرای نمایندگــی در اســکار
اســت ».او میگویــد« :بــرای قضــاوت
دربــاره عملکــرد هیــأت انتخــاب باید
فیلمها را با تمام این مؤلفهها بررسی
کرد .چون شناخت کاملی از وضعیت
فیلمهــا نــدارم نمیتوانــم اظهارنظر
کنــم» این منتقد قدیمی ســینما همه
پیشبینیهــا درباره اینکــه آیا فیلم بر
هیــأت داوری اســکار تأثیرگــذار اســت
را حــدس و گمان میدانــد« :در ادوار
مختلــف فیلمهــای برگزیــده بهترین
فیلــم غیرانگلیســی زبــان و حتــی
فیلمهای امریکایی آنقدر متنوع بوده
کــه اصــاً نمیشــود فرمــول و قاعــده
مشخصی تعیین کرد».
فهرســت نامزدهــای نهایی اســکار
 ۲۰۲۱روز  ۱۵مارس ( ۲۵اسفند) اعالم
میشود؛ همان فهرست کوتاه  5فیلم
نهایی که سینمای ایران در سال ۱۹۹۸
بــرای اولین بار با «بچههای آســمان»
در جمــع نامزدهایش قرار گرفت و در
نهایت رقابت را به «زندگی زیباســت»
ساخته روبرتو بنینی واگذار کرد و دوبار
هم بــا اصغر فرهــادی و «جدایی نادر
از ســیمین» و «فروشــنده»اش (2001
و  )2016فاتــح شــد و بــرای ســینمای
ایــران اعتبــار کســب کــرد .البتــه پیش
از آن ،طبــق روال هــر ســاله  10فیلــم
فهرســت کوتاه نامزدهای بخش فیلم
بلنــد بینالمللــی معرفــی میشــود.
حــال بایــد تــا آن زمــان منتظــر ماند و
دید مجیدی که حاال پس از «بچههای
آسمان»« ،رنگ خدا»« ،باران»« ،آواز
کنجشــگها» و «محمــد رســولاهلل»
بــرای ششــمین بــار بــا «خورشــید»
شــانس رقابــت بــرای حضــور در ایــن
رویــداد ســینمایی را مییابــد مجــوز
حضور در مراســم پایانی نود و سومین
دوره جوایــز ســینمایی اســکار را در ۲۵
آوریل  ۶( ۲۰۲۱اردیبهشــت ماه )۱۴۰۰
خواهد یافت.

ادبیات

ششمین شانس مجیدی برای اسکار
نرگس عاشوری

در دوران جنــگ تحمیلــی هم چنیــن وضعیتی
را تجربــه کردهایم که ســالنها تــا پیش از غروب
فعالیت میکردند و از این طریق و با این برنامه
از جان مردم دربرابر خطراتی که در شــب اتفاق

میافتاد از جمله بمباران و ...محافظت میشد.
همــه این مســألهها در حالی کــژدار و مریز پیش
مــیرود کــه رونــد وضعیــت تعطیلیهــای پــی
در پــی ســالنهای تئاتــر و توقفهــای دو ماهــه
ابتدایــی اجراها و بعــد از آن نیز تعطیلی مجدد
و تمدیدهــای هفتگــی بهواســطه اطالعیههــای
ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا زنگ خطر معیشــت
هنرمندان و ورشکســتگی ســالنداران را به صدا
در آورده و این مســألهای اســت جدی که نیاز به
توجهی بیشتر و عملیتر دارد.

مریم شهبازی
خبرنگار

کتابخانهتخصصیامیرالمؤمنینعلی(ع)
به بیستمین سالگرد تأسیس خود رسیده،
کتابخانــهای دربردارنــده نزدیــک بــه 30
هزار جلــد کتــاب .اطالعات بیشــتر درباره
فعالیتهای این مرکز علمی-فرهنگی را
درگفتوگــوبامهدیمجتهــدی،معاون
اینکتابخانهمیخوانید.
ëëاین کتابخانه دربردارنده چه تعداد اثر و
بهچهزبانهاییاست؟
منابعکتابخانهبهحدود 30هزارجلد
کتاب رســیده که بر اساس شش موضوع
زندگی ،فضائل و ســخنان حضرت علی
(ع) ،غدیــر ،امامــت و شــیعه گــردآوری
شــدهاند؛ از همین رو میتوان مدعی شد
کهاینکتابخانهدربردارندهچندکتابخانه
تخصصی اســت .طی این سالها تالش
شده تا افزون بر کتابهای چاپی و خطی،
هر منبــع و مدرکی دربــاره حضرت علی
(ع) جمــعآوری شــود؛ از بریــده جرایــد
گرفتــه تا مقــاالت ،نشــریات و حتــی آثار
چندرســانهای و آثــار هنــری .از این میان
حــدود دو هــزار کتــاب بــه حــوزه کــودک
و نوجــوان تعلــق دارد کــه در نــوع خــود
بینظیر است .اگرچه کتابهای فارسی و
عربی،بیشترینتعدادعنوانهارابهخود

اختصــاص دادهاند؛ اما آثــاری بالغبر 40
زبان دیگر هم موجود است.
ëëنحوه ارائــه خدمــات ایــن کتابخانه به
عالقهمندانچگونهاست؟
بابــت مطالعــه و بهرهگیــری از منابع
کتابخانهحقعضویتیدریافتنمیشود؛
عالقهمنــدان از طریــق فضــای مجــازی و
ســایت کتابخانه هــم میتواننــد براحتی
از آن بخــش منابع که دیجیتالی شــدهاند
استفاده کنند .از سوی دیگر چون کتابخانه
قفســه باز است ،مراجعان برای مطالعه،
دسترسی مســتقیم به منابع دارند .با این
حــال محدودیتهایــی هــم داریــم؛ تنها
کتابهاییکهچندنسخهازآنهادرمخازن
موجودباشد،امانتدادهمیشود.
ëëازضعفهایکتابخانههایکشور،بهروز
نشــدنمنابعآنهــااســت.وضعیتاین
کتابخانهچگونهاستوآیاازتعدادآثاری
که در اینعرصه منتشــروعرضهشدهاند،

برآوردیدارید؟
بهطور مرتب بازار کتاب ایران و جهان
را رصــد میکنیــم؛ هــر چنــد که سیســتم
ضعیــف توزیــع و تیــراژ پایین ،گــردآوری
ت کرد ه است .از همه مؤلفان
تازهها را سخ 
و ناشــرانی که آثاری را دربــاره موضوعات
عنوان شده دارند ،تقاضا داریم به هر نحو
ممکن ،اعــم از فــروش ،امانت یــا هدیه،
نســخهای از آنهــا را برای ثبت و آرشــیو در
اختیــار ایــن مرکز قــرار دهند .حتــی برای
بهروز کردن منابع خارجی منتشر شده در
دیگر کشورها هم تالش میکنیم بویژه که
پس از ایران ،ترکیه و کشــورهای شــبهقاره
بیشــترین تعداد آثار را در این حوزه دارند.
حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی
ازجملهراههایمهمدستیابیبهتازههای
نشــر این حوزه اســت که در شرایط فعلی
بــه ســبب پروتکلهــای بهداشــتی بــرای
جلوگیری از گســترش بیمــاری کرونا از آن

محروم شدهایم .از همین رو طی ماههای
اخیرتمرکزبیشتریبرفعالیتهایتحت
فضــای وب داشــتهایم؛ اغراق نیســت اگر
به اتکای اســناد موجود تأکیــد کنم که این
یکــی از بهروزتریــن کتابخانهها در ســطح
کشــور است و آمار ورودی آن سالی دوهزار
منبعجدیداست.فهرستیهمازآثاریکه
نداریم تهیه شده ،تخمین میزنیم بیش
از 110هــزار مــدرک باید گردآوری شــود که
تــازه حدود 30هزار عنــوان آن را در اختیار
داریم.
ëëچقــدر در تعامــل بــا مراکــز علمــی و
کتابخانههایکشورهستید؟
کتابخانههــای تخصصــی و عمومــی
قــم و تهــران و کتابخانــه مجلــس و
کتابخانــه دانشــگاه تهــران ،مراکــزی
هســتند کــه بیشــترین تعامــل را بــا آنها
داشــته یا داریم .در مقاطعی هم با مرکز
دایرة المعارف بزرگ اسالمی و دانشنامه
جهان اسالم تبادل منابع داشتیم و حتی
باکتابخانهملیتفاهمنامهامضاکردهایم.
همینجــا از دیگر کتابخانهها و مراکز هم
درخواســت میکنیم ما را در غنیســازی
بیشــتر این کتابخانه یاری برسانند .بویژه
کــه مراجعهکننــدگان ایــن مرکــز تنها به
پژوهشــگران ایرانــی محدود نمیشــود و
مخاطبانیازدیگرکشورهاهمازمنابعآن
یگیرند.
بهرهم 

