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خط خبر
تجسمی

دومیــن رویداد مجســمه و طبیعت در
ادامــه نخســتین ســمپوزیوم بــا همــان
تم آمیختگی هنر مجســمه و کانســپت
طبیعت برنامهریزی ودر جزیره کیش
برگزار شــد .مــا در اولین رویــداد به این
احسان گرایلی
نتیجه رسیدیم که هنرمندانی را دعوت
دبیر دومین
سمپوزیوم مجسمه کنیم که کارهای شــاخص و امضاداری
و طبیعت
دارنــد وکارشــان مؤلفــه و مشــخصه
خاصی دارد و آن کارها را درآمیختگی با مفهوم عمومی طبیعت
بازتولید کنند و تجمیع کارها در فضایی به اسم باغ مجسمه نصب
شد و آن فضا را هویت بخشی کرد .امسال دومین رویداد مجسمه
و طبیعت با همان محوریت اســت اما با شــمولیت بیشــتری اجرا
شد .از این منظر که کانسپت طبیعت را از مفهوم گیاه به جغرافیا و
فرهنگ و اقلیم کیش توسعه دادیم 23 .هنرمند برای این رویداد
دعــوت شــدند واز بینشــان  12هنرمنــد انتخاب شــدند و هــر کدام
3طرح به دبیرخانه ارسال کردند .از بین آنها یک طرح که نزدیکی
و آمیختگی بیشــتری با مضامین مورد نظر رویداد داشت انتخاب

شد .هنرمندان ما شاخص و صاحب اثر هستند و در این دوره تمام
شــرکت کننــدگان فارغالتحصیل حوزه مجســمه بودنــد و متریال
انتخاب شــده هم آهن و فایبرگالس و چوب اســت و ســعی شــده
در شــکلگیری آثــار طبیعــت و جغرافیا و فرهنــگ و اقلیم جزیره
زیبــای کیــش دیده شــود و آثار آمیختگــی با این مضامین داشــته
باشــد .امیدوارم در پایان رویداد که به همت شــرکت عمران و آب
و خدمــات کیش برگزار شــده آثاری که شــکل گرفتــه برای تکمیل
باغ موزه در فضای آن نصب شــود تا یــک ارزش افزوده تازه برای
گردشگران باشد و به ذائقه بصری گردشگران کمک کند.
ایــن رویداد هنری بهترین فرصت برای به اشــتراک گذاشــتن
تجربههــای هنرمندان اســت تا با یکدیگر تجربه مشــترک کســب
کننــد و بــه ارتقای ســطح کیفی آثــار هنری کمــک زیادی شــود .از
طرفی وقتی آثار در یک رویداد جمعی و در چنین شرایطی شکل
میگیرد حتماً مخاطبان گسترده تری پیدا خواهد کرد.
قطعاً ســمپوزیومها بینقص نیســتند اما این دلیل نمیشــود
کــه ظرفیتها و امکاناتــی را که یک رویداد در حوزه شــهری ایجاد
میکنــد ،نادیده بگیریم .اگــر آن نقدها را بپذیریــم حذف صورت

مســأله جواب نیســت .بلکه جواب پیــدا کردن راهکارهایی اســت
تا ما بتوانیم خروجیهای بهتری داشــته باشــیم .اگر آثار با تمرکز
درستی تولید نمیشــود یا با کیفیت مطلوبی ایجاد نمیشود باید
در سیاســتگذاریهای رویدادهایمــان تجدیــد نظر کنیــم و تجربه
رویدادهای گذشــته را داشته باشیم و برای رویدادهای تازه امکانی
را ایجــاد کنیــم تــا بتوانیــم از ظرفیتهــای رویدادهــای جمعــی
استفاده کنیم.
حضــور هنرمندان با ســایق و دانش و تجربیــات متفاوت در
رویدادی مثل کیش این امکان را ایجاد میکند که ما بستر تعامل
توگــو بیــن اهالــی فرهنگ وهنــر جزیره کیــش و هنرمندان
و گف 
دیگر ایجاد کنیم .این امکان و فرصتی اســت که این رویداد برای
ما ایجاد میکند.
اگر در سیاستگذاریهایمان بتوانیم حساسیتهایی به مدیران
شهری القا کنیم که از این رویدادها صرفاً بهعنوان یک امکان برای
تولیــد اثر ارزان نگاه نکنند و رویداد را یک رویدادی در نظر بگیرند
با قابلیتهایی که عنوان کردم .شک ندارم که تأثیر بیشتری ایجاد
خواهد کرد.

بررسی تأثیر طرحهای تخفیف فصلی بر عملکرد کتابفروشیها در شرایط کرونایی

تالش برای بقای صنفی که در آستانه ورشکستگی است
مردم اجازه ندادند پاییزه کتاب از تابستانه جا بماند

مریم شهبازی

خبرنگار

کتاب

طرحهــای تخفیف فصلــی بهرغم برخی کاســتیها اتفــاق خوبی را
برای کتابفروشــیها رقم زدند؛ خیلی پیشتر از آنکه مبتالبه تبعات
و عوارض کرونا شــوند آنها را بهسوی پوستاندازی تدریجی برای به
روز کردن شیوههای مدیریتی کشاند .اتفاقی که بیش از همه در پاییزه
کتاب  99خود را نشان داد و شاهد بودیم که چطور بخش قابلتوجهی
از فروش کتاب به دنیای مجازی منتقل شد.
ëëگامیمؤثردربهروزرسانیمدیریتکتابفروشیها
امیرحســین زادگان ،مدیــر انتشــارات و
کتابفروشــی ققنــوس درباره تأثیــر طرحهای
تخفیف فصلی بــه «ایران» میگوید «:تا قبل
از برپایــی نخســتین دوره این تخفیف فصلی
هنــوز هــم کتابفروشــیهای بســیاری بودنــد
که به شــیوه ســابق و کامالً ســنتی مدیریت میشــدند .پیوستن به
ایــن طــرح از همان ابتدا با در نظر گرفتن شــرطهایی همراه شــد
ازجملــه اینکه کتابفروشــان حتماً باید به شــبکه اینترنت متصل
شــوند ».تجربههای نخســت طرحهــای تخفیف فصلــی بهمرور
حتی آنهایی را که عالقهای به تغییر شیوه مدیریتی خود نداشتند،
هم به اینســو کشاند .چارهای نداشتند جز اینکه برای بهرهمندی
از ایــن تخفیــف فصلی آنها شــرایط را بپذیرنــد .مصداقی از تأثیر
این طرح در بهروز رســانی شــیوه فروش کتابفروشیها را میتوان
در آمــاری یافــت کــه طــی روزهــای اخیــر از ســوی مؤسســه خانه
کتاب و ادبیات ایران منتشــر شــده اســت .بــر این اســاس از 847
کتابفروشــی عضــو در پاییــزه کتــاب 214 ،کتابفروشــی همزمان با
فروش حضوری ،فروش مجازی هم داشتهاند که  26کتابفروشی
آن در اســتان تهران و  188کتابفروشــی دیگر هم از سایر استانها
بودهاند .این کتابفروشــیها طی یکهفتهای که برای پاییزه کتاب
در نظــر گرفتهشــده بود موفق به فروش مجازی بیــش از  13هزار
کتاب شدند که سهم تهران هزار و  711نسخه بوده و سایر استانها
هــم  11هــزار و  487کتــاب فروختهاند؛ نزدیک  3هــزار نفر هم به
شــکل مجــازی کتــاب خریدهانــد .امیرحســین زادگان ،طرحهای
تخفیــف فصلــی را یکــی از بهتریــن اقدامــات دولــت در اعطــای
مســتقیم یارانه به مردم میداند و میگویــد« :از طریق این طرح
هم شاهد حذف واسطهها هستیم هم اینکه با کمترین حاشیهها
روبهرو میشویم .بااینحال همچنان با نقاط ضعفی هم روبهرو
اســت؛ ازجملــه اینکه به اطالعرســانیهای بیشــتری نیاز اســت؛
خود مــا خیلی دیر متوجه زمان ثبتنام برای پاییزه شــدیم ».در
شرایطی که گمان میرفت پاییزه کتاب از تابستانه کتاب جا بماند
مردم با اســتقبال از کتابفروشی ،فروشی بیست میلیارد تومانی را
رقم زدند .آنطور که در آمار منتشرشده از سوی خانه کتاب آمده
تعداد کتابفروشــیهای این دوره در مقایســه با دوره مشــابه سال
گذشــته که به مدت ۱۳روز در  ۵۸۵کتابفروشــی برگزار شــد رشــد
۳۹درصدی داشته است.

ابوالفضل نسایی /ایران

 ëëضرورتاعطاییارانهبرابر
اســماعیل حســنزاده ،مدیر نشــر و کتابفروشی
«کتــاب پارســه» هــم از دیگــر موافقــان اعطای
یارانــه بــه خریــداران کتــاب بــه چنین شــیوهای
اســت ،او هم به «ایران» میگوید« :این طرحها
باعث میشــود هرچنــد برای مدتی کوتــاه ،بازار
نشرمان کمی رونق پیدا کند و مخاطب نیز دلگرم شود .باوجود تأثیر
مثبتی که بــرای این طرح قائلم تأکید دارم که همچنان ضعفهایی
هم در آن هســت ،مثالً بهتر اســت متولیان این طرح ،میزان یارانهای
را که از طریق کتابفروشــیها به مردم منتقل میشــود به شــکل برابر
توزیع کنند .ســهم یارانــهای که در همین دوره به کتابفروشــان تعلق
پیــدا کرد برابر نبود ،بهعنــوان نمونه یارانه یک کتابفروشــی  10متری
پنــج میلیون تومان بود اما کتابفروشــی یکصد متری تنها  2میلیون
تومــان!» او بــا تأکید براینکه یکــی از بهترین راهکارها بــرای دورههای
بعــدی میتواند صرف دقت بیشــتر در چگونگی اختصاص یارانه به
کتابفروشــیها باشــد ادامه میدهد« :امیــدوارم بــرای دورههای بعد
بودجه این طرح افزایش بیشتری پیدا کند؛ خیلی از مردم طی پاییزه
کتــاب بــه کتابفروشــی مراجعه میکردند تــا با تخفیف مذکــور کتاب
بخرند ،اما حتی در مواقعی که یارانه تما م شده بود هم نمیتوانستیم
جــواب رد بــه آنــان بدهیم و بهناچــار خودمان تخفیــف میدادیم».
این فعال نشــر پیشــنهادی هم برای عبور بهتر از شرایط فعلی دارد،
حســنزاده میگوید«:نکتــه دیگری که حتی فراتــر از بحث طرحهای
تخفیف فصلی نیاز به حمایت مســئوالن دارد این اســت که اگر بنا بر
شــرایط ،بازهم با تعطیلیهای ناگزیر روبهرو شدیم ،کتابفروشیها را
هم در رده مشاغل ضروری قرار بدهند .همانطور که تلویزیون در این
ایام فیلمها و سریالهای مختلفی را آماده و تبلیغ میکند تا مردم در
خانه بمانند ،کتاب خریدن و کتاب خواندن هم میتواند موردحمایت
تبلیغاتــی قرار بگیــرد ،بویژه اگر خریدهــای غیرحضــوری و آنالین را

مدنظر داشــته باشــیم؛ متأســفانه در ایــن دو هفته چنیــن اتفاقی رخ
نداد و کتابفروشیها تعطیل شدند و تشویقی هم برای روی آوردن به
مطالعه و تبلیغ کتاب از سوی رسانههای رسمی و شهرداریها انجام
نمیگیــرد ».او تأکید دارد وقتی به مردم اصرار میشــود که این مدت
در خانــه بمانید ،باید چارهای هم برای تشــویق آنان به بیرون نرفتن
بیندیشند و میگوید« :اما دلیل دیگری که در ضرورت تعطیل نشدن
کتابفروشــیها به آن اعتقاد دارم این اســت که در شــرایط فعلی نشر
ایران حال خوبی ندارد و این تعطیلیهای کوتاهمدت هم به آن ضربه
وارد میکند .شــما به شرایط مشــابه و قرنطینه در کشورهای دیگر که
نگاه کنید ،میبینید که اغلب اجازه تعطیلی کتابفروشیها را ندادهاند
و این مراکز مهم فرهنگی را ازجمله اســتثناها قرار دادهاند ».به گفته
مدیر نشــر کتاب پارســه آمار فروش کتاب در کشورهای دیگر افزایش
پنجا ه درصدی را در دوران قرنطینه نشان میدهد .او تصریح میکند:
«در ایران هم تا حدی با افزایش روبهرو شدهایم اما نه آنقدر که بتوان
تأثیر مشــهودی دید .البته قبول دارم که شــرایط کشور ما هم متفاوت
اســت؛ آنان ســالها برنامهریزی برای افزایــش عالقهمندی مردم به
مطالعه کردهاند؛ بااینحال مســئوالن ما هــم میتوانند با دقت نظر
بیشتری به بهبود شرایط کمک کنند .حتی به حمایت بیشتر متولیان
در افزایــش توان مخاطبــان در خرید کتاب هم نیــاز داریم؛ وضعیت
اقتصادی به شــکلی شده که طبقه متوسط که مخاطبان اصلی کتاب
را تشــکیل میدهند ،ایــن روزها قدرت خرید کمتــری دارند ».آنطور
که این فعال نشــر هم تأکید دارد ،نشر کشورمان بنا به شرایطی مبتال
شده به حمایتهای مالی ،معنوی و تبلیغاتی بیشتر نیاز دارد تا از آن
طریق جامعه کتابخوان بتوانند با اعتماد و شوق بیشتری به بازار کتاب
بنگرد .این روزها برای ناشــران ،روزهای سختی است ،فعاالن عرصه
نشــر بهجــای منافع اقتصــادی در تالش برای بقا هســتند تا کارشــان
بــه تعطیلی نکشــد؛ بنابراین چه درجایگاه مســئوالن و چــه بهعنوان
مخاطبان کتاب آنان را فراموش نکنیم.

خبرهای تازه دبیر سیونهمین جشنواره تئاتر فجر

از تمدید مهلت ثبتنام تا ایدهپردازیهای تازه

گروهفرهنگی/حسین مسافرآستانه دبیر سیونهمین جشنواره تئاتر فجر اعالم کرد :این دبیرخانه با توجه به
شیوع ویروس کرونا برای آن دسته از کارگردانهای متقاضی که بهدلیل تعطیلی تئاتر در شرایط کرونایی از
اجرا بازماندند ،شرایط متفاوتی را در نظر گرفت .دبیرخانه جشنواره اعالم کرده که با در نظر گرفتن تعطیلی
تئاتر برای گروههای نمایشی که طبق فراخوان میتوانستند تقاضای خود برای حضور در بخش صحنهای
جشــنواره تئاتــر فجر ارائه دهند ،شــرایط متفاوتــی را در نظر گرفته اســت .به این ترتیب طبــق اعالم دبیر
یونهم تئاتر فجر گروههای نمایشی که در جدول برنامههای
جشنواره س 
تماشاخانههای تهران و شهرستانها قرار داشتند ولی به اجرای عمومی
نرسیدهاند میتوانند ضمن هماهنگی با شورای ارزشیابی و نظارت اداره
کل هنرهای نمایشــی و دریافت مجوز ،تــا  ۱۵آذرماه فرآیند ثبتنام در
ســایت را مطابق فراخوان اعالم شده انجام دهند .در فراخوان اعالمی
ی که در فاصله
از ســوی دبیرخانه سیونهمین جشــنواره تئاتر فجر آثار 
زمانی اولآبان  ۹۸تا پایان شــهریور  ۹۹اجرا شــده باشــند ،میتوانستند
حداکثر تا تاریخ پایان مهر  ۱۳۹۹فرآیند ثبتنام در ســایت جشــنواره را
انجــام دهنــد .همینطور آثاری کــه در فاصل ه زمانی اول مهــر  ۹۹تا ۳۰
آبان ســالجاری قرار اجرا داشــتند ،میتوانســتند حداکثر تا تاریخ  ۵آذر
 ۱۳۹۹فرآینــد ثبتنام در ســایت جشــنواره را انجام دهند که براســاس
تصمیم دبیر جشنواره هر اثر نمایشی که در این دو بازه زمانی قرار اجرا
داشته و بهدلیل شرایط شیوع ویروس کرونا امکان اجرا پیدا نکرده است
میتواند تا زمان در نظر گرفته شده ( 15آذر) نسبت به ارائه درخواست
خود و ثبتنام در ســایت جشــنواره مطابق با فراخوان اقدام کند .این تصمیم با توجه به محدودیتهای
ســتاد مقابلــه با کرونا بــرای فعالیت مراکز هنری در ســالجاری در نظر گرفته شــده اســت .این دبیرخانه
همچنین طی خبری اعالم کرده بخش دیگرگونههای اجرایی که تحت شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا
و در راســتای بهرهمندی از ظرفیتهای فضای مجازی به جشــنواره اضافه شــده ،حتمــاً از ایدههای نوین
اســتقبال میکند .از جمله شــرایطی که برای این بخش در نظر گرفته شــده یکی این اســت که با توجه به

تئاتر

نسل بشــر منتشــر شــد .این موزیک ویدئو
شاملسوئیتشماره( ۶اجرایارکسترال)
و ســوئیت شــماره ( ۹اجــرای دوئــت) از
سمفونی شــهرزاد به آهنگســازی امیناهلل
آنــدره حســین اســت که توســط ارکســتر
ســمفونیک بانــوان «ســرزمین مــادری»
بــه رهبــری نزهــت امیــری و بــا هنرمندی
۳۰نوازنــده بانــوی ایرانــی ،در محوطه باز
بنیاد رودکــی بــه ســفارش و تهیهکنندگی
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و
خانواده،اجراومنتشرشد/.روابطعمومی
ëëپــوران درخشــنده کارگــردان ســینمای
کشــورمان ،محدودیتهای اعمال شــده
از سوی ســتاد ملی کرونا را یک امر واجب
برای شرایط کنونی کشــور دانست و تأکید
ن کار ،جان ســالمندان و اعضای
کرد :با ای 
خانــواده را که بیگناه وارد پروســه بیماری
میشوند،حفظخواهیمکرد/.خبرآنالین
ëëمحمد شــکیبانیا معــاون مســتند مرکز
گســترش ســینمای مســتند و تجربــی
میگویــد« :بهتــر اســت کــه امســال
«سینماحقیقت» بهصورت آنالین برگزار
شود تا مســتندها کهنه نشوند .او میگوید،
در شرایط کنونی چارهای جز آنالین برگزار
کردن جشــنوارههای سینمایی نداریم .اگر
این کار را نکنیم ،جشــنواره باید برای سال
آیندهباقیبماند/.مهر
ëëپیکر زندهیــاد چنگیز جلیلونــد هنرمند
پیشکســوت دوبله در قطعــه هنرمندان به
خاکسپردهخواهدشد.مراسمتشییعاین
هنرمند تا یکی دو روز آینــده اعالم خواهد
شد/.مهر
ëëهمزمــان بــا آغــاز اجــرای نمایشهای
ســیودومین جشــنواره تئاتــر مازنــدران،
کتابخانهتخصصیتئاتروآرشیوفیلمتئاتر
بــرای هنرمندان حــوزه نمایش اســتان در
دفتر انجمن هنرهای نمایشی مازندران به
بهر هبرداریرسید/.ایرنا
ëëکارگــردان ســریال «زیرخاکــی» از
ســاخت فصــل دوم این ســریال انصراف
داد.جلیــل ســامان بــا انتشــار پســتی در
صفحه شــخصیاش نوشــت« :با پوزش
از مخاطبیــن دوســت داشــتنی ســریال
«زیرخاکــی» به علــت سانســور بیدلیل
آن در بازپخــش و سیاســتهای دوگانه و
متناقــض تلویزیــون از ادامه ســاخت آن
انصرافمیدهم/».خبرآنالین
ëëغالمحســین منیــرزاد پیشکســوت
نمایشنامهنویسی بندرانزلی بعد از تحمل
یــک دوره بیمــاری در ســن  ۸۲ســالگی
درگذشت/.مهر
ëëمحمدرضــا علیــزاده مدیــرکل فرهنگ
و ارشاد اســامی اســتان کرمان از راهیابی
 ۷۵اثــر در بخــش خیابانــی و  ۱۳اثــر در
بخش صحنهای به بازبینی نهایی دومین
جشــنواره «ســردار آســمانی» خبــر داد.
بــهگفتــه او ،شــهر کرمــان میزبــان بخش
نمایشنامهنویســی جشــنواره «ســردار
آســمانی» خواهــد بــود وتمــام ســعی
برگزارکنندگان این جشنواره بر این است
که این رویداد هنری در ایام شهادت سردار
ســلیمانی یعنی در بازه زمانــی  ۸تا  ۱۸دی
ماهبرگزارشود/.مهر
«ëëخانه عزیز» سریال نوروزی شبکه دو به
تهیهکنندگی نوید محمــودی وارد مرحله
پیشتولید شــد .این ســریال یک ملودرام
شــیرین اجتماعــی اســت کــه بهصــورت
همزمان توسط سعید دولتخانی و نوید
محمودیدرحالنگارشاست/.مهر
ëëمراسم تشــییع و تدفین حجتاالسالم
والمسلمین شیخ محمدحسن راستگو از
مبلغان دینــی در حوزه کــودک و نوجوان
روزگذشــته در قــم برگــزار وامروز در شــهر
مشــهد ،زادگاه آن مرحوم به خاک سپرده
شد/.مهر
ëëشورای صدور پروانه ساخت با ساخت
ســه فیلمنامــه «محلــه قدیمی فــرخ» به
تهیهکنندگیابوالفضلجلیلی،کارگردانی
و نویســندگی مشــترک حســن و حســین
صیدخانــی« ،ســودا» بــه تهیــه کنندگــی
وکارگردانــی مهــرداد فریــد و «فســیل» به
تهیهکنندگــی ســید ابراهیــم عامریــان،
کارگردانیکریمامینیموافقتکرد/.ایسنا

بهترین فرصت برای به اشتراک گذاشتن تجربههای هنرمندان

یونهمین
شرایط بهوجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا و اخالل در روند تولید و اجرای آثار نمایشی ،س 
جشنواره تئاتر فجر در بخش دیگرگونههای اجرایی محدودیتی برای پذیرش تقاضا از سوی صاحبان آثار
اجراشده از ابتدای سال  ۹۸تا  ۲۵آبان  ۱۳۹۹وجود ندارد و به همین دلیل هم فراخوان بخش دیگرگونههای
اجرایی با پذیرش آثار در دو بخش «آثار اجراشده» و «آثار تازه» منتشر شده است .ستاد برگزاری جشنواره
تئاتــر فجر در راســتای بهرهمنــدی از ظرفیتهای فضــای مجازی ایدههــای اجرایی ســرفصلهای تازه را
پیشــنهاد داده و اعــام کــرده که عالوه بــر این پیشــنهادها ،دبیرخانه از
ایدههای پیشــنهادی دیگر هم اســتقبال خواهد کرد .سرفصلهای این
پیشــنهادها شــامل این موارد اســت :ایدههای مبتنی بــر تغییر کاربری
مکانهای متعارف یا اســتفاده از مکانهــای نامتعارف ،ایدههای فاقد
مکان ثابت اجرا یا گردشی ،ایدههای مبتنی بر بدن و حرکت ،ایدههای
مبتنی بر استفاده از فناوریهای نوین ،ایدههای چندرسانهای ،ایدههای
مرتبط با ارائه آثار از طریق ظرفیتهای فضای مجازی وایدههای حوزه
تئاتر کاربردی به مفهوم گسترد ه کلمه .همچنین دبیرخانه این جشنواره
اعالم کرده که با در نظر گرفتن شــرایط شیوع ویروس کرونا و مشکالت
ناشی از آن گاهشمار این رویداد نیز دچار تغییراتی شده است .از جمله
اینکه ۳۰آبان  ۱۳۹۹آخرین مهلت دریافت ایدهها و ارســال ویدئوهای
 ۵دقیقهای تشــریح ایدهها بوده و  ۲آذرماه نتایج اولیه طرح و ایدههای
اجرایی اعالم میشود .آثار متقاضی اجراشده در بازه زمانی ابتدای سال
 ۹۸تا  ۲۵آبان  ۹۹نیز باید تا پنجم آذرماه اعالم حضور کنند .در ادامه از
 ۳تا  ۶آذر  ۹۹جلساتی حضوری یا آنالین با صاحبان آثار منتخب جهت تشریح چگونگی اجرا برگزار خواهد
شد .اعالم نتایج مرحله دوم در تاریخ  ۷آذر صورت میگیرد و متقاضیان میباید از  ۷تا  ۱۲دیماه اثر کامل
خود را به هیأتانتخاب ارائه کنند .اسامی آثار را ه یافته به جشنواره نیز  ۱۵دیماه اعالم میشود .طبق این
خبر ،سقف پذیرش در این بخش حداکثر  ۲۰اثر است که  ۱۵اثر از میان متقاضیان انتخاب خواهد شد و ۵
اثر به انتخاب یا تأیید نهایی دبیر خارج از بازه گاهشمار به جشنواره راه خواهد یافت.

یک رویداد هنری برای همه مردم
نرگس عاشوری
خبرنگار

«کرونا و من؛ یک روایت تصویری» که به ابتکار انجمن مستندسازان سینمای
ایران و با دبیری پیروز کالنتری برگزار میشــود تا  30دیماه تمدید شده است.
در این رویداد هنری قرار اســت روایتهای تصویری مردم از شــرایط کرونا در
ســه محور اصلی «خانه»« ،شهر» و «ارتباط» گردآوری شود .شرکتکنندگان
در این رویداد باید روایتشان از احوال جاری خود یا تجرب ه روابط با اطرافیان را
در مدت زمان کمتر از  7دقیقه تصویر کنند .فارغ از بحث تکنیک و ارزشهای
هنــری ،از آثار شــرکت کننده در ایــن رویداد میتــوان بهعنــوان منبعی برای
تحقیق از منظر جامعهشناسی و انسانشناسی در روزگار کرونا استناد کرد.

سینما

ëëوزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در پیامی
درگذشــت حجتاالســام والمسلمین
راســتگو از مجریــان و مربیــان مذهبی در
حوزه مســائل کودک و نوجوان را تسلیت
گفــت .در بخشــی ازمتــن پیــام تســلیت
ســیدعباس صالحــی آمده«:خدمــات
ارزشــمند و خالقانه آن مرحــوم در عرصه
تعلیموتربیتنسلهایکودکونوجوان
دهههای نخســتین انقــاب ،هرگز در ذهن
و ضمیــر خانوادههــای ایرانــی فرامــوش
نخواهدشد/».ایرنا
ëëموزیــک ویدئوی ســمفونی «شــهرزاد»
بــا اجــرای ارکســتر ســمفونیک بانــوان
«سرزمین مادری» و ادای احترام و به پاس
فداکاریهــای کادر درمان در مبارزه با کرونا
و در حمایت از صلح ،دوســتی و ســامت

روایت تصویریتان از احوال این روزها را
به «کرونا و من؛ یک روایت تصویری» ارسال کنید

میــاد خالقیمنش رئیس هیأت مدیره انجمن مستندســازان و مدیر
این جشــنواره یکی از اهــداف برگزاری این رویداد را گــردآوری روایتهای
مردمی از کرونا میداند و در توضیحات تکمیلیاش به «ایران» میگوید:
«رویکــرد انجمن مستندســازان ســینمای ایران رصد فضای فیلمســازی
مســتند بهصــورت همــه جانبه در کشــور اســت .فضــای جدید رســانهای
همچون اینســتاگرام و شــبکههای اجتماعی فرصتی فراهم کرده تا مردم
روایــت هایشــان را به اشــتراک بگذارند .با شــیوع کرونا فضایی اســتثنایی
در جامعه ایجاد شــده اســت و هیچ ارگانی بهصورت متمرکز و منســجم
مســئولیت ثبت روایتهای مردمی از احوال ایــن روزها را بهعهده ندارد.
در حالــی کــه چه برای ثبت در تاریخ و چــه بهلحاظ هنری این آثار باید به
شــکل دقیق رصد و بررسی شوند .ثبت کردن لحظهها و شرایط بخشی از
کار ســینمای مستند است و ثبت اینکه مردم چگونه با این شرایط مواجه
میشوند ،بسیار مهم است».
ایــن رویــداد ماهیت مســابقهای هم دارد و قرار اســت آثار توســط نهال
نفیســی (انسانشــناس) ،حبیبه جعفریان (نویســنده) ،محمدرضا کالهی
(جامعهشــناس) و مانی پتگر و مریم ســپهری (مستندســاز) داوری شــود.
آنطــور که خالقی میگویــد برگزارکننــدگان این جشــنواره بهدنبال فضای
فیلمســازی تکنیکال نیســتند« :میخواســتیم بدانیم مردم بــه پدیدههای
اجتماعــی چه نــگاه و روایتــی دارند .ســویههای انســانی و قصهگویی مهم
است .در واقع این رویداد بیش از آن که جشنواره سینمایی باشد ،جشنواره
اجتماعی اســت .هدفمان این اســت کــه ببینیم مردم جامعــه چه نگاهی
به احوال این روزها دارند و این نگاه انســانی و اجتماعی را چطور به شــکل
هنــری و ادبــی بیــان میکننــد .این رویــداد میتوانــد منبعی بــرای کارهای
تحقیقاتی بهلحاظ اجتماعی و جامعهشناختی و مستندسازی باشد».
پیشــنهاد او بــه متقاضیــان شــرکت در رویــداد «کرونا و من؛ یــک روایت
تصویری» این است که بهجای الگوبرداری بر روایتهای شخصی خودشان
تکیه کنند« :با دوربین موبایل یا دوربین شخصی روایت خودتان را بیواسطه
بیان کنید .کمتر نگران این باشید که چطور میتوانید قاب حرفهای بگیرید یا
تدوین حرفهای انجام دهید .حتی در تدارک هستیم فیلمها را به شکل پالن
پالن دریافت کنیم تا کسی دغدغه تدوین نداشته باشد و همه عالقهمندان
امکان شرکت در این رویداد را داشته باشند چون در همین فرصت محدود
اقشاری که فکرش را هم نمیکردیم درگیر این رویداد شدهاند و حرفهایی
برای گفتن دارند و نگرانند چطور آن را بیان کنند».
رئیس هیأت مدیره انجمن مستندسازان در ادامه میافزاید« :در همان
روزهــای ابتدایی که تبلیغ جشــنواره جدی نبود و جســته و گریخته اخبار آن
در برخی خبرگزاریها منتشــر شد یک رفتگر مشهدی همراه با خانوادهاش
برایمان فیلم ارسال کرد .اگر چه تصورشان از جشنواره ساخت فیلم داستانی
بود اما برای خود من خیلی امیدوارکننده بود که به آن چیزی که میخواهیم
میرســیم؛ یعنی دیده شدن جشنواره توسط همه مردم و ترغیب و تشویق
آنها برای ثبت نگاهشان نسبت به احوال جاری این روزها».
آنطور که خالقیمنش میگوید ،قبل از موعد داوری ،تمام این آثار قرار
اســت در قالب یک مجله تصویری روی ســایت این انجمن قرار بگیرد« :در
تدارک مجله تصویری هستیم تا منبعی برای تمام آثار مستند ساخته شده
با موضوع کرونا باشد .قرار نیست فقط به آثار ساخته شده توسط فیلمسازان
توجــه کنیم ،عالوه بر آثار رویداد «کرونا و من؛ یک روایت تصویری» در نظر
داریــم برگزیدهای از فیلمها ،حواشــی و عکسهای مهم کــه روایتی از کرونا
دارنــد را در این مجله به تصویر بکشــیم .هدفمان این اســت منبع صوت و
تصویر از حواشی حول موضوع کرونا ایجاد کنیم»
طبــق اطالعات ارائه شــده در فراخوان جشــنواره عالوه بــر جوایز نقدی،
فیلمهــای منتخــب در کانالهــای ارتباطــی اپراتــور «رایتــل» و دو پایــگاه
«هاشور» و «انجمن مستندسازان سینمای ایران» به نمایش درخواهند آمد
و ده فیلــم برتــر منتخب هیــأت داوران در قالب یک فیلم بلنــد تنظیم و از
طریق پلتفرمهای آنالین به نمایش درخواهند آمد.

