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اخبار

جزییات سی و هفتمین جشنواره
موسیقی فجر اعالم شد

بیم کرونا بر شانه سیمرغ

تنها چند روز پس از جشنواره فیلم فجر سی و
هشتم ،شیوع ویروس ناشناخته کرونا در کشور
تایید شد .ویروسی که جهان را زمینگیر کرد و در
کشور ما هم همه چیز را به سوی تعطیلی کشاند.
به این ترتیب سینماها باالخره پس از  4ماه توانستند
کارشان را آغاز کنند اما فعالیتشان آنچنان کم بود
که تنها چراغ سالنها روشن میماند که تعطیل
نباشند و شاید میزبان تعداد انگشتشماری مراجع
باشند .در همین وضعیت برگزاری سی و نهمین دوره
جشنواره فیلم فجر در هالهای از ابهام قرار گرفت
و تا آخرین روزها هم مشخص نبود که برگزاری
فیزیکی این جشنواره امکانپذیر خواهد بود یا نه.
پیش از جشنواره سال گذشته ،سید محمدمهدی
طباطبایینژاد ،دبیر وقت سیونهمین جشنواره فیلم
فجر ،درباره تضمین رعایت پروتکلهای بهداشتی
اظهار کرد :از پروتکلها همه دوستان مطلع هستند
ما هم به سینماها درباره این موضوع اطالع دادهایم،
تب سنجی ،الزام استفاده از ماسک ،ضدعفونی
سالنها ،تغییر هوا در بین سانسها از این موارد
است در برج میالد هم صندلیهای یک در میان را
خارج کردهایم و مبلمانها با فاصله با هم قرار دارند.
اما بعضی معتقد بودند که در شرایط جشنواره
نمیتوان پروتکلها را رعایت کرد .به هر ترتیب
جشنواره فیلم فجر آغاز شد اما تصاویر و فیلمهای
منتشر شده از جشنواره نشانی از رعایت جدی
پروتکلها نداشت .گرچه این روال هر ساله جشنواره
فیلم فجر است که حضور هنرمندان باعث تجمع
عکاسان برای تهیه عکسهای خبری از مهمترین
رویداد سینمایی کشور میشده است با تغییر شرایط
حضور خبرنگاران و عکاسان در برج میالد به کمترین
تعداد خود در چند دوره برگزاری این رویداد رسیده
بود .ولی با این حال انتشار تصاویر این حضور
حداقلی اما در هم تنیده ،برخی کانالهای تلگرامی
و به تبع آن رسانههای رسمی را بر آن داشت تا
این حضور را تهدیدی جدی برای سالمت اصحاب
رسانه بخوانند .موضوعی که منجر به واکنش علیرضا
بزاده ،مشاور رسانهای وزیر بهداشت وقت شد
وها 
تا مسئوالن برگزاری جشنواره را موظف به پاسخگویی
درباره آنچه رخ داده بداند.
او در توییتی عنوان کرد« :تمامی ضوابط مثل تمام
مشاغل و فضاها به مسئوالن جشنواره ابالغ شده و
متعهد شدند که پروتکلها را رعایت کنند .قطعا ًاین
تصاویر تخلف از اجرای پروتکلهاست و مسئوالن
برگزاری جشنواره باید پاسخگو باشند».
اما مشاهدات نشان میداد که بستر اجرای
پروتکلهای بهداشتی از منظر فاصلهگذاریهای
اجتماعی ،یک در میان کردن صندلیها ،لزوم
استفاده از ماسک و استریلیزه کردن مواد خوراکی
بهصورت قابل قبولی فراهم بود .آنچه اما محل چالش
است پایبندی شخصی افراد به رعایت فاصلهها بود.
همچنیم برگزاری مراسم فتوکال و ایجاد صف برای
ورود به سالن رسانهای از جمله موارد دیگری بود که
رعایت موارد بهداشتی را دچار اختالل کرده بود.
از سوی دیگر در مراسم فوتوکال یا همان عکاسی
در حاشیه رونمایی فیلم «بیهمه چیز» که عادل
فردوسیپور بهعنوان مهمان ویژه تیم سازنده فیلم
خود را برای رونمایی از این فیلم به برج میالد رسانده
بود ،به تنهایی در مقابل دوربین عکاسان ایستاد اما
تیم تولید فیلم از راه رسیدند و مواجهه غیراصولی
فردوسیپور با پرویز پرستویی آن هم در مقابل چشم

گروه فرهنگ و هنر – دیگر چیز زیادی به آغاز جشنواره فیلم فجر باقی نمانده است .این در حالی است که امسال بلیتفروشی مردمی هم در جریان است.
اما از سوی دیگر کارشناسان سالمت هر روز هشدارهایی در خصوص احتمال شیوع موج تازهای از ویروس کرونا را میدهند .حاال این پرسش مطرح میشود
که چه تدابیری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جشنواره امسال اندیشیده شده است؟

یک نکته
ضروری برای
اتصالسینما،
تئاتر،کنسرت
و جشنوارهها به
سامانه ایران من
است؛ یعنی بلیط
فقط به کسی
فروخته شود که
واکسینهشده
باشد و بدانیم که
بیمار هم نیست
اصحاب رسانه ،تبدیل به یک چالش برای جشنواره
شد!
حاال در این روزها که انتظار چهلمین جشنواره
فیلم فجر هستیم ،خبرها حاکی از بلیتفروشی برای
اکران مردمی است .این در حالی است که به گفته
کارشناسان خطر شیوع موج تازه ویروس کرونا بسیار
ی است تا جایی که حتی برخی خواهان عدم
جد 
بازگشایی مدارس و دانشگاهها شدهاند .در چنین
شرایطی این پرسش به وجود میآید که مسئوالن
جشنواره چگونه میخواهد از شیوع این ویروس در
سینماها جلوگیری کنند؟ در همین رابطه ،محسن
فرهادی ،معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار
وزارت بهداشت ،در گفتوگو با ایسنا ،درباره شرایط
برگزاری جشنواره فجر ،گفت :با توجه به جهش
جدید کرونا با سویه امیکرون که اکنون رو به ازدیاد
گذاشته است ،فکر میکنم شاید مجبور باشیم
علیرغم میل خود محدودیتهایی اعمال کنیم که
البته به معنای تعطیالت نخواهد بود ،ولی میزان
جمعیتی که در جشنواره فجر حضور خواهند داشت
باید کنترل شده باشد .در واقع خط قرمزهایی که
در مورد انتشار و گسترش بیماری وجود دارد ،باید
کنترل شود.
وی افزود :تامین تهویه ،فاصله گذاری اجتماعی،
تزریق واکسن و استفاده از ماسک در جشنواره
فجر باید کنترل شود .این سختگیریها احتماال در
سالنهای عادی سینما و تئاتر و کنسرتهای عادی
هم اعمال خواهد شد.
فرهادی با اشاره به اینکه این تصمیمات هنوز به
دبیرخانه جشنواره فجر ابالغ نشده است ،بیان کرد:
ستاد ملی کرونا تصمیمگیری نهایی در این مورد را

مدیر فناوری اطالعات چهلمین جشنواره فیلم فجر:

انجام خواهد داد و سپس به نهاد متولی ابالغ خواهد
کرد .از نظر وزارت بهداشت باید سختگیریهایی در
این زمینه اعمال شود تا بتوانیم شرایط شیوع بیماری
را تحت کنترل داشته باشیم در غیر این صورت ورود
به پیک ششم ناگزیر است.
وی افزود :با ابالغ پروتکلهای مخصوص جشنواره
فجر ،در صورتی که از نیروهای مرکز سالمت محیط
و کار وزارت بهداشت درخواست شود تا در محل
برگزاری این تجمعات حضور داشته باشند ،نیروهای
ما مانند سال قبل فعالیت خود را در مراکز آغاز
کرده و اقدام به نظارت رعایت پروتکلهای بهداشتی
خواهند کرد.
او ادامه داد :یک نکته ضروری برای اتصال سینما،
تئاتر ،کنسرت و جشنوارهها به سامانه ایران من
است؛ یعنی بلیط فقط به کسی فروخته شود که
واکسینه شده باشد و بدانیم که بیمار هم نیست؛
بنابراین اگر بیمار نباشد و در شرایط قرنطینه قرار
نگرفته باشد به تست منفی  PCRهم برای حضور در
این اماکن نیازی ندارد .زیرساختها برای اتصال به
سامانه ایران من وجود دارد و تنها باید متولیان این
امر از نظر سامانهای اتصال را برقرار کنند.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت درباره سامانه ایران من ،اظهار کرد :این
یک سامانه ملی و پهناور است که اگر مباحث دولت
الکترونیک کاملی داشتیم اکنون کارمان راحتتر بود.
سامانه «ایران من» هماهنگ کننده و متصل کننده با
سایر دستگاهها از جمله وزارت بهداشت ،وزارت راه و
شهرسازی ،وزارت کشور ،وزارت صمت ،اتاق اصناف
و ...است .در حال حاضر به جز وزارت ارشاد که
هنوز تبادل سامانهای انجام نداده است اما مذاکرات

پیرامون این کار صورت گرفته ،در سایر دستگاهها
بهرهبرداری در حال انجام است.
فرهادی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت به
هیچ عنوان موافق استفاده  ۱۰۰درصدی از ظرفیت
سالنهای سینما ،تئاتر و کنسرت نیست ،بیان کرد:
یکی از اصول اساسی فاصله گذاری فیزیکی است
که باید وجود داشته باشد .در واقع هنگام فروش
ط به جز خانوادهها که کنار هم نشستن آنها منعی
بلی 
ندارد ،سایر افراد باید با فاصله از یکدیگر بنشینند
تا احتمال انتقال بیماری کاهش یابد .در کشورهای
اروپایی هم که دز سوم واکسن را با درصد بیشتری
نسبت به ما تزریق کردند ،اکنون در حال رعایت
این موضوع هستند و مثال در استادیومهای ورزشی
حتی با وجود باز بودن فضا ،فاصلهگذاری فیزیکی را
رعایت میکنند.
او تاکید کرد :با توجه به سرمای هوا و بسته
بودن فضای سالن سینما و تئاتر کار تهویه در تراکم
جمعیت به راحتی انجامپذیر نیست که بتوانید با ۱۰۰
درصد ظرفیت دو تا سه ساعت در سالن بنشینید و
بیمار نشوید .به همین دلیل فاصله گذاری و عدم
تکمیل ظرفیت سالن نکات حائز اهمیتی است.
همچنین ،استفاده از ماسک و تزریق واکسن از دیگر
تاکیدات ما است .مهمترین نکته این است که در
فضای بسته مدت زمان اقامت را کاهش دهیم و
استفاده از ماسک را فراموش نکنیم.
تنها چند روز به آغاز جشنواره باقی مانده است.
حاال باید ببینیم آیا امسال پروتکلهای بهداشتی در
سینماها رعایت میشود یا باز هم در همان روزهای
نخست آشفتگیها گریبان مسئوالن جشنواره فیلم
فجر را خواهد گرفت؟

اخالل در روند خرید بلیت نداشتهایم

در نشستی در محل ساترا

شباهت «جیران» و «آهوی من
مارال» امروز بررسی شد
جلسه کارشناسی بررسی مشابهت سریال
«جیران» و «آهوی من مارال» امروز ،چهارشنبه ـ
ششم بهمن ماه ـ در ساترا برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ساترا،
این جلسه با حضور مهرداد غفارزاده کارگردان
سریال «آهوی من مارال» ،اسماعیل عفیفه
تهیهکننده سریال «جیران» ،کارشناسان محتوایی
منتخب ساترا و نماینده نهادهای نظارتی در سالن
جلسات ساترا در حال برگزاری است.
این نشست پیرو درخواست مهرداد غفارزاده
مورخه  ۲۸دی ،برای بررسی مشابهتهای طرح
سریال «آهوی من مارال» با سریال «جیران»
تشکیل شده است و کارشناسان محتوایی در پایان
نسبت به اصل وجود و یا میزان مشابهتهای
احتمالی نظر خواهند داد.

خبر

آیا این بار در جشنواره فیلم فجر تمامی پروتکلهای بهداشتی از آغاز رعایت میشوند؟

محمدعلی زمانی کارگردان نمایش
پوزه چرمی از جریان تئاتر مستقل
میگوید

نمایشنامهی پوزه چرمی ،اثر هلموت کراوزر که
توسط علیرضا کوشک جاللی به فارسی ترجمه
شده و توسط انتشارات افراز منتشر شده است،
برای دومین بار در ایران به روی صحنه رفته
است .این نمایشنامه که اولین بار در سال  93به
کارگردانی علیرضا کوشک جاللی و تهیهکنندگی
اشکان خطیبی در سالن چهارسو مجموعهی تئاتر
شهر به روی صحنه رفته بود ،این بار به کارگردانی
محمد علی زمانی و تهیهکنندگی محمد مهدی
صباغیان ،در تماشاخان ه شانو به اجرا درآمده است.
ندا مقصودی و وحید جباری بازیگران این نمایش
هستند.
محمدعلی زمانی ،کارگردان نمایش پوزه چرمی،
درمورد دلیل انتخاب خود برای این نمایشنامه به
«ابتکار» گفت :جایی از تئودور آدورنو خواندم
در جهانی گرفتار مصیبت و جان کندن ،هر چیز
مثبت ،هر تالشی ،حتی کاری که زندگی را باز
تولید می کند ،به منزله کمکی ست به افزایش
آن گرفتاری .هلموت کراوزر در نمایشنامه پوزه
چرمی ،دست به خلق چنین جهانی میزند .تالشی
مذبوحانه که سرانجامی جز تباهی ندارد.
وی در ادامه عنوان کرد :جهانی که ما در آن
زندگی میکنیم ،خاصه در شرایط کنونی شاید بی
شباهت به جهان سیاه و مدرنی که در متن کراوزر
به تصویر کشیده شده نباشد .جهانی که در آن با
دنیای خوش گذشته خداحافظی و امید به آینده در
آن به چالش کشیده میشود.
محمدعلی زمانی که پیش از این نمایشی را به
نام «آیا میشناسید راه شیری را؟» در سالن سابق
ادارهی تئاتر به روی صحنه برده است ،در مورد
دومین تجربهی کارگردانی خود گفت :بر خالف
اجرای قبلی خود که با حمایت مرکز هنرهای
نمایشی تولید شده بود ،اجرای نمایش پوزه چرمی
به شکلی مستقل و با هزینهی شخصی به اجرا
درآمده است.
وی با بیان این نکته که نامگذاری جریان تئاتر
مستقل با ایراداتی مواجه است عنوان کرد :جریان
تئاتر مستقل شبیه به ساختار تمامی شاخههای
دیگر هنر مستقل ،نوگرایانه جسورانه و آوانگارد
است .اما در کشور ما تئاتر مستقل معطوف به
شرایط اقتصادی است و در شرایطی که ما در آن
زندگی میکنیم ،اتفاق قدرتمندی قلمداد نمیشود.
کارگردان نمایش پوزه چرمی در پایان این
گفتوگو با اشاره به اینکه جریان تئاتر مستقل
میتواند به لحاظ فرهنگی راهگشا باشد ،ابراز
امیدواری کرد که کاش شرایط برای اهالی تئاتر به
شکلی تسهیل شود تا بتوانند به شکل مستقل و
بدون دغدغهی بازگشت سرمایه تولید اثر کنند.
الزم به ذکر است نمایش پوزه چرمی به کارگردانی
محمد علی زمانی تا  12بهمن ماه ،هر شب ساعت
 19در تماشاخانهی شانو به روی صحنه میرود.
از دیگر عوامل این نمایش میتوان به صدیقه
یزاده مشاور پروژه ،محمدمهدی
سادات موسو 
صباغیان تهیه کننده ،مجتبی گیویان طراح نور،
نسیم ملکی طراح لباس ،وحید صالحی طراح گریم،
مسعود خرداد آهنگساز ،رامین ارقند صداپیشه،
وحید مشایخی عکاس و سعید جمشیدیپور روابط
عمومی اشاره کرد.

فرهنگوهنر

مدیر فناوری اطالعات چهلمین جشنواره فیلم فجر گفت :موضوع
واگذاری بلیت به نهاد و یا سازمانی خاص اساسا بیپایه است؛ ۴۵۰
هزار قطعه بلیت تنها برای استان تهران به عنوان سهمیه مردمی
تخصیص یافته است.
میالد ُ
شکرخواه مدیر فناوری اطالعات چهلمین جشنواره فیلم فجر
در گفتوگو با خبرنگار سینمایی ایرنا و در پاسخ به این پرسش که
چرا تعداد بلیتهای لحاظ شده برای برخی فیلمها  -صبح امروز،
چهارشنبه  ۶بهمنماه  -به سرعت به پایان رسیده و آیا بلیت یا
سهمیهای برای ارگانها و نهادهایی خاص تخصیص داده شده،
گفت :چنین موضوعی اصال صحت ندارد ،ما بلیتی به جایی

تخصیص ندادهایم و موضوع واگذاری بلیت به نهاد و یا سازمانی
خاص اساسا بیپایه است.
وی توضیح داد :تعدادی بسیار محدود بلیت و زیر  ۱۰درصد از کل
ظرفیت جشنواره برای مهمانان ویژه بوده است که آنان  ۲۴ساعت
زودتر میتوانستند به سایت مراجعه و بلیتها را خریداری کنند؛
این موضوع البته در هر دوره جشنواره بوده است و بحث تخصیص
بلیت به نهادی خاص بیمعنی است .شکرخواه با اشاره به روند
فروش بلیت از ساعت  ۱۰صبح امروز گفت :استقبال از خرید بلیت
تا همین لحظه خوب بوده است و تا االن که ساعت نزدیک  ۱۳است،
مردم بدون هیچ مشکلی مشغول خرید بلیط هستند و هیچ گزارشی
از اخالل در روند خرید بلیت نداشتهایم.
مدیر فناوری اطالعات چهلمین جشنواره فیلم فجر در پاسخ به این
پرسش که چرا برخی از روند خرید بلیط رضایت ندارند و مشکالتی
نظیر برداشت پول از حساب و عدم صدور بلیط را گزارش می کنند،
یادآور شد :در برخی موارد ممکن است در نتیجه ترافیک باال در
لحظه ،اخاللی جزئی وجود داشته باشد اما برای این که خیال خریدار
آسوده باشد که بلیت صادر شده یا نشده است ،میتواند به بخشی
تحت عنوان حساب کاربری که در هر سه سامانه «ایرانتیک»،
«سینماتیکت» و «گیشه هفت» وجود دارد ،مراجعه کند.
وی ادامه داد :در این قسمت بخشی تحت عنوان بلیتهای

خریداری شده یا بلیتهای من به عنوان گزارش خرید این بلیتها
وجود دارد؛ اگر پول از حساب کسر شده و بلیتی هم صادر نشده
باشد این موضوع به درگاه بانکی باز میگردد و این اختالل متوجه
سامانه بلیت فروشی نیست ،در این صورت تا سقف  ۲۴ساعت پول
به حساب بازگردانده میشود.
شکرخواه در پاسخ به این سوال که آیا تمهیدی از جهت تخصیص
سالن یا سانس اضافه برای فیلمهای پرمخاطب مردمی وجود خواهد
داشت ،اظهار داشت :کمیته سینماها با مدیریت محمدرضا فرجی
که تعامل با سینماهای میزبان جشنواره را برعهده دارند ،حتما در
این باره چاره اندیشی خواهند داشت؛ این کمیته با بررسی ظرفیت
مازادی که هر فیلم دارد و سقفی که هر فیلمی در بلیط فروشی

پر می کند ،تشخیص می دهد که این فیلم احتیاج به سانس فوق
العاده دارد یا خیر.
وی تاکید کرد :این موضوع اقتضایی است یعنی کامال به شرایط
وابسته است؛ فیلم باید به حدنصابی برسد ممکن است در آن سینما
و در آن سانس تقاضا زیاد نباشد اما سینمای دیگری تقاضاهای
مضاعفی برای فیلم یا سانسی خاص داشته باشد که در این گونه
موارد کمیته امور سینماها موضوع را بررسی کرده و این اجازه را
صادر می کند که سانسی فوق العاده و مازاد برای آن فیلم وجود
داشته باشد.

مراسم رونمایی از پوستر سی و هفتمین جشنواره
موسیقی فجر ظهر چهارشنبه( ششم بهمن) با
حضور «محمود ساالری» معاون امور هنری وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
به گزارش «ابتکار» و به نقل از ستاد خبری سی
و هفتمین جشنواره موسیقی فجر ،مراسم رونمایی
از پوستر این جشنواره ظهر روز چهارشنبه ششم
بهمن ماه با حضور «محمود ساالری» معاون امور
هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی« ،محمد اله
یاری» سرپرست دفتر موسیقی و رئیس جشنواره،
حسن ریاحی «دبیر جشنواره» ،اعضای شورای
سیاستگذاری ،هیئت انتخاب آثار و گروه ها،
مدیران و دبیران بخش های مختلف این جشنواره
برگزار شد.
در ابتدای این مراسم ،محمد اله یاری
(سرپرست دفتر موسیقی و رئیس جشنواره) با
ارائه گزارشهایی از روند امور اجرایی جشنواره ،در
سخنانی مطرح کرد :امروز در جلسه مشترکی با
حضور اعضای شورای سیاستگذاری ،هیات انتخاب
آثار و مدیران بخشهای مختلف هستیم که کار
خود را از خردادماه آغاز و جلسات مختلفی هم
برگزار کردهاند.
اله یاری همچنین در ادامه سخنانش از برگزاری
جلسات بخشهای تخصصی جشنواره همچون
جایزه باربد ،موسیقی و رسانه و جایزه ترانه نیز خبر
داد و اعالم کرد که برگزیدگان این بخشها در آیین
اختتامیه معرفی و تجلیل خواهند شد.
سرپرست دفتر موسیقی افزود :اجراهای صحنه
ای جشنواره سی و هفتم به این شکل خواهد بود که
که از  ٢٠تا  ٢٦بهمنماه اجراهای پاپ روی صحنه
خواهند رفت و بخش غیرپاپ  ٢٢تا  ۲۶بهمنماه
برگزار خواهد شد ٢٧ .و  ٢٨بهمنماه به مناسبت
وفات حضرت زینب (س) برنامهای نخواهیم داشت
و  ٢٩خردادماه آیین اختتامیه جشنواره خواهد بود.
در ادامه این مراسم ،اردوان جعفریان دبیر
بخش بینالملل ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت
های این کمیته گفت :در بخش بینالملل جشنواره
امسال ،گروهها را به سمت موسیقی کالسیک
تغییر مسیر دادیم.
مسعود اله یاری (مدیر کمیته روابط عمومی) نیز
در گزارشی اعالم کرد :پس از اتمام فراخوان دعوت
از رسانهها و جمع بندی نهایی ،بیش از  ٨٠رسانه
داخلی و خارجی درخواست حضور در جشنواره
دادهاند و همچنین میزبان رسانه هایی از کشورهای
ایتالیا ،آلمان ،ژاپن ،چین ،ترکیه ،آذربایجان،
روسیه ،عراق و لبنان خواهیم بود که مراحل صدور
کارت عکاسان و هماهنگی نحوه حضور اصحاب
محترم رسانه در سالن ها با ستاد اجرایی صورت
گرفته است.
سعید میرمحمد صادق (دبیر جایزه موسیقی و
یزاده (دبیر جایزه ترانه) نیز
رسانه) و مسلم نادعل 
گزارشی از فعالیتها ،هیئت داوران و نحوه برگزاری
این دوجایزه ارائه دادند و در ادامه امیرعباس
ستایشگر (مشاور اجرایی جشنواره) به ارائه گزارشی
از روند امور اجرایی بخش های مختلف جشنواره
پرداخت.
شاهین فرهت ،داوود گنجهای و احمد صدری
(اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره) باتقدیر
از تالش های ستاد اجرایی جشنواره به بیان نقطه
نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
حسن ریاحی (دبیر جشنواره) با اشاره به اهمیت
برگزاری جشنواره موسیقی فجر و تأثیر آن بر
هنرمندان جوان گفت :باتوجه به تعطیلی دوساله
اجراهای صحنه ای ،دوست دارم جشنواره بهانهای
باشد که گرد و غباری از سازها گرفته شود و حرکتی
ایجاد شود .وی در پایان در عملکرد ستاد اجرایی
جشنواره گفت :من فکر میکنم جشنواره با شرایط
فعلی بسیار قابل دفاع است.
محمود ساالری (معاون امور هنری وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی) پس از شنیدن صحبت های
حاضران با ابراز امیدواری برای برگزاری جشنواره
ای باشکوه در سخنانی مطرح کرد :از همه دست
اندرکاران که این موکب را سرپا نگه داشتهاند،
تشکر میکنم .امیدوارم کارمان برکت داشته باشد
و با یک وفاق ملی ،همه ما باید زیر پرچمی با
گفتمانی که هویت ملی ما را رقم میزند ،احیا کنیم.
در بخش پایانی نیز از پوستر سی و هفتمین
جشنواره موسیقی فجر با طراحی امید عسگری
رونمایی شد.

حمیدجبلی:

حتی خوابهایم سانسور میشود
حمید جبلی حتی وقتی میخواهد از ممیزی بگوید ،باز هم طناز است .او به جای
هر گونه غر زدنی ،حرفهای خود را با زبانی شیرین میزند که نه کام مخاطب تلخ
بشود و نه به کسی بر بخورد.
به گزارش ایسنا ،این هنرمند که در بیشتر عرصههای هنری صاحب تجربه است،
در ادامه فعالیتهای نوشتاریاش ،بخشی از خاطرات خود را منتشر کرده .البته
این خاطرهها همه متعلق به زمان کودکی اوست که در کتابی دو جلدی با نام
«خاطرات پسربچه شصت ساله» به چاپ رسیده است .هر دو جلد این کتاب به
چاپ چندم رسیدهاند.
خواندن این دو کتاب برای خوانندگانی که دوستدار داستان هستند ،هم
لذتبخش است و هم نوستالژیک و البته این پرسش جدی را هم به همراه دارد که
چرا او خاطرات بزرگسالیاش را منتشر نکرده است.
انتشار این دو کتاب سبب شد تا در ایسنا گفتگوی کوتاهی با این هنرمند
گفتگوگریز داشته باشیم .سعی کردیم آنچه را ناگفته مانده ،از خالل پرسشهایمان
مطرح کنیم ولی او هم با هوشمندی خاص خودش ،گفتن بعضی چیزها را به
«بعدا» موکول کرده است .بنابراین شاید بتوانیم آنچه را که پیشرو دارید ،یک
گفتگوی اشانتیونی بنامیم و منتظر فرصتی بهتر برای گفتگویی مفصلتر باشیم اما
همین گپ و گفت مختصر هم خالی از لطف نیست.
اولین باری که با حمید جبلی درباره کتاب خاطراتش صحبت کردیم ،او خبر داد
که خاطرههای دوره کودکی و نوجوانیاش در سه جلد منتشر خواهد شد .مدتی
بعد جلد اول منتشر و با موفقیتی چشمگیر رو به رو شد ولی گفته شد که دو جلد

بعدی در یک کتاب منتشر خواهند شد .اولین کنجکاوی ما این بود که بر سر جلد
سوم خاطرات او چه آمده است.
جبلی درباره این موضوع توضیح میدهد« :بله درست میفرمایید ،جلد سوم
و حتی چهارم هم آماده چاپ است ولی چه کنیم که کاغذ نداریم نه برای کتاب
داستان که حتی نشریات هم با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند و باید نگران
قیمت تمام شده کتاب باشیم .چند درصد کتاب میخوانند اگر قیمت چندین برابر
بشود؟»
موضوع دیگر این بود که آیا در میان خاطرههای کودکی او خاطراتی هستند که
به دالیلی مثال ممیزی حذف شده باشند.
جبلی با همان طنازی همیشگیاش چنین پاسخی به این پرسش میدهد:
«سالهای دورتر از امروز یکی از مسئوالن محترم فرهنگی در جمع فیلمنامهنویسان
گفت سانسور را خودتان قبول کردید و ذهن و فکر و احساستان عوض شده .من
گفتم من دیگر رویاها و خوابهایم سانسور میشود .حتی در خواب میدانم به چه
چیزهایی و چرا نزدیک نشوم .یکی از رویاهای شیرینی که از بچگی میدیدم پرواز
بود؛ بر فراز جنگل ،رودخانه و حتی شهرها .بعضی وقتها تا نزدیک ابرها میرفتم
و روی ابرها مثل تشکی میخوابیدم که خستگیام در برود و دوباره پرواز میکردم.
یک شب فرشتهای بدحجاب و بدلباس روی ابرها کنارم آمد و لبخند زد و من آنقدر
از عاقبت کار ترسیدم!»
با خواندن کتاب به این فکر میکنیم که مخاطبان این کتاب چه کسانی هستند؟
بچههای دیروز که دلشان برای حال و هوای کودکی تنگ شده یا بچههای امروز؟

ظاهرا این موضوعی است در آغاز برای خود جبلی هم جای سئوال داشته و او
این گونه پاسخ میهد« :اول نمیدانستم و فقط فکر میکردم بچههای چند دهه
پیش به دلیل وجود خاطراتی از آدامس یک ریالی ،شانسی ،فوتینا ،چرخ و فلکی
دورهگرد که ما را به آسمان میب ُرد و  ...با این قصهها ارتباط برقرار کنند ولی تازه
فهمیدم کودکان و نوجوان به عنوان داستان آنها را میخوانند .دوستی دارم که
پسرش چندان خواندن و نوشتن بلد نیست ولی پدرش را مجبور میکند که هر
شب یکی دو قصه از این کتاب را برایش بخواند .او خوشحال میشود که با دوران
کودکی پدرش و شرایط آن زمان آشنا میشود ولی مشکلش این است که تا صبح
درباره جزییات از او سئوال میکند و این دوستم خواهش کرده که جلد سوم را به
او ندهم!»
پرسش بعدی درباره دنیای عروسکهاست؛ دنیایی که حمید جبلی سالهاست
با آن آشناست و طبیعتا نمیتواند آن همه تجربه را در یک پاسخ ساده خالصه
کند ولی با چند جمله کوتاه آنچه را که از دیدگان مخاطب دور میماند ،توضیح
میدهد« :وای بر من که انگار ده برابر عمرم ،زندگی کردم .دنیای عروسکی و
عروسکهایی که ما با هم زندگی کردیم ،عدد و معدودی ندارد .مخاطب شاید
همین چند عروسک معروف را بشناسد ولی من نصف عمرم را پشت این لتههای
چوبی عروسکی گذراندم  .آن طرف رنگهای پرنشاط و متنوع داشت و طرف ما
پر از تراشه و چوب و میخهایی که به دست و بالمان میگرفت .از قصهها خیلی
دور شدیم»...
بله بله .درست میگویید ولی حاال که دور شدهایم اجازه بدهید کمی هم از گروه

تئاتر «بازی» بدانیم .تجربیات متفاوتی که با این گروه داشتید.
«همه چیز را دنبال کردید .گروه تئاتر «بازی» که توسط آتیال پسیانی شکل
گرفت ،حدود چهل سال است که فعالیت میکند و من در این مدت عکاس گروه
بودم .دوستان عکاس میدانند عکاسی با نگاتیو و حساسیت ثابت و نورهای کم یا
حرکت بازیگران ،سرعت شاتر  ...یعنی چه که البته آن عکسها را قرار است یک
روز به کمک آتیالی عزیز چاپ کنیم».
حاال که به دنیای بزرگسالی وارد شدهایم ،از آقای رضا ژیان هم یاد کنیم ،از
همکاریهایی که با ایشان داشتید و پروژههایی که با هم کار کردید.
«رضا نه تنها بازیگری بسیار عجیب و استثنایی بود ،بلکه رفیق و دوست مهربان
و راهنمای همه ما بود؛ من ،اکبر عبدی و خیلی از بازیگران دیگر .اولین کار حرفهای
ما در سال  58سریال «مثلآباد» بود که او با همسرش زویا زاکاریان آن را کار
کردند .مگر میشود رضا را در چند خط تعریف کرد؟ او زندگی بود .نمایش بود،
انسان بود .من و محمد ژیان سالهاست که درباره او مینویسیم .امیدوارم نسل
جوان هم با او آشنا شود».
و به عنوان آخرین پرسش بعضی معتقدند شما هم سبک و سیاق سعدی را
دارید .آنان باور دارند که سعدی سفرهای متعدد نکرده و بلکه سفرنامههایش
ساخته ذهن خالقهاش هستند .خاطرههای شما چقدر واقعی هستند؟ پاسخ حمید
جبلی به این اتهام این مصرع است« :تا یار که را خواهد و میلش به که باشد».
جلد اول و دوم کتاب «خاطرات پسر بچه شصت ساله» از سوی نشر «پرنیان»
منتشر شده است.

