ادب وهنر

باید نام علی حاتمی را بر شهرک «غزالی» بگذارند
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حسن فتحی از ویژگیهای شهرک غزالی و وظایف کارگردانان نسبت به آن سخن گفت و ابراز امیدواری کرد نام این شهرک به علی حاتمی تغییر پیدا کند .این فیلمنامهنویس و کارگردان سینما و
تلویزیون در گفتگو با مهر ،درباره بازسازی دهه  ۳۰در شهرک غزالی برای پروژه «شهرزاد» توضیح داد :ما کارگردانهای تاریخیساز چه در تلویزیون کار کنیم ،چه در سینما و چه در شبکه نمایش
خانگی ،روی شهرک غزالی تعصب داریم .یکی به این خاطر که هر زمان به این شهرک فکر میکنیم یا در آن قدم میگذاریم یاد بزرگمرد سینمای ایران مرحوم علی حاتمی میافتیم که خیلی از ما از
جمله خود من خیلی مدیون او هستیم و چیزهای زیادی از او یاد گرفتهایم.وی افزود :من امیدوارم روزی برسد که اسم این شهرک دیگر غزالی نباشد بلکه اسم آن باید شهرک سینمایی علی حاتمی
باشد .من نمیدانم چرا در این ماجرا مسامحه و تعلل شده است .شاید کار شما مطبوعاتیها و رسانهایها است که کمی روی این موضوع کار کنید.
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درویش :اکران فیلم به تعویق نیفتاده است ،وزارت ارشاد اکران این فیلم را متوقف کرد ه است

توقف اکران «رستاخیز»

تئاتر خصوصی ایران مملو از خیانت است؛

نمایندگان مجلس از تئاتر خوششان نمیآید
بازیگر پیشکسوت تئاتر ایران به انتقاد از عدم برنامهریزی در عرصه هنرهای
نمایشی پرداخت و از شهردار تهران و نمایندگان مجلس که هرگز تئاتر
نمیبینند؛گالیهکرد.
محسن حسینی که این روزها سخت مشغول تمرین برای ایفای نقش در نمایش
«تارتف»؛ نخستین تجربه کارگردانی رویا نونهالی است؛ با گالیه از فضای بیبرنامه در
تئاتر ایران گفت :هیچکس خود را مسئول برنامهریزی برای خروج از این بحران نیست و
در سادهترین حالت شما اصال نمیدانید در نهایت بودجه تئاتر این مملکت چقدر است.
حاال داشته باشید که در این شرایط عدهای بحث تئاتر خصوصی را مطرح میکنند که
فاصله زیادی از واقعیت دارد.او افزود :یکی دیگر از دالیلی که موجب بوجود آمدن چنین
مشکلی میشود؛ این است که در زمینه برنامهریزی با مشکل جدی مواجه هستیم و این
یک واقعیت است که باید بپذیریم .مثال با توجه به ارتباط و شناختی که دارم؛ میدانم
برنامهریزی برای تئاتر کشور آلمان طی شانزده ماه انجام میشود .اما در ایران همه چیز
را به بحث تئاتر خصوصی خالصه میکنیم و تمام .در حالیکه اصال مشخص نیست تئاتر
خصوصی یعنی چه؟این هنرمند خاطرنشان کرد :اتفاقا تجربه همکاریهای این چند
سال اخیر من نشان میدهد هر زمان با افرادی که داعیه تئاتر خصوصی داشتند کار
کردم؛ پولم را خوردند و هیچگاه به حق خود نرسیدم .کارگردان یا تهیهکننده خیلی
ساده به شما میگوید عذر میخواهم ،فروش کم بود و چاره نداریم که از حق شما کم
کنیم .اما من شاهد بودم نه تنها سالن کامل پرمیشد ،بلکه صندلی اضافه نیز میچیدند.
این بازیگر که سابقه همکاری با رابرت ویلسون ،کارگردان شناخته شده تئاتر جهان را
در کارنامه دارد؛ اظهار کرد :اتفاقا مشکوکترین تئاتر خصوصی در جهان؛ تئاتر خصوصی
ایران به نظر میرسد چون مملو از خیانت است .تئاتر خصوصی جدی فقط در ایاالت
متحده آمریکا اتفاق میافتد که آن هم در دست یهودیان است چون پولدار هستند.
حسینی به گالیه از مسئوالن پرداخت و گفت :آنچه مشخص به نظر میرسد این است
که مسئوالن ما مثل نمایندگان مجلس هرگز از تئاتر خوششان نمیآید چون هیچوقت
آنها را در سالنهای تئاتر نمیبینیم .در تمام این سالها هم هنرمندان و مردم بودند که
تئاتر را به مسئوالن تحمیل کردند .البته در میان خودمان هم کمکاریهایی وجود دارد
چون شما ببنید خانه تئاتر هنوز نتوانسته مسئلهای ساده مثل بیمه هنرمندان را حل
کند؛ اما یک کارمند درجه چندم بانک امروز در این مملکت بیمه دارد ولی معلوم نیست
اگر من هنرمند برای بار دوم سکته کنم؛ تکلیف پرداخت هزینهها چه میشود.او افزود:
مرکز هنرهای نمایشی هم قدرت اجرایی و پول ندارد .اصال تکلیف برنامهریزی در این
حوزه مشخص نیست و فقط ادعا و شعارهایی مانند «تئاتر برای همه» مطرح میشود.
بازیگر نمایش «دایی وانیا» تصریح کرد :من تا وقتی شهردار تهران را در سالنهای
نمایشی نبینم؛ نشان از بیاهمیتی این هنر برای مسئول دارد .نکته جالبتر اینکه بعضی
نمایندگان مجلس اصال تئاتر تماشا نمیکنند ولی درباره آن به اظهارنظر میپردازند
و بعضا گالیهمند هستند.این هنرمند تاکید کرد :تنها خبرنگاران ،منتقدان ،هنرمندان
و مدرسان دانشگاه  -آن هم یک عده معدود  -هستند که اجازه دارند درباره تئاتر
اظهارنظر کنند .البته یکی دیگر از مشکالت تئاتر ایران همین گسیختگی مثلث جادویی
 مطبوعات ،آکادمیها ،صحنهها  -است که فعال بودن این سه ضلع در اروپا و آمریکاموجب پیشرفت هنر شده است .حسینی گفت :فرهنگ برای مسئوالن در کشور آلمان
یک شعار کالن است اما در ایران آخرین درج ه توجه است .در این کشور  154سالن
تئاتر ،باله و اپرا وجود دارد که همین گونههای مختلف اهمیت بسیاری دارد .متاسفانه
در کشور اصال شاهد وجود گونههای متفاوت تئاتری نیستیم و هیچ خبری از اجرای
چشمنواز آثار شکسپیر و تراژدیهای یونان باستان نیست .چرا؟ به این دلیل که رذیلت
جای فضیلت را گرفته و البد نباید تئاتری داشته باشیم که نتیجه این روند را مانند آنچه
بارها در تاریخ رخ داده به مردم پند بدهد .این هنرمند خاطرنشان کرد :امروز دروغ،
جنایت و خیانت در جامعه رواج پیدا کرده و ما باید نتیجه اینها را روی صحنهها به مردم
نشان دهیم اما متاسفانه اگر طرح شود با ِ
انگ سیاهنمایی مواجه خواهیم شد.

خبر توقف اکران فیلم سینمایی «رستاخیز» احمدرضا
درویش به دستور سازمان سینمایی وزارت ارشاد ،خبر
داغ چند روز نیمه تعطیل گذشته بود.
شامگاه چهارشنبه  24تیر ماه و در آستانهی آغاز تعطیالت
عید سعید فطر پس از انتشار برخی اخبار از اعتراض برخی
گروهها و تجمعهایشان در مقابل وزارت ارشاد و برخی سینماهای
نمایش دهنده فیلم «رستاخیز» ،سازمان سینمایی وزارت ارشاد
اطالعیهای داد که در بخشی از آن آمده است”:نظر به رعایت
جایگاه و شان مراجع عظام تقلید و عالمان شاخص دینی یادآوری
میکنیم که اکران فیلم”رستاخیز” تا تامین نظر برخی از مراجع
بزرگوار تقلید به تعویق میافتد».در حالی نمایش «رستاخیز» در
اولین روز اکرانش در سینماهای کشور به تعویق افتاد که از چند
هفته گذشته حواشی و مخالفتهای غیر رسمی برخی گروهها
برای اکران این فیلم بوجود آمده بود و پیشتر هم همزمان با
اکران آن در جشنوارهی فیلم فجر اعتراضهایی غیر رسمی انجام
شد که باعث شد  ،دستاندرکاران فیلم اصالحاتی برای اکران
عمومی آن انجام بدهند.
احمدرضا درویش تاکید کرد که اکران فیلم «رستاخیز» متوقف
شده است .این کارگردان در پی اطالعیه سازمان سینمایی مبنی
بر “به تعویق افتادن اکران فیلم «رستاخیز»” :این تعبیر که اکران
فیلم به تعویق افتاده است،تعبیر درستی نیست بلکه وزارت ارشاد
با تصمیمی که گرفته است ،اکران این فیلم را متوقف کرده است.
این کارگردان در ادامه توضیح داد :با پروانه نمایش صادر شده
از سوی وزارت ارشاد و صحبتهای رئیس سازمان سینمایی و
تصمیم وزارتخانه این فیلم مجوز گرفته و حوالههای اکران آن
صادر شده است و از صبح روز  24تیر ماه در سینماهای تهران و
شهرستانها توسط حوزه هنری (به عنوان پخشکننده) نمایشش
آغاز شد و در ادامه با تصمیم وزارت ارشاد اکران آن متوقف
شده است.درویش همچنین درباره روند صدور پروانه ساخت
«رستاخیز» توضیح داد :مجوز فیلم «رستاخیز» مبتنی بر دو
اصل از سوی ارشاد صادر شده است؛ یک اصل ،اصل مطابقت
با قوانین و اصلی دیگر به لحاظ شرعی و عرفی است که قطعا
اگر این فیلم بدون تایید مراجع تقلید ساخته شده بود از ارشاد
پروانه نمیگرفت بنابراین همهی این مراحل طی شده و حوالههای

نمایش فیلم صادر شده است اما وزارت ارشاد بعد از چند ساعت از
آغاز اکران مجبور میشود،نمایش را متوقف بکند.
این کارگردان تاکید کرد :فیلم «رستاخیز» قطعا با اسناد
و مدارک موجود مسیری را طی کرده است که با نظر علما و
مراجع تقلید و قوانین جاری کشور مطابقت دارد و تصمیمی که
االن وزارت ارشاد گرفته است ،در واقع به مصالح آن وزارتخانه
برمیگردد که یقینا پاسخگو است.درویش همچنین گفت :آنچه
من به عنوان کارگردان اثر در جریان هستم ،این است که فیلم از
مرحله تحقیق  ،پروانه ساخت و تولید و ارتباطات جهانی مطابق با
نظر مرجعیت ساخته شده است و حتی در مرحله اصالحات برای
اکران عمومی ،نمایندگانی از سوی برخی مراجع بزرگوار حضور
داشتند و برخی از آنان در پی ساخت چنین فیلمی سازندگان
را مورد تشویق قرار دادند و آنان را دعا کردند.این کارگردان در

پایان اولتیماتوم تئاترشهر
سرپرست دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد
که سالن «سایه» و دو پالتوی اجرا و تمرین مجموعه «تئاترشهر» تا اواخر
تیرماه (چند روز آینده) قابل استفاده خواهند بود.
مسعود معمار روز  2تیرماه در پی تاخیر زیادی که در آمادهسازی و تحویل سالنهای
در دست تعمیر تئاترشهر رخ داده بود ،از اولتیماتوم  15روزه به پیمانکار این مجموعه
برای تکمیل بخشی از آن خبر داد و حاال حدود یک هفته هم از زمان آن اولتیماتوم
گذشته و سالنها در مراحل پایانی کار هستند.معمار درباره آخرین وضعیت تکمیل
بازسازی برخی سالنهای تئاتر شهر به ایسنا گفت :تجهیزات تخصصی نوری برای سالن
«سایه» سفارش داده شده و به ما گفتهاند پس از رسیدن به گمرک که شاید االن هم
رسیده باشد ،یکشنبه و دوشنبه هفته جدید میتوانیم آنها را ترخیص کنیم.وی افزود:

پایان سخنانش خاطرنشان کرد :در حالی فیلم «رستاخیز» از پرده
سینماهای کشور پایین کشیده شده است که عاشقان و شیفتگان
فرهنگ اهل بیت (ع) ،جهان عرب و بسیاری از مشتاقان در انتظار
دیدن این اثر هستند ،یقینا این تصمیم پرسشهای فراوانی را
در افکار عمومی داخلی و خارجی ایجاد خواهد کرد که امیدوارم
مسووالنی که این تصمیم را گرفتهاند ،بتوانند برای این پرسشها،
پاسخهای قانعکننده داشته باشند..
در عین حال سخنگوی شورای صنفی نمایش تاکید کرد که
حواله اکران فیلم «رستاخیز» تنها متعلق به سینماهای و حوزه
هنری نبوده .حواله اکران این فیلم در شورای صنفی نمایش
برای مجموع سینماها صادر شده است.غالمرضا فرجی در
پاسخ به برخی صحبتها مبنی بر اینکه اکران این فیلم محدود
به سینماهای حوزه هنری بوده است ،گفت :قرارداد اکران فیلم

نصب این تجهیزات کار خاصی ندارد و گروههای نمایشی بر حسب اجرای خود نصب
آنها را انجام خواهند داد.معمار با اشاره به اینکه این تجهیزات مربوط به سالنهای
«قشقایی»« ،سایه»« ،چهارسو» و پالتو هم هستند ،افزود :موضوع دیگری که در سالن
«سایه» باقی مانده به صندلیهای آن مربوط است که باید صندلی تلسکوپی خریداری
میشد ،اما به دلیل تاخیر در صدور ویزا به تازگی توانستیم برای خرید اقدام کنیم و دو،
سه روزی میشود که برگشتهایم .ساخت این صندلیها حدود  50روزی طول میکشد
که البته بهرهبرداری از «سایه» را به تاخیر نمیاندازد ،چون صندلیهای این سالن
پیشبینیشده بودند و در اینجا هم صندلیهای پازلی و هم تلسکوپی استفاده میشود
که نوع تلسکوپی پس از تحویل نصب میشود.وی تاکید کرد :بنابراین سالن «سایه» و
پالتوها آماده هستند و تا آخر تیرماه قابل استفاده خواهد بود.
معمار درباره وضعیت سالن «قشقایی» با گالیه از اینکه نمیداند برخی اتفاقات ناشی
از سیستم اداری است یا موضوعی دیگر ،گفت :متاسفانه در یک هفتهای که نبودم کار را

«رستاخیز» در شورای صنفی نمایش در گروه سینمایی آزادی به
ثبت رسید و مقرر شد این فیلم در تهران و شهرستانها به اکران
عمومی برسد..وی ادامه داد :بر همین اساس تصمیم گرفته شد
 22سال سینما حواله فیلم «رستاخیز» را دریافت کنند بنابراین
غیر از سرگروه ،بین  21سالن سینما قرارداد منعقد شد و براساس
قرارداد فی ما بین پخش کننده و سینمادار حواله این فیلم برای
اکران عید فطر صادر شد.فرجی در پایان گفت :با این اوصاف و بر
اساس اسناد موجود حواله اکران فیلم «رستاخیز» تنها متعلق به
سینماهای حوزه هنری نبوده و حواله اکران این فیلم در شورای
صنفی نمایش برای مجموع سینماها صادر شده است.
مسووالن سازمان سینمایی در این چند روزه نیمه تعطیل
در زمینه توقف اکران «رستاخیز» اظهارنظری نداشتند اما تنها
توگویی اعالم
حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد در گف 
کرد که تعویق اکران فیلم سینمایی رستاخیز با هدف احترام به
نظر مراجع و علما صورت گرفته و اعتراضات خیابانی تاثیری
در این تصمیم نداشته است.از سوی مجتبی راعی درباره تاثیر
اعتراضهایی که از طریق غیر قانونی موجب توقیف فیلمها
میشوند ،یادآور شد که با این روند کسی برای تولید و ساخت
آثار دینی و مذهبی پیش قدم نمیشود و جرأت نمیکند وارد
این عرصه شود چراکه با کوچکترین اشتباهی به راحتی میتواند
مورد هجوم قرار بگیرد..کارگردان «عصر روز دهم» در بخشی از
گفتوگویش تاکید کرد که نباید اینگونه باشد که هر بار عدهای به
خود اجازه دهند یک تصمیم قانونی را لغو کنند و به مجوزی که
وزارت ارشاد داده است خللی وارد کنند البته ممکن است وزارت
ارشاد در جایی اشتباه کند اما باید برای همین اشتباهات هم ساز
و کاری وجود داشته باشد که جای آن تاکنون خالی بوده است .به
طور مثال اگر اعتراضی نسبت به فیلمی وجود دارد مخالفان باید
جمع شوند ،نامهای بنویسند و با مسئوالن ارشاد گفتگو صورت
بگیرد و یا شورایی در این حوزه تشکیل شود و درنتیجه همه چیز
از طریق یک سازو کار قانونی انجام بگیرد.احمدرضا درویش هم در
متنی کوتاه در آستانهی عید سعید فطر با سر تیتر “اناهلل و اناالیه
راجعون” منتشر شد به توقف اکران فیلمی درباره عاشورا و امام
حسین (ع) اعتراض کرد.
منبع:ایسنا

متوقف کرده بودند ،با این حال مشکل متحرک شدن سکوی سالن قشقایی طبق نظراتی
که ارائه شد ،برطرف شده است و کار آن از هفته آینده آغاز میشود.
او با اشاره به اینکه صندلیهای تلسکوپی این سالن هم سفارش داده شده است ،اضافه
کرد :یک سویه شدن سالن «قشقایی» آماده شده و فقط دو سویه شدن به رسیدن
صندلیها بستگی دارد ،ضمن اینکه البی آن هم تقریبا تکمیل است.
سرپرست دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان با رد نظر
برخی از اهالی تئاتر که از تئاترشهر بازدید کردهاند و معتقدند تعمیرات قشقایی چند ماه
دیگر هم طول خواهد کشید ،خاطرنشان کرد :احتمال میدهیم تا آخر مردادماه سالن
«قشقایی» حاضر شود.
به گزارش ایسنا ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی هم روز  14تیرماه از تئاترشهر بازدید
کرد و اقدامات مرحله به مرحله با هدف آمادهسازی فوری تاالرهای نمایشی این مجموعه
را خواستار شد.

