سيدصادق موسوي :

ابتذال در سينماي
کوتاه نداريم

مديرعامل انجمن سينماي جوانان ايران در واکنش به انتقاد فيلمسازان نسبت
به مميزي برخي آثار انتخابشده جشنواره فيلم کوتاه تهران ،از پيگيري براي
رفع اين مشکل خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر ،سيدصادق موسوي مديرعامل
انجمن سينماي جوانان ايران گفت :ابتذال در سينماي کوتاه نداريم وجشنواره
فيلم کوتاه مهمترين جشنواره خاورميانه در حوزه سينماي کوتاه است و انجمن
سينماي جوانان ايران باني و برگزارکننده اين جشنواره است ،اما تلقي ما اين
نيست که جشنواره صرفا ويتريني براي فعاليتهاي انجمن است .اين جشنواره
بهترين چشمانداز وضعيت فيلم کوتاه را به ما عرضه ميکند .ما سالهاي خوبي
را از نظر موفقيتهاي سينماي کوتاه سپري ميکنيم .در پاسخ به عدهاي هم
که ميگفتند اطالعاتي که ما از حضورهاي بينالمللي ميدهيم ،مستند نيست،

هنري

کتابي از اين موفقيتها تدوين و اخيرأ منتشر کردهايم.وي گفت :قبل از اينکه
بخواهيم درباره جشنواره صحبت کنيم بايد بدانيم چقدر حال فيلم کوتاه خوب
است .امروز نماينده سينماي فرهنگي و هنري ايران در سطح جهاني ،فيلم کوتاه
است .آنقدر فيلمهايي با سوژههاي بديع و خالق در اين حوزه ميبينيم که بحق
جريان فرهنگي و هنري کل صنعت سينماي ايران را نمايندگي ميکند و در عين
حال ممکن است نسبت به بخشهاي ديگر کمترين اعتبارات را جذب کند.موسوي
تأکيد کرد :اين به معناي اين نيست که فيلم کوتاه هيچ ضعفي ندارد ،اما با اين
همه ،فيلم کوتاه مسير بهتري در پيش دارد و وضعيت آن با هيچ بخشي قابل
مقايسه نيست .در کدام حوزه ما نزديک به  ۲هزار حضور بينالمللي و  ۳۷۰جايزه
داشتهايم؟ اميدواريم جشنواره سي و پنجم در شأن اين وضعيت برگزار شود.

گزارش »

صدرالدين زاهد:

هدايت را نميتوان نمايشنامه نويس
قلمداد کرد

»
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در نشست تخصصي چهل شاهد مطرح شد:

» گزارش

روايت يک کابوس سيساله
در خانه سينما برگزار شد

جلس ه رونمايي از کتاب «علي عباسي تقديم ميکند:
روايت يک کابوس سيساله» ،عصر شنبه ۵ ،آبان ،با حضور
علي عباسي تهيهکنند ه فيلمهايي مثل «رضا موتوري»،
«حسن کچل»« ،پنجره»« ،نازنين»« ،سوتهدالن»« ،تنگنا»
و «تنگسير» و شماري از فيلمسازان ،تهيهکنندگان،
بازيگران و منتقدان و عالقهمندان به تاريخ سينماي ايران
درخانهسينمابرگزارشد.در ابتداي اين جلسه امير پوريا،
منتقد و مدرس سينما ،سخنراني کوتاه را با توضيحي
دربار ه حضور علي عباسي در سينماي پيش از انقالب
شروع کرد و گفت :واقعيت اين است که عباسي هيچ
شباهتي به بقي ه تهيهکنندگاني که در آن سالها صرفاً
فيلم توليد ميکردند نداشته؛ او کارهاي فرهنگي را با
نوشتن در روزنامهها و مجلههاي سينمايي شروع کرد و
بهتدريج و بدون پارتيبازيهاي مرسوم و متداول برنامههاي
تلويزيوني ويژ ه سينما راه انداخت که در تاريخ تلويزيون
بينظيرند .بعد هم وقتي پا به عرص ه تهي ه فيلم گذاشت از
همان ابتدا ميدانست ميخواهد چه نوع فيلمهايي را توليد
کند ،اما خبر نداشت که در سالهاي بعد اسير حسادت
همکاراني ميشود که دفترهاي توليد فيلمشان در محل ه
اربابجمشيد بود و از دفتر او که در بلوار اليزابت راه افتاده
بود دل خوشي نداشتند.بعد از اين ،قصيده گلمکاني ،مؤلف
کتاب چند کلمهاي درباره آشنايي خودش با عباسي گفت
و توضيح داد که ترجيح ميدهد بهجاي هر حرف ديگري
فيلم کوتاهي را که سالها پيش به شکل آماتور ساخته و
براي عباسي ساخته نمايش دهد؛ فيلمي بهنام «سيبهايي
براي درخت آلو» که از يک نظر به کتاب شبيه است؛
در هر دو مؤلف و سوژه همزمان درگير ماجرا هستند.
بخشهايي از گفتوگوهاي گلمکاني با عباس کيارستمي،
جالل معيريان ،مسعود کيميايي ،عليرضا داوودنژاد و پرويز
نوري هم در اين فيلم بود.عليرضا محمودي ،منتقد و

محقق سينما ،بعد از نمايش فيلم در سخنراني کوتاهي
به شرح سينماي ايران در سالهاي دور پرداخت و گفت
در دل سينماي آن سالها که سالهاي رونق سينماي
ايران بود و فيلمهاي مختلفي در ژانرهاي مختلف ساخته
ميشدند و روي پرد ه سينما ميرفتند ،علي عباسي يکي
از معدود آدمهايي بود که هوش و ذکاوت بسياري داشت
و ميدانست اگر فيلمي فروش بااليي نداشته باشد امکان
ادام ه کار نيست و بايد فيلمهاي ديگري هم توليد کند
که فرصت تهي ه فيلمهاي فيلمسازان جوان موج نويي را
هم داشته باشد.
در پايان مراسم علي عباسي و قصيده گلمکاني نسخههايي از
کتاب را براي عالقهمندان امضا کردند .کتاب «علي عباسي
تقديم ميکند :روايت يک کابوس سيساله» را نشرچشمه
منتشر کرده و بهزودي چاپ دوم آن به بازار ميآيد.

هزينه كردن تئاتر ،سرمايه گذاري براي فرهنگ آينده
نشست تخصصي «چهل شاهد» با موضوع بررسي
 ۴۰سال تئاتر و ادبيات نمايشي انقالب اسالمي و
دفاع مقدس و با حضوررحمت اله اميني و سيد
حسين فدايي حسين از نويسندگان و پژوهشگران
حوزه تئاتر انقالب اسالمي و دفاع مقدس در موزه
انقالب اسالمي و دفاع مقدس برگزار شد.
در ابتداي اين نشست رحمت اله اميني با اشاره
به زمينه هاي پيدايش تئاتر انقالب اسالمي گفت:
انقالب اسالمي باعث شد تئاتر هم مثل بقيه
پديدهها تحت تاثير قرار بگيرد .تحوالت تئاترنه
از  57که از سال هاي پيش از آن آغاز شد و
خود نمايش به معناي عام کلمه پديده اي بود
که در شناخت انقالب و بسترسازي براي انقالب
موثر بود.اين استاد دانشگاه افزود :موضوعات و
مفاهيمي که در نمايش هايي به دوراز روال هاي
رايج نمايش حتي بدون مجوز و زير زميني مطرح
ميشد بسترسازي هايي بود که در تئاتر انقالب
انجام گرفت .نمايش توانست در بستر تازه اي
به نام انقالب اسالمي فعاليت کنند وگونه هاي
مختلفي از نمايش در بستر انقالب بوجود آمد
که از نظر فني و ساختار همان چيزي بود که
به نام تئاتر ميشناسيم اما محتواي بيان شده
متناسب با فضاي انقالب بود .تئاتر بعد از انقالب
شيوه و روش متفاوتي را در محتواي نمايش
بوجود آورد.
اميني اظهار داشت :پديده تئاتر در بدو ورود
به کشور تحت تاثير نگاه هاي گروه هاي چپ
قرار داشت و تئاتري که بخشي از آن بستر ساز
تئاتر انقالب بود متاثر از نگاه چپ بود و آنچه
در اوايل انقالب رخ داد بخشي از همان نگاه بود.
اين پژوهشگر تئاتر بيان داشت :در ابتداي انقالب
نمايشهايي اجرا شد که از نظر نگاه محتواي انقالب
اسالمي نداشتند اما نگاه مبارزه جويانه داشتند
نمايشهاي بهزاد فراهاني ،بهروز غريب پور و
محمد رحمانيان از اين جمله اند و در کنار اين
آثار ،در حوزه هنري جريان جديدي بوجود آمد
و افرادي مانند فناييان ،رسول مالقلي پور ،سعيد
کشن فالح ،فرج اله سلحشور ،بهزاد بهزاد پور،
مجيد مجيدي و محمد کاسبي در حوزه هنري
که آن روزها حوزه هنر و انديشه انقالب اسالمي
بود فعاليت کردند که برايشان انديشه اسالمي مهم
بود و يک حرکت جديد را آغاز کردند.
اميني تصريح کرد :ما هشت سال درگير جنگ
شديم .تئاتر به اقتضاي زمان خود وارد دفاع
مقدس شد و توانست وظيفه خود را انجام دهد
و در کنار آن تئاتر ي داشتيم که مسير خود را
به عنوان يک هنر زيباشناسانه به موازات کار
خود را انجام ميداد .در سال هاي اول دفاع
مقدس نگاه تئاتر به مقتضاي آن روزها تبليغي
بود ،مخاطب خود را هم داشت و موفق عمل کرد.
آرام آرام که سالهاي جنگ را پشت سر گذاشتيم
نگره هاي تحليلي تر وارد تئاتر شد.تئاتر در دفاع
مقدس تمام تالشش اين بود که هم پاي ديگر
اقشار جامعه باشد.
اين نويسنده و پژوهشگر افزود :ما در نمايش
بيش از دو هزار سال با درام دنيا فاصله داريم با
اين وجود ميتوانيم بگوييم توانستيم به سرعت
درآن رشد کنيم .ما در دوران دفاع مقدس
افرادي داشتيم که توانمند بودند .علي منتظري با
راه اندازي تئاتر فجر بچه هاي تئاتر دفاع مقدس
را معرفي کرد .عزت اله مهروران ،علي اکبر
قاضي نظام ،اسمعيل خلج و نصرت اله صيافي
از کرمانشاه و رضا صابري از مشهد هنرمندان
توانمندي بودند که از شهرستانها بر خاستند
و کارهاي خوبي را ارائه دادند .علي اکبر رادي
در نمايش آهسته با گل سرخ اجراي موفقي در
حوزه دفاع مقدس داشت.
او ادامه داد :بعد از جنگ ،نمايش پختگي الزم را
بدست آورد و از نگاه تهييجي و تبليغي به نگاه
تحليلي رسيد .در نمايش بعد از جنگ آدمهاي

شاخصي در ادبيات نمايشي مانند عليرضا
نادري ،محمد چرمشير ،حسين فدايي حسين
و ...ظهور کردند .اميني با اشاره به حوزه هاي
تصميمگيريهادرعرصهتئاتراظهارداشت:متاسفانه
برخي از تصميم گيريها در حوزه نمايش مبتني
بر تحليل فردي است .و اين باعث نابودي انديشهها
و افکار هنرمندان ميشود.بايد هم کمدي شبانه
با نظارت درست بدون آسيب زدن به بنيان هاي
خانواده داشته باشيم و هم تئاتر معترض و منتقد
دانشجويي .تئاتر بايد دمل هاي چرکين جامعه را
بترکاند .تئاتر براي اين که کار ويژه خود را انجام
ميدهدعليرغماينکه تکنولوژيکنيستهمچنان
در دنياي تکنولوژيک نفس ميکشد.
او وظيفه امروز هنرمندان عرصه تئاتر را پرداختن
به آسيب هاي دوران جنگ تحميلي دانست و
افزود :امروز بايد به آسيب هاي جنگ با نگاه

»

فروکش کردن شور انقالبي هيجانات انقالب
شکل گرفت .نمايش هاي بعد از انقالب نمايشهاي
معرف انقالب است.
اين نويسنده و پژوهشگر تصريح کرد :تئاتر به زمان
محدود نميشود .هنر ميتواند مانا باشد و در هر
زماني حرفي براي گفتن داشته باشد .هنرمند بايد
حرف زمان خود را به گونه اي بزند که در هر
زماني قابل بيان باشد .در دوره ابتداي انقالب آثار
زيادي نداشتيم و اتفاق جنگ تحميلي منجر شد
که اين تئاتر زماني کوتاه داشته باشد.تئاتر اساسا
تاثير گذار است و مردم به آن عالقهمند هستند و
از آن استقبال ميکنند و عام ترين هنرها ،هنر
تئاتر است .هنر بايد مسئله اش ،مسئله مردم
باشد و به زبان مردم سخن بگويد تا با استقبال
مردم مواجه شود.
او با اشاره به استقبال مردم از اجراي نمايش هاي

هنرمندانماب راياينکهآثارپرطرفداريداشتهباشندسعيم يکنند
در ساختار تغييراتي بوجودآورند و به سمت ساختار استاندارد نزديک
بشوند .از شعار پرهيز ميکنند و در واقع جنگ را به دل اجتماع ميبرند
و اين نشان از اين دارد که تئاتر ما پخته تر شده است .زماني با کارهايي
کهنگاهآسيبشناسانهداشتمخالفتميشدکهبهشدتبهتئاتردفاع
مقدسضربهزدوخيليازکسانيکهرويکردتحليليداشتندمانندمناز
اين حوزه کنار کشيدند .مردم به اين نوع نگاه به دفاع مقدس عالقهمند
بودند ولي سياست گذاران و هزينه کنندگان اين نگاه را نداشتند

تحليلي پرداخته شود .من به آينده تئاتر اميدوارم.
خوشبختانه افراد بزرگي مثل مقام معظم رهبري
در کشور هستند که نگاه عميق و درونيشان
نه تنها منفي نيست بلکه مثبت است.
اميني در پايان خاطر نشان کرد :از نظر کمي در
ادبيات نمايشي رشد خوبي داشته ايم .از لحاظ
نمايشنامه نويسي رشد چشمگيري کرديم ولي
براي کشوري که انقالبش فرهنگي بود انتظارمان
بيشتر است .دماسنج پيشرفت تئاتر است .اتفاق
بدي که االن افتاده است اين است که تمام اتفاقات
تئاتري در تهران رخ ميدهد و اين پسرفت است.
در حالي حتي در دوران جنگ تحميلي اين گونه
نبود اما امروز قبله آمال همه تئاتريهاي تهران
شده است .در ادامه اين نشست سيد حسين
فدايي حسين اظهار داشت :تئاتر انقالب اسالمي
معرفي کننده انقالب اسالمي است و به نوعي
آن چه اينگونه را در بر ميگيرد گفتن از انقالب
اسالمي است و بايد به اين نکته توجه کنيم.
او افزود :آنچه به نظر من در حوزه تئاتر انقالب
قابل بررسي است نمايش هايي است که بعد

دفاع مقدس در طول دوران جنگ تحميلي بيان
داشت :اگر آن روند ادامه مييافت و استقبال ميشد
امروز وضعيت بسيار خوبي داشتيم .نمايش هايي
که با موضوع جنگ توليد شده بسياري در بحبوحه
جنگ بود و اين زمان طوالني دو گونه نمايش را
شکل داد .نمايش هاي پشت جبهه که تبليغي
بودند و نمايش هايي که در جبهه اجرا ميشد و
در آن مقطع نمايش هاي جبهه خودش دو بخش
بود ،نمايش هايي از پشت جبهه که در جبهه اجرا
ميشدند و نمايش هايي که توسط رزمندگان در
جبههها اجرا ميشد که اين گونه بسيار مورد
استقبال قرار ميگرفت .عمدتا اين گونه را رزمندگان
عالقهمند به تئاتر اجرا ميکردند و نکته جالب
نمايش هايي که توسط اين گروه هاي تئاتري
اجرا ميشد موضوعش جبهه نبود.
فدايي حسين گفت :ما تئاتر دفاع مقدس را هم
بايد جزء تئاتر انقالب بدانيم .جنگ در ادامه انقالب
رخ داده است و تئاتر جنگ تئاتر با موضوع انقالب
است .بعد از جنگ دو اتفاق به طور همزمان ميافتد
اول در محتوا رويکردها تغيير ميکند از تهييج و

تبليغ به سمت تحليل ميرود و در ساختار آثار نيز
ديگر ما شعار را کنار ميگذاريم و به ساختار تئاتر
متداول و استاندارد تئاتر نزديک ميشويم.
او افزود :هنرمندان ما براي اينکه آثار پرطرفداري
داشته باشند سعي ميکنند در ساختار تغييراتي
بوجودآورند و به سمت ساختار استاندارد نزديک
بشوند .از شعار پرهيز ميکنند و در واقع جنگ را
به دل اجتماع ميبرند و اين نشان از اين دارد که
تئاتر ما پخته تر شده است .زماني با کارهايي که
نگاه آسيب شناسانه داشت ،مخالفت ميشد که
به شدت به تئاتر دفاع مقدس ضربه زد و خيلي
از کساني که رويکرد تحليلي داشتند مانند من از
اين حوزه کنار کشيدند .مردم به اين نوع نگاه به
دفاع مقدس عالقهمند بودند ولي سياست گذاران
و هزينه کنندگان اين نگاه را نداشتند.
اين هنرمند عرصه تئاتر ادامه داد :قطعا بايد در
اين نگاه تجديد نظر کرد که امروزه اين اتفاق
افتاده است اما آن هنرمندان ديگر انگيزه اين
کارها را ندارد .سياست گذاران در رويکرد خود
تجديدنظرکردند اما بسيار دير و درست زماني
که ديگر هنرمندان انگيزه کار در اين رابطه را
نداشتند و امروز کساني در مورد دفاع مقدس
کار ميکنند که اطالعات دسته دوم از آن دوران
دارند .در حالي که آن روزها ما نگاهي دست اول
از جنگ داشتيم و ميتوان به صراحت گفت امروز
ما تئاتر دفاع مقدس نداريم شايد خيليها ناراحت
شوند ولي من اين را ميگويم.
او با اشاره به انتظارات از تئاتر اظهار داشت:
به طور کلي دو رويکر و کارکرد اصلي از تئاتر
انتظار داريم که به شدت موثر است اول رويکرد
سرگرمي است که موجب تخليه روحي مخاطب
ميشود و براي جامعه الزم است و کارکرد ديگر
برانگيختن تفکر در جامعه است و اين رويکرد
مهم است و اگر به درستي عمل شود مخاطب
پس از خروج دچار تحول ميشود.
فدايي حسين در پايان خاطر نشان کرد :مسئولين
فرهنگي گمان ميکنند اگر براي تئاتر هزينه شود
براي افراد تئاتر هزينه شده است اين هزينه براي
افراد تئاتر نيست بلکه براي سرمايه گذاري براي
فرهنگ آينده است و مخاطب تاثير ميگيرد و اين
تاثير را در جامعه خواهيم ديد .بايد يک انقالب در
تفکر مسئولين فرهنگي رخ دهد تا بتوانيم همچنان
به تئاتر موفق در انقالب و دفاع مقدس اميدوار باشيم.
گفتني است نشست هاي تخصصي «چهل شاهد»
به همت موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس برگزار
و با حضور اساتيد و سرآمدان حوزههاي مختلف
هنري به چهل سال هنر و ادبيات انقالب اسالمي
و دفاع مقدس ميپردازد.

سخنراني صدرالدين زاهد با عنوان "تاثير صادق صادق هدايت بر تئاتر
ايران" عصر روز شنبه  5آبان باحضور هنرمندان و عالقه مندان تئاتر،
در سالن اجتماعات خانه تئاتر برگزار شد.
زاهد در اين سخنراني نخست دوره و زمان ه زندگي هدايت را بر شمرد
و گفت :غم هميشگي صادق هدايت را بيشتر از همه آمده از زمانهاي
ميدانم که ايرانياي که عاشقانه دوستش ميداشت آبستن حوادث
غريب بود و از چندگانگي فرهنگي رنج مي برد.
وي افزود :کودکي هدايت با کشاکش انقالب مشروطه ،نوجوانياش
با کودتايي که چند صباحي آن سوتر رضا شاه را به قدرت رسانيد و
جوانياش با مرگ آرمانهاي تجدد خواهان ه او و دوري ايران از آزادي
و دموکراسي رويايي مد نظر او همراه بود.
او در ادامه با ارائ ه نمونههايي از آثار هدايت ،مخاطبين را با روحي ه
متجدد او و ميل وافرش به زدودن خرافات از ذهنيت جامع ه ايراني
آشنا کرد و همچنين از ترانههاي خيامي ياد کرد که به همت هدايت
باز نشر شدند.او راي هدايت در مورد انديشه خيام را چنين عنوان
کرد :واضح است فيلسوفي مانند خيام که فکر آزاد و خردهبين داشته
نميتوانست کورکورانه زير بار احکام تعبدي ،جعلي ،جبري و بي منطق
زمان خويش برود.
اين بازيگر و مترجم آثار نمايشي درگيريهاي هدايت با روشنفکران
زمانه خود را دغدغ ه ديگر او دانست و افزود :اين همان چيزي است که
درد نويسند ه شهر را فزون کرد و سرانجام او را به انزوا و سرخوردگي
کشانيد.وي در ادام ه گفتههاي خود به خوي ايراني هدايت اشاره کرد
و گفت :هدايت عليرغم وقوف و اشرافي که بر فرهنگ و ادبيات جهان
مدرن زمانه خويش داشت؛ عميقا خُ لق و خوي ايراني دارد و مشرف بر
ادبيات کهن ايران و آگاه از رسم و رسوم ايراني بود .درد و رنجي که
هدايت در داستانهايش به رشت ه تحرير در ميآورد ،حرمان و فراقي
است که شعر فارسي را آکنده است و تأثري است که موسيقي ما از
آن مايه ميگيرد.
او افزود :داستانهاي هدايت ترانههاي حزن انگيز و اندوهگين سرزميني
است که " آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند " .حتي
خودکشي او نيز نوعي ترجمان اين تفکر صد در صد ايراني است که
اين دنياي دو روزه را به هيچ انگارد.
زاهد همچنين به ايران دوستي هدايت اشاره کرد و اظهار داشت" :هدايت،
شيفته فرهنگ و تمدن غرب و در عين حال عميقا ايراني بود ،عاشق
و عالقهمند به فرهنگ عامه ايران ،او "نيرنگستان" ومجموعه "اوسانه"
را که شامل ترانهها و قصههاي کودکان است ،جمع آوري کرد .مقاالت
او در مجله "سخن" ،سفرنام ه " اصفهان نصف جهان " و بسياري ديگر
از آثار او گواه اين مدعاست .داستانهاي "توپ مرواريد"" ،حاجي آقا"،
"داش آکل"" ،محلل"" ،آب زندگاني"" ،علويه خانم" و بسياري ديگر
از داستانهاي او ...همگي آکنده از فرهنگ و رسوم عاميانه ملت ايران

است .نويسنده اي که با سوررئاليستهاي فرانسوي نشست و برخاست
ميکرد و با کافکا و ادگار آلنپو و گي دوموپاسان و ژرار دو نروال و ريلکه
و بسياري از ديگر نويسندگان غربي عجين بود؛ در عين حال در خلق
آدمهاي ته شهرياش آنچنان تبحر و دستي روان داشت ،که شخصيت
خلق شده بر صفحه کاغذ زنده و جاندار مينمود.
زاهد در ادام ه کالم خود به تاثير هدايت بر تئاتر ايران اشاره کرد و گفت:
صادق هدايت دو نمايشنامه تاريخي با عنوانهاي "پروين دختر ساسان"
و " مازيار " دارد .پيداست که اين نمايشنامهها را هدايت با احساسات
شديد ميهن پرستي و عشق و عالقه شديد به ايران نگاشته است.
وي افزود :هدايت را نميتوان نمايشنامه نويس قلمداد کرد چراکه او
عليرغم اينکه در تمام داستانهايش دستي روان در گفتوگو نويسي
دارد ،کالم محاورهاي او در اين دو نمايشنامه آنچنان خشک و پرطمطراق
است ،که غير قابل بازي کردن مينمايد .نمايشنامهها کيفيت اجرائي
ندارند ،و صحنه به اغراق ميرود.
او سپس به چرايي استقبال اهل نمايش در به صحنه بردن آثار او اشاره
کرد و افزود :سبب توجه کارگزاران تئاتر به داستانهاي هدايت عالوه
بر نثر ساده و روان و گيرائي و جذابيت در روايت داستان ،اهميتي است
که هدايت به گفتوگوهاي شخصيتهاي داستاني خويش ميدهد .اين
گفتوگوها کامأل واقعي و سراسر زنده مينمايند .هر شخصيت کالم
و نحوه بياني خاص خويش را داراست .اين گفتوگوها از ضرباهنگي
برخوردار است که گفتوگو را سخت جالب و جذاب مينمايد ،و همانند
قطعهاي موسيقي دلنشين است .همه اين عوامل ،کار به صحنه کشاندن
يک دسته از داستان هاي کوتاه او را براي کارگزاران صحنهاي راحتتر
و جذابتر ميکند.
سپس زاهد تکهي کوتاهي از تعبير اجرايي ناصر حسيني مهر از بوف
کور را براي حاضران خواند .پخش کليپهايي از زندگي صادق هدايت
و نيز نمايشهاي به صحنه رفته از آثار او ،از بخشهاي ديگر اين
برنامه بود.خواندن نمايش نامه "محلل" توسط صدرالدين زاهد و عليرضا
درويش نژاد بخش پاياني اين برنامه بود.

رئيس جشنواره بي نالمللي فيلم سليمانيه:

در جشنواره بينالمللي فيلم «سليمانيه» به اتفاق هم به گلزار خالقيت دراين منطقه تبديل ميشويم
منصور جهاني
نالملليفيلم«سليمانيه»گفت:
«مالبختيار»رئيسجشنوارهبي 
فکرهاي زيبايمان را با فکرهاي زيباي اطرافمان در کنار
هم قرارميدهيم و در نهايت ،همه به همراه يکديگر به گلزار
خالقيت در اين منطقه تبديل ميشويم.به گزارش ستاد
خبري سومين دوره جشنواره بينالمللي فيلم «سليمانيه»،
«مال بختيار» رئيس جشنواره بينالمللي فيلم «سليمانيه» و
از شخصيتهاي برجسته سياسي اقليم ُکردستان عراق در
مورد برگزاري اين جشنواره گفت :از صميم قلب به همه
عزيزاني که در مدت اين  7روز خستگي را به تن خريدند
و دلسوزانه در خدمت اين رويداد سينمايي بودند؛ خسته
نباشيد ميگويم ،براي اينکه جشنواره در سطح انتظارات
شما باشد .از تک تک سينماگران عزيزي که سرنوشت
اين دوره از جشنواره را با حضور خود در اقليم کردستان
رقم زدند ،از جمله؛ عراق ،ايران ،ترکيه ،سوريه ،کشورهاي
خاورميانه ،اروپا و آمريکا ،اقليم کردستان و ديگر کشورهاي
جهان تشکر ميکنم ،براي اينکه ما هم در سطح تمدن
سينمايي اين عصر کنوني حضور پيدا کنيم و هويت واقعي
خود را داشته باشيم؛ تا هويت ُکردي ،هويت مدني و هويت
روشنفکري خود را داشته باشيم.
حضور دلسوزانه خود در سالنهاي سينما
وي همچنين گفت :يک بار ديگر به همه سينماگران

حاضر در جشنواره بينالمللي فيلم «سليمانيه» ،خير مقدم
ميگويم؛ در روزهاي برگزاري جشنواره ،با حضور دلسوزانه
خود در سالنهاي سينما و در نشستهاي تخصصي و
گفتوگوهايي که در مورد فيلمها انجام داديد؛ براي ما
اين امکان را فراهم کرديد تا ما هم سينماي خود را
داشته باشيم و مطمئناً اينگونه جشنوارهها زمينهساز
خوبي هستند براي اينکه ما هم در آينده صاحب سينماي
مخصوص به خود شويم.
سينماگران هويت ملي ما را به دنيا معرفي کنند
رئيس جشنواره بينالمللي فيلم «سليمانيه» در ادامه سخنانش
گفت :ما در حوزه سينما خيلي دير شروع به کار و فعاليت کرديم،
ولي همانطور که در جشنواره بينالمللي فيلم «سليمانيه»
مشاهده ميکنيد ،بدينگونه زيبا شروع به کار کرديم .مطمئناً
در آينده ،با تغييرات بزرگ سياسي ،اجتماعي ،هنري وفرهنگي؛
بخش بزرگي از آن ،وظيفه سينماگران است ،که با آثار خود
هويت ملي ما را به دنيا معرفي کنند.
سينما و فلسفه ،سينما و روشنفکري ،سينما و
دموکراسي
وي همچنين گفت :سينما و فلسفه ،سينما و روشنفکري،
سينما و دموکراسي ،سينما و خلق رأي عمومي واقعي
منتقد از يکديگر جدا نميشود و بدون سينما نه فلسفه
اجتماعي ،نه دموکراسي اجتماعي و نه آموزش اجتماعي

رشد پيدا نميکند و نه تک تک اعضاي اجتماع به
جايگاهي ميرسند که بتواند حضور مؤثري در تغييرات
اجتماعي و پيشرفتها داشته باشد .معتقدم بدون
سينماي واقعي ،بدون سينماي مدرن با همه امکاناتش
و با همه زمينههايش؛ ما بعد از موفقيتهاي سياسي
انتظار تغييرات اجتماعي استراتژيک نداشته باشيم؛ اگر
ميخواهيم تغييرات اجتماعي و دموکراسي و روشنفکري
اجتماعي داشته باشيم ،بايستي همه ما در فکر اين
باشيم که جشنواره بينالمللي فيلم «سليمانيه» ادامه
داشته باشد تا ملت ما هم سينمايي داشته باشد و ما
به آن افتخار کنيم.
سينما سنگر ملي و هويت ملي است
رئيس جشنواره بينالمللي فيلم «سليمانيه» در ادامه
افزود :هم اکنون ،سينما سنگر ملي و هويت ملي است،
سينما اليههاي ناپيدا و پنهان ملتها را به جهان نشان
ميدهد ،اگر مردم دنيا؛ تاکنون به ضرورت و به دليل اعمال
نفوذ اشخاص و احزاب سياسي و همچنين رسانههاي
گروهي از آالم و دردهاي ُکردها در دوران رژيم بعث اطالع
پيدا نکرده باشند؛ من مطمئن هستم سينما ميتواند به
سکويي تبديل شود و تراژديهاي ملت ُکرد را بيشتر از
اظهارنظرهاي شخصيتهاي سياسي و حکومت ما به تمام
دنيا معرفي کند.

در هر پست و مقامي که باشم در کنارتان هستم
اين شخصيت برجسته سياسي اقليم ُکردستان در ادامه
اظهار داشت :عزيزان ،به شما اين اطمينان را ميدهم؛ در
هر پست و مقام و جايگاهي حضور داشته باشم؛به طور
مداوم ،در کنارتان هستم .بيگمان اين يک پيام بزرگ
روشنفکري است که در کنارتان حضور داشته باشم؛ چون
فلسفه تغييرات بزرگ اجتماعي ،دموکراسي براي عموم و
آحاد جامعه است .از همه سينماگران عزيزي که به شهر
آوردهاند،
سليمانيه پايتخت روشنفکري اقليم کردستان تشريف 
خيرمقدم ميگويم؛ اين پايتخت ،بيشتر از همه پايتختهاي
ديگر ،براي آزادي روشنفکري قرباني داده است.
فکرهايمان را با فرهنگهاي اطرافمان به اشتراک
ميگذاريم
وي افزود :به همين دليل ،از طريق اين جشنواره ،فکرهايمان را
بافرهنگهاياطرافمانبهاشتراکميگذاريم،خالقيتهايمان
را با خالقيتهاي دوروبرمان به اشتراک ميگذاريم ،فکرهاي
زيبايمان را با فکرهاي زيباي اطرافمان در کنار هم قرار
ميدهيم و در نهايت ،همه ما ميبينيم و همه به همراه يکديگر
به گلزار خالقيت در اين منطقه تبديل ميشويم.
در اين منطقه ،براي آزادي خيلي قرباني دادهايم
«مال بختيار» در بخش ديگر از سخنانش اظهار داشت :در
اين منطقه ،براي آزادي خيلي قرباني دادهايم و در کنار اين،

مصمم هستيم که در کنار اين آزادي ،هنرمندان براي خلق
آثارشان آزاد باشند و آزادانه خالقيت بکنند.
قبل از همه ،به دنبال آزادي سينماگران و سينماي آزاد در
کنار آينده زيباي دموکراسي و آينده زيباي مدني هستيم.
در برگزاري جشنواره بينالمللي فيلم «سليمانيه» مداوم
خواهيم بود تا آن روزي را مشاهده کنيم که همه دشمنان
آزادي در اين منطقه را مغلوب کنيم و همه انسانهاي
آزاديخواه در سايه آزاديمان آرامش داشته باشد و بايد
در سايه اين آزادي آثار سينمايي خود را ارائه دهد.

نقد ،پيشنهادها و ارزيابيهاي سازنده از جشنواره
«مال بختيار» در پايان سخنانش تأکيد کرد :سينماگران
حاضر در جشنواره بينالمللي فيلم «سليمانيه» اميدوارم که
دوستي خود را از طريق کمپاني سينمايي «مستي فيلم»
با جشنواره ،حفظ کنيد ،آنها را نقد کنيد و پيشنهادها و
ارزيابيهاي سازنده خود را به آنها بگوييد .در کنار آنها حضور
داشته باشيد براي اينکه چهارمين دوره جشنواره بينالمللي
فيلم «سليمانيه» از دوره سوم و دورههاي آينده ،بهتر از اين
برگزار شود .بيگمان براي اين جشنواره ،برنامه داريم.

