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در زمین بیطرف
مانی حقیقی در نشست خبری جشنواره فیلم برلین

شصت و هشتمین دوره
جشنواره برلين به کار خود پايان داد

دستهاي خالي
و خرسهاي خندان

خودم جاي غولم
را ميگيرم
وقایعاتفاقیه :نمايشگاه نقاشيهاي ياسمن بازارگان
با عنوان «من غول» تا تاريخ  9اسفند ماه در گالري
سايه برگزار ميشود« .من غول» نقاشيهايي
است که به تصوير ذهني جايگزين ما از نداشتهها و
از دست رفتهها و در نهايت بازگشت فرد از اين تصاوير
ذهني به خويشتن پرداخته است .ياسمن بازارگان
نقاش آثار اين نمايشگاه درباره مجموعه «من غول»
نوشته است :وقتي  10،11ساله بودم عروسکي با
قيافه مردانه ،پارچهاي و نرم هديه گرفتم که برايم
ماهيتي فراتر از عروسک پيدا کرد و کمکم به غول
حمايتگر من تبديل شد .شبها با من ميخوابيد و
من ديگر از تاريکي ،دزد و ...نميترسيدم .در سفرها
همراهم بود ،پشتم گرم بود به داشتنش و به
بهترين شکلي که ميخواستم حمايتم ميکرد .روز

ازدواجم خودم را مجبور کردم به چمدان عروسکهاي
انباري منتقلاش کنم و چون نبودش برايم خيلي
سخت بود شروع کردم به جايگزيني ذهني آدمها
بهجاي غولم؛ من به حمايتگر نياز داشتم اما حمايتي
بدون قيدوشرط و فراتر از حمايت انسانها .کمکم
متوجه شدم کسي جاي غولم را نميگيرد و بعد
از  11سال از چمدان عروسکها بيرونش آوردم.
هنوز بودنش مفيد بود اما نه بهانداز ه گذشته؛ ديگر
ميدانستم ماهيت حمايتگرش ساخت ه و پرداخته
ذهن من بوده است و تصميم گرفتم غولى را که
هميشه ميخواستم و درواقع در وجود خودم داشتم
نقاشى کنم .دراينحين بيشت ر متوجه شدم اين
غول خودم هستم .من هستم که ميتوانم خودم
را به بيشترين و بهترين شکل حمايت کنم ،خودم
را در آغوش بکشم و بيقيد وشرط دوست داشته
باشم .پس شدم غول خودم« .من غول» با آثار
ياسمن بازارگان در گالري سايه به آدرس :خيابان
کريمخان ،خيابان سنايي ،خيابان سيزدهم ،شماره
 ۲۱از ساعت  11تا  21برگزار ميشود.

پوستر مستند «پازلیها»

ویترین

پوستر مستند «مادر زمین»

مجزا از جريان رئاليسم اجتماعي بود و «خوک» هم
با استناد به نوشتهها ،قصه و چند سکانس منتشر
شده در شبکههاي اجتماعي ارتباطي با اين جريان
ندارد .در سمت ديگر ميتوان به «هجوم» ،سومين
ساخته بلند شهرام مکري اشاره کرد .مکري نيز که
با دومين فيلمش« ،ماهي و گربه» تجربه حضور
در جشنواره جهاني فيلم ونيز و کسب يک جايزه
از بخش جنبي اين جشنواره را دارد هم ارتباطي
با جريان رئاليسم اجتماعي سينماي ايران ندارد و
اتفاقا بيشتر به فنساالري سينما و ساختار توجه
دارد .با نگاه به سابقه حضور فيلمهاي ايراني در
جشنواره برلين البته بايد اذعان کرد که اکثريت
فيلمهاي ايراني حاضر در برلين تاکنون به جريان
رئاليسم اجتماعي سينماي ايران ارتباط داشتهاند،
چنانچه ميتوان به تنها حضور مسعود کيميايي
در جشنواره جهاني فيلم برلين با فيلم «دندان مار»
موبيش به جريان رئاليسم اجتماعي
اشاره کرد که ک 
نزديک است .پس اگر امسال سينماي ايران با دست
خالي از برلين بازگشت ،شايد برخالف تصور اوليه
خبر خيلي بدي نباشد .سينماي ايران در سالهاي
اخير در تالش بوده تا مرزهاي بياني و روايياش را
گسترش دهد .در اين مسير ،نمونههايي از فيلمهاي
ايراني بخت بلندتري داشتند و راهي جشنوارههاي
جهاني شدهاند اما عدم موفقيتشان (الاقل در
کسب جايزه) را ميتوان به چند عامل نسبت داد؛
اول :کمتجربگي سينماي ايران در بازاريابي که
همچنان به دو سه پخشکننده محدود است .دو:
کمتجربگي ساختار سينماي ايران در پرداختن
مضمونهاي تازه .بهواقع اين تجربيات در سينماي
ايران تازه هستند و هنوز چشمانداز جهاني ندارند
و سوم انتظار غرب از سينماي ايران که ذيل همان
نگاه «اوريانتاليستي» (شرقیسازی) قرار گرفته و از
سينماي ايران انتظار يک تصوير مشخص را دارد.
اين موضوع آخر به شکلي اتفاقا در سوال يک خبرنگار
آلماني از ماني حقيقي در کنفرانس خبري مطرح
شد ،جايي که اين خبرنگار درباره سواالت سياسي
متعدد از فيلمسازان ايران پرسيد و ماني حقيقي در
مقام پاسخ به اين نکته اشاره کرد که آنها به خاطر
يک فيلم يا «يک اثر هنري» در جشنواره شرکت
کردهاند و دوست دارند درباره آن صحبت شود و باقي
موضوعات جزو بديهيات است و ديگر دليلي براي
طرحشان نيست .سينماي ايران امسال با دستان
خالي از برلين بازگشت ،با اينحال همين پرسش
و پاسخ کوتاه که به شکل وسيع در شبکههاي
اجتماعي هم پخش و بازپخش شد ،يک حقيقت را
در مورد سينماي ايران بيان کرد؛ سينماگران ايراني
حاال در جستوجوي گسترش دادن زبان سينما در
سطح جهانياند و نه فقط تن دادن به همان نگاه
اگزوتيک يا اوريانتاليستي .پس اگر خرسها امسال
به ما نخنديدند ،شايد به واسطه بلندپروازيمان
بوده باشد.

تلويزيون اهل تساهل و تعامل نيست

در دو روز گـــــذشته خبر
شهرزاد رویائی
رخــــــشان بـــنياعــتماد،
خبرنگارگروه ادب و هنر
کـــــارگـــــردان مـــجموعه
مستندهاي «کارستان» در راستاي اعتراض به
بيتوجهي تلويزيون مبنيبر پخش «کارستان» از
تلويزيون به ایسنا گفت درصورتيکه تلويزيون اين
مجموعه را پخش نکند ،سراغ «بيبيسي» ميرود.
عدم حمايت تلويزيون از مستندهاي «کارستان» توجيه
منطقي ندارد زيرا محتواي اين فيلمهاي مستند
به ايجاد انگيزه براي توليد ملي و فعاليت جوانان در
داخل کشور پرداخته و اين رويکرد تلويزيون براساس
نگاههاي سليقهاي است .اکنون «وقايعاتفاقيه» با
بهرام عظيمپور ،مهدي گنجي و مهناز افضلي ،سه
کارگردان از مجموعه مستندهاي «کارستان» درباره
پخش آثار مستندشان در تلويزيون يا رسانههاي
ديگر به گفتوگو ميپردازد .هريک از مستندهاي
«کارستان» با هدف ايجاد فضايي اميدبخش براي
مخاطبان جوان جامعه و به اميد ماندن آنها در کشور و
کار براي سرزمين خودشان شکل گرفته است .بهرام
عظيمپور ،کارگردان مستند «پنبه تا آتش» تلويزيون
را دچار پيشداوري و قضاوتهاي غيرمنصفانه ميداند
و به «وقايعاتفاقيه» ميگويد« :اگر مستندها از تلويزيون
پخش شود طبيعتا اتفاق بهتري براي تلويزيون و اثر
است .اين مستندها شرايط ايران را منعکس ميکند
اما تلويزيون گوش شنوايي ندارد .تلويزيون در درجه
اول اشخاص را مدنظر قرار ميدهد و پيشداوري
ميکند .اگر نگاه منصفانهاي به اين آثار داشته باشند،
قطعا متوجه تاکيد هنرمندان به کارآفريني و تشويق
جوانان به فعاليت در کشور ميشوند اما گويي
مسئوالن تلويزيون عمدا از فهم اين مسائل فرار
ميکنند ».عوامل «کارستان» پخش اين مستندها
از تلويزيون را مستلزم تبليغات و حمايت مالي باال
ميدانند .عظيمپور دراينباره توضيح ميدهد:
«تلويزيون بايد کار را ببيند و تبليغاتي براي آنها انجام
دهند .وقتي نفع جمعي در نظر تلويزيون بياهميت
است ،چرا بايد مستندهايي که بدون بهره از يک ريال
دولتي ساخته شده ،به دليل بيتوجهي تلويزيون
پخش نشود؟ اگر به اين رفتار ادامه دهند راهي
بهجز همکاري با رسانههاي ديگر نميماند .متاسفانه
تلويزيون از قبل انتخابهايش را انجام ميدهد،
همانطور که در سياست ،اقتصاد و هنر هميشه به
همين شيوه پيش رفتهاند .در شرايط کنوني ،اگر
آقاي تاجزاده هم حرفي به نفع کشور بزند ،همچنان

مادر
زمين

با او مخالفت ميکنند زيرا قضاوتهاي غيرمنصفانه،
کار هميشگي آنهاست» .او در پايان به مستند «پنبه
تا آتش» نيز اشاره ميکند و میگوید« :اين مستند،
روايتي از زندگي و کا ِر صنعتگر و کارآفرين نخبه
کشور« ،علياصغر حاجيبابا» است .کسي که کار خود
را از دوران کودکي و با شغل لحافدوزي آغاز کرد و در
جريان زندگي پرتالطم و پرفرازونشيب خود توانست
راه کسبوکار مستقل و شخصي خود را در صنعت
پيدا کرده و حرفه خود را بههمراه خانواده توسعه دهد تا
جايي که او را بهعنوان بنيانگذار صنعت ريختهگري و
فروآلياژها در ايران ميشناسند».

چرا بايد مستندهايي که بدون بهره
از يک ريال دولتي ساخته شده ،بهدليل
بيتوجهي تلويزيون پخش نشود؟ اگر به
اين رفتار ادامه دهند راهي بهجز همکاري
با رسانههاي ديگر نميماند .متاسفانه
تلويزيون از قبل انتخابهايش را انجام
ميدهد ،همانطور که در سياست ،اقتصاد و
هنر هميشه به همين شيوه پيش رفتهاند
تلويزيون در سالهاي اخير عالوهبراينکه از جهت
کيفي مورد انتقاد هنرمندان قرار گرفته از جهت
برخورد با آثار نيز همچنان در جايگاه منفي نزد اهالي
هنر قرار دارد .بسياري از فيلمهاي مستند از تلويزيون
پخش نشده و اين موضوع ،نارضايتي فيلمسازان
مستند را در پي داشته است .مهناز افضلي ،کارگردان
فيلم مستند «مادر زمين» ،يکي از آثار مجموعه
«کارستان» درباره برخورد تلويزیون نسبت به آثار
مستند به «وقايعاتفاقيه» ميگويد« :تاکنون تلويزيون
هيچيک از فيلمهاي مستند من را پخش نکرده و
زماني که ميانديشم به اين نتيجه ميرسم که
آثار قبلي من شايد قابليت پخش در تلويزيون
را نداشتهاند اما «مادر زمين» و همه مستندهاي
مجموعه «کارستان» کامال براساس ضوابط ملي
و با انديشه خدمت به سرزمين مادريمان ساخته
شده و اکنون بايد با استقبال به سمت اين فيلمها
بيايند» .مستند «مادر زمين» نگاهي به زندگي و
کا ِر مشترک هايده شيرزادي و همسرش« ،ادموند
لمپگز» دارد و تالش آنها را براي قطع کامل دفن
زبالههاي شهري و تبديل پسماند به بيوکمپوست

کارگردان :مهدي گنجي
دربار ه چند دانشجوي کامپيوتر که ميخواهند
يک کسبوکار راه بيندازند

پنبه تا
آتش
کارگردان :بهرام عظيمپور
دربار ه علياصغر حاجيبابا

و توليد کود تا براي کشاورزي ارگانيک ثبت ميکند.
بسياري از هنرمنداني که به ساخت مستند براي
تلويزيون پرداختهاند ،همکاري با اين رسانه را مشکل
و با محدوديتهاي بسيار همراه ميدانند .مهدي
گنجي ،کارگردان يکي از مستندهاي «کارستان» به
نام «پازليها»ست .اين هنرمند در سالهاي قبل
به ساخت مستندهايي براي تلويزيون پرداخته و
شرايط سخت همکاري با رسانه ملي را تاييد ميکند
و دراينباره به «وقايعاتفاقيه» ميگويد« :ما در همکاري
با تلويزيون و ساخت فيلمها اغلب با شعبدهبازي
پيش رفتهايم زيرا مميزي و محدوديت بسيار زياد
بوده است .تلويزيون اساسا اهل تساهل و تعامل
نبوده و اميدوارم درباره پروژه «کارستان» رفتار متفاوتي
نشان دهد .آرمان تلويزيون ،ساخت آثاري مانند
مستندهاي اين مجموعه است .تلويزيون وظيفه
پخش چنين فيلمهايي را دارد ،نه اينکه همچون
رسانه ملي ما فقط به ساخت سريال و عکسگرفتن
مديران و بازيگران مشغول شود .درحالحاضر همين
رسانه «بيبيسي» بستر زيادي براي مستندها
فراهم کرده و بيشترين زمان را به پخش سريالهاي
خانوادگي اختصاص نميدهد ،در نتيجه يک رسانه
قوي محسوب ميشود ».اين کارگردان درباره پخش
«پازليها» از تلويزيون توضيح ميدهد« :اگر در ساعت
مناسب و با تبليغات مناسب از تلويزيون پخش
شود ،قطعا پخش از تلويزيون را ترجيح ميدهم .هر
کشوري به ساخت فيلمهايي همچون مستندهاي
«کارستان» افتخار ميکند زيرا ما به الگوسازي
مثبت براي جوانها اقدام کرديم و پيام کلي ما اين
است که با همه دشواريها در اين کشور بمانيم و
راهي براي زندگي آسودهتر بيابيم ».او در پايان به
فيلم «پازليها» اشاره ميکند و میگوید« :اين فيلم
ماجراي چهار جوان است که براي ايجاد کسبوکار
اينترنتي به تهران ميآيند و مروري بر قصه جواناني
است که در سالهاي  95و  96براي کسبوکار اقدام
کردهاند و زندگيشان تحتتاثير اين وضع تغيير
ميکند ».هنرمندان با انگيزه ارتقاي کار و اقتصاد
جامعه به ساخت مجموعه «کارستان» پرداختهاند و
ترجيحشان پخش فيلم از رسانه ملي است زيرا اين
 6مستند براي جوان ايراني ساخته شده و تلويزيون
فراگيري بيشتري دارد اما کارگردان و تهيهکننده
اين فيلم در صورت بيتوجهي مسئوالن رسانه
ملي حاضر به عدم پخش «کارستان» نيستند و با
رسانههاي ديگري همکاري ميکنند.

فيلمهاي
پروژه «کارستان»

شاعران
زندگي

پازليها

کارگران :مهناز افضلي
دربار ه هايده شيرزادي

پوستر مستند «پنبه تا آتش»

از جنجالها و اخبار
حافظ روحانی
مربوط به نشست
دبیر گروه ادب و هنر
خبري فيلم «خوک»،
ساخته ماني حقيقي (تنها فيلم ايراني حاضر در
اين دوره جشنواره جهاني فيلم برلين) که بگذريم،
شصت و هشتمين دوره جشنواره جهاني فيلم
برلين براي سينماي ايران دستاورد قابل ذکري
نداشت ،مگر اينکه تقدير از «درساژ» (و نه کسب
جايزه) ،نخستين ساخته پويا بادکوبه در يکي از
بخشها را موفقيت در نظر بگيريم .با اينحال،
ايرانيان در جشنواره جهاني فيلم برلين سابقه
خوبي دارند ،هر چند دو فيلم ايراني در سالهاي دهه
 )1950( 1330و دهه  )1960( 1340در بخشهاي
جنبي جشنواره جهاني فیلم برلين شرکت داشتند
(«شبنشيني در جهنم» (موشق سروري و ساموئل
خاچيکيان) و «شقايق سوزان» (هوشنگ شفتي) )
بهواقع از دهه  )1350( 1970که تعدادي از فيلمهاي
ايراني به شکل وسيع در جشنوارههاي جهاني
شرکت کردند ،برلين يکي از اولين مقاصد بود و
«طبيعت بيجان» ،ساخته زندهياد سهراب شهيد
ثالث برنده خرس نقرهاي بهترين کارگرداني در
سال  .)1352( 1974موفقيتي که دو سال بعد با
کسب دومين خرس نقرهاي بهترين کارگرداني
توسط پرويز کيمياوي براي فيلم «باغ سنگي»
به سال  )1354( 1976ادامه يافت .با اينحال ،در
سالهای پساز انقالب نه فقط سياستهاي توليد
فيلم در سينماي ايران را تغيير کرد ،بلکه ساختارهاي
قبلي که ارتباطهايي با جشنوارههاي جهاني برقرار
کرده بودند ،تعطيل شد .بهاينترتيب بود که
سينماي ايران تا اواخر دهه  1980ميالدي (نيمه دوم
دهه  )1360ديگر حضور چنداني در جشنوارههاي
جهاني نداشت .با اينحال ،اين دوره از حضور
بينالمللي فيلمهاي ايراني در جشنوارههاي
جهاني هم تداوم داشت و هم با موفقيتهاي
بيشتري همراه بود .تداومي که البته شامل سه
فيلم ايراني که امسال در جشنواره جهاني فيلم
برلين حاضر بودند ،نشد .با اينحال ،در اين روزها
که هم فيلمسازان ايراني کارآزمودهتر شدهاند و هم
از آن مهمتر نظام پخش فيلم در سينماي ايران
پيشرفتهتر شد ،حضور سه فيلم در جشنواره
جهاني فيلم برلين را ديگر نميتوان افتخار بزرگي
به حساب آورد .بهخصوص که سينماي ايران
پيشتر چندين جايزه از اين جشنواره جهاني
کسب کرده که مهمترينشان دو خرس طاليي
(جايزه بهترين فيلم) توسط «جدايي نادر از
سيمين» ( )2010و «تاکسي» ( )2015بوده است.
اما اتفاق خوب را شايد بتوان حضور فيلمهاي
متنوع ايراني در جشنوارههاي جهاني و بهخصوص
جشنواره جهاني فيلم برلين دانست .هر چند
که سينماي رئاليسم اجتماعي ايران تاکنون
موفقترين جريان سينمايي در سطح جهان بوده
است ،ولي ماني حقيقي تاکنون دو بار با دو فيلم
در بخش مسابقه جشنواره جهاني فيلم برلين
شرکت کرده که «اژدها وارد ميشود» مطلقا فيلمي

گفتوگو با مستندسازان «کارستان»

کارگردان :شيرين برقنورد
دربار ه زندگي شيرين پارسي

طبرستانيها

کارگردان :محسن عبدالوهاب
دربار ه چند مهندس جوان که
کارخانهي فوالدريزي تاسيس ميکنند

بنيانگذار
محک
کارگران :محسن عبدالوهاب
دربار ه بنيانگذار موسس ه خيريه محک
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