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نکوداشت عزتا ...انتظامی در جشنواره فجر
یشود
برگزار م 

...

سینمای ایران
انتقاد از حضور محمد آفریده
در میان داوران جشنواره
حمید بهمنی کارگردان سینما ،به حضور
تهیهکننده فیلم ضدایرانی «یک خانواده
محترم» در مقام داور جشنواره فیلم فجر،
اعتراض کرد.
به گــزارش فــارس ،حمید بهمنی در این
باره گفت« :فیلم سازی که فیلم ضدنظام
ساخته است ،چرا فیلمش باید در جشنواره
فجر باشد؟ تهیهکننده فیلم «یک خانواده
محترم» فیلم علیه ایــران و نظام ساخته و
االن آمده در فجر داور شده است .این ایراد
به ساختار جشنواره و سیاستهای غلطش
بازمیگردد ،بنابراین دبیر جشنواره نباید
اجازه دهد ».وی افزود« :افسوس میخورم
مخالفی که صراحت ًا علیه مملکت فیلم
میسازد ،راحت کارش را انجام میدهد و در
جشنواره فجر هم شرکت میکند اما کسی
که عالقهمند به این نظام است ،راحت کارش
را نمیکند .گویا این یک افتخار شده برای
سینمای جمهوری اسالمی که مخالفش را
تحویل میگیرد تا فیلمش را راحت بسازد!»

توضیح داروغهزاده
درباره مذاکره با فرهادی
صــبــا  -ابـــراهـــیـــم داروغــــــــــهزاده دبــیــر
سیوهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر،
در برنامه «شهر فرنگ» شبکه خبر ،درباره
مذاکره برای انتخاب هیئت داوران گفت:
«هیچ مــذاکــر های بــرای انتخاب داوران
نداشتیم ،با آقای فرهادی هم سال گذشته
با واسطهای مذاکرهای داشتیم و از ایشان
استمزاج شد که عالقه دارید داور باشید یا
نه؟ آقای فرهادی هم ابــراز لطف و محبت
داشتندوگفتندبهدلیلمالحظاتیکهوجود
دارد و انتظارات سینماگران از داوران حتی
پیشنهادهای داوری در جشنوارههای خارج
از کشور را که فیلم ســازان ایرانی حضور
دارند دو سالی است که نمیپذیرند».

مهر  -در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به یاد هنرمند فقید عزتا ...انتظامی ،مراسم نکوداشتی برپا
خواهد شد .انتظامی چهار بار برای بازی در فیلمهای «گاوخونی»« ،خانهای روی آب»« ،روز فرشته» و «گراند سینما» موفق
به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فجر شد .او در سه دوره از جشنواره فیلم فجر داور بود.
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چهره ها و خبر ها

نگاهی به مستند «راه طیشده» روایتی از زندگی مهندس مهدی بازرگان

از بازسازی شبه دراماتیک
تا تالش برای دیده شدن

محمد عنبرسوز  -مهندس مهدی بازرگان
شخصیتی است که رسانهها کمتر از او حرف
زدهاند و با وجود تأثیرگذاری وی در تاریخ معاصر،
فیلمهای مستند زی ــادی بــرای واکـــاوی ابعاد
شخصیتی او ساخته نشده اســت .مدتی است
که مستند «راه طیشده» به کارگردانی علی
مالقلیپور وارد شبکه نمایش خانگی شــده و
اکرانهای دانشگاهی خود را نیز آغاز کرده است.
▪عالقه به دوربین

سینمای مستند ،در طراحی صحنه گفتوگوها،
عموم ًا حرفش را با محتوا میزند و کمتر در
نمونههایمعتبرجهانیشاهدپررنگشدننقش
فیلمسازهستیم؛چراکهچالشبامصاحبهشونده
مــعــمــو ًال کــار برنامه هــای گفت و گــو مــحــور یا
تاکشوهاست .علی مالقلیپور همان کارگردان
خاصی است که به نظر میرسد عالقه شدیدی
به دیده شدن دارد .فارغ از این که در سابقه او
حضور عجیبش در زمین فوتبال به عنوان یک
جیمی جامپ (در اعتراض به شرایط اکران فیلم
«قندون جهیزیه») به چشم میخورد ،صحنههای
مختلف «راه طـیشــده» هم به نحوی طراحی
شدهاندکهتقریب ًاهمیشهچهرهتمامرخکارگردان
مقابل مخاطب باشد .مالقلیپور با اتخاذ روشی
نامتعارفتقریب ًادرکنارهمهمصاحبهشوندگانش
یک آینه بزرگ قرار داده که تصویر خودش در آن
قاب گرفته شده است!
▪مصاحبهشوندگان نامعتبر

محدودیت دیگر مستند «راه طیشده» به انتخاب
مصاحبهشوندگانش بــازم ـیگــردد؛ چینشی
که شاید بــرای مستندهای صرف ًا بیوگرافیک
مناسب باشد ،امــا بــرای مستندی که ادعــای

محمدرضا فروتن در اولین تجربه حضور در
شبکه نمایش خانگی ،در سریال «مانکن»
اث ــر حسین ســهــیــلـیزاده
بــازی میکند .او با فیلم
«سمفونی نهم» محمدرضا
هنرمند در جشنواره
فجر حضور دارد.

ایدئولوژیک دارد و کارگردانش مدام اندیشهها
را به نقد میکشد ،جویا شدن نظر نظریهپردازان و
متفکرانمعتبرضروریبود.نگاهیکلیبهاسامی
مصاحبهشوندگان نشان میدهد که احتما ًال
مهمترین مالک انتخاب افــراد برای گفتوگو،
نسبتهای فامیلی بــوده .سخنان فرزند و نوه
مهندس بازرگان ،دختر و داماد آیتا ...طالقانی،
دو تن از اعضای خانواده سحابی و فرزند شهید
مطهری در کنار عدهای از اعضای اولیه نهضت
آزادی عمده گفتوگوها را شکل میدهند.
انتخاب نامأنوس مصاحبهشوندگان در شرایطی
به اثر آسیب زده که مث ً
ال مستند «فروشنده»،
بــا بــهــرهگــیــری خــوب از اســتــادان دانــشــگــاه و
متخصصان،نظرمخاطبانشراجلبکردهبود.اما
«راهطیشده»مثالپرسشازروشنفکردینیبودن
مهندس بازرگان را با فرزند او مطرح میکند و
طبیعی است که پاسخ او به فرض صحت ،مخاطب
را قانع نمیکند.
▪ادعای ایدئولوژیک

وقتی «راه طیشده» نمیتواند مخاطبش را به
نحو مطلوب قانع کند ،کارگردان شخص ًا وارد
گود میشود و با صدور بیانیههای بعضا ناموجه،
آنچه را که نمیتواند از زبان مهمانش به صورت
شفاف بشنود ،خودش میگوید .مثال در جایی
با استناد به متنی چندخطی از آثــار مهندس
بازرگان ،کارگردان در مقام قاضی وارد میشود
و بیانیهای در رد نظر بازرگان درباره وحدت ادیان
میخواند .فــارغ از این که چنین اظهارنظری
چقدر میتواند مبتنی بر برداشتی صحیح از
متن کتاب باشد ،نکته اینجاست که سازنده
یک اثــر مستند اساس ًا در جایگاهی نیست که
چنین بیانیه قطعی و محکمی صادر کند .از این

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

آزاده صمدی از روز دوشنبه اجرای نمایش
«بــدون بازیگر» را ادامــه خواهد داد .این
نمایش بعد از تعطیلی پردیس
شهرزاد ،متوقف شده بود و
اکنون بعد از رفــع پلمب
پردیس ،دوباره به روی
صحنه میرود.
رویا میرعلمی برای بازی در سریال «شش
قهرمان و نصفی» ساخته حسین قناعت
جلوی دوربین خواهد رفت .او
همچنین در فــصــل دوم
ســریــال «لیسانسهها» هم
حضور خواهد داشت.

جهت «راه طیشده» تناقضات عجیبی را در دل
خــود میپروراند ،زیــرا فیلم ســازی که خودش
مهندس بــازرگــان را به اظهارنظر دینی بدون
داشتن تحصیالت تخصصی در حوزه دین متهم
میکند ،خــودش با شهامت تمام به نقد آرای
دینشناسانه او میپردازد.
▪نمادگرایی دراماتیک و ناشیانه

سازنده«راهطیشده»تالشبیحدوحصریبرای
نمادسازی و بازسازی دراماتیک کلیدواژههای
مطرح شده به خرج میدهد؛ تکنیکی که نهتنها
تاثیری در گیرایی روایت ندارد ،بلکه در بعضی
مـــوارد دس ـتکــم گرفتن شــأن مخاطب تلقی
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میشود .مثال زمانی که سخن از انشعاب سیاسی
به میان میآید ،با تصویر عجیبی از لولهکشی
ساختمان و انشعابی که آب کــدر از آن خارج
میشود ،روبه رو میشویم؛ در حالی که به شکلی
ناموجه عبارات «جبهه ملی» و «نهضت آزادی»
روی لولهها درج شده اســت! یا وقتی سخن از
التقاط فکری مکاتب مختلف میشود ،در کمال
نــابــاوری کــارگــردان را میبینیم که پارههای
چندین کتاب را داخل یک دستگاه مخلوطکن
ریخته است و این کار به شدت ذوق مخاطب تشنه
حقیقت را کور میکند .با این روش ،تقریب ًا پس
از طرح هر مفهومی ،کارگردان را میبینیم که به
نحویدرحالاجرایپانتومیموارآنمفهوماست.

حامد کمیلی این روزهــا مشغول بازی در
سریال نمایش خانگی «رقص روی شیشه»
اســت .او امــســال بعد از دو
ســال دوری از جشنواره
فجر ،با فیلم «جمشیدیه»
در جشنواره دیده خواهد
شد.
حسن پورشیرازی به سریال «برادرجان» اثر
محمدرضا آهنج پیوست .او امسال بعد از
پنج سال به سینما بازگشته و
ایفاگر یکی از نقشهای
اصلی «قسم» به کارگردانی
محسن تنابنده نیز بوده
است.

