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کوک یلدا درشبهای موسیقی تهران
ندا سیجانی
خبرنگار

ندا سیجانی

خبر روز

خبرنگار

کنسرتهایآنالینپساز 4شباجرا،شامگاهیکشنبه
 30آذرمــاه به کارخــود پایــان دادند؛ در دومیــن دوره
کنســرتهای آنالین موسیقی دستگاهی که به اجرای
آثارســازی و بــیکالم اختصــاص داشــت ،همزمان با
شب یلدا دوگروه موسیقی در تاالر رودکی اجرای برنامه
داشتند که در بخش نخست حمید خوانساری و حمید
کریمیان نوازندگان عود و بامداد ملکی نوازنده دایره و
بندیر در ســاعت  21اجرای خــود را روی صحنه بردند

نگاهی به سریال «تاج» محصول نتفلیکس

آثار بخش ویژه کرونا جشنواره سینما حقیقت به تلویزیون بیاید

حقایق تأثیرگذار مکتوم در قاب مستندسازان

خط خبر

تاج و تخت ملکه

سینمای جهان

تأثیرسینمایمستندوجشنوارهسینماحقیقت
در ارتقــای فرهنــگ جامعــه گفــت :ســینمای
مســتند جنبه واقعگرایانه دارد و تأثیر مســتقیم
روی سیاســتگذاران ،ذینفعــان مشــترک و
مردم میگــذارد .به این خاطر کــه مخاطب در
ژانرهایمختلفتولیدمســتندبهطورمستقیم
بایکپدیدهمواجهمیشود.بنابراینهیچکس
منکرنقش جشنواره ســینما حقیقت درارتقای
فیلمســازی بــه ویــژه درحوزه مســتند نیســت
وخوشــبختانه در حــوزه مســتند ظرفیتهای
باالیی درمنطقه داریم و سینمای مستند ایران و
این جشنواره جلوهگری بیشــتری را در این دوره
خاص (پاندمی کرونا) داشــته کــه اتفاق خوبی
اســت .اوتأکید کــرد برگــزاری آنالیــن ظرفیتی
اســتکه پساز دورانکروناهممیتــواناز آن
استفادهکردوبهاینصورتامکاننمایشبیشتر
آثاربرایعزیزانیکهدرتهراننیستند،همفراهم
میشود/.روابط عمومی
ëëآثارراهیافتهبهجشــنوارهملیتئاترکوتاهکیش
معرفیشدند.بهگفتهعباسنجاریدبیرسومین
جشــنوارهملیتئاتــرکوتاهکیــش ۱۴اثربهبخش
مسابقهجشنوارهراهپیداکردهاند.رضامهدیزاده،
داوودبنیاردالنوسیماتیراندازبهعنوان«داوران
مرحلهانتخابآثار»وعبدالرضاشیبانیبهعنوان
«قائم مقام جشــنواره و ناظر بــر داوری» انتخاب
شدهاند/.روابط عمومی
ëëســتاد بازســازی عتبات عالیات به مناســبت
شهادت ســردار قاسم ســلیمانی ـ بنیانگذار این
ســتادـبــرایدریافتآثــارهنریفراخــوانداد.
براساس فراخوان «نشان ارادت» ،آثار هنری در
رشتههای فیلم ،عکس ،پوستر ،موسیقی ،شعر،
تئاتروفضایمجازیدریافتمیشودومهلت
ارســالآثارتــا ۳۰دیماهامســالتعیینشــدهو
آثاربرگزیدهدررشــتههایمختلف ۷اسفندماه،
همزمــان با ســالروز میــاد حضرت علــی(ع)،
معرفیخواهندشد/.ایسنا
ëëآلبــوم موســیقی «ایســتگاه» به آهنگســازی
مهیارعلیــزاده و خوانندگــی امیــد نعمتــی در
قالبهفت اثر با کالم از آثار شناخته شدهترین
شاعرانکشورمانمنتشرشد/مهر
۱۷۱ëëهزارنفرویژهبرنامهشبیلدایهنرمندان
تئاتر را که توسط انجمن هنرهای نمایشی ایران
باهمراهیادارهکلهنرهاینمایشیومجموعه
«روبیــکا» برگــزار شــد ،بــه تماشــا نشســتند/.
روابطعمومــی ادارهکل هنرهــای نمایشــی،
مدیرعاملانجمنهنرهاینمایشیایران

با موســیقی دســتگاهی طراحــی کرده بودنــد .بخش
دیگر اجراهای آنالین به کنسرتهای پاپ اختصاص
داشــت که در ســالن همایشهــای برج میــاد تهران
برگزار شــد و علی زند وکیلی در ویژه برنامه شــب یلدا

میهمــان عالقهمنــدان این ژانر از موســیقی بود ،البته
این خواننده پیشتر تجربه اجرای آنالین داشــته و در
برنامه «نوروز خانه»  ۲۲فروردین در برج میالد تهران
روی صحنــه رفــت که به نقــل از ســایت پخشکننده

سینما

ëëعلینصیریــانبازیگر-نویســندهوکارگردان
پیشکســوت ســینما -تئاتــر و تلویزیــون ایــران
ریاســت هیــأتداوران جشــنواره آنالین «هنر
زنــده اســت» را پذیرفــت .نصیریــان ضمــن
پذیرش ریاســت هیأتداوران جشــنواره «هنر
زنــدهاســت»؛آرزوکــردایــنجشــنوارهبتواند
محلــی مناســب بــرای رفــع ناامیــدی و یــأس
ناشــی از تعطیلی فعالیتهای هنری در دوران
کرونــا ویــروس باشــد و محملی شایســته برای
عرضاندامهنرمندانجوانوپیشکسوتایجاد
کند/.ایسنا
ëëفراخــوان چهارمیــن دوره جایــزه داســتان
کوتاه «ارغوان» با موضوع «آخرین سال قرن»
منتشرشــد.مهلتارســالآثارازیکمدی1399
تــا 15فروردیــن 1400خواهــدبــود.جایــزهادبی
«ارغــوان» از ســوی انتشــارات هفترنــگ ،با
هدفکشــفاســتعدادهایجوانوتالشبرای
ارتقایجایگاهآنانازسطحآماتوریبهحرفهای،
ترویج داستاننویســی و فرهنــگ کتابخوانی
برگزار میشود.هیأت انتخاب این جایزه فرشته
احمدی ،میترا الیاتی ،فرهــاد توحیدی ،محمد
چرمشــیر و مهســا محبعلی و هیأت داوران آن
احمــد پوری ،حســین ســناپور و لیلی گلســتان
هستند/.روابطعمومی
ëëبرنامه تلویزیونی «شب ادبیات» در قسمت
جدیــد خــود ،بــه بررســی شــعر و شــخصیت
محمدرضا شــفیعی کدکنی خواهد پرداخت.
اینبرنامهدوشــنبهشبهاازشبکهچهارسیما
پخشخواهدشد/.ایسنا
ëëحســین انتظامی ،رئیس سازمان سینمایی
از ستاد برگزاری آنالین چهاردهمین جشنواره
بینالمللی سینماحقیقت بازدید کرد.
درایــن بازدیــد حســین انتظامــی دربــاره

که ابتدا یک قطعه در آواز دشــتی اجرا کردند و سپس
حمید خوانساری به تکنوازی ساز عود پرداخت .اجرای
قطعــه «ابــر»« ،تیهو» و «کاروانســرا» و تکنــوازی عود
حمید کریمیان بخشهای دیگر این اجرا بود .دونوازی
پریچهر خواجه ،نوازنده قانون و فرهاد صفری ،نوازنده
تنبک آخرین بخش این برنامه بود که سه قطعهسازی
و یــک قطعــه آوازی اجــرا شــد؛ در ایــن دوره از
کنسرتهای آنالین که بهصورت رایگان برگزارشد و با
استقبال خوبی هم ازسوی مخاطبان همراه بود ،توجه
ویژهای به صحنه اجرا دیده شد و دکور آن را متناسب

با بیــش از  ۷میلیون بازدید کننده توانســته بود رکورد
خوبی در بخش اجراهای آنالین آن دوره کســب کند.
او در ابتــدای برنامه ضمن تشــکر از شــهرداری تهران
درفراهم کردن این برنامه و اوقاتی خوش برای مردم
بیان کرد :بســیار خوشــحالم که توانســتهایم در شــب
یلدا در کنار مردم عزیزمان باشــیم و امیدوارم با گروه
خوبمــان بتوانیــم دقایقی خاطرات خوب برای شــما
بســازیم .این اجرا با حضور ســینا علم (نوازنده ویولن
و کمانچه) ،افشــین بابایی (نوازنده سازهای کوبهای)،
سحاب علم (نوازنده سهتار و پیانو) ،آیدین صادقزاده

سید حسام فروزان
خبرنگار

همه چیز شاید از جایی شروع شد که مدیران نتفلیکس
همــکاری با دیوید فینچــر را آغاز کردند و سریالســازی
را جــدی گرفتند و با به کار گرفتن کوین اسپیســی اولین
سریالخودیعنی«خانهپوشالی»راساختند.نتفلیکس
از ســال  ۱۹۹۷کارش را شــروع کــرده بــود و بــه یکــی از
پلتفورمهــای موفــق پخــش سراســری فیلم و ســریال
در امریــکا تبدیل شــده بود .امــا تولید «خانه پوشــالی»
بــرگ برنده نتفلیکس بــود و در مــدت کوتاهی به یکی
از غولهــای عرصــه سریالســازی جهانی تبدیل شــد.
نتفلیکــس بــرای اولیــن بار همه قســمتهای ســریال
را بهصــورت یکجــا روی چندیــن پلتفــرم بــه نمایــش
گذاشــت .پس از آن نتفلیکس به ســاخت سریالهایی
بحثبرانگیز ،درجه یک و تماشایی برای همه سلیقهها
ادامــه داد و سینمادوســتان را شــگفتزده کــرد؛ مثــاً
«چیزهایعجیبوغریب»یا«سرقتپول».نتفلیکس
در ســال  ۲۰۱۶تصمیم گرفت مرزهای خود را گسترش
دهــد و به سریالســازی خارج از امریکا بپردازد .ســریال
«تاج» با همکاری کمپانی ســونی پیکچرز در انگلستان
ســاخته شد و با  ۱۲۰میلیون دالر بودجه به پرخرجترین
ســریال نتفلیکس تبدیل شــد .قصه نتفلیکس سر دراز
دارد و در مطلبی کوتاه نمیگنجد .برویم سراغ اینکه چرا
«تاج» سریال مهمی است.
ëëچراتاجرابایددید
شــما در چــه حالــت چشــم بســته به دیــدن فیلــم یا
ســریالی میروید؟ اگر به شما بگویند بهترین نویسندگان
و کارگردانــان با یک تیم بازیگری محشــر و فیلمبرداری و
طراحیصحنهعالیدرکنارهمجمعشدهاندکافیاست؟
سریالهایتاریخیوزندگینامهایهمیشهبرایتماشاگران
تلویزیونــی در سراســر جهــان جذاب بــوده اســت .پس از
موفقیــت بینظیر «بازی تــاج و تخت» یــا «وایکینگها»
اقبــال عمومی بــه مجموعههــای تاریخی بیــش از پیش
شد .پیتر مورگان ،نمایشنامهنویس و سناریست انگلیسی
خالق اصلی «تاج» اســت .او سابقهای طوالنی در نگارش
فیلمنامههــای تاریخــی و محققانه دارد .مورگان در ســال
 ۲۰۰۶برگ برندههای خود را رو کرد و سه اثر مهم نوشت:
فیلنامههای «فراست-نیکسون»« ،ملکه» (درباره دوران
میانســالی ملکه الیزابت) و «آخرین پادشــاه اســکاتلند».
او متخصص درامهای تاریخی شــخصیتمحور اســت و
نامزد اســکار شده و برای فیلم «ملکه» جایزه گلدن گالب
را از آن خــود کــرد .اســتیون دالــدری کارگــردان فیلمهای
تحسینشــدهای همچون «ســاعتها» یا «کتابخــوان» از
تهیهکنندگان اجرایی این ســریال اســت و دو قســمت اول
را هــم کارگردانی کــرده .اگر اینها کافی نیســت بگوییم که
موســیقی متن هم کار جناب هانس زیمر بزرگ اســت! و
دیگر اینکه سریال فصل به فصل بهتر شده .فصل اول در
میان ۲۵۰سریالبرترسایت IMDbقرارگرفت.محبوبیت
ســریال در فصــل چهــارم بــه اوج خــود رســید ،جایــی که
مارگارت تاچر (با بازی گیلیان اندرســون) وارد داستان شد
و همچنین به داستان عاشقانه پرنســس دایانا و شاهزاده
چارلــز و مرگ تراژیک دایانا پرداخته شــد .در این ســریال
خبری از سوپراستارهای آنچنانی نیست! اما گویی بهترین
بازیگران از سنت دیرپای تئاتر انگلستان در کنار هم جمع
شدهاند .کلر فوی ،مت اسمیت ،ونسا کربی ،اولیویا کولمن
و البتــه هلنــا بونهــم کارتــر (در نقــش شــاهزاده مارگرت)
بازیهایشــان تأثیرگذار و مثالزدنی است .تصویربرداری،
نورپــردازی ،طراحــی صحنــه و لباس و توجــه به جزئیات

نرگس عاشوری

خبرنگار

مستندسازان در مقابله با هر بحران و بالیای طبیعی
پیشــتاز در ثبت و ضبط وقایع هســتند .با شیوع کرونا
هــم همانطــور کــه انتظــار میرفــت دوربینشــان
بسرعت روشــن شد .رو به بحران ایســتادند و از خط
اول مبارزه جامعه پزشــکی تــا آنچه در بطن جامعه
میگــذرد را ثبــت کردنــد .از همــان روزهــا میشــد
پپشبینــی کرد کــه روایت آنها از کرونا ســهم ویژهای
در آثار این دوره از جشــنواره ســینما حقیقت داشــته
باشــد؛ تــا جایی کــه عالوه بــر آثــار حاضــر در بخش
مســابقه ملــی ،بخش ویــژه کرونــا بــه چهاردهمین
دوره جشــنواره ســینما حقیقــت اضافه شــد .در این
بخش  24اثر بهصورت رقابتی حضور دارند و مستند
«اتودهای قرنطینگی» فرشاد فدائیان هم در بخش
نمایشهای ویژه جشنواره سینماحقیقت به نمایش
درمیآیــد .اگرچــه مواجهــه تیــم کادر درمــان با این
بحــران مؤلفــه تکرارشــونده در اغلب آثار در دســت
تولید بود اما محمد کیاســاالر؛ روزنامهنگار ،تران ه سرا

مستند A-B-C-D

میزانســنها کالس درسی اســت برای همه سریالسازان.
فصل پنجم ســریال برای ســال  ۲۰۲۲برنامهریزی شــده و
قرار اســت کل ســریال در  ۶فصل ( ۶۰اپیزود) به سرانجام
برسد.سریالموردتحسینهمزمانتماشاگرانومنتقدان
برجستهقرارگرفتهاست.
ëëداستانازچهقراراست
محور داســتان زندگی پر فراز و نشــیب الیزابت دوم
ملکه فعلی بریتانیاست .الیزابت متولد ۱۹۲۶است و در
 ۲۵سالگی پس از مرگ پدرش جورج ششم به سلطنت
رسید .الیزابت که امروز  ۹۴ساله است ،ملکه ویکتوریا در
قرن نوزدهم را پشــت سر گذاشت و رکورد طوالنیترین
ملکه انگلستان را از آن خود کرد .فصل اول از سال ۱۹۴۷
و شب عروسی او با دوک ادینبورگ آغاز میشود .وقتی
الیزابت ملکه شد ،بریتانیای کبیر در کوران حوادث قرن
بیستم گرفتار بود .تازه فقط انگلستان که نبود! او باید به
 ۱۲مستعمره بریتانیا از جمله کانادا ،استرالیا و نیوزیلند
هم رســیدگی میکرد .داســتان با نگاهــی موجز و دقیق
بــه ماجراهــای الیزابــت با خانــدان ســلطنتی ،جامعه
انگلســتان و حــوادث آن قــرن پرآشــوب میپــردازد .در
واقع با الیزابت مروری داریم بر مهمترین اتفاقات نیم
قرن اخیر :اعتصاب کارگران معدن ،استعفای چرچیل،
ریاست جمهوری کندی و ترور او ،سفر به ماه ،استعفای
نیکســون ،جنگ ویتنام ،قدرت گرفتن مــارگارت تاچر،
جنگ امریکا در عراق و افغانستان ،ظهور طالبان و...

ëëتحلیلکوتاه
بایــد در پرونــدهای مفصــل بپردازیــم بــه وجــوه
دراماتیــک «تــاج» و اینکــه چطــور عناصــر یــک درام
تلویزیونــی نــاب در آن شــکلگرفته اســت .فیلمنامــه
ریزبین و جزئینگر پیتر مورگان بشدت محققانه نوشته
شــده است و تماشاگر را با پشت پرده قدرت در خاندان
ســلطنتی آشــنا میکند .انــگار دوربین را بــه داخل کاخ
باکینگهــام برده و روی تک تک شــخصیتها زوم کرده
باشــند .شــخصیتپردازی موشــکافانه برگ برنده این
ســریال اســت .ســویههای پنهــان و انگیزههــای اصلــی
شــخصیتها به نحوی زیرپوســتی به تماشــاگر منتقل
میشــود .شــخصیتها ســیاه و سفید نیســتند و تالش
شده نگاه فیلساز توأم با بیطرفی و عدم قضاوت باشد.
مفاهیمی مانند تقابل ســنت و تجدد ،ارزشهای کهن
خاندان ســلطنت و مقتضیات جهان مدرن در کنش و
واکنشهای شخصیتهای اصلی دیده میشود .نقطه
قوت دیگر نحوه قصهگویی اســت .تاج شبیه فیلمهای
بــزرگ زندگینامهای ســینما روایت شــده ،امــا در قالب
تلویزیون.باهمانظرافتوسطحتأثیرگذاری.تماشاگر
این سریال به الیزابت نزدیک میشود و به عینه میبیند
کــه او و باقــی اعضای خاندان ســلطنتی هــم آدمهایی
معمولی هستند با همان ضعفها و قوتهای انسانی و
واهمهها و رنجها و لذتهای آشنا .این سریال را میتوان
از نماوا و فیلیمو دید.

جشن مجازی شب چله در مادرید برگزار شد
گــروه فرهنگی  /برنامه شــب یلدا به ابتــکار رایزنی
فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران در مادریــد
همزمــان با شــب یلــدا بهصــورت مجــازی برگزار
شــد .آنطــور کــه ایرنــا نوشــته اســت ایــن برنامــه
بهدلیل محدودیتهای همهگیری کرونا بهصورت
آنالیــن و از شــبکههای اجتماعی با پیــام ویدیویی
حسن قشقاوی ،ســفیر ایران در اسپانیا پخش شد.
قشقاوی با تبریک شب یلدا آن را کهنترین جشن
ایرانیان نامید که از سابقهای  ۷هزار ساله برخوردار
است یا به گفته وی اگر مستندتر بخواهیم بگوییم،
حداقل از  ۵۰۰ســال قبل از میالد و از زمان کوروش
هخامنشــی ،ایرانیان این شــب را گرامی داشتهاند.
وی شــب یلــدا را جهانی خواند و بــه آیینهای این
شــب نزد ایرانیان و حضــور در کنار بزرگان خانواده
اشــاره کــرده و خــوردن میوههــای ســرخ را که نماد
خورشــید هســتند یکی دیگر از آیینهای باســتانی

(نوازنده گیتار بیس) ،حسین امیدی (نوازنده کیبورد)،
شایان ریاحی(نوازنده درامز) برگزار شد و زندوکیلی بار
دیگر توانســت بدون حضور مخاطبان اجرای خوب و
بااحساسی را به اجرا بگذارد« .گل سرخ»« ،بربادرفته»،
«الالیی»« ،دو زلفونت بود تارربابم»« ،رفتی»« ،باورم
کــن»« ،بهارشــیراز»« ،آخرین رؤیا»« ،روســری آبی»،
«شهر حســود»« ،ســیه مو»« ،لحظه شیرین»« ،عطر
خاطره» ازجمله قطعاتی بود که در این کنسرت اجرا
شد و البته «آخرین آواز» تیتراژ سریال «آقازاده» برای
اولین بار به اجرا درآمد.

شب یلدا توصیف کرد .در ادامه مراسم دکتر محمد
مهدی احمدی سخنانی در زمینه سابقه تاریخی و
فرهنگــی شــب یلدا و آداب و رســوم ویــژه آن بیان
کرد .وی در این ســخنان بــه آیینهایی مانند قصه
گویی ،فال حافظ و شاهنامه خوانی اشاره کرد و این
نکتــه را مــورد تأکید قرار داد که برخــی از نمادهای
یلدا ،از جمله انار در بین ایرانیان باســتان مقدس
شــمرده میشــدهاند .او ضمن برشمردن اهمیت
آیینی و تاریخی شــب یلدا ،آن را عاملی در تجدید
ارتباط بین اعضای خانــواده بویژه در عصر حاضر
برشــمرد .در ادامــه دکتــر «خواکیــن رودریگــز» از
ایرانشناسان اسپانیایی و مدرس زبان فارسی نکاتی
در زمینه بستر تاریخی آیین شب یلدا و ارتباط آن با
آیین میترائیسم عنوان کرد .سخنران دیگر مراسم
دکتر اســماعیل آذر اســتاد ادبیات فارسی بود که از
هماهنگی این شــب با شــب میالد مســیح ســخن

گفت و اینکه واژه ســریانی یلدا از طریق عربی وارد
زبان فارســی شــده و با میالد هم ریشــه اســت .وی
همچنیــن به این نکته اشــاره کرد که پــس از اینکه
امپراطــور روم در ســال  ۳۸۲میالدی پیروان کیش
مهر (میترائیســم) را قتــل عام کــرد ،از آنجایی که
آن زمــان روز دقیق میالد حضرت مســیح معلوم
نبود ،مســیحیان در ادامه باورهای مهرپرستی ،روز
 ۲۵دســامبر را کــه با فاصله کمی نزدیــک روز تولد
میترا یا همان شب یلدا بود بهعنوان تولد مسیح در
نظر گرفتند .دکتر آذر ایرانیان را شادترین ملت دنیا
نامید و شمار جشنهای ملی و باستانی ایرانیان را
گواه این ادعا دانست.

مستند موژه

ëëسینما حقیقت به روایت آمار
دبیرخانه انجمن صنفی تهیهکنندگان سینمای
مستند ،اســامی پانزده فیلم پرمخاطب و پانزده
فیلــم برتــر از نــگاه تماشــاگران ســینماحقیقت
تــا آخریــن ســاعات پنجمیــن روز جشــنواره را
اعــام کــرد کــه بــه شــرح زیراســت« :کودتــای
« ،»53هوبــره»« ،هیجــده هــزار پــا»« ،رؤیاهای
خــال کوبــی شــده»« ،طاهــر»« ،ایاقچــی»،
«راه ناتمــام اصغــر قندچــی»« ،بازگشــت
دوباره»«،ایستاتیس»«،چامون»«،چشــم
ایرانــی»« ،آناهیــد»« ،آلوســان»« ،کل فاطمــه»
و «ف – الــف» کــه درایــن بیــن مســتند«کودتای
 »۵۳در صــدر آرای مردمــی قرار دارد که با توجه
به اســتقبال از نمایشهای آنالین چهاردهمین
جشنوارهبینالمللیسینماحقیقت،پانزدهفیلم
ُپرمخاطــب ایــن دوره در آخریــن روز جشــنواره
( 3دی ) دوباره به نمایش گذاشته میشوند.

و پزشک که دبیر جشنوارههای هنری «کرونا روایت»
و «فیلم ســامت» نیز بوده است میگوید ،تنوع آثار
ویژگی این بخش از جشــنواره سینما حقیقت است:
«این تنوع فقط مضمونی نیست از حیث جغرافیایی
و اقلیمی هم این واریته و گوناگونی را میبینیم .عالوه
بــر رویارویــی کادر درمان ،برخورد مــردم و نیروهای
داوطلــب در گوشــههای مختلــف کشــورمان تصویر
شــده اســت .بخشــی از آثار در فضای بیمارســتانها
میگــذرد و بــه تــاش کادر درمــان پرداختــه اســت
بهعنــوان مثال در «شــیفت شــب» یا «آنجا ســپیده
دم» مشــکالت و ســختیهای کار تیــم پزشــکی و
پرســتاری را شاهد هستیم .همینطور در آثاری مثل
«موج اول» با تصویری از زندهیاد دکتر عباسی ابتال و
شهادت تیم پزشکی و درمانی ثبت شده است.
تالشهــای گروههای داوطلب بویــژه بانوان
در کمکرســانی بــه کادر درمــان و تولیــد
ماســک و گان از دیگــر مضامیــن ایــن آثار
اســت .همچنین ســوژههایی که در بیرون
از محیــط درمان اتفــاق افتاده و
کمتــر دیده و شــنیده شــده
است مثل سوگ کرونایی.
در مستند «موژه» شرایط
ســخت خانوادههــای
داغداری کــه نمیتوانند

کنار هم باشــند و سوگشــان را ابراز کننــد و به تعبیر
برخــی روانشــناسها مثــل یــک مین عمــل نکرده
باقــی میمانــد ،تصویر شــده اســت .در بعضــی آثار
مثــل « »A-B-C-Dبــه موضوع تبعــات تعطیلی و
رکود اقتصادی و تأثیر اجتماعی فرهنگی آن در اقشار
مختلف از جمله گروهها تئاتری و هنری پرداخته شده
است .در مستند «سمفونی ماسک» تصویر متفاوت
از نسل جدید میبینیم که مسئولیت اجتماعیشان
را بخوبــی ایفــا میکننــد .یک گــروه تئاتری جــوان در
تــاالر رودکــی ماســک تولیــد میکننــد و در مناطــق
کمبرخــوردار توزیع میکنند .در مســتند «قطعه »19
چالشهای دو روحانی داوطلب برای تدفین روایت
میشــود؛ ترسهــا و تناقضهایــی کــه بــرای محک
خوردن باورهایشــان ایجــاد میشــود از نکات جالب
توجه است و»....
تحقیــق و پژوهــش بن مایــه اصلی آثار مســتند
اســت .بخشــی که به نظر میرســد زیر ســایه شتاب
تولید در آثار مرتبط با کرونا قرار گرفته باشد .کیاساالر
در ایــن بــاره میگویــد« :دو نگاه متفــاوت و به نوعی
متضاد وجــود دارد .یک نگاه بر این باور اســت برای
تبدیل شــدن سوژه به مســأله ذهنی مستندساز و به
تبع آن عمیق شــدن اثر ،نیاز به زمان اســت اما روی
دیگر سکه بحث ثبت سند است .برخی موضوعات
از جمله تالشهای تیم درمان که پرشور و فداکارانه
در حــال خدمترســانی هســتند و خودشــان مبتــا
میشوند را بعدها نمیشود ثبت کرد .رویداد «کرونا
روایــت» هــم براســاس همیــن فلســفه ایجاد شــد.
آقای دکتر ظفر قندی رئیس ســازمان نظام پزشکی
حســرت میخوردنــد از تصاویر فوقالعــادهای که از
جانفشــانی و تالش تیم پزشکی در ایام جنگ شاهد
بودهاند و هیچ کدام ثبت نشده است .برخی اتفاقات
در لحظــه باید ثبت ســند شــود و نمیشــود آن را به
آینده موکول کرد .با این نگاه حتی آثاری که در سوژه
عمیق نشــدهاند هــم به خاطر ثبت ســند میتوانند
دســتمایهای بــرای آثــار عمیقتــر آتــی شــوند ».او
معتقد اســت آثار تصویری مســتند و مکتوبی که در
مجموعه نظام پزشــکی به ثبت رسیده میتواند در
آینــده منبعــی تأمین کننــده برای بخــش تحقیق و
پژوهش آثار باشد و در حوزههای مختلف اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی به آنها استناد شود.
آثــار ایــن بخش همچــون دیگر آثــار ایــن دوره از
جشنوارهدرپلتفرمهای«فیلیمو»«،نماوا»«،هاشور»
و «تیــوا» به نمایــش درآمده و عالقهمنــدان با خرید
بلیت میتوانند به تماشــای آن بنشــینند .کیاساالر با
تأکید بر ضرورت تماشــای این آثار برای عامه مردم،
پیشــنهاد میدهد به خاطر آگاهیبخشــی تأثیرگذار،
این آثار هر چه سریع تر از رسانههای عمومیتر چون
صداوسیما پخش شــود« :در موجسوم کرونا هستیم
و بعید نیســت ،موج چهارم را هم در پیش رو داشته
باشیم .باید به فکر آموزش باشیم .بخشی از این آثار
جنبه آموزشی دارد و به لحاظ فرهنگسازی روی این
مستندها میشود حساب کرد .ضمن اینکه اغلب این
آثار پتانســیل باالیی برای تقویت روحیه همبســتگی
ملی دارند .آن هم در شــرایطی که به این همبستگی
نیاز داریم .تالش گروههای داوطلب و حتی سختیها
و از جان گذشــتگی تیــم درمان هنوز هم بــرای افراد
جامعهمکتوماست.درمستند«مدافعان»میبینیم
کــه چطور برخی از اعضــای کادر درمــان در موج اول
حدود ۱۳ساعت آب و غذایشان را محدود کردهاند
تا بــا توجه به کمبــود لباس مخصــوص و ضرورت
تعویض آن ،نیاز به دستشویی پیدا نکنند .پرستاران
و پزشــکانی را میبینیم که برخالف تصور عمومی
مرگ بیمار برایشــان عــادی نشــده و در مواجهه با
هر مرگ اشــک میریزند و ابراز همدردی میکنند.
دیدن همبستگی اقشــار مختلف مردم بخصوص
نسل جوان و نو که تصور و تلقی دیگری از آنها داریم
نیاز امروز جامعه اســت .در صحنهای از «سمفونی
ماســک» جوان عزیزی را میبینیم کــه برای توزیع
اقالم بهداشتی به مناطق محروم رفته و در مواجهه
با شرایط سخت آنها بیتابانه اشک میریزد و
دوســتانش به او دلداری میدهند .این
صحنههــای تأثیرگذار که تعدادشــان
هم کم نیست میتواند عالوه بر جنبه
آموزشی و فرهنگسازی ،به تغذیه
روحیه ملی و همبستگی کمک کند
و ســرمایه اجتماعــی را ارتقــا دهد.
اینها نصیحتهــا و توصیههای
جدی گفتاری نیست .تصاویر
مســتند حقیقی است که به
طور قطع اثرگذارتر خواهد
بود».

