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نگاهی به فعالیت کارگردانان در پروسه فیلمسازی در سینمای ایران

موفقیت در گیشه ،موفقیت در جشنواره

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :سینمای ایران در طول سالهای
بســیاری که از عمرش میگذرد فیلمهای متعددی را توســط
کارگردانان مختلف تولید کرده است؛ فیلمهایی که برخی از آنها در
حد معمولی بودند و بعضی هایشان درجه کیفی و کمی شان به
لحاظ قصهگویی و بازی بازیگران و همچنین فیلمبرداری ،تدوین
و مونتــاژ از معمولی هم پایینتر بود و طبیعتاً برخی فیلمها هم
بودهاند که بسیار خوب ســاخته و پرداخته شده و از هر لحاظی
جزو برترینهای سینمای ایران محسوب میشدند ،فیلمهایی که
اغلب توانســتهاند نام کارگردانان و حتی بعضی از بازیگران خود
را بُلد کنند تا حدی که این افراد هم در ســطح کشــور و هم در
خارج از مرزهای ســرزمینمان به افراد مشهور و محبوبی تبدیل
شده اند .هنرمندانی مانند عباس کیارستمی ،علی حاتمی ،داریوش
مهرجویی ،اصغر فرهادی ،شهاب حسینی ،نوید محمدزاده ،بهرام
بیضایی ،ناصر تقوایی و ...که در زمان و مکان مناســب در صنعت
فیلمســازی و بازیگری تمام تالش خود را به کار گرفته و اثری را
هم برای سینمای ایران و هم برای سینمای جهان تولید کرده و
به یادگار گذاشتند .اما آنچه در این میان واضح است اینکه برخی
از همین فیلمها و فیلمهایی که بیشتر درباره آنان سخن گفتیم به
مذاق عدهای خوش نمیآید و قول معروف به دلشان نمینشیند،
به صورتی که وقتی با آنها درباره اینگونه فیلمها سخن میگویی آن ذوق و شوقی
را که بقیه نســبت به این فیلمها نشان میدهند از خود بروز نداده و انگار دارند
از یک فیلم معمولی سخن میگویند .پرواضح است که این دیدگاه بیش از آنکه
مربوط به فیلم مورد نظر باشد مرتبط با شیوه فیلمسازی و بازیگری هنرمدانی
است که در آن فیلم نقش داشته اند .به صورتی که اگر آن کارگردان یا بازیگر هر
فیلم دیگری را هم تولید میکرد باز هم این افراد همین دیدگاه را نسبت به آثار
دیگر این هنرمندان داشتند .اما در نگاه کلی اگر بخواهیم بررسی کنیم ،میبینیم
که اغلب آثاری که در جامعه داخلی و خارجی مورد پسند و اقبال مخاطبان قرار
میگیرند فیلمهای خوب و ارزشمندی هستند که ارزشمندی شان بیانگر این
است که کارگردان یا بازیگر مورد نظر که در تهیه و تولید آن فیلم نقش داشته
از توانمندی زیادی برخوردار بوده است ،به نحوی که اگر فیلمهای دیگرشان را
هم مورد ارزیابی قرار بدهیم ،میبینیم که کارنامه هنری آنها سرشار از فیلمهای
موفق و مورد استقبال قرار گرفته توسط مخاطبان ایرانی و خارجی بوده است.
این موضوع البته فقط مختص ســینمای ایران نیســت و شامل هنر هفتم در
کشورهای دیگر هم میشود ،به صورتی که برای مثال کارگردانان یا بازیگرانی
مانند مارتین اسکورسیزی ،کریستوفر نوالن ،کوئنتین تارانتینو ،آلخاندرو ایناریتو،
رابرت دنیرو ،مارلون براندو ،لئوناردو دیکاپریو ،جانی دپ ،انجلینا جولی ،برد پیت،
نیکول کیدمن و ...نیز در سطح دنیا عالقه مندان بسیار زیادی دارند که هنگامی
که مطلع میشوند کارگردان یا بازیگر مورد عالقه شان فیلم جدیدی را ساخته
یا در اثر جدیدی بازی کرده ،در زمان اکران فیلم سر از پا نمیشناسند و منتظر
میمانــد که فیلم جدید را ببینند و این انتظار گاهی حتی اندازهاش آنقدر زیاد
است که دوستداران این هنرمندان تا زمان اکران فیلم مورد نظر صبر نمیکنند
و به قول معروف آثار مورد نظر را از فضای مجازی دانلود کرده و آن را به تماشا
مینشیند .با این تفاسیر میتوان دریافت آنچه تاکنون در این گزارش بیان شد
ما را با یک حقیقت مهم و تاثیرگذار روبرو میکند ،این که در عرصه هنر هفتم
تمام تالشی که صورت میگیرد به خاطر و برای مخاطب است .اگر کارگردانی
پشــت دوربین میرود و اگر بازیگری مقابل دوربین قرار میگیرد و از همکاری
این دو نفر و اعضای دیگر گروه بازیگری و فیلمبرداری ،فیلم سینمایی جدیدی
ساخته میشود به خاطر این است که مخاطب به تماشای آن بنشیند تا از این
رهگذر هم نیازهای فرهنگیاش با تماشــای فیلمهای موردنظر رفع شود و هم
کارگردان و بازیگر و تیم سازنده و تولیدکننده آن فیلم سینمایی بتوانند از کنار
این تعامل و همکاری برای خود درآمدی را کسب کنند .پرواضح است که در این
میان سینما به عنوان یک عنصر مستقل نیز منفعت خاص خود را خواهد برد.
با این تفسیر هرچه فیلمها بیشتر مورد عالقه و استقبال تماشاچیان قرار بگیرد،
اندازه این منفعت هم برای مخاطب هم برای کارگردان و بازیگر و هم برای سینما
بیشتر خواهد بود.
همانطور که واقف هستید سینما به خاطر ویژگیهای خاصی که دارد تنها محدود
به مرزهای یک ســرزمین نمیشــود و این یعنی فقط مخاطب داخلی ندارد و
هنگامی که یک فیلم ســاخته میشود نمیتوان و نباید انتظار داشت که تنها
مخاطب داخلی از آن استقبال کند و خواهان و خواستار تماشایش باشد خصوصاً
در این شرایط که خبر ساخت هر اثر هنری خاصه در حوزه سینما در کمتر از
کسری از ثانیه به تمام جهان مخابره میشود ،خواه کارگردان این فیلم استیون
اســپیلبرگ باشــد یا مجید مجیدی .در هر دو صورت آنچه اتفاق میافتد این
اســت که دنیا در کمترین زمان ممکن از ساخت فیلم سینمایی جدید مطلع
خواهد شد و این اطالع یافتن بیشک شاخکهای طرفداران بیشمار کارگردانان
مختلــف را به حرکت در خواهــد آورد تا بفهمند اثر جدید هنری که در حوزه
هنر هفتم ساخته شده چه زمانی رنگ پرده را به خود خواهد دید تا عزم جزم
کنند و خود را برای تماشــای آن فیلم آماده نمایند .در این حین و بین برخی
از موارد نیز به شناخته شدن بیشترین فیلمهای جدید کمک میکنند و شرایط
معرفی آنها را به جهانیان مهیا مینمایند .یکی از این موارد جشنوارههای مختلفی
هستند که هر از چندگاهی در کشورهای گوناگون برپا میشوند و این امکان را
برای کارگردانان و بازیگرانی که آثار جدیدی را تولید کردهاند فراهم میآورند که
محصول جدید هنری خود را برای اولین بار در چنین فستیوالهایی به نمایش
بگذارنــد و اینگونه به قول معروف از فیلم جدید خود رونمایی نمایند .حســن
اینگونه جشنوارهها جدا از معرفی فیلمهای مورد نظر به عرصههای مختلف جهان

سال  ۲۰۲۰برخالف شکل نوشتاری زیبا و شیکش سال خوشایندی برای دنیا
نبود سالی که تماما در حول و والی بیماری مرگبار کرونا به آخرین روزهایش
رســیده است .طبعا ســینمای جهان نیز از این سختیها بیبهره نبوده است؛
در کنار تعطیلی اغلب سینماها در اکثر ایام سال و تعطیلی بیشتر جشنوارهها
و همینطور لغو اکران بســیاری از فیلمهــای مطرح دنیا ،این صنعت به مانند
سالهای گذشته عدهای از بزرگان خود را نیز در این دوران از دست داد ،در میان
هنرمندانی که از گردنه دشوار سال  ۲۰۲۰عبور نکردند ،بعضی هایشان همچون
کرک داگالس و اولیویا دی هاویلند آنقدر زندگی کرده بودند که به نظر میرسید
دیگر راه غلبه بر مرگ را پیدا کرده اند! در اینجا فهرستوار درگذشتههای امسال
را مرور کرده ایم؛ از «شان کانری»« ،کرک داگالس» و «انیو موریکونه» بیهمتا
تا «چادویک بوزمن»« ،آلن داویو»« ،کیم کی دوک» و دیگران.
> مشهورترینها:

احتماال «شــان کانری» ستاره اسکاتلندی سینمای جهان و اولین جیمز باند
سینما ،مشــهورترین شخصیت هنری درگذشته ســال  ۲۰۲۰باشد ،کانری
 ۳۱اکتبر امســال در نود ســالگی از دنیا رفت ،البته خبــر مرگ این بازیگر
عقل مرد خوش سیمای
نامدار چندان شوکهکننده نبود مدتها شایعات زوال ِ
سینما وجود داشت« .شان کانری» بیشتر به واسطه حضور در چند سری اول
فیلمهای جیمز باند که از قضا بهترینهای این فرنشایز سینمایی نیز هستند
شــناخته میشد او دوره میانسالی پرباری هم داشت بازی در «نام گل سرخ»،
«مردی که دلش میخواست سلطان شــود» و «تسخیرناپذیران» نمونههای
درخشان نقش آفرینیهای کانری در سینمای غیرجیمزباندی است.
دیگر ستاره مشهور درگذشته ســال « ۲۰۲۰کرک داگالس» بود خودش که
میگفت از جنگ جهانی دوم ،سقوط بالگرد ،یک سکته و دو عمل زانو جان سالم
به در برده است با این حال در  ۱۰۳سالگی قبل از آنکه دنیا به طور جدی درگیر
کرونا شــود از دنیا رفت« .کرک داگالس» این روزها بیشتر برای شاهکارهای
«اسپارتاکوس» و «راههای افتخار» هر دو ساخته کوبریک به یاد آورده میشود

آن اســت که این آثار میتوانند در کنار حضور در این فستیوال ها ،جوایزی را
نیز در بخشهای مختلفی از آن خود نمایند .مســلماً هر چه تعداد این جوایز
بیشــتر باشــد آن فیلمها هم به لحاظ اشتیاق به تماشایشان در عرصه جهانی
میتوانند مخاطبان بیشتری را برای خود جمعآوری کنند و هم امکان حضور در
جشنوارههای دیگر را برای خودشان فراهم نمایند .اما در این میان یک موضوع
بسیار مهم وجود دارد ،آنهم نوع برخوردهایی است که با حضور فیلمهای مختلف
در چنین جشــنوارههایی میشود .البته شاید چنین برخوردهایی در سینمای
کشورهای دیگر هم صورت بگیرد ،اما به این دلیل که ما موضوع بحث ما در این
گزارش پیرامون سینمای ایران و حضور آثار این سینما در جشنوارههای جهانی
است به بررســی این دیدگاهها و برخوردها درباره این موضوع میپردازیم .اگر
خاطرتان باشد چندی پیش گزارشی را در صفحه فرهنگی منتشر کردیم که در
آن به بررسی اظهارات یکی از فعاالن حوزه تولید آثار تصویری پرداخته بودیم.
در آن گزارش فاکتورها و المانهایی را مطرح کردیم که نشــان میداد علیرغم
برخی از اظهارنظرها سینمای ایران به شدت به حضور در جشنوارههای مختلف
نیاز دارد ،چرا که این جشنوارهها میتوانند در معرفی هرچه بهتر سینمای ایران
به دنیا بسیار موثر باشد .در ادامه این گزارش به بیان دو اظهارنظر دیگر دو فعال
تولید و ارائه آثار تصویری در حوزه ســینما میپردازیم تا دریابیم آنچه را که در
گزارش پیشــین از سخنان آن فعال فرهنگی به نقد و بررسی نشسته بودیم تا
چه اندازه با نظر ســایر همکارانش همخوانی دارد و احیانا چقدر فاصله .پس از
آن بــه تحلیل درباره این موضوع میپردازیم که اگر ســینمای ایران حضور در
جشنوارههای جهانی را برای همیشه کنار بگذارد و فقط به مخاطب ایرانی بچسبد
چه اتفاقی خواهد افتاد .اما پیش از ذکر اظهارات این دو فعال عرصه رسانههای
تصویری ذکر این نکته را الزم و ضروری میدانیم که عموما در دنیای امروز یکی
از مهمترین اهداف هر ســینماگری از شرکت در جشنوارههای خارجی کسب
جایزه است چرا که همانطور که پیشتر گفتیم در صورت رخ دادن این اتفاق هم
فیلم مورد نظر در عرصه جهانی بیشتر شناخته میشود و هم مخاطب بیشتری
را برای اثر فعلی و آثار بعدی که کارگردان یا بازیگر ایرانی آن را تولید کرده یا در
آن هنرنمایی کردهاند به سمت خود جذب میکند.
> سم خطرناک برای سینمای ایران

چندی پیش کریم امینی کارگردان و بازیگر ســینما طی ســخنانی گفته بود:
«طبیعی اســت که وقتی یک فیلم ساخته شود به صدها جشنواره ارسال شده
و در نهایت توسط یکی از جشنوارهها پذیرفته شود ،اما این حضور هیچ ارزشی
ندارد .آنچه که ارزشمند است جشنوارههایی است که در دنیای سینما تأثیرگذار
هستند و فیلمسازان مهم ما از آنها جشنوارهها جایزه گرفتهاند .متأسفانه اخبار
بسیاری که درباره حضور فیلمهای ایرانی در جشنوارههای مختلف میخوانیم
تنها یک پروپاگاندا برای فیلمساز است و هیچ ارزشی ندارد .جشنوارههای محلی
و دورهمیهای بسیاری هستند که هر سال فیلمهای زیادی را در قالب جشنواره
جهانی نمایش میدهند و هیچ ارزشــی ندارند ».این هنرمند در بخش دیگری
از سخنانش خاطرنشان کرده بود« :متأسفانه شکلگیری بیرویه جشنوارههای
فصلی و بیارزش باعث شــده هر سال فیلمهای بسیاری تنها با هدف دستیابی
به جوایز این جشــنوارهها ساخته شــده و در نتیجه به مطرح شدن فیلمساز و
شکست تهیهکننده منجر میشــود .این جوایز بیارزش نباید به فیلمسازانش
امتیاز بدهد و باید با آگاهی نسبت به این موفقیتها برخورد کرد .متأسفانه در
رسانههای کشور هر روز اخبار بسیاری درباره موفقیت فیلمها در جشنوارههای
مختلف میشــنویم که حتی نام جشنوارهاش را اگر در اینترنت جستجو کنیم
به زحمت میتوانیم نشــانی از آن پیدا کنیم .من فکر میکنم باید جلوی این
افتخارآفرینیهای بیارزش گرفته شود .یک فیلمساز با موفقیتهای بیارزشی
که در جشنوارههای بیارزش کسب کرده صاحب اعتباری در داخل کشور شده
و بازیگران ما که معموالً سواد و دانش شناخت جشنوارهها را ندارند فریب خورده
و با این فیلمســازان همکاری میکنند .بیشتر شدن حضور فیلمهای ایرانی در
جشــنوارههای رده پایین نه تنها افتخاری برای ما ندارد که بســیار مضر است
و مثل یک ســم در ســینمای ما عمل میکند و کمکم شاهد ظهور فیلمهای
شکستخورده بسیاری هستیم که بدون هیچ کیفیتی در جشنوارههای مختلف
جایزه میگیرند ».در اظهارات کارگردان فیلم سینمایی «گربه سیاه» چند نکته

مهم وجود دارد که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم.
 -1چــرا باید برای جشــنوارههای جهانی طبقهبندی خاصی را
مدنظر قرار داد و آنها را به تاثیرگذار و غیرتاثیرگذار تقسیمبندی
کرد که بعد بخواهیم بگوییم حضور در جشنوارههای غیرتاثیرگذار
هیچ ارزشــی ندارد؟ پرسش بعدی آن است که اساسا مالکها و
معیارهایی که مشــخص میکنند یک جشنواره تاثیرگذار است
کدامها هستند تا پس از این کارگردانان دریابند که اگر فستیوالی
که میخواهند در آن حضور پیدا کنند این مالکها را نداشــت
وقت خود را بیهوده هدر ندهند چرا که اگر جایزه بگیرند اساسا
هیچ ارزشی ندارد؟
 -2منظور از جشنوارههای محلی و بومی دقیقا چیست؟ مسلما
وقتی فیلمهای حاضر در یک جشــنواره از مرز وطنی گذشت و
فیلمهای کشورهای دیگر هم در آن حضور یافتند از حوزه بومی
و محلی خارج شده و در زمره جشنوارههای جهانی قرار میگیرد،
حتی اگر تعداد فیلمهای خارجی حاضر در یک جشــنواره فقط
یکی باشد ،آن جشــنواره طبیعتا از شکل بومی و محلی خارج
خواهد شــد .جدا از این موضوع یک جشنواره چگونه میتواند
ب آید در حالیکه آوازه شهرتش به گوش
محلی و بومی به حسا 
فیلمسازان ایرانی و حتما خارجی که تصمیم دارند فیلمشان را به
چنین فستیوالهایی ارسال کنند ،رسیده است؟
 -3آقای کارگردان معتقد اســت حضور فیلمســازان در این جشــنوارههای
محلی باعث میشــود بازیگران گول بخورند و در فیلمهای این فیلمسازان که
از جشــنوارههای بیارزش جوایز بیارزش دریافت کــرده اند ،بازی کنند .این
موضوع اساسا با حضور بازیگران مطرح در فیلمهای کارگردان اولی که در هیچ
جشنوارهای نبودهاند منافات دارد .سخن آقای کارگردان این موضوع را در ذهن
متبادر میکند که کارگردانانی که جایزههای بیارزش دریافت کردهاند به واسطه
ایــن جایزهها میخواهند بازیگران را گول بزنند تا در آثارشــان بازی کنند ،در
حالیکه سینمای ایران هر ساله تعداد قابل توجهی کارگردان فیلم اولی دارد که
هیچ جایزهای نگرفته اند .با این تفسیر آنها چگونه میتوانند بازیگران مطرح را به
حضور در فیلمهایشان ترغیب کنند؟
 -4کریم امینی حضور در چنین جشنوارههایی را مانند سمی خطرناک میداند
کــه در دراز مدت باعث میشــوند فیلمهای ســینمایی در ایران به فیلمهای
شکســت خوردهای تبدیل شوند که کیفیت چندانی ندارند و به خاطر «هیچ»
از جشــنوارههای محلی و بومی جایزه گرفته اند .این اعتقاد ما را با یک پرسش
مهم مواجه میکند؛ اگر چنین عقیدهای درست است در حال حاضر بسیاری از
فیلمهای سینمایی که نمیتوانند در گیشه مخاطب موفق عمل کنند و مخاطب
از آنها استقبال نمیکند ،دلیل شکستشان چیست؟ آنها که در هیچ جشنوارهای
حضور نداشــتهاند و جایزه هم نبردهاند پس چرا کیفیتشــان پایین است و به
فیلمهای شکست خورده در سینما معروفند؟ با این تفسیر به نظر میرسد باید
برای شکســت خوردگی برخی فیلمهای سینمایی اساسا دنبال دالیل دیگری
بگردیم که هیچ ارتباطی با حضور در جشنوارههای معمولی و دریافت جایزههای
بیارزش ندارند.
> موفقیت در فیلمسازی

ابوالفضل جلیلی کارگردان ســینما دومین فردی است که بخشی از اظهاراتش
را برای بررســی در این گزارش انتخاب کرده ایم .این هنرمند کاربلد سینمای
ایران چندی پیش در گفتگویی بیان کرده بود« :در بین فیلمســازان جوان ما
این رویکرد که برای حضور در جشــنواره فیلم بسازند ،بسیار زیاد است .به طور
کل در نســل جوان نسلی به وجود آمده که منظورشان از فیلمسازی موفقیت
در جشنوارهها است .نقطه مقابل این افراد کسانی هستند که برای موفقیت در
گیشــه فیلم میسازند و هر دو گروه که شاید اکثریت سینما را در بر گرفتهاند
هیچ نگاه و رویکرد ملی در فیلمسازیشــان دیده نمیشود و فقط به موفقیت
و نفع شــخصی خودشان فکر میکنند .افرادی که فکر تجاری دارند فقط پول
میخواهند و هیچکدام توجهی به حیثیت ملی ندارد و متأســفانه اهدافشــان
کامال فردی است ».منصفانه اگر بنگریم تا حد زیادی میتوان اظهارات ابوالفضل
جلیلی را پذیرفت .او در سخنانش به المانهای بسیار مهمی اشاره میکند ،اینکه
متاسفانه سینمای ایران و فعالیت در آن به بخشهای مختلفی تقسیمبندی شده؛
عدهای به فکر پول و شهرت هستند و این یعنی کنار گذاشتن مفهوم عمیق هنر
و فرهنگ و فیلمسازی به قصد بازاریابی و کشیدن مخاطب بیشتر به سینما برای
منفعت و سود بیشتر .عدهای دیگر نیز به خاطر حضور در جشنوارههای خارجی
اقدام به تولید فیلمها سینمایی خود میکنند این موضوع را میشود از ثبت نام
فیلمسازان برخی از این فیلمها در جشنوارههای خارجی دریافت در حالیکه ابدا
از حضور فیلم هایشان در جشنوارههای داخلی هیچگونه استقبالی نمیکنند .با
این تفسیر آنچه به نظر میرسد این است که این کارگردانان اساساً فیلمهایی را
تولید میکنند که عالوه بر خوشحال کردن و راضی نگه داشتن مخاطب داخلی
در سینما (و نه در جشنوارههای وطنی) سعی میکنند نیم نگاهی هم به دریافت
جوایز از جشنوارههای خارجی داشته باشند ،شاید به همین دلیل است که برخی
از جشنوارههای خاص مدام فعالیت این فیلمسازها را رصد میکنند تا دریابند
که چه زمانی فیلم جدیدشان را کلید میزنند تا هنوز فیلمبرداری فیلمشان به
پایان نرســیده فرم حضور در آن جشــنوارهها را به دست کارگردان برساند .در
چنین حالتی هم به نظر میرســد آنچه از همه بیشتر مورد ظلم قرار میگیرد
سینما ،مخاطب و خواسته اوست و این یعنی عمال عنصر مهم فرهنگ و هنر به
حاشیه رفته و مسائل دیگری جایش را گرفته اند .اما با تمام این تفاسیر سخن
ابوالفضل جلیلی را نمیتوان به تمام کارگردانان و فیلمسازان سرزمینمان نسبت

سینماگرانی که سال  ۲۰۲۰از دنیا رفتند

وقتی کرونا به جان سینما افتاد

و تا اندازهای آثار مهم دیگرش چون
«از درون گذشــته»« ،نامهای به سه
همسر»« ،یک داستان کارآگاهی»،
«تکخال در حفره»« ،شور زندگی»
و «جــدال در اوکی کــرال» در نظر
عموم کم رنگتر جلوه میکند .گفته
شد «کرک داگالس» پیش از مرگش
تمــام ثروتش را کــه تقریبا معادل
 ۶۱میلیــون دالر بود به امور خیریه
اختصاص داد.
«اولیویا دی هاویلند» هم باید یکی
از مشهورترین ستارههای درگذشته
سال  ۲۰۲۰خواند ،او در روزهای اوج
عصر استودیوی هالیوود یعنی اواخر دهه  ۳۰و دهه  ۴۰با آثار درخشانی چون
«بربادرفته»« ،رابین هود» و «وارثه» درخشیده بود ،دی هاویلند اما از دهه ۵۰
به بعد کمتر در آثار شناخته ظاهر شد و در سال  ۱۹۸۸نیز در  ۷۲سالگی برای
همیشه از دنیای بازیگری خداحافظی کرد .در روز درگذشت «دی هاویلند» اکثر
نشریههای سینمایی دنیا از او به عنوان آخرین بازمانده عصر کالسیک هالیوود و
همینطور آخرین بازمانده شاهکار «بربادرفته» یاد کردند.
>مهمترین:

بی تردید مهمترین چهره درگذشــته سینما در ســال  ۲۰۲۰کسی نبود جز

اسطوره موســیقی فیلم دنیا« ،انیو
موریکونه» آهنگساز بزرگ ایتالیایی.
«موریکونه» را بیشــتر به واســطه
ساخت موسیقی آثار وسترن اسپاگتی
از جمله ســه گانــه دالر و «روزی
روزگاری در غرب» به یاد میآورند با
این حال این موزیسین برجسته ،در
طول هفت دهه فعالیت خود بیش از
 ۵۲۰موسیقی متن برای فیلمهای
دیگــری چــون «نبــرد الجزایر»،
«ایمثلایکاروس»«،هشتنفرتانگیز»،
«ســینما پارادیــزو»« ،ماموریــت
مذهبــی» و «روزی روزگاری در
آمریکا» ساخت .سالها پیش «کوئنتین تارانتینو» در ستایش «موریکونه» او
را یکی از آهنگسازهای محبوب زندگیاش در کنار بهتوون ،موتزارت و شوبرت
قرار داده بود« .موریکونه»  ۶جوالی امسال به علت مشکالت ناشی از شکستگی
استخوان ران خود که در پاییز سال گذشته با آن دست به گریبان بود ،در ۹۱
سالگی درگذشت.
>شوکهکنندهترین:

مرگ «چادویک بوزمن» در  ۴۳سالگی احتماال شوکه کنندهترین خبر درگذشت
سینمایی سال بود ،ستاره «پلنگ سیاه» مارول تا آخرین روزهای حیات ،بیماری
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 lاگر حضور در جشــنوارههای خارجی را نادیده بگیریم و
فقط به فکر مخاطب داخلی باشــیم عمال امکان داشتن پتانسیل
بالقوهای که تاکنون توانســته مخاطبان سینمای مان را در عرصه
جهانی به اندازه قابل توجهی و بلکه فراتر از آن ارتقا بخشد از خود
سلب میکنیم و تنها به مخاطب داخلی که تازه آن هم به صورت
صددرصد سینما دوست و سینما رو نیستند قناعت میکنیم ،جدا از
این برقراری تعامل و همکاری سازنده با فیلمسازان و سینماگران
کشورهای دیگر را از خودمان سلب میکنیم و بدتر از همه اینکه
اعتباری را که تاکنون برای ســینمای ایران در عرصه جهانی به
دســت آوردهایم آرام آرام به ورطه فراموشی سپرده میشود و
امکان تکرار آنها در آینده به صفر مطلق میانجامد.
 lبیاییم قبول کنیم که در حوزه ســینما در دنیا جایگاه بسیار
خوبی داریم ،جایگاهی که قرار گرفتن در آن را مرهون کیفیت
باالی بسیاری از فیلمهای سینمایی مان هستیم که جشنوارههای
گوناگون جهانی را وادار کرده در هر دورهای از برگزاری شان ما
را به عنوان مهمان ویژه و همیشگی خودشان لحاظ نمایند و دقیق ًا
همین حضور باعث شده که آرام آرام جشنوارههای کوچکتر (نه
بومی و محلی) به این نتیجه برســند که اگر بخواهند خود را به
سطح باالی سینمای جهان برسانند باید حتم ًا در لیست فیلمهای
حاضر در جشــنواره شان فیلم یا فیلمهایی از کشور ایران داشته
باشند تا کیفیت جشنواره هایشان به واسطه حضور سینمای ایران
باالتر برود
داد و عنوان کرد که هر کارگردانی که به جشــنوارههای معتبر خارجی دعوت
میشود به فکر دریافت جایزه و مطرح کردن خودش است و اساساً هر فیلمی که
میسازد به هنر و فرهنگ توجه نمیکند .نشان به آن نشان که در همین کشور
خودمان فیلمهای ارزشمندی توســط برخی کارگردانان ساخته شده که جدا
از جوایز متعددی که کســب کردهاند حرفهای عمیــق و قابل تاملی را در دل
داشــته اند .حرفهایی که اگر به آنها توجه جدی بشــود بسیاری از مشکالت
اجتماعی خواهد شد.
>واقعبینانهبنگریم

آنچــه تاکنون در این گزارش دریافتیم این اســت که اظهارات کریم امینی تا
حدی نزدیک ســخنان آن فعال سینمایی است که گزارش بررسی اظهاراتش
را پیشتر در صفحه فرهنگی مطالعه کردید ،سخنانی که خالصه و چکیده آنها
این بود که سینمای ایران اساساً به حضور در جشنوارههای مختلف خارجی در
هر کجای دنیا هیچ نیازی ندارد و خودش میتواند به صورت کامال مســتقل و
بینیاز به تعامالت فرهنگی جهانی به حیات خود ادامه دهد و اگر ناچارا قرار است
سینمای ما در جشنوارههای خارجی حضور داشته باشد این حق باید به جوانان
داده شــود ،در حالیکه در همان گزارش بیان کردیم که بیشتر جوایزی که در
جشنوارههای معتبر خارجی توسط سینمای ایران به دست میآید ،به واسطه
حضور همین جوانان در این فستیوال هاست .از سوی دیگر دریافتیم که سخنان
ابوالفضل جلیلی با اوضاع و احوال ســینمای ایران در شــرایط امروز همخوانی
بیشتری دارد ،ضمن آنکه این کارگردان اصال حضور در جشنوارههای خارجی را
اقدام غیره ارزنده و منفی تلقی نکرده بود ،به صورتی که اگر کارگردانان برخی از
مسائل را در حوزه فیلمسازی رعایت کنند چه بسا که به عقیده جلیلی حضور در
جشنوارههای خارجی بتواند برای سینمای ایران اتفاق بسیار مفیدی هم باشد .اما
در طول این گزارش از تحلیل دیگری نیز سخن گفتیم که مربوط به این میشد
که بررسی کنیم تا دریابیم اگر سینمای ایران حضور در جشنوارههای جهانی را
برای همیشه کنار بگذارد و فقط به مخاطب ایرانی بچسبد چه اتفاقی خواهد افتاد.
 اولین ترکش رخ دادن چنین مســئلهای آن است که ما عمال امکان داشتنپتانسیل بالقوهای که تاکنون توانسته مخاطبان سینمای مان را در عرصه جهانی
به اندازه قابل توجهی و بلکه فراتر از آن ارتقا بخشد از خود سلب میکنیم و تنها
به مخاطب داخلی که تازه آن هم به صورت صددرصد سینما دوست و سینما رو
نیستندقناعتمیکنیم.
 دومیــن ترکش رخ دادن چنین اتفاقی آن اســت که ما بــا این اقدام عمالامکان برقراری تعامل و همکاری سازنده و بده بستانهای فرهنگی و هنری را با
فیلمسازان و سینماگران کشورهای دیگر که طبیعتاً برخی از آنها از سینمای ما
بســیار جلوتر هستند را از خودمان سلب میکنیم و اینگونه آرام آرام شرایط را
برای منزویتر شدن سینمای کشورمان فراهم میآوریم.
 اتفاق شــوم بعدی این است که آن اعتباری را که تاکنون توسط سینماگرانمختلف برای سینمای ایران در عرصه جهانی به دست آمدهاند آرام آرام به ورطه
فراموشی سپرده میشود و امکان تکرار آنها در آینده به صفر مطلق میانجامد.
 اینگونه ســینمای جهان نیز از استفاده و بهره مندی از سینمای منحصر بهفردی مانند سینمای ایران که تاکنون ثابت کرده حرفهای بسیار زیادی برای
گفتن دارد محروم خواهد شد این در حالیست که جوایز متعددی که تاکنون از
فستیوالهای جهانی دریافت کردهایم نشاندهنده این است که حاال دیگر بیش از
آنکه ما به عنوان یک کشور مستقل در عرصه فرهنگ و هنر و در عرصه مخاطب
به سینمای جهان نیاز داشته باشیم این سینمای جهان است که هم در حوزه
فرهنگ و هنر و هم در حوزه مخاطب بسیار به سینمای ما نیاز دارد منصفانه و
منطقــی و به دور از هرگونه حب و بغضی اگر بنگریم درخواهیم یافت جوایزی
که سینماگران ایرانی از جشنوارههای مختلف جهانی کسب میکنند به خاطر
چشم و ابروی زیبای سینماگران ما نیست ،بلکه به خاطر ارزشمند بودن و اعتبار
داشتنی است که سینماگران ما در بخشهای مختلف هنر هفتم در طول سالهای
متمادی آن را با زحمت بسیار به دست آورده اند .بیاییم قبول کنیم که در حوزه
ســینما در دنیا جایگاه بســیار خوبی داریم ،جایگاهی که قرار گرفتن در آن را
مرهون کیفیت باالی بسیاری از فیلمهای سینمایی مان هستیم که جشنوارههای
گوناگون جهانــی را وادار کرده در هر دورهای از برگزاری شــان ما را به عنوان
مهمان ویژه و همیشگی خودشان لحاظ نمایند و دقیقاً همین حضور باعث شده
که آرام آرام جشنوارههای کوچکتر (نه بومی و محلی) به این نتیجه برسند که
اگر بخواهند خود را به سطح باالی سینمای جهان برسانند باید حتماً در لیست
فیلمهای حاضر در جشنواره شان فیلم یا فیلمهایی از کشور ایران داشته باشند تا
کیفیت جشنواره هایشان به واسطه حضور سینمای ایران باالتر برود.
سرطان خود را از رسانهها مخفی کرده بود .او به عنوان یک ستاره سیاهپوست
در روزهای پایانی زندگیاش در حال طی کردن پلههای موفقیت بود« .بوزمن»
امسال با دو فیلم « ۵همخون» و «بلک باتن ما رینی» چشمها را خیره استعداد
بازیگری خود کرده است ،با این حال مرگ ،به ستاره «پلنگ سیاه» امان نداد تا
ثمره تالش هایش را آنگونه که شایسته بود ،ببینید.
> غمانگیزترین:

در طول این یک سال که دنیا با کرونا دست به گربیان است خبر ابتالی بسیاری
از شــخصیتهای مشهور سینمای جهان به این بیماری ،رسانهای شد از «تام
هنکس» و «مل گیبســون» گرفته تا «آمیتاب باچان» و «الن دجنرس» ،اما
بودند سینماگرانی هم که متظاهرانه از ابتالی شان به این ویروس مرگبار سخن
نگفتند و در ســکوت از دنیا رفتند از «آلن داویو» فیلمبردار «ای تی» ساخته
اســپیلبرگ گرفته تا «لوچیا بُسه» بازیگر کهنه کار فیلمهای «آنتونیونی» .با
این حال بیشــک مرگ «کیم کی دوک» کارگردان مطرح کرهای فیلمهای
«بهار،تابستان،پاییز،زمســتان…و بهــار» و «چــوب گلف» در  ۵۹ســالگی
غم انگیزترین خبر کرونایی ســینمای جهان بود« .کیم کی دوک» البته این
سالها در کشور کره جنوبی در تیررس چندین اتهام غیراخالقی قرار داشت ،او
به همین دلیل ترجیح داد این سالها بیشتر وقت خود را در خارج از کره بگذراند.
«کیم کی دوک» که جایزه شیرطالی ونیز و نوعی نگاه کن را در کارنامه داشت
 ۱۱دسامبر امسال در کشــور لتونی از دنیا رفت .به گزارش صبا ،در کنار این
نامهای مشهور البته افراد دیگری هم بودند که جزء درگذشتههای شاخص سال
 ۲۰۲۰به حســاب میآیند که از میان آنها میتوان به «ماکس فون ســیدو»،
«تری جونز»« ،باک هنری»« ،اورســن بین»« ،ماریو دوناتون»« ،لوچیا بُسه»،
«آلن داویو»« ،شرلی نایت»« ،عرفان خان»« ،ریشی کاپور»« ،میشل پیکولی»،
«ایان هولم»« ،جوئل شــوماخر»« ،کلی آزبوری»« ،کارل راینر»« ،آلن پارکر»،
«ییریمنتسل»«،دایاناریگ»«،مایکلچپمن»«،جانلوکاره»و«مایکللونزدل»
اشاره کرد.

