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 ضرر 100 میلیون دالری دیزنی
 با »دنیای عجیب«

»دنیای عجیب« جدیدترین انیمیشــن بلند کمپانی 
دیزنی با ضرری باورنکردنی روبه رو شــده است. به نقل 
از ورایتی، »دنیای عجیب« دیزنی جدیدترین انیمیشن 
این کمپانــی، در تعطیالت ۵ روزه عید شــکرگزاری 
آمریکایی هــا و با نمایــش در ۴ هزار و ۱۷۴ ســالن 
سینما تنها ۱۸.۶ میلیون دالر فروخت و  خیلی کمتر 
از پیش بینــی فروش ۳۰ تــا ۴۰ میلیون دالری ظاهر 
شد.این فروش بدترین تجربه برای دیزنی در افتتاحیه 
یکی از فیلم هایش اســت. »داستان غرب« نیز فروش 
۱۰.۵ میلیــون دالری را در افتتاحیــه خود ثبت کرد، 
اما آن فیلم در دوران کرونا راهی سینماها شد. این در 
حالی اســت که »انکانتو« با فروش ۴۰ میلیون دالری 
و »الیت یــر« با فروش ۵۱ میلیون دالری در تعطیالت 
شکرگزاری کار خود را شروع کردند.به گفته تحلیل گران 
ایــن فیلم حداقل ضرری ۱۰۰ میلیون دالری را تجربه 
خواهد کرد؛ مگر اینکه فروشــش باال برود که با توجه 
به نقدهای متوســط و اســتقبال کم تماشاگران امری 
بعید است. از آنجا که این فیلم با بودجه ۱۸۰ میلیون 
دالری تولید شــده و ده ها میلیون دالر هم هزینه های 
بازاریابــی و توزیع جهانی آن بــوده باید حداقل ۳۶۰ 
میلیون دالر بفروشــد تا ضرر نکند.در حالی که »الیت 
یر« اکران سینمایی اش را با فروش ۲۲۶ میلیون دالری 
در سراسر جهان به پایان برد و »انکانتو« هم در نهایت 
۲۵۶ میلیون دالر فروخت، رسیدن به رقم ۳۶۰ میلیون 
دالری برای انیمیشن جدید دیزنی دست نیافتنی خواهد 
بود.در عین حال این فیلم نمی تواند به فروش خارجی 
هم خیلی امیدوار باشد زیرا تاکنون ۹.۲ میلیون دالر از 
اکران در ۴۳ بازار بین المللی به دست آورده است. مانند 
بیشتر فیلم های هالیوودی، تنش با چین و روسیه که 
۲ بازار بزرگ بین المللی فیلم هستند، بر فروش خارجی 
آن اثــر می گذارد و در عین حال از آنجا که فیلم دارای 
شخصیتی همجنس گراست و ارجاعاتی به این امر دارد، 
دیزنی تصمیم گرفته تــا آن را در بازارهای خاورمیانه، 
اندونزی و مالزی نیز اکران نکند.»دنیای عجیب« اکنون 
جدیدترین تجربه ناموفق دیزنی محســوب می شــود 
کــه مدتی اســت روندی تیره و تــار را طی می کند و 
مدت هاست اســتانداردهای طالیی اش موثر نمی افتد. 
این استودیو در دوران کرونا فیلم های انیمیشن »روح« 
و »لوکا« ســاخته پیکسار را در سرویس آنالین دیزنی 
پالس قــرار داد و برخی از تحلیل گران معتقدند با این 
کار ســهواً برخی از تماشــاگران خود را از سینما دور 
کرده اســت.دان هال »دنیای عجیــب« را کارگردانی 
کرده و فیلم با صداپیشــگی جیــک جیلنهال، دنیس 
کواید، جابوکی یانگ وایــت و گابریل یونیون در قالب 
خانواده ای از کاشــفان افسانه ای ساخته شده است که 
می خواهند سرزمینی مرموز را که در حال از دست دادن 
منبع انرژی حیاتی خود است، نجات دهند.تماشاگران 
نسبت به این فیلم سخت گیرتر از منتقدان بودند و فیلم 
میانگین ۷۳ درصد را از منتقدان »راتن تومیتوز« کسب 
کرده و »پیتر دبروژ« منتقد ورایتی آن را فیلمی درجه 

۲ از دیزنی خوانده است.

 کارگردان اولین نسخه سینمایی 
»کاپیتان آمریکا« درگذشت

آلبرت پایون فیلمســازی که سازنده فیلم هایی چون 
»سایبورگ«، »نمســیس« و کاپیتان آمریکا« بود در 
۶۹ سالگی از دنیا رفت.به نقل از ورایتی، آلبرت پایون 
فیلمساز ژانر اکشن هنگام مرگ ۶۹ سال داشت. این 
کارگردان مدتی بود به ام اس و زوال عقل مبتال شــده 
و همســرش که تهیه آثارش را هم برعهده داشــت، 
به روزرســانی وضعیت او را انجام می داد.پایون بیشتر 
سازنده فیلم هایی با بودجه پایین ویدیویی بود و با به 
کار گرفتن نورپردازی رویایی، ویرانی پساآخرالزمانی و 
اکشن سوررئال در آثارش شناخته می شد.او طرفداران 
مشــتاقی برای فیلم هایش داشــت و در طول ۴ دهه 
فیلمسازی با چهره های مطرح نماد اکشن از جمله ژان 
کلود ون دام، کریستوفر لمبرت، برت رینولدز و بازیگران 
دیگری مانند اســنوپ داگ، چارلی شین، آیس تی، 
لنس هنریکسن، رونی کاکس، کریس کریستوفرسون، 
جیمز کابرن، روتگر هاوئر و دنیس هاپر همکاری کرد.

پایون ســال ۱۹۵۳ در هاوایی متولد شده و از جوانی 
به فیلمســازی روی آورده بود. توشیرو میفونه بازیگر 
نامدار ژاپنی پس از تماشای یکی از فیلم های کوتاهش 
از او دعــوت کرد تا به عنــوان کارآموز در تولید فیلم 
بلند »درســو اوزاال« ســاخته آکیرا کوراساوا در سال 
۱۹۷۵ کار کنــد اما میفونه از پروژه خارج شــد و به 
جای آن، پایون در تولید یکی از سریال های تلویزیونی 
او همکاری کرد و سرپرســتی فیلمبرداری را برعهده 
گرفت.پایون کارش در لس آنجلس را از ســال ۱۹۸۲ 
با حماســه فانتری »شمشیر و جادوگر« آغاز کرد که 
با بودجه ۴ میلیون دالری ســاخته شد و ۴۰ میلیون 
دالر در گیشــه ها فروخت و موفقیت غیرمحتملی را 
رقــم زد.در طول دهه ۱۹۹۰ او بیش از ۲۰ فیلم بلند 
را کارگردانی کرد که مجموعه ۴ قسمتی »نمسیس« 
و »کاپیتان آمریکا« در سال ۱۹۹۰ که اولین اقتباس 
بلند از این فیلم ابرقهرمانــی مارول کامیکس بود، از 
جمله آنها هستند.به گفته همسرش او قبل از تشدید 
بیماری اش دو فیلم ناتمام در دســت تولید داشت که 
امیدوار بود آنها را در قالب سریال تلویزیونی ۶ قسمتی 

تکمیل کند.

»ِدرب« برنده جشنواره سه قاره نانت شد
بالون نقره ای برای هادی محقق

فیلم »ِدرب« به کارگردانی هادی محقق جایزه بالون 
نقره ای جشــنواره ســه قاره نانت را دریافت کرد. به 
نقــل از روابط عمومی فیلــم، »ِدرب« به کارگردانی 
هادی محقق و تهیه کنندگی رضا محقق در ســومین 
حضور جهانی خود در بخش مسابقه بین الملل چهل 
و چهارمین دوره جشــنواره ســه قاره در شهر نانت 
فرانســه برنده جایزه بالون نقره ای فستیوال شد. این 
جایزه شــب ۶ آذرماه در اختتامیــه این رویداد اهدا 
شــد.هیات داوران در بیانیه ای اعــالم کردند: »ما به 
خاطر لطافت و عظمت این افسانه فلسفی که توانسته 
سرسختی شخصیت خود را در قلمرو مجلل و پرخطر 
کوهســتان های ایران آزادانه تجســم بخشد، به این 
فیلم بالون نقره اهدا کردیم«.چهل و چهارمین دوره 
جشنواره سه قاره در شهر نانت ۶ آذر )۲۷ نوامبر( با 
اهدای جوایز به کار خود خاتمه داد.فیلم »ِدرب« در 
اولین حضور جهانی خود، جشــنواره بین المللی فیلم 
بوســان را افتتاح کرد و توانســت برنده جایزه اصلی 
بخش رقابتی جی سئوک جشنواره شود. این فیلم در 
دومین حضور جهانی خود در نهمین دوره جشنواره 
فیلم کاتولیک )کاف( که ماه اکتبر در شهر سئول کره 
جنوبی برگزار شد نیز حضور داشت. چهل و چهارمین 
جشــنواره بین المللی ســه قاره نانت فرانسه سومین 
حضور جهانی این فیلم بود. این چهارمین فیلم موفق 
برادران محقق است.فیلم »ِدرب« روایتگر مامور اداره 
برقی است که قرار است برق خانه ای تَک و دورافتاده 
را وصل کند. هادی محقق، محمد اقبالی و ... از جمله 
بازیگران این اثر هســتند. پخش بین المللی فیلم هم 

برعهده علی قاسمی است.

سه جایزه از جشنواره »پنج قاره« ونزوئال 
برای »رویا«

فیلم کوتــاه »رویا« به نویســندگی و کارگردانی 
محمدرضا محمدی موفق به کســب ســه جایزه 
از جشــنواره »پنــج قــاره« ونزوئــال و حضور در 
جشنواره های »حقوق بشر بارسلونا« و »فیلم های 

آسیایی لس آنجلس، هالیوود« شد.
به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، فیلم کوتاه »رویا« 
به نویســندگی و کارگردانی محمدرضا محمدی و 
تهیه کنندگی مشــترک انجمن ســینمای جوانان 
ایران، دفتر مشــهد و محمدرضــا محمدی، موفق 
به کســب ســه جایزه از ششــمین دوره جشنواره 
»پنــج قاره« ونزوئال و حضــور در نوزدهمین دوره 
جشنواره »حقوق بشر بارسلونا« اسپانیا و چهارمین 
دوره جشــنواره »فیلم های آســیایی لس آنجلس، 
هالیــوود« آمریکا شد.جشــنواره بین المللی »پنج 
قاره« Five Continents یک جشــنواره آنالین 
و ماهانه بین المللی است که در آن فیلم های متنوع 
از سراســر جهان، گرد هم می آینــد تا برای جوایز 
مختلف جشنواره به رقابت بپردازند. برگزیدگان هر 
ماه، به رقابت سالیانه جشنواره نیز راه خواهند یافت. 
فیلم کوتاه »رویا« در ششــمین دوره این جشنواره 
در ماه اکتبر )آبان( موفق به کســب جایزه بهترین 
فیلــم کوتاه اجتماعی، بهترین فیلم نامه و نگاه ویژه 
تولید فیلم کوتاه شد.جشــنواره بین المللی »حقوق 
 Barcelona Human Rights »بشر بارســلونا
Film Festival بــا هدف نمایش آثاری که افراد 
را بــه تفکر وادار، وجدان ها را بیــدار، بی عدالتی را 
محکــوم و تنــوع اجتماعی و فرهنگی بشــریت را 
منعکس می کند، تأسیس شده است. این جشنواره 
یکــی از قدیمی تریــن و مهم ترین جشــنواره های 
بین المللی حقوق بشــر در دنیاســت که عالوه بر 
بخش مســابقه فیلم ها، هر ســال دارای برنامه های 
مختلفی مثل مســتر کالس ها، بازار و سمینارها و 
... خواهــد بود.نوزدهمین دوره جشــنواره »حقوق 
بشر بارســلونا« FCDHBCN امسال از تاریخ ۱ 
تا ۱۰ دســامبر )۱۰ تا ۱۹ آذرمــاه ۱۴۰۱( برگزار 
خواهد شد.جشنواره بین المللی »فیلم های آسیایی 
Asian Film Festi�  لس آنجلــس، هالیــوود«

val, Los Angeles Hollywood  بــا هدف 
تقویت تبادل و همکاری فیلم و فرهنگ آســیایی و 
هالیوودی، ترویج توسعه نوآورانه در صنعت فیلم و 
پرورش خالقیت در فیلم ســازی در جهان تأسیس 
شده است. دفتر مرکزی ســازمان غیرانتفاعی این 
جشــنواره در لس آنجلس آمریکاســت که ســعی 
می کند از طریق پروژه ها، نمایش آثار برجسته و ... به 
دیده شدن فیلم ها و فیلم سازان کمک کند.چهارمین 
دوره جشــنواره »فیلم های آســیایی لس آنجلس، 
هالیوود« AFF از تاریخ ۱۸ دســامبر )۲۷ آذرماه 
۱۴۰۱( آغاز می شــود و فیلم ها برای کسب الماس 
طالیی جشــنواره به رقابت خواهند پرداخت.فیلم 
کوتاه »رویا« راوی داســتان زوج جوان افغانستانی 
اســت که تالش می کنند به صورت غیرقانونی راهی 
اروپا شــوند اما بــا حــوادث جبران ناپذیری روبرو 
می شــوند. این فیلم پیش از ایــن به عنوان بهترین 
فیلم کوتاه داستانی جشنواره باهیای برزیل شناخته 
شده و در هفتاد و سومین دوره جشنواره بین المللی 
»مونتکاتینــی ایتالیا« و بیســت و پنجمین دوره 
جشــنواره بین المللی »فالودی مجارستان« حضور 
داشته اســت. رقیه نیکو، مصطفی تیمور لکزائیان، 

میالد زارعی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

همدلی|  ستاره قاسمی - روزگاری خیلی 
دور، خیلی نزدیک، رســانه ملی یار کمکی 
سینما محسوب می شــد. صدا و سیما چه 
پیــش از انقالب و چــه در دو دهه ابتدایی 
پس از انقالب، اثرگذاری بســیار زیادی بر 
جامعه داشت. رادیو و تلویزیون فراگیرترین 
و گسترده ترین رســانه محسوب می شدند 
و صــدا و تصویر آنچــه از درون جعبه های 
کوچک و بــزرگ به گوش و چشــم مردم 

می رسید، در ذهن آنها نقش می بست.
روایت هــای بســیار زیادی وجــود دارد از 
روزگاری کــه قبل از انقالب، صدای »گلپا« 
و »ایرج« خیابان هــا را خلوت می کردند یا 
ســریال هایی مانند »طــالق« و »خانه به 
دوش« معروف به »مــراد برقی« خانواده ها 
را پای تلویزیون می نشــاندند. در آن زمان 
هم ســینما، هم تلویزیون و هم رادیو رونق 
بسیاری داشــتند و البته رابطه صمیمانه ای 
میان شان برقرار بود. به طور مثال تیزرهای 
فیلم های ســینمایی با حضور ســتاره های 
زمانه مانند بهروز وثوقی، محمدعلی فردین، 
ناصر ملک مطیعی و رضا بیک ایمانوردی در 
تلویزیون پخش می شــد و مردم را ترغیب 
به حضور در صف های طوالنی مقابل گیشه 
برای خرید بلیت و تماشــای آثار روی پرده 

می کرد.
روی  تهامی نژاد  ابوالحسن  همچنین صدای 
تبلیغات تلویزیونی فیلم های سینمایی بسیار 
ماندگار شــد و بعد از گذشته چندین دهه 
نیز همچنان خاطره انگیز است. این رویه در 
ســال های بعد از انقالب هم ادامه داشت و 
مردم تیزر آثار کارگردان های مشــهور را در 
قاب جعبه جادویــی می دیدند؛ از فیلم های 
شاخص و برجسته به کارگردانی سینماگران 
مشهور تا ســاخته های جوان پسند و حتی 
ســوپرمارکتی. همکاری صدا و سیما عمال 
به اقتصاد ســینما کمک می کــرد و تأثیر 
غیر قابل انکاری در فروش فیلم ها داشــت 
ولی این تعامل در ســال های اخیر کمرنگ 
و کمرنگ تر شــد و در دوران شیوع کرونا به 

صفر رسید.
ویروس کرونا نه تنها به سینمای ایران بلکه 
به ســینمای جهان ضربه مهلکی وارد کرد. 
البته پلتفرم ها به کمک ســینما آمدند و با 
ایجاد بســتری به نام اکران آنالین، ســعی 
کردند چراغ هنر هفتم را روشن نگه دارند. 
در ایــران نیز چنین پلتفرم هایی مشــغول 
به فعالیت هســتند اما بــه دالیل مختلفی 
نتوانسته اند اثرگذاری الزم را داشته باشند. 
از سویی ایران عضو »کنوانسیون برن« برای 
حمایــت از آثار ادبی و هنری نیســت و در 
حقیقت کپی رایت محلــی از اعراب ندارد، 
به همین دلیل آثار تولیــدی به راحتی در 
فضــای مجازی در دســترس هســتند. از 

سوی دیگر صدا و سیما با تأسیس سازمان 
نام »ســاترا« )سازمان  به  خلق الســاعه ای 
تنظیم مقررات رســانه های صوت و تصویر 
فراگیــر( نظــارت بر پلتفرم ها را از دســت 
سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی خارج کرد و تحت اختیار گرفت؛ 
تصمیمی که ســبب نارضایتــی پلتفرهام و 
سرایت محدودیت های صدا و سیما به شبکه 

نمایش خانگی نیز شد.
ســینمای رو به افــول ایران کــه به علل 
گوناگون سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی، 
بزرگان خود را از دســت رفته می بیند، در 
دوران کرونا تیــر خالص را خورد و حاال به 
لطف اکران فیلم های کمدی و بعضا سخیف 
نفس می کشد. در این میان صدا و سیما نیز 
ترک عادت کرده و دیگر خبری از تبلیغات 
پرتکرار فیلم های سینمایی در میان پخش 
فوتبال  مسابقات  و  تلویزیونی  مجموعه های 

نیست.
هرچند رئیس ســازمان صدا و سیما چندی 
پیش قول های مســاعدی داد ولی در عمل 
اتفاقی رخ نداد. در حاشــیه جلســه اخیر 
شورای عالی ســینما، محمد خزاعی رئیس 
ســازمان ســینمایی با پیمان جبلی رئیس 
سازمان صدا و سیما به توافق رسیدند تیزر 
پنج فیلم به صورت رایگان در شــبکه های 
تلویزیون پخش شود. در همین رابطه، قرار 
شــده تیزر فیلم های سینمایی »بخارست«، 
»بام بــاال«، »لوپتــو«، »بیــرو« و »طبقه 
یک ونیم« از شبکه های مختلف تلویزیون به 
روی آنتن بروند اما ابهامات و نبود شفافیت 
در جزئیات ســبب شد خوشــحالی اهالی 
ســینما عمر چندانی نداشته باشد. پیش تر 

نیز مدیریت ســینمای کشــور با ریاســت 
ســازمان صداوســیما توافق هایی داشــت، 
اما وقتی ســینماگران بــرای پخش تیزرها 
مراجعه می کردند بــا هزینه های نامتعارفی 
روبرو می شدند یا مدیران صدا و سیما تعداد 
اندکی تیزر برای پخش در نظر می گرفتند، 
بــه همیــن دلیــل ســازندگان فیلم های 

سینمایی قید پخش تیزر را می زدند.
مســعود اطیابی که فیلم »بخارســت« به 
کارگردانی او جزو پنــج فیلم انتخابی برای 
پخش تیزر در تلویزیون بوده، معتقد اســت 
این کار به سینما کمک می کند اما مدیریت 
کنونی صدا و سیما زیرکی مدیران گذشته 
را ندارد: »پخش تیزر فیلم های ســینمایی 
در تلویزیون، قطعا نشــاط و رنگی به خود 
تلویزیون می دهد. زمانی صداوســیما اصرار 
داشت تیزرهای تلویزیونی فیلم های مختلف 
را پخــش کند، چون آهنــگ برنامه هایش 
تغییر می کــرد. این اتفاق بــه خصوص در 
دوران آقــای ضرغامی بســیار پررنگ بود. 
دوستان می دانســتند عالوه بر اینکه پخش 
تیزر بــه فیلم ها کمک می کند، به تلویزیون 
هم یک رنگ و بــوی دیگری می دهد. این 

ماجرا از زیرکی مدیران آن دوره بود«.
مجیــد برزگر تهیه کننــده فیلم »بیرو« که 
اثرش شکست ســنگینی در گیشه خورده 
هم از وضعیت ناعادالنه در پخش تیزرهای 
تلویزیونــی گالیــه دارد: »ما بــرای فیلم 
سینمایی »پرویز« که در هنر و تجربه اکران 
شد و فیلم سینمایی »پریدن از ارتفاع کم« 
به صداوسیما درخواست تیزر دادیم اما آنها 
این امکان را به ما ندادند. می دانم بســیاری 
از فیلم های سینمایی این سال های سینمای 

ایران این مشکل را داشته اند. آنها فقط اعالم 
می کردنــد محتوای این فیلــم مورد قبول 
نیست. در این وضعیت به خصوص، تماشاگر 
به سینما نمی رود و شاید این اقدام وضعیتی 
باشــد که به دیده شدن فیلم ها کمک کند. 
به طور مثال پخش فوتبال را نگاه کنید که 
حیــن دو نیمه، قبل و بعــد از بازی تا چه 
اندازه تبلیغات پخش می شــود. همین نکته 
در فروش محصوالت تأثیرگذار است. تأکید 
می کنم ایــن تحلیل ها در شــرایط عادی 
جامعه اســت و حاال موضوع کامال متفاوت 

شده است«.
اطیاب هم به بی عدالتی در این حوزه اشاره 
کرد و گفت: »بعدها خواســتند تلویزیون را 
بی اعتبار کنند و این اتفاق را با عدم رعایت 
عدالــت در پخش تیزر برخــی از فیلم های 
سینمایی می بینیم. به طور مثال یک دفعه از 
یک فیلم، ۵۰۰ تا ۶۰۰ تیزر پخش می شود. 
مخاطــب متوجــه این ماجرا می شــود که 
هم اکنون ۲۰ فیلم روی پرده ســینما است 
ولی چرا فقــط فیلم ایکس مورد توجه قرار 
گرفته، پس به صورت ناخودآگاه متوجه این 

بی عدالتی می شود«.
بایــد دید صدا و ســیما مانند گذشــته به 
کمــک ســینما و احیــای هنــر هفتم در 
ایران برمی خیزد یا همچنان با دســت پس 
می زنــد و با پــا پیش می کشــد؛ همچون 
روزهایــی که تصویر بازیگران کاربلدی مثل 
پرویــز پرســتویی و فاطمــه معتمدآریا یا 
جوان پســندهایی از جمله محمدرضا گلزار 
و الناز شاکردوســت روی صفحه تلویزیون 
نقش می بســت و مردم را وسوسه به حضور 

در سالن های سینما می کرد.

چرا برخالف گذشته خبری از تیزرهای جذاب فیلم های روی پرده در تلویزیون نیست؟ 

سیما علیه سینما

حمیدرضا نعیمی نمایشــنامه نویس و کارگردان تئاتر اعتقاد دارد 
همان اندازه که برای فرهنگ ســوگواری سرمایه گذاری می کنیم، 
باید برای فرهنگ شــادی هم هزینه کنیم، در غیر این صورت چرا 
باید توقع رفتاری معقول از جوانان کشورمان داشته باشیم؟ بعضی 
رفتارها در قبال جوانان، با پیشینه فرهنگی کشور ما هماهنگ نیست 

و ما را دچار آسیب می کند.
نعیمی که اجرای نمایش میدانی »جهان بانو« را در دســت دارد، 

نسبت به پیامدهای برخی برخوردهای اشتباه  فرهنگی هشدار داد.
او اجرای نمایش های میدانی را یکی از راه های ارتقای فرهنگی و 
شاد کردن مردم دانست و افزود: نمایش های میدانی می توانند به 
عنوان یکی از اشکال فرهنگی در جهت شاد کردن جامعه و به ویژه 
جوانان موثر باشند. اصوال نمایش های میدانی، داستان  پیچیده ای 
ندارند بلکه از فرم هایی ساده برخوردار هستند و عموماً با استفاده 
از جلوه هــای ویژه یا امکانات محیطی، پیام را به مخاطب منتقل 
می کنند، بنابراین انتقال پیام در آنها با ســرعت و عمق بیشتری 
صورت می گیرد؛ به ویژه این که در همه جای دنیا، این آثار معموالً 
در مناسبت های خاص ملی و مذهبی اجرا می شوند. البته در برخی 
آثار جنبه ســرگرمی و پرکردن اوقات فراغت مخاطبان بر بحث 

انتقال پیام غلبه پیدا می کند.
این مدرس تئاتر با ابراز تاســف از اعمــال برخی محدودیت های 
ســختگیرانه در رابطه با جوانان اضافه کرد: ایجاد محدودیت های 
افراطــی، جوانان را عاصی می کند که نتیجه اش می شــود جوانان 
خشمگین در کف خیابان ها، در حالی که در شرایط طبیعی، یک 
جــوان باید ۵ روز در هفته کار کنــد و دو روز هم فرصت تفریح و 
تمدد اعصاب داشته باشــد بدون اینکه کسی برای او محدودیتی 
افراطی ایجاد کند ولی متأسفانه گاهی محدودیت ها به شکل افراطی 
رخ می دهد، مثل اینکه دختران و بانــوان جامعه ما اجازه ورود به 

ورزشگاه ها را هم ندارند.
این بازیگر با اشــاره به محدودیــت موضوعی نمایش های میدانی 
اضافه کرد: ایرادی ندارد که سازمان هایی مانند اوج یا حوزه هنری 
از اجرای نمایش میدانی حمایت کنند اما مسئله اینجاست که این 
حمایت ها صرفاً به اجرای آثار مناسبتی و مذهبی محدود شده است. 
به عبارت دیگــر، اغلب این نمایش ها موضوعاتی مذهبی یا درباره 
جنگ تحمیلی دارند. اگر چه پرداختن به این موضوعات در جای 
خودش الزم است اما این که محتوای همه نمایش های میدانی به 
این سوژه ها محدود شــود، منطقی نیست زیرا ظرفیت محتوایی 

نمایش های میدانی بسیار باالست.

نعیمی یادآوری کرد: در گنجینه ادبیات و وقایع تاریخی کشورمان 
متون بســیار جذابی داریم که کامالً قابلیــت اجرا در نمایش های 
میدانــی را دارند. نمونه بارز این آثار هم داســتان های شــاهنامه 
فردوسی است که متأسفانه کامالً مغفول مانده است. مگر می توان 
وقایع تاریخی همچون حمله مغول ها به ایران یا حمله افغان ها در 
دوران صفویه و مقاومتی که مردم کشورمان در مقابل این حوادث 
داشتند را نادیده گرفت؟ ما مشاهیر فرهنگی زیادی چه در پیش از 
ورود اســالم و چه در تاریخ پس از اسالم داریم که می تواند هسته 
دراماتیک نمایشنامه های میدانی قرار بگیرد و اتفاقا این نمایش هاست 

که می تواند عموم مردم را جذب کند.
این کارگردان افزود: به نظر من متأسفانه یک نوع یک سویه نگری 
محتوایــی در اجرای این نمایش هــای میدانی صورت گرفته که 
حتماً مدیران سازمان اوج باید برای رفع آن تمهیدی بیندیشند و 
دایره متون و نویسندگان و کارگردانان را بازتر کنند. نباید صرفاً به 
چند اسم خاص و تکراری بسنده کرد بلکه الزم است از ایده های 
هنرمندان خالق و جوان با سلیقه های مختلف بهره ببریم. در حال 
حاضر بیشــتر هنرمندان راستین و متخصص ما با خون دل کار 
می کنند و به نظر می رســد هدف از اجرای نمایش های میدانی با 
موضوعات مذهبی یا جنگی، بیشتر کسب درآمد باشد. ایرادی هم 
ندارد که تعدادی از هنرمندان از این راه درآمدی به دســت آورند 
ولی چه خوب اســت که حامیان مالــی این آثار، هم نگاه خود را 
به موضوعات گســترش دهند و هم به هنرمندان متخصصی که 
می توانند سازنده این آثار باشند. فراموش نکنیم با این مرزبندی ها 
به کجا رســیدیم؟ چقدر توانستیم جوانان مان را به انچه مد نظر 
داشــتیم، جذب کنیم. در حالی که اگر کشوری خواهان بقاست، 

باید به ارزش هــای فرهنگی، قومی و ملی خود توجه کند. مانند 
چین یا ژاپن که با وجود همه پیشرفت های تکنولوژیک، همچنان 

به ارزش های ملی و فرهنگی خود وفادار هستند.
نعیمی با اشاره به رایگان بودن اجرای نمایش های میدانی نیز گفت: 
برخالف تصور عمومی، من این موضــوع را یک ایراد می دانم. اگر 
نمایش میدانــی را جزیی از خانواده تئاتر می دانیم، باید بگویم که 
نمی توان با مفت ارائه کردن هنر تئاتر به آن کمک کرد. شاید تصمیم 
رایگان بودن نمایش بر اساس شعار »تئاتر برای همه« باشد که من 

آن را یک شعار غلط و پوچ می دانم.
او افــزود: تئاتر برای همــه یعنی چه؟ در هیچ جــای دنیا حتی 
کشورهایی که در فرهنگ و هنر صاحب نام هستند، همه مردم به 
تئاتر یا سالن اپرا نمی روند. آن بخش از هنرهای نمایشی که عمومی 
و متعلق به همه محسوب می شود تلویزیون است. یعنی همه افراد 
از هر قشــر و طبقه ای می توانند در خانه بنشــینند و به راحتی با 

سریال های تلویزیونی که عموماً رایگان هستند سرگرم شوند.
نعیمی ادامه داد: وقتی چیزی را مفت به دست بیاوریم، مفت هم از 
دست می دهیم. در این مورد نیز مجانی بودن در بلندمدت ارزش این 
فعالیت فرهنگی را پایین می آورد. متولیان اجرای این نمایش ها باید 
نگاهشان را به این موضوع تغییر بدهند. بله، می توان تخفیف هایی را 
در فروش بلیت نمایش های میدانی درنظر گرفت یا شرایطی فراهم 
کرد که مخاطبان راحت تر به محل اجرا بیایند اما من با این موضوع 
که هیچ مبلغی به عنوان هزینه بلیت دریافت نشود مخالفم. ما نباید 
به این فکر باشیم که همه مردم را پای اجراهای تئاتر بیاوریم چراکه 
بیش از آن که بحران مخاطب داشته باشیم، بحران مدیریت فرهنگی 
و هنری داریم. بنابراین افزایش مخاطبان کّمی با این شیوه ها دردی 

از تئاتر دوا نمی کند.
او با ابراز تاســف از وضعیت فرهنگی کشــور هشــدار داد: چرا 
هنرمنــدی را که با مجوز وزارت ارشــاد، اثــری را روی صحنه 
برده، بازخواست می کنیم؟ فرزندان این کشور را به کدام اردوی 
فرهنگی هنری برده ایم که با فعالیت های هنری آشــنا شــوند؟ 
گاهی هم که آنان را به اردویی برده ایم، آنچنان وســیله رفت و 
آمدشان فرسوده بوده که فاجعه انســانی به بار آورده است. در 
حالی که در همین کشورهای همسایه خودمان، گروه های هنری 
در آرامش و امنیت خاطر بیشتری کار می کنند و مسائلی مانند 
بازبینی هم ندارند. این گونه رفتارهای محدودکننده، در کشوری 
با سابقه فرهنگی ما جای تاسف دارد و همین رویه نادرست است 

که امروز چنین شرایطی را نظاره می کنیم.

هشدار یک سینماگر درباره برخوردهای سخت گیرانه با نسل جدید

خشم جوانان در خیابان ها؛ نتیجه محدویت های افراطی است 

رویداددریچه


