مردمبهنصیحتاحتیاجندارند
گروه ادب و هنر | «اس�تراحت مطلق» اکرانش را ش�روع کرده و عبدالرضا کاهانی هم یک نشس�ت
برگزار کرده و درباره فیلمش حرف زده و از ممیزیهایی که فیلمش با آن مواجه شده گفته است .او
این اطمینان را داده که اگر میخواس�ته تمام ممیزیها را اعمال کند به احترام تماش�اگران فیلمش
را به نمایش نمیگذاش�ته اس�ت .اما تلویزیون تیزرهای تبلیغاتی فیلم کاهانی را پخش نمیکند .او
گفته پخش نش�دن تیزر فیلم برایش بهترین تبلیغ است و بعد هم گفته است« :تلویزیون میگوید
فیلمه�ا ب�رای حمایت و پخش تیزر باید حاوی پیام باش�د و مردم را نصیح�ت کند اما من میدانم
مردم به تنها چیزی که قطعا احتیاج ندارند ،نصیحت است».

کافه کتابـــــــ
درباره رمان«بازدم» نوشته آنیتا یارمحمدی

سفرکسرا

«بازدم» شرح یک مرور است .مرور حسرتها و ترسها
و تاوانها .مرور وادادنهای هر که به فراخور خود .مرور
زیرچشمیدیدنها و انتظارکشیدنها و نگفتنهایی که
به قفس ختم شدهاند .به حصاری بزرگ و تنگ که نفس
آدمهای داستان گرفته در آن و به دنبال شکستن در این
حصار هم نیستند .شدهاند آدمهای دمغنیمتی و هیچ هم
احمد ابوالفتحی
اندیشه «بازدم» ذهنشان را درگیر نمیکند .چنان تن داده
به وضع موجود که آینده اگر حتی بخواهد ازآن آنها باشد
باید به زور و التماس به سراغشان بیاید .از این منظر کسرای آنیتا یارمحمدی شخصیت
ویژهای است .بهطور معمول آدمهای در آس��تانه مهاجرت یا آدمهای بااراده وانگیزه
تصویر میشوند یا آدمهای بااراده و بیانگیزه .کسرای «بازدم» بیآنک ه انگیزهای برای
حرکت کردن داشته باشد مجبور به حرکت میشود .از سر کلکل بورسیه شده و حاال
از سر فشار مادر مجبور اس��ت برود خانه عمواصغر تا یوروها را بگیرد و همین رفتن
میشود محمل مرور .رفتنی که دومینوگونه به رفتنهایی دیگر منجر میشود .همیشه
کسی هست که از کسرا بخواهد به جایی برود و او حتی تا پایان داستان هم از سر اراده
وانگیزه حرکتی انجام نمیدهد .تحملپذیر کردن و حتی جذاب کردن شخصیتی با
چنین خصوصیاتی نیازمند چیرهدستی در شخصیتپردازی است .آنیتا یارمحمدی این
چیرهدستی را دارد .فضاساز چیرهدستی هم هست .خانه روزبه را چنان خوب تصویر
میکند و چنان ویژه که نشود فراموشش کرد .در ادامه روند خیاباننگاریهای تهران که
از رمان قبلش «اینجا نرسیده به پل» شروع شده بود با آرامش و اصرار در خیابانهای
تهران حرکت میکند و فضای شهر بزرگ تنگ را با وسواس میسازد (شاید هم گاهی با
وسواس بیش از حد) .دیالوگنویس ماهری است .قصهگوی خوبی است و البته توانش
فراتر از روزمرهنویسی است .میتواند بمباران تهران در دهه  60را هم درخشان تصویر
کند .میتواند آن صحنه درخشان شروع رمان (دقیقا صفحه اول رمان) را بنویسد ،ولی
از این صحنهها کمتر مینویسد.
با وجود فرمی که جسورانه به نظر میرسد (حال روایی یک صبح تا بعدازظهر را شامل
میشود :صد و پنجاه و دو صفحه) بال «بازدم» را قیچی کردهاند
تا جسارت نورزد« .بازدم» فقط ش��رح یک مرور است و این
یعنی که حال روایی خنثی باقی میماند .کسرا با بیتصمیمی
ثقل روایت
و تن در دادن آغاز میکند و با همین بیتصمیمی و تن در دادن
«بازدم» ،بهار
سفر از صبح تا بعدازظهرش را به پایان میرساند .اگر کشفی
است .نقطه
بحرانخیز
میکند ،این کشف منطق روایی درستی پیدا نمیکند .مثلث در
گذشته کسرا
نطفهخفهشده عشقی رمان که در انتهای اثر برای کسرا کشف
و خانوادهاش.
میش��ود ،حفرههای روایی دارد .جاخوردن کسرا از شنیدن
رمان با کابوسی
که در آن بهار
روایت عشق رکسانا به خودش قانعکننده نیست .با وجود آنکه
«قرص برنج»
پیشتر چرخیدن چشم رکسانا به دنبال کسرا را با تاکید دیدهام و
میخورد ،آغاز
میشود ،اما بهار
این عشق برای من مخاطب مسجل شده است .کسرا اما انگار
در ادامه روایت
از بنیان ،هیچ ذهنیتی از این عشق ندارد و این با منطق روایت
هی بیشتر و
همخوان نیس��ت .این جلوتر بودن من مخاطب از شخصیت
بیشتر به حاشیه
رانده میشود
اصلی که روایت از زاویهدید او نقل میشود باعث میشود در
بحرانخیزترین نقطه اثر بیش از آنکه درگیر کش��مکشهای
روایت باشم با پرسشهایی مواجه شوم
که اقتضای روایت نیست .از خودم بپرسم
چطور میش��ود این آدم هیچ ذهنیتی از
احساس رکسانا نسبت به خودش نداشته
باشد ،وقتی برای مدتی هر روز به اصرار
دختر با او از این کافه به آن کافه چرخیده
اس��ت؟ چنین پرس��شهای نابهجایی
ک��ه از یک اش��تباه در چیدم��ان روایت
ناشی میش��وند ،باعث میشوند نتوانم
آنچنان که الزمه این روایت است درگیر
آن صحنه حساس شوم .اش��تباه روایی
چیست؟ این است :جلوتر بودن شناخت
مخاطب از احساس رکس��انا نسبت به
شناخت شخصیتی که قصه از صافی ذهن او به روایت تبدیل میشود و در نتیجه روایت
باید در محدوده شناخت او از دنیا سیر بکند .شاید هم به همین خاطر است که در انتهای
اثر مساله چیده شدن بالهای جسارت برایم حسرتبرانگیز میشود.
ثقل روایت «بازدم» ،بهار اس��ت .نقطه بحرانخیز گذشته کسرا و خانوادهاش .رمان با
کابوسی که در آن بهار «قرص برنج» میخورد ،آغاز میشود ،اما بهار در ادامه روایت
هی بیشتر و بیشتر به حاشیه رانده میشود .به عبارتی کسرا هی بیشتر و بیشتر از کابوس
ابتدای اثر دور میش��ود ،بهگونهای که بهار در انتهای روایت دستنخورده باز همان
بحرانی اس��ت که در ابتدای روایت بوده .تا س��ال دیگر که دوباره بیستوسوم مرداد
شود و کسرا آن کابوس را ببیند و پدر دوباره «ای ساربان» بخواند و مادر قزلآال درست
کند .شاید هم اینبار بیحضور کس��را .اینکه ما به گذشته همه آدمهای زندگی کسرا
سرک میکشیم اما بهار که تنها آدم تننداده به وضعیت است به مرور به حاشیه رانده
و فراموش میشود و اینکه درنهایت نقطه کشف اثر با بحران منطق روایی مواجه شده
باعث شده که به خاطر پتانسیل آزاد نشده شخصیت بهار افسوس بخورم.
اما مساله این اس��ت که نوش��تن بهار ،وارد کردن بهار به حال روایی و بیرونکشیدن
پتانسیل او نیازمند جسارتی اس��ت که با اصرار اثر به روزمرهنویسی ناسازگار است.
«بازدم» با همه استعدادش برای دروننگری بیشتر ،برای واشکافیهای ذهنی و برای
نقب زدن به چرایی وضعیت موجود شخصیتهایش ش��رح یک مرور گذشته باقی
میماند .وای دریغ که نویس��نده در همین اثر ،در همان صفحه اول اثر نش��ان داده که
قلمی چیره برای دروننگری دارد .حاال میتوان پرس��ید چرا اینطور شده؟ من آنیتا
یارمحمدی را مقصر این وضعیت نمیدانم.
جامعه ادبی (و در اینجا جامعه داستاننویس��ان) هم مثل هر جامعهای برای خودش
خرافههایی دارد .ازجمله این خرافهها یکی این اس��ت که« :دوره ذهنینویسی به سر
رسیده ».این یعنی که در خیابانهای شهر بزرگ تنگ چرخ بزنید و به مرور این چرخیدن
بسنده کنید .حتی اگر که اقتضای روایت دروننگری و ذهنکاوی باشد .یکبار برای
چ دورهای به سر نمیرس��د .اقتضای روایت است
همیش��ه کاش میپذیرفتیم که هی 
که ذهنکاوی یا عینینگاری را تعیین میکند و کودکانه اس��ت اگر معتقد باشیم فقط
روایتهایی را که اقتضای عینینگاری دارند ،باید گفت .کودکانه اس��ت که بگوییم
ظرف اینگونه روایت پر شده است.
ظرفهای روایی پر نمیشوند .بدبختانه بخش پرصداتر جامعه داستاننویسان حتی
اگر به آن اعتراف نکند به چنین خرافههایی تن داده و البته با فش��ارهای گوناگون این
خرافات را به نویس��ندههای جوانتر هم تحمیل میکند .معتقدم رمان خوب «بازدم»
اگر که رمانی خوبتر نشده است ،چوب فضای ادبی را میخورد .چوب کارگاههای
جس��ارتکش داستاننویس��ی را .چوب نظریه بیهودهای که ب��رای جلب مخاطب
تندردادن به هرچه سهلترنویسی را تجویز کرد« .بازدم» در حالت فعلی هم یک سر
و گردن از بسیاری تجربههای موجود داستاننویسی امروز باالتر است ،ولیای دریغ
که توان نویسنده و پتانس��یل روایت باالتر از چیزی بوده که روی کاغذ آمده است .با
خودمان مرور کنیم که دوره ذهنینویسی به سر نیامده است .اگر روایتمان اقتضای
ذهنی شدن دارد ،به دنبال راههای نو برای ذهننگاری باشیم.
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معاون فرهنگی قوه قضائیه:

نمیتوان همه کنسرتها را به این دلیل که عدهای ناراحتند لغو کرد
گ��روه ادب و هن��ر | بیتردی��د لغو
زنجیرهای کنسر تهای مجوزدار
در سراسر کشور یکی از مهمترین
اتفاقهای موس��یقی در س��ال 93
اس��ت .علیرغم س��خنان صریح
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی،
مع��اون امور هن��ری و رئیس دفتر
موس��یقی و بیانیههای متعدد خانه
موس��یقی این روی��ه همچنان در
اس��تانهای مختلف اعمال شد که
تازهترین آن لغو کنسرت علیرضا
قربانی در تاریخ شش��م اسفند 93
در دانشگاه آزاد اسالمی گلبهار به
دستور دادستان عمومی چناران است.
حاال معاون فرهنگی قوه قضائیه نیز به این موضوع
ورود پیدا کرده و در گفتوگو با تسنیم گفته است:
« اصل بر این است که کنس��رت موسیقی خالف
قانون نیست و کس��ی نمیتواند از برگزاری هیچ
کنسرتی جلوگیری کند.
حال ممکن اس��ت این پرسش مطرح شود که اگر
حین برگزاری کنس��رت مُحَ رماتی صورت گیرد،
آیا نباید از این امر جلوگیری کرد؟ من به مصداق
کاری ندارم و مورد خاصی مدنظرم نیست اما اگر
اختالطی انجام شود باید جلوگیری کرد ».هادی
صادقی در مورد لغو کنس��رت علیرضا قربانی در
استان خراسان رضوی گفته است« :باید بگویم که
اگر تخلفی در کار بوده و دادستان وارد عمل شده

از نظر قانونی منعی ندارد و درس��ت است اما اگر
تخلفی در کار نبوده ،کاری که دادستان انجام داده،
قانونی نیست».
صادقی درباره اعطای مجوز از س��وی یک ارگان
و احترام دیگر ارگانها به مجوزهای صادرشده،
گفته است« :برای برگزاری مناسب کنسرتهای
موس��یقی باید یک ارگان بهعن��وان مرجع وجود
داش��ته باش��د و وقتی این ارگان مج��وزی صادر
میکند هم��ه باید تابع آن باش��ند .ای��ن حرف از
جهاتی خوب اس��ت اما بای��د هماهنگیها انجام
ش��ود تا همه ارگانها تصمیمه��ای این مرجع را
بپذیرند .این کشمکشها نباید باش��د و باید حل
ش��ود .بخشهای مختلف مانند نیروی انتظامی،
دادس��تانی و وزارت ارش��اد باید با هم همکاری
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بازگش��ت مهران مدیری اتفاقی بود که از
سویی خوب نبودن اوضاع شبکه نمایش
خانگی ب��ه آن دام��ن زد و از س��وی دیگر
ریزش شدید مخاطبان تلویزیونی .عزتاهلل
ضرغامی و مدیرانش پیش از آن که جایشان
رابهرئیسومدیرانجدیدبدهند،ازپیشنهاد
حضور دوباره مهران مدیری در تلویزیون
بهشدت استقبال کردند و از آن بهعنوان برگ
برندهاییادکردندکهالبتهباکشوقوسهایی
که در روند تولید سریال مدیری پیش آمد،
در دوره آنها اجرایی نش��د .هم��ان روزها
وقفه افتادن در تولید سریال مهران مدیری
با موضوع پزشکان ،ربط داده شد به واکنش
جامعه پزش��کی و دخالت مس��تقیم وزیر
بهداشت.
سریال طنز مهران مدیری که «اتاق عمل»
نام داشت و قرار بود برای پخش از شبکه
پنج س��یما آماده ش��ود ،حساسیتهای
زیادی را به وج��ود آورد که بخش عمده
آن ب��ه پرطرفداربودن کاره��ای مدیری
برمیگش��ت .ب��ا روی کارآم��دن رئیس

گـ

پيشنهاد نوروزی فيلم کوتاه
در گروه هنر و تجربه

کنن��د و اگر ش��رایط مس��اعد بود،
مجوز برگزاری کنس��رت را بدهند
و از کنسرت بهطور کامل پشتیبانی
کنن��د ».صادقی در بخ��ش دیگری
از سخنانش گفته است« :نمیتوان
همه کنسرتهای موسیقی را به این
دلیل لغو کرد که عدهای از برگزاری
آن ناراحتند .اما میت��وان به آثار و
تبعات اجتماعی توجه کرد ،چراکه
گاهی برگ��زاری برخ��ی برنامهها
مش��کالتی را ایجاد میکند .اگر با
آرامش و امنیت عمل ش��ود بهطور
حتم برگزاری کنسرتهای موسیقی
موفقتر خواهد بود و نتیجه بهتری هم در بر دارد.
» معاون فرهنگی قوه قضائی��ه درباره نظر برخی
از مراجع تقلی��د مبنیبر حرام بودن موس��یقی و
در پاس��خ به این پرس��ش که آیا نظر این مراجع
میتواند منع قانونی برای برگزاری کنسرتهای
موسیقی محسوب شود یا خیر ،گفته است« :کشور
نمیتواند با تعدد نظرها اداره ش��ود .همه مراجع
تقلید نظرشان محترم اس��ت و مقلدانشان باید به
نظراتشان پایبند باش��ند و عمل کنند .اما قوانین
کشور برپایه نظر یک مرجع اس��ت و آن هم مقام
معظم رهبری اس��ت.در زمینه موسیقی هم اصل
بر نظر رهبری اس��ت .جایی که اختالفنظر زیاد
میشود نمیتوان به اجماع رسید و باید به نظر یک
مرجع اکتفا کرد».

تالشها برای توقف سریال
«در حاشیه» مهران مدیری بینتیجه ماند

مهربانو
ابدیدوست

ـــــــزارش اول

اکران

ش��د که خط داس��تانی تا حدود زیادی
جدید سازمان صداوس��یما در حالی که
دستخوش تغییر شده است .همزمان با این
به نظر میرس��ید با انتص��اب علی اصغر
اطالعرس��انی قطرهای بود که سیدحسن
پورمحمدی ،برگ را به نفع مهران مدیری
قاضیزادههاشمی ،وزیر بهداشت ،درمان
برگردانده اس��ت ،خبر توق��ف در تولید
و آموزش پزشکی ،طی نامهای خطاب به
«اتاق عم��ل» خیلیها را در ش��وک فرو
محمد سرافراز ،رئیس سازمان صداوسیما
ب��رد .چراکه عل��ی اصغ��ر پورمحمدی
بار دیگر نگرانیهای جامعه پزشکی را از
در زمان مدیریتش در ش��بکه س��ه سیما،
پخش این سریال در ایام نوروز از شبکه
مهمترین حامی مهران مدیری به حساب
س��ه اعالم کرد و بهطور ضمنی خواستار
میآمد .در این مدت مه��ران مدیری باز
توقف دوباره این س��ریال و عدم پخش
هم سیاس��ت س��کوت را پیش گرفت و
آن شد.
هرگونه اظهارنظری درباره س��ریالش را
او در این نامه بهطور صریح به تالشهای
به مدیران تلویزی��ون واگذار کرد تا اینکه
گذشته این وزارتخانه برای توقف تولید
دوباره خبر آمد که نام «اتاق عمل» به «در
این سریال اشاره کرده بود.
حاشیه» تغییر کرده است.
در بخش��ی از نام��ه
در همی��ن هن��گام بود که
قاضیزادههاش��می آمده
مهران مدی��ری در صفحه
سریال طنز مهران
است« :برنامههای طنزی
اینس��تاگرامش عکس��ی
مدیری که «اتاق عمل»
که تاکنون از رس��انه ملی
جدید از س��ریالش منتشر
نام داشت و قرار بود
در حوزهه��ای مختل��ف
کرد و خبر ش��روع مجدد
برای پخش از شبکه
پنج سیما آماده شود،
ب��ه نمای��ش درآمد هاند،
تولی��د را رس��انهای کرد.
حساسیتهای زیادی
بهویژه سریالهای طنزی
بالفاصل��ه روابطعمومی
را به وجود آورد که
که توس��ط هنرمند محترم
این سریال نیز چند عکس
بخش عمده آن به
ت��ازه در اختیار رس��انهها
جن��اب آق��ای مدی��ری
پرطرفداربودن کارهای
مدیری برمیگشت
ق��رار داد و ب��ا انتش��ار
کارگردانی ش��ده ،دارای
خالص��های از داس��تان
مخاطب��ان بس��یار زی��اد
ای��ن مجموعه مش��خص
بودهاند و تصویرهای کلی

و مان��دگار اجتماع��ی در ذهن مخاطب
ایجاد کردهاند.
قطع��ا جنابعال��ی تایی��د میفرمائید که
مدیریت برداشتهای اجتماعی پیرامون
حوزهای مثل حوزه س�لامت که پس از
پخش چنی��ن برنامه پرمخاطب��ی ایجاد
میشود ،بس��یار پیچیده است،اینکه این
س��ریال درنهایت چه تصوی��ری از نظام
سالمت بهعنوان یک نهاد اجتماعی ارائه
مینماید ،بس��یار حائز اهمی��ت خواهد
بود ،اینک��ه مخاطب رس��انه ملی پس از
پخش این س��ریال ،بیمارس��تان و سایر
موسس��ات پزش��کی را ب��ا چ��ه دیدی
مینگ��رد ،در ارتب��اط آین��ده وی با این
نهادها و نیز شاغالن حرفههای پزشکی
بس��یار تاثیرگذار خواهد ب��ود ».دیروز
اما مدیر ش��بکه س��وم س��یما نسبت به
این نامه واکنش نش��ان داد و تاکید کرد
که «نی��ت اصلی صداوس��یما و دیگران
ایجاد فضای شادی و نشاط است ».وی
درباره قضاوتها نسبت به سریال مهران
مدیری بیان کرد که م��ردم خود بهترین
نظارتکنندگان هستند و میدانند که نیت
اصلی صداوسیما و دیگران ایجاد فضای
شادی و نشاط است.
غالمرضا میرحس��ینی تاکی��د کرد« :این
سریال در جدول پخش قرار گرفته است
و از  ٦فروردینم��اه روی آنت��ن خواهد
رفت .با این ح��ال کاری که هنوز پخش
نشده است نباید مورد ارزیابی و قضاوت
قرار بگی��رد ،اثر باید به پخش برس��د و
بعد ش��ما براس��اس تاثیرات آن تصمیم
بگیرید .مخاطب به کارهایی از این دست
که در راس��تای طنز ق��رار دارد با همین
بینش ،نگاه خواهد ک��رد .هدف این آثار
انبس��اط خاطر ،ایجاد نشاط و سرور در
مخاطبان است و با کارهایی که در فضای
ملودرام و جدی میخواهد آسیبشناسی
شود و نقد وضع موجود را داشته باشد،
تف��اوت دارد ».حال باید دی��د مدیران
جدید صداوس��یما تا چه اندازه در برابر
فشارها بر سازمان متبوعش برای ساخت
س��ریالهایی که رضای��ت مخاطبان را
در پی داش��ته باش��د ،مقاومت خواهند
کرد و بار دیگر ش��اهد روزهای پررونق
شبکههای تلویزیونی خواهیم بود.
کیوسک

گروه ادب و هنر | از ه��ال هارتلی بهعنوان
یک��ی از چهرهه��ای خالق و مس��تقل
س��ینمای آمریکای پایان هزاره دوم یاد
میکنند« .حقیقت باورنکردنی» نخستین
فیلم هارتلی در سال  1989نام او را بر سر
زبانها انداخت.
فیلمه��ای دیگ��ر او ازجمل��ه «اعتماد»،
«آماتور» و «مردان س��اده» هرکدام برای
او موفقیتهای��ی را در تثبیت س��ینمای
مس��تقلش بهوجود آورد .ه��ال هارتلی
در گفتوگ��وی اختصاص��یاش که در
تازهترین شماره مجله «سینما و ادبیات»
به چاپ رسیده اس��ت ،در پاسخ به این
پرس��ش که چقدر با فیلمسازان مستقل
سینمای ایران آش��نایی دارد ،میگوید« :

سينما و ادبيات منتشر شد

در دهه  90و اوایل قرن بیستم فیلمهایی
ک��ه از ای��ران ب��ه دس��ت ما میرس��د،
طرفداره��ای خانگ��ی زیادی داش��ت.
منتقدانی بودند که تالش میکردند توجه
دیگران را به آن فیلمها جلب کنند .همین
قضیه درباره فیلمهای
چین و ژاپن هم صادق
بود .با توجه به روابط
سیاسی پیچید های که
بی��ن ای��ران و آمریکا
برق��رار ب��ود ب��رای
م��ردم آمری��کا خیلی
هیجانانگی��ز و البت��ه

مهم بود که مردم ایران را در موقعیتهای
غیرسیاس��ی ،مخصوص��ا در ش��رایط
فرهنگیش��ان ببینند ،موقعیتهایی که
به آنها این ام��کان را میداد که به راحتی
تش��خیص دهند که م��ردم جامعه ایران
واقعا چگونه هس��تند.
وقت��ی انق�لاب رخ
داد م��ن در مدرس��ه
هن��ر بوس��تون درس
میخواندم و دوستان
ایرانی زیادی داش��تم.
وقت��ی هم به مدرس��ه
فیلمس��ازی دانشگاه

نیوی��ورک در پرچس رفتم ب��ا خیلی از
ایرانیان م��راوده داش��تم ».نیمویژهنامه
شماره جدید س��ینما و ادبیات مربوط به
هال هارتل��ی همراه با مطال��ب خواندنی
دیگری اس��ت که امکان ش��ناخت بیشتر
او و س��ینمایش را فراهم میکن��د .اما در
بخ��ش ادبیات ای��ن مجل��ه گفتوگوی
قاس��م هاش��مینژاد درباره ترجمه کتاب
«خوابگران» ریموند چندلر از بخشهای
قابلتامل است .گفتوگو با حسین سناپور
درباره رم��ان «دود» نی��ز از جذابیتهای
خاص خودش برخوردار است .در بخش
تئاتر هم باید به میزگرد چالشهای امروز
تئاتر ایران با حض��ور فرهاد مهندسپور،
رضا سرور و اصغر دشتی اشاره کرد.

گ��روه ادب و هن��ر | در کن��ار اکران
نوروزی سینماها امسال میتوان
تماش��ای چن��د فیلم کوت��اه را
پیش��نهاد داد که قرار است از 29
اسفند در سینماهای گروه هنر و
تجربه به نمایش درآیند« .کات»
رضا جمالی بیتردید گزینه قابل
تاملی است که با توجه به کارنامه
کارگردان��ش میتوان ب��ا خیال
راحت آن را برای تماش��ا در ایام
نوروز پیشنهاد داد.
رضا جمال��ی تاکن��ون  14فیلم
کوتاه س��اخته اس��ت و با همین
تع��داد فیلم  14حض��ور جهانی
و  120جش��نواره ملی را تجربه
کرده اس��ت که موفق به کس��ب
بی��ش از  60جای��زه مل��ی و
بینالمللی ش��ده اس��ت« .کات»
فیلم ش��وخ و خالقانهای اس��ت
درباره فیلمس��ازی که قصد دارد
نازایی زنان روستایشان در 20
سال پیش را در قالب مستندی به
تصویر بکشد .فیلم با مشکالتی
در روند تولید روبهرو میش��ود
و در آخ��ر تماش��اگرش را ب��ا
رضایت خاطر از س��الن س��ینما
بدرقه میکند .رضا جمالی پیش
از هر چیز در این فیلم تالش دارد
تا ش��کل جدیدی در فیلمسازی
را تجرب��ه کند« .ات��اق کنترل» به
کارگردانی رامین قلیبیاتی دیگر
فیل��م کوتاهی اس��ت ک��ه اثری
خوشس��اخت از کار درآم��ده
است.
این فیل��م درب��اره ی��ک مامور
اتاق کنترل مترو اس��ت که برای
انجام کار بانک��ی مجبور به ترک
پست خود میش��ود و تا رسیدن
مسئول ش��یفت بعدی کارمندی
غیرمس��ئول را ب��ه ج��ای خود
میگمارد ،اما زم��ان حضور آن
شخص در اتاق کنترل اتفاقی رخ
میدهد .یک فیلم هم از شاگردان
کارگاه فیلمسازی اصغر فرهادی
به نام «مثل ه��ر روز» به نمایش
درمیآی��د .ای��ن فیل��م منتخب
جش��نواره فیل��م کوت��اه تهران،
جش��ن فیلم کوتاه خانه س��ینما،
تصویر س��ال ،رویش و ...است.
عم��اد خدابخش داس��تان پیک
موتوری یک طباخی را دستمایه
فیلم کوتاهش قرار داده است که
از سر دلس��وزی زنی باردار را به
بیمارستان میرساند ،اما به اشتباه
پدر نوزاد تلقی میشود.
فیل��م کوت��اه «ش��ب امتحان»به
کارگردان��ی و نویس��ندگی علی
ثقفی که در اکران نوروزی گروه
هنر و تجربه به نمایش درمیآید،
درباره ماجراهای ش��ب امتحانی
سه دانشجو است که برای درس
خوان��دن در خانه یک��ی از آنها
جمع میش��وند .اتفاقاتی در این
ش��ب در خانه میافتد که نهتنها
درس خواندن را تحتالش��عاع
قرار میده��د ،بلکه ب��رای آنها
مش��کل ج��دی ایج��اد میکند.
فیلم رگههای��ی از طنز اجتماعی
دارد و در عی��ن تل��خ بودن��ش،
س��رگرمکننده و جذاب اس��ت.
عماد خدابخش نیز ب��ا این فیلم
موفق به دریافت چند جایزه قابل
تامل شده است .پنجمین فیلم نیز
«فردا صبح» به کارگردانی محمد
نجاریان اس��ت .نخستین تجربه
فیلمسازی محمد نجاریان برای
او جایزههایی از جش��نوارههای
مختلف فیل��م کوتاه ب��ه ارمغان
آورده است.

