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فرهنگی

سه پروفسور فرانسوی درباره مهدی سحابی چه گفتند؟

مستندی انتقادی به سیستم آموزش و پرورش ایران طی  3دهه

«مشقامشب» درآمستردام

آفتاب یزد  -سینا معتمدراد :جشــنواه بین المللی فیلم مستند آمستردام
(ایدفا) که از آن به عنوان اسکار فیلمهای مستند نام میبرند هر ساله کانون توجه
کارگردانان ایرانی ست ،امسال نیز در سی و چهارمین دوره از این جشنواره از 26
آبان تا  7آذر چهار نماینده از ایران با  39فیلم مستند دیگر از سراسر دنیا به رقابت
پرداختند.
بی شــک دلیل حضور پررنگ
مستندسازان ایرانی در جشنواره
ایدفــا را میتوان اینگونه ارزیابی
کرد که ماهیت و نفس مســتند
سازی عاری از هرگونه مبالغه با
نگاهی واقع بینانه و بدور از حاشیه
اســت .گرچه مستندسازی در
مقایســه با فیلمســازی کمتر
مورد توجه عمــوم جامعه قرار
میگیــرد امــا این ســبک از
فیلمسازی همیشه با مخاطبان
ویژه خود همراه است و نقش و
اهمیت جشنواره معتبری چون
ایدفا بر اهمیت این موضوع نیز
میافزاید.
آنچه دست کارگردانان ایرانی را در ساخت مستند باز نگه میدارد و یا به عبارتی
این امر را تسهیل میکند این است که مستندسازان در اینگونه فیلمها بصورت
روان و شفافتر میتوانند پیام و رسالت خود را بیان کنند.

میماند تکالیف درسی خود را انجام دهند و والدین آنها اغلب به مدرسه و تکالیف
درسیشــان بیاهمیت بودند چرا که دغدغه نیازهای زندگی از اهمیت بیشتری
تا تحصیل فرزندانشــان برخوردار بود .برخی از این دانش آموزان در مدرســه از
شدت خستگی در کالس درس به خواب میرفتند .در مقابل دانش آموزانی که
خانواده آنها از سطح رفاه باالیی
برخوردار بودند نگاه متفاوتی به
زندگی و آینده داشتند .در واقع
آنها هیچ دغدغــه و کمبودی
نداشتند و خانواده از آنها حمایت
کامل به عمل میآورد.
بعــد از اولین اکــران فیلم در
آمستردام دو کارگردان جوان از
تالش بیوقفه  3ساله در ساخت
این فیلم به گفتگو پرداختند و
هدف ســاخت این مستند را
ارزیابی سیستم آموزشی ایران
بعــد از  3دهه عنوان کردند .به
گفته مهران نعمت اللهی مدرسه
و جامعه امروز به شــدت تغییر
کرده است و شکاف بین فقیر و غنی بسیار گستردهتر شده است و این در مدارس
آشکارا مشاهده میشود .والدینی که بسیاری از آنها بیسواد هستند نمیتوانند به
فرزندان خود کمک کنند یا در غیر این صورت آنقدر مشــغول کار خود هستند
که نمیتوانند بر تکالیف خانه نظارت کنند .هرگونه احساس عالقه یا راهنمایی
وجود ندارد.

در اولین شب اکران از مستند «مشق امشب» در جشنواره ایدفا مخاطب متوجه
میشــود هدف و کاراکتر اصلی در فیلم «کودکان مدرسه» هستند ،موضوعی
که فیلمســاز شناخته شده ایرانی عباس کیارستمی از آن به عنوان عامل اصلی
نقش آفرینی در فیلمســازی خود استفاده میکرده است 30 .سال پیش عباس
کیارســتمی کارگردان و عکاس ایرانی که جایزه نخل طالی جشــنواره کن در
سال  1997را در کارنامه خود دارد ،فیلمی انتقادی بر اساس یک پژوهش درباره
تکلیف شب بچهها میسازد .اکنون با گذشت سی سال دو کارگردان جوان اشکان
نجاتی و مهران نعمت اللهی با الهام گرفتن از مستند «مشق شب» ساخته عباس
کیارستمی ،با رویکردی مشابه و از زبان خود دانش آموزان به طرح این موضوع
میپردازد .بیدانشی و کم حوصلگی والدین و بیاطالعی آنان از روشهای نوین
تدریس و سیاستهای آموزشی در مدارس ،اختالف طبقاتی در جامعه کودکان را
دچار مشکالت فراوان میکند .کارگردان با طرح سوال از کودکان در مدرسهای که
در آن درس میخوانند با پاسخهای متفاوت و حیرت انگیز مواجه میشود .به گفته
اشکان نجاتی سه مدرسه در شهر تهران مورد پژوهش در این فیلم قرار گرفتند که
یک مدرسه در نقطه مرفه نشین شهر و دو مدرسه در منطقه فقیرنشین واقع شده
بود .دانش آموزان بصورت کامال طبیعی جلو دوربین قرار گرفتند و با پاسخهای
فیا لبداهه به یک به یک پرسشها از اهمیت مدرسه ،تکلیفهای درسی ،کار و
آینده پاسخ دادند.
پاســخ پرسشهای دانش آموزانی که مدرســه آنها در منطقه فقیر نشین بود
بسیار متفاوت با دانش آموزانی بود که در منطقه مرفه نشین درس میخواندند.
اغلب آنها مجبور بودند با سن کمی که داشتند  8ساعت کار کنند و اگر فرصتی

> جایزه برای «چهره پرداز»

> فیلمسازی به سبک کیارستمی

جعفر نجفی کارگردان مستند «چهره پرداز» در دومین حضور خود در جشنواره
مستند ایدفا شگفتی ساز شد .این کارگردان جوان در بخش «منتقدان» جایزه پنج
هزار یورویی این جشنواره را از آن خود نمود .اولین حضور وی در این جشنواره در
سال  2019رقم خورد که وی با مستند «آشو» جایزه بهترین فیلم در ژانر کودک
و نوجوان را با خود به خانه آورد« .چهره پرداز» درواقع روایت یک زوج روستایی
از یک ســطح اجتماعی با جایگاهی برابر اما متفاوت از نظر ایدئولوژیکی است.
میزانس و دکوپاژهای این مستند کامال از دل طبیعت خیره کننده زاگرس برآمده
و در کنار داستان روایت شده از نگاه کارگردان مخاطب را با دید ژئوپلتیکی نیز
همراه میکند .در واقع اهمیت مکان جغرافیایی و قصه ی روایت شده اجتماعی
آن خوراکی ست که بیننده را طی تماشای مستند تغذیه میکند .هیات داوران
این اثر خوش ساخت را اینگونه توصیف نمودند« :فیلمی با تصویری متقاعدکننده
و گیرا از تئاتری به نام ازدواج اســت .پس از دنبال کردن یک زوج در یک ســفر
احساسی سنگین ،ما عمیقاً با آنها ارتباط برقرار میکنیم .با صمیمیت کامل هم
در جنبههای مثبت و هم جنبههای منفی طبیعت انسان ،فیلم فراتر میرود .بافت
محلی آن و تبدیل به داستانی جهانی از پویایی روابط میشود .ما با دنیایی پر از
طنز و سختی روبرو هستیم ،اما در درجه اول با افرادی که کلیشهها را میشکنند
و از سازش سرباز میزنند ».گفتنی است  2مستند دیگر به نمایندگی از ایران در
این جشنواره حضور داشتند.
مستند «تالش میکنم فراموش نکنم» ساخته پگاه آهنگرانی ،مستند «آب ،باد،
خاک ،نان» ساخته مهدی زمانپور کیاسری.

هما خاکپاش به سینما میآید

هما خاکپاش بازیگر سینما و تلویزیون پیرامون
آخرین فعالیتهای خود در عرصه بازیگری گفت:
به تازگی در یک اثر ســینمایی با نام «سوسن
خانوم کوویــد نوزده» حضور پیدا کردم که قرار
بود در جشــنواره فیلم فجر رونمایی شود اما به
دلیل نرســیدن به بخش پس از تولید از حضور
در چهلمین دوره از جشنواره باز ماند و به همین
دلیل برای اکران نوروزی آماده میشود .وی در
همین راستا ادامه داد :در فیلم سینمایی «سوسن
خانوم کووید نوزده» یکی از نقشهای اصلی را
ایفا میکنم ،در این فیلم عالوه بر من نسرین مقانلو و لیال اوتادی نیز حضور
دارند که من کاراکتر مادر لیال اوتادی را بازی میکنم .بازیگر سریال «آرایشگاه
زیبا» وضعیت بازیگــری در دوران کرونا را ناامید کننده خواند و اضافه کرد:

جایزه برای تصویرگران ایرانی

آفتاب یــزد :محمدحســین ماتک و
مجید ذاکری جایزه پنجاهویکمین دوره
قلم طالیی بلگــراد را از آن خود کردند
و آثار شــش تصویرگر کتابهای کانون
پرورش فکری به کاتالوگ شــانزدهمین
دوســاالنه بینالمللی تصویرگری بلگراد
راهیافت .جایزه بزرگ قلم طالیی این دوره به «نیکولینا رادولوویچ» از کشور
صربســتان اختصاص یافت و محمدحسین ماتک تصویرگر کتاب «دوست
بهتره یا کلوچه؟» از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مجید
ذاکری هر دو از ایران و «جوزف پولکا» از کشــور اسلوواکی ،سه برنده جایزه
پنجاهویکمین دوره «قلم طالیی» بلگراد شدند .همچنین سه تصویرگر دیگر
صربستانی جایزه پالک این مسابقه را از آن خود کردند.

خوشبختانه من در دوران کرونا در چند تله فیلم و
یک فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداختم اما به
طور کلی سینما کامال راکد بود ،همین باعث شد
تا بازیگران روزگار بسیار سختی را از لحاظ روحی
و مادی پشت سر بگذارند .به گزارش میزان ،وی
درباره فعالیت در دوران کرونا به عنوان یک بازیگر
اضافه کرد :طبیعتا کرونا کار را بسیار سخت کرده
است ،مخصوصا برای ما بازیگران که جلوی دوربین
ماسک نمیزنیم همه چیز خطرناکتر است ،منتها
من سعی کردم در کارهای کم ریسک بازی کنم،
به عنوان مثال دو تله فیلم بازی کردم که هر کدام در مناطق روستایی و دور
بود ،مناطفی که خبر چندانی از کرونا در آنها نبود و خوشبختانه من هم بیمار
نشدم.

«مانستر» در «شهرزاد»  
نمایش «مانستر» به کارگردانی کورش
شاهونه و تهیه کنندگی سجاد افشاریان
از  ۱۴آذر در تئاتر شــهرزاد روی صحنه
میرود .این نمایش تحسین شده از نگاه
منتقدان و مخاطبان در سال  ۹۸به دلیل
تعطیلیهای عمومی شــرایط کرونا در
نیمه راه به اجراهایش پایان داد و حاال با توجه به بهبود وضعیت عمومی و
واکسیناسیون گسترده از  ۱۴آذرماه  ۱۴۰۰بار دیگر در پردیس تئاتر شهرزاد
اجرا میشود .ابراهیم نائیج ،علی حسین زاده ،علیرضا کرمی و ریحانه رضی در
این نمایش ایفای نقش میکنند .به گزارش صبا« ،مانستر» بر پایه پژوهشی
پیرامون بیماری اسکیزوفرنی براســاس طرحی از کوروش شاهونه توسط
حمیدرضا اسدزاده و کورش شاهونه نوشته شده است.

اکران «گربه سیاه» به تعویق افتاد

در حالی که قرار بود فیلم «گربه سیاه» به تهیه کنندگی بهرام
رادان از روز گذشــته دهم آذر ماه اکران شود ،فروش بلیت
این فیلم در سایتهای بلیت فروشی انجام نشد .پیگیریها
حاکی از این است که از سوی وزارت ارشاد خواسته شده تا
فیلم دوباره دیده شــود و احتماالً این ماجرا به حاشیههای
اخیر شورای پروانه نمایش و اظهارات نایب رئیس کمیسیون
فرهنگی مجلس که یکی از اعضای شورای پروانه نمایش نیز
هست ،بیارتباط نباشد .همچنین شامگاه سه شنبه بهرام
رادان در مراسمی که به بهانه اکران این فیلم ترتیب داده بود از شروع نشدن اکران
این فیلم از روز دهم آذرماه خبر داد .اما روابط عمومی سازمان سینمایی به نقل از
مدیرکلدفترنظارتبرعرضهونمایشفیلمنوشت:تعویقدراکرانفیلمهابهدلیل
تصمیم شورای صنفی نمایش است و هیچ فیلمی توقیف نشده است .محمدرضا

فرجی در خصوص به تعویق افتادن اکران فیلمها در این هفته
با تکذیب اخباری مبنی بر توقیف فیلمها اعالم کرد؛ پیرو
بررسیهایی که شورای صنفی نمایش برای فیلمهایی که
در نوبت اکران انجام داد و بنا به درخواســت پخش کننده
فیلم « گربه سیاه» اکران این فیلم به مدت دو هفته و سایر
فیلمها به مدت یک هفته به تاخیر افتاد .محمد رضا فرجی
ادامهداد:خوشبختانه،اکرانفیلمهاطیهفتههایاخیرباعث
رونق مجدد سینماهای کشور شد و شورای صنفی نمایش
به منظور حمایت از دیگر فیلمهای در حال اکران تصمیم گرفت ،اکران فیلمهای
جدید به تعویق بیافتد .به گزارش ایسنا ،وی تصریح کرد :هیچ فیلم اعالم شده از
سویشورایصنفینمایشتوقیفنشدهاست،فقطبنابهدرخواستصاحبانفیلم
و تشخیص شورای صنفی نمایش ،اکران آنها با تاخیر همراه شده است.

مجید مجیدی در ترکیه

مجید مجیدی کارگردان ســینمای ایران به عنوان مهمان ویژه در «جشــنواره
بینالمللی فیلم کوتاه دوستی هالل احمر» ترکیه حضور خواهد یافت .مجیدی
در چارچوب این جشــنواره در برنامهای تحت عنوان «کالس اســتادی» که در
چهارم دســامبر برابر با  ۱۳آذرماه در سالن سینمای «اطلس  »۱۹۴۸استانبول
برگزار میشود ،با دوستداران سینما گرد هم خواهد آمد .در این راستا فیلمهای
«بچههای آسمان» و «بچههای خورشید» به کارگردانی مجیدی ساعت ۱۹:۳۰

به وقت محلی در سوم دسامبر اکران میشود .مجیدی با فیلمهای خود از جمله
«بچههای آسمان»« ،رنگ خدا» و «باران» در مدت کوتاه در جهان سینما مشهور
شد .چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه دوستی هالل احمر با حمایت خانه
سینمای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و شرکت فیلمسازی بالکن از  ۲تا ۵
دسامبر برابر با  ۱۱تا  ۱۴آذرماه در استانبول برگزار میشود .به گزارش مهر ،در این
جشنواره  ۴۴۸فیلم از  ۵۰کشور برای شرکت در این جشنواره خواست دادهاند.
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راه یافتن به اندیشه هنرمند
آفتاب یزد -گرو فرهنگی :سه پروفسور دانشگاههای «پاریس  »۸و «لیموژ
فرانســه» به صورت آنالین در سومین نشست تخصصی نمایشگاه مروری بر
آثار مهدی ســحابی با عنوان «نشان ه  -معناشناسی» حضور یافته و به تحلیل
بنمایه نقاشیهای مهدی سحابی پرداختند .این نشست که به صورت ترجمه
هم زمان پیش رفت ،سهشنبه
نهم آذرمــاه در کتابخانه موزه
هنرهــای معاصر تهــران به
صورت حضــوری و آنالین و
با دبیری حمیدرضا شــعیری،
دکترای نشانه-معناشناســی،
اســتاد تمام دانشــگاه تربیت
مدرس برگزار شد.
> «هنری شدگی»
آثار سحابی

بخــش نخســت نشســت با
عنوان «ویژگی معماگونه آثار
سلســلهوار مهدی سحابی -
شناســی تاثیر هنر» با
نشانه
ِ
سخنرانی پروفسور «ژک فونتنی» ،نشانهشناس ،استاد تمام بازنشسته دانشگاه
«لیموژ فرانسه» آغاز شد« .ژَک فونتنی» گفت :از نقطه نظ ِر نشانه-معناشناسی،
هنر یکی از آثار تولید معناست :احساس و هیجانات هنری و ادراک آن واقعهای
زیبایی شناختی ،احساسی و شناختی است که در تمام آثار هنری وجود دارند.
این تأثیر و تولید معنا در آثار هنری نتیجۀ روندی اســت که اگر بازسازیاش
کنیم ،نا ِم آن را میتوان «هنری شــدگی» نامید .برای این منظور میبایست
از ابژه (اثر) گذر کرده تا به بیان روند هنریشــدگی برســیم .یک اثر نقاشی
منحصر و محدود به تصاویر نیســت :بلکه یک ابژه ی نشانه شناختی متشکل
از ابعاد گوناگون و چند الیه اســت(:روند ،حامــل ،ماده ،انرژی ،و هر آنچه که
وجه وجودی اثر را در بطن فرهنگ و اجتماع میســنجد) .او افزود :آنچه که
گفتیم دقیقا در مورد آثار مهدی سحابی صدق میکند .یک اثر مهدی سحابی
همواره یک سِ ری (اثر سلســله وار) است ،یعنی همان شیوهای که او یک اثر
هنری را خلق میکند .در این راستا ما سه خصوصیت مجموعه نقاشیهای او
را مشاهده میکنیم:
بیان بیناتصویری کاربردی.
یک :تنشهای ویژه «تصویر سازی جدید و نو» و ِ
دو :توجه سحابی به مولفه همگنی و ناهمگنی نشانههای تصویری در آثار.
سه :الیههای متعدد تصویری و کنشگرایانه آثار سحابی و پویایی این هنرمند
در امر تخیل.
> چهره در آثار سحابی

در بخش دوم پروفســور « ُدنی برتران» ،نشانهشــناس ،استاد تمام بازنشسته
دانشــگاه «پاریس  »۸با عنــوان «چهره و چهرهبودگی  -اســتعارهای مداوم
نزد مهدی ســحابی» ســخنرانی کردُ « .دنی برتران» گفت :چهره همه جا در
آثار ســحابی از گسترهای بسیار برخوردار است .گاهی به صورت مستقیم و از
روبرو دیده میشود ،اینگونه چهره را در مجموعههایی چون «چهرهنگاریها»،
«هخامنشیها»« ،فیگورها» و «عکاسی مستند» میبینیم .گاهی نیز چهره در
آثار وی غیرمســتقیم و از جهاتی به غیر از روبرو نشــان داده میشود ،چنین

چهرههایی در مجموعههایی چون «دیوارنگارهها»« ،توتِمها»« ،ماشــینهای
پازلی» و «ماشینهای قراضه» دیده میشود .در این چهار مجموعه چهرهپردازی
به صورتی محو ،مخدوش و صوری تغییر یافته و خود را مینمایاند .چهرهبودگی
بین دو تصویرســازی فیگورالیته و فیگوراتیویته ،موتیفی است در عرض آثار
کــه دلمشــغولی مرکزی و
اساســی ســحابی را تشکیل
میدهد .او تاکید کرد :هر یک
از این نمودهــای چهرهها در
آثار سحابی خاستگاه فرهنگی
و اجتماعــی دارد و میتــوان
بــا تحلیــل ایــن چهرهها از
محوشدهها تا مخدوش شدهها
به اندیشه او راه یافت.

در بخش پایانی این نشســت
پروفسور «ایوان دارو هریس»،
نشانهشناس ،روانکاو و استاد
تمام بازنشسته دانشگاه «لیموژ» درباره «خارج از گونه بودن» ،مفهوم سازنده
عنصری ثابت در خوانش اثر نقاشی  -تحلیل مجموعه «ماشینهای قراضه»
مهدی ســحابی ســخنرانی کرد« .ایوان دارو هاریس» گفت :در یک نقاشی
یافتــن زوایای دید خارج از گونه بودن (اینکه اثر به هیچ ژانری تعلق ندارد)،
روشهای ترکیببندی آن بر اســاس بازنمایی روابط نشانهشــناختی از نظر
روششناســی ،میتواند بر پایه معیارهای کامال صوری ،مبتنی بر اســتخراج
روابط در بطن متن و ریخت شناســی آن باشــد و نه لزوما مفهومی .در واقع
مفاهیم صوری میتوانند حامل معنا گردند و با تفسیر معناساز شوند و بدین
ترتیب اطمینان بدهند که تفســیر عمدتا و به طور ســاده ســاخت ذهنی و
سوبژکتیو مشاهدهگر اثر هنری نیست .او افزود :مجموعۀ «ماشینهای قراضه»
مهدی سحابی بدون آن که از نظر گونهشناسی ،فیگوراتیو محسوب شوند ،در
عین حال به مکتب نقاشی انتزاعی نیز تعلق کامل ندارند .این مجموعه شامل
برخی اِل ِمانهای نقاشــی فیگوراتیو است که میتوانیم به عنوان قسمتهای
مختلف وسیله نقلیهای همانند اتومبیل تشخیص دهیم .او خاطر نشان کرد:
بنابراین در خوانش این مجموعه ،با توجه به اینکه به هیچ ژانری تعلق ندارد،
مفهــوم «خارج از گونه بودن» دیدن یک چیز دیگر را هم برای منتقد فراهم
میکند و آن این اســت که با نشان دادن پیکربندی غیرمحتمل مکانی ،که
ن را تشخیص
مرکز معناهای وابســته به متن است و چشم در لحظه و فورا آ 
میدهد ،پیش از آنکه حامل معناهای تفسیر گونه گردد.
نمایشگاه مروری بر آثار مهدی سحابی با کیوریتوری مژده طباطبایی ،به همت
گالــری مژده با همکاری بنیاد مهدی ســحابی و موزه هنرهای معاصر تهران
برگزار شده است .در این نمایشگاه  ۱۲۶اثر از مهدی سحابی بر دیوارهای سه
گالری موزه هنرهای معاصر تهران نشســته و بخش ادبی در رمپ ورودی به
مخاطبان خوش آمد میگوید .دو کتاب مروری بر آثار مهدی ســحابی شامل
 ۳۱۰اثر و تکاپــوی واژه ،مجموعه مقاالت درباره نگاه تصویری و ادبی مهدی
سحابی هم زمان با این نمایشگاه منتشر شده است .این نمایشگاه تا  ۲۸آذرماه
پذیرای هنردوستان است.
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