
گزارش
مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری:

تئاتر مساجد را به تمام اقشار جامعه 
تعمیم می دهیم

نشست خبری نخستین سلســله رویداد آموزشی 
تئاتــر مردمــی بچه هایی مســجد ویــژه مربیان 
مساجد صبح روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت در سالن 

امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار شد.
ســالن امیرحســین فردی حوزه هنری ســازمان 
تبلیغات اســامی با حضور کــوروش زارعی مدیر 
مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنــری، حجت اله 
ناظری معاون مرکز و ســید مصطفــی موتورچی 
رییــس دفتر بچه هــای میزبان برگزاری نشســت 
خبری نخســتین سلســله رویداد آموزشــی تئاتر 

مردمی بچه های مسجد ویژه مربیان مساجد شد.
زارعی در ابتدای این نشســت دربــاره هدف تئاتر 
مردمی بچه های مســجد توضیح داد: شــرایطی را 
فراهم کردیم که اســتعدادهای نوجــوان و جوان 
در سراســر کشــور نبوغ خود را نشان دهند. تئاتر 
مردمی بچه های مســجد ۵ سال است که در مرکز 
هنرهای نمایشــی حوزه هنری فعالیت خود را به 
صورت جدی انجام می دهــد و اتفاقات خوبی هم 
افتاده است. وی متذکر شــد: سال هاست در تئاتر 
ایران شــعار »تئاتر برای همــه« را می دهند ولی 
عملی نشده و تئاتر برای همه نیست و فقط به قشر 

خاصی تعلق دارد.
مدیر مرکز هنرهای نمایشــی حــوزه هنری یادآور 
شد: ما ســعی کردیم در تئاتر مســاجد تئاتر را به 
تمام اقشار جامعه تعمیم دهیم. ما سال گذشته تئاتر 
روستایی بچه های مســجد را در یکی از روستاهای 
اســتان هرمزگان برگزار کردیــم. تولیدات ما فقط 
مختص مراکز اســتان ها نیست بلکه روستاییان نیز 
جامعه هدف ما هستند. گســترش تئاتر برای همه 
اقشــار جامعه باعث توسعه فرهنگی می شود. زارعی 
معتقد است تئاتر بچه های مسجد آینده تئاتر ایران 
خواهــد بود. این هنرمند عرصه تئاتــر ادامه داد: ما 
فقط به دنبال تربیت نیروی حرفه ای تئاتر نیســتیم 
بلکه تربیت مدیران فرهنگی نیز هستیم. ما به دنبال 
اهداف بزرگی هســتیم و چشــم انداز ۹ ساله ای را 
تعریف کرده ایم. بر اســاس این سند که به ۳ دوره ۳ 
ساله تقسیم می شود، جریان بچه های مسجد آینده 
و جریان تئاتری کشــور را رقم خواهد زد. وی تأکید 
کرد: ما با تئاتر بچه های مسجد برای آینده تئاتر ایران 

و حرکت به سوی تمدن نوین اسامی پیش برویم.
سپس حجت اله ناظری نیز درباره شکل گیری سند 
تئاتــر مردمی بچه های مســجد، توضیح داد: ما به 
دســتور آقای زارعی شروع به نوشتن سندی برای 
تئاتر بچه های مســجد کردیــم. مطالبه گروه های 
تئاتری مساجد و نبود چشم اندازی بلندمدت برای 
اندازه گیــری حمایت و برخوردهای مدیران با تئاتر 
بچه های مســجد، باعث شکل گیری این سند شد. 
تئاتر بچه های مســجد پیشــینه ای طوالنی دارد و 
ما نیازمند پژوهی هســتیم که این پیشینه را برای 
ادامــه راه در آینده مورد اســتفاده قرار دهیم. این 
ســند نقشه راهی برای مدیران و فعاالن تئاتری در 
عرصه تئاتر بچه های مســجد اســت. وی افزود: بر 
اساس این ســند تبیین این ماجرا که چقدر تئاتر 
می تواند در سطح جامعه مؤثر باشد در دوره ۳ ساله 
اول، کشــف استعداد در ۳ ساله دوم و ترویج تئاتر 

بچه های مسجد در ۳ ساله سوم انجام می شود.
کوروش زارعی در این بخش از نشست، یادآور شد: 
در ۳ ساله سوم استعدادهای پرورش یافته در دوره 
دوم، وارد عرصــه تئاتر حرفه ای و رویدادهای مهم 
تئاتری می شــوند و حتی در عرصه بین المللی اجرا 
حضور پیدا خواهند کرد. این مدیر تئاتری تصریح 
کرد: تئاتر از دین و مذهب جدا نیســت زیرا تئاتر 
راجع به انســان و اخاق و مسائل انسانی است. لذا 
در تئاتر بچه های مسجد آثار با موضوعات مختلف 
از جمله سیاســی، اجتماعی و آثار طنز نیز حضور 
خواهند داشــت البتــه با در نظر گرفتــن جایگاه 

مسجد. تئاتر چیزی جز اخاق نیست.
به گزارش مهر در بخش دیگری از این نشست سید 
مصطفی موتورچی نیــز درباره رویدادهای مختلف 
در نظر گرفته شــده تئاتر مردمی بچه های مسجد 
در ســال ۱۴۰۱ ســخن گفت و توضیح داد: در ۶ 
ماهه اول ســال اختتامیه های همایش های سلسله 
رویداد ۱ را داریم که در ســال ۱۴۰۰ برگزار شــد 
و طــی آن بیش ۲ هزار و ۲۴۸۰ اجرا در مســاجد 
کشــور داشتیم. برنامه دوم برگزاری سلسله رویداد 
آموزشــی مربیان و سومین رویداد برگزاری کارگاه 
آموزشی برای برگزیدگان رویداد گلدسته های ۱ و 
۲ اســت. بعد از این رویدادهــا، همایش پیاده روی 
اربعیــن حســینی را خواهیم داشــت. در ۶ ماهه 
دوم نیز سلســله رویداد آموزشی برای بخش های 
تخصصی تئاتر و پس از آن انتشار فراخوان سلسله 
رویداد تولیدات و خروجــی رویدادها را داریم که 
قرار اســت در هفته هنر انقاب اســامی در سال 
۱۴۰۲ در قالب جشنواره ای سراسری برگزار شود. 
در آذرماه سال جاری نیز دومین جشنواره روستایی 

تئاتر بچه های مسجد را برگزار خواهیم کرد.
وی درباره برگزاری رویداد آموزشــی تئاتر مردمی 
بچه های مســجد ویژه مربیان مساجد نیز گفت: ما 
با ۳۰۰ مربی کار را شــروع کردیم و حاال به ۴۰۰ 
مربی رسیده ایم. طبق منطقه بندی انجام شده قرار 
است این رویداد در اردیبهشت از استان قم شروع و 
در استان های مازندران، قزوین، اصفهان، آذربایجان 
غربی و تهران ادامه پیدا کند و در نهایت در استان 
خراســان رضوی به کار خود پایان دهد. زارعی نیز 
در این بخش از نشست، یادآور شد: آموزش در این 
مرحله بر مبنای تئاتر خاق اســت. این مربیان به 
حال خود رها نمی شــوند و در دوره ۳ ســاله با ما 
هستند و حمایت می شوند تا در شهرها و روستاها 

و محات مختلف مدرس تربیت کنند.

دریچــــه

وضعیت بازار نشــر همواره با مشکات متعددی روبرو بوده 
اســت، یکی از این مشکات دستفروشان خیابانی و قاچاق 

آثار بدون مجوز از نویسنده و ناشر است.
برای بررســی فضای حاکم بر حوزه نشر در سال جدید به 
خیابان انقاب ســری زدم و کمی کــه قدم میزنم متوجه 
می شوم که برخی از مغازه هایی که فروشگاه کتاب هستند 
و یا به عنوان انتشاراتی در این خیابان کار می کنند تعطیل 
هستند هرچه به دانشــگاه تهران نزدیک تر می شوم تعداد 

دستفروشان کتاب بیشتر می شود.
دســت فروشــانی که کتاب ها را با تخفیف های قابل توجه 
و چشــمگیری در معرض فروش گذاشته اند و کتاب   هایی 
که شــاید در کتاب  فروشــی ها قیمت باالیــی دارند را با 
تخفیف هــای قابل توجهی در اختیار کتاب دوســتان قرار 
داده اند این امر نشان می دهد که این کتاب ها با مواد اولیه 
ارزانی تهیه شده اســت و اکنون قرار است به مشتریان با 
امتیاز های خاص فروخته شــود امتیاز هایی که پس زمینه 
آن برای بســیاری از فروشــندگان کتاب مشخص و برای 
مخاطبان نامعلوم و در عین حال جذاب و گول زننده است.

 دستفروشان کتاب 
همچنان در خیابان انقالب می تازند

به سراغ فروشــگاه کتابی می روم، تعدادی از فروشندگان 
کتاب در ســالن این کتابفروشی در کنار یکدیگر نشسته و 
پیرامون چالش های نشر با یکدیگر گفت وگو می کنند، یکی 
از فروشندگان کتاب پیرامون چالش های امروز عرصه چاپ 
و نشــر بیان کرد: دستفروشان چالش های بسیاری را برای 
فروشگاه ها ی کتاب به همراه دارند تا حدی که امروز به هر 
یک از کتابفروشــی ها مراجعه کنید شاهد سکون و سکوت 
در آنها هســتیم در حالی که اطراف این کتاب فروشــی ها 
هســتند دستفروشان بسیاری که سرشان بسیار شلوغ تر از 

فروشگاه های کتاب و انتشاراتی ها است.

دستفروشان کتاب و بادیگاردهایشان!
وی تاکید کرد: مافیای عمیقــی در حوزه چاپ زیرزمینی 
فعالیت می کنند. مافیایی کــه از ابتدای خیابان انقاب تا 
میدان ولیعصر حضور دارند، نکتــه جالب اینکه این مافیا 
به نحوی به دســت فروشان خدمات رسانی می کنند که در 

زمان معینی غذایی یکســان برای آنان تهیه و در بین آنان 
توزیع می کنند.

جالب تــر اینکه این دستفروشــان کتــاب در کنار خیابان 
انقــاب بادیگارد هایی دارند که در زمــان الزم برای دفاع 
از آنها حضور می یابند و برای همه ما کتاب فروشــان سوال 
اســت که چگونه هیچ قانونی برای جمع کردن آنها وجود 
ندارد که هیچ بلکه برخی اوقات قانون شکنی این افراد نیز 
از سوی مسئوالن رسیدگی به این بخش نیز نادیده گرفته 
می شود و من همکارانم فکر می کنم امروز بیش از هر زمان 
دیگری ورود قوه قضاییه به این معضل بسیار ضروری است.

مافیای دستفروشان کتاب
در ادامه گــزارش میــزان می خوانید؛فروشــنده ای دیگر 
اشاره ای به آسیب های کتاب های غیرقانونی داشت و افزود: 
برخی از فروشــگاه ها و کتاب فروشی ها به فعالیت های خود 
خاتمه داده یا برخی در حال خاتمه دادن هستند به عنوان 

مثال فروشــگاه انتشــارات مروارید توان ادامــه فعالیت را 
نداشت و از دور فعالیت خود را کنار کشید.

برای این منظور کتاب های خود را به حراج گذاشــت تا با 
فروش فوری به کار خود خاتمه دهد بدین ترتیب باید تاکید 
کرد نتایج بسیاری از رویداد های اخیر حوزه نشر بستر ساز 
سقوط بسیاری از کتابفروشی ها و عرصه های فرهنگی بوده 

و نیاز است در این زمینه بررسی الزم انجام شود.
وی پیگیری قوه قضاییه در زمینه حق تالیف کتاب را امری 
مهم و ضروری دانست و تصریح کرد: حق و تالیف نکته ای 
جدید نیست این مهم در سراسر جهان قوانین خاص خود 
را دارد که به اجرا گذاشته می شود قوه قضاییه نیز با ورود 
به این مهم می تواند شــرایط را برای دفاع از حقوق اصلی 

نویسنده و مولفان و مترجمان فراهم کند.

لزوم ورود قانون به حق تالیف 
وی مهمترین چالش امروز صنعت نشر را وجود کتاب های 

غیر قانونی که به واســطه چاپ افست تولید شده و در کنار 
خیابان ها و در برخی از غرفه های مترو به فروش می رســد 
دانســت و تاکید کرد: ورود مراجــع قضایی برای کنترل و 
اجرایی کردن قانون کپی رایت و حفظ حقوق مولفان نقش 
مهمی را می تواند اجرا کند چراکه دستفروشــان کتاب های 
غیر قانونی را با ۸۰ درصد تخفیف خریداری می کنند و آن 
را در بازار با تخفیف ۵۰ درصد تخفیف در اختیار مخاطبان 
قرار می دهند. به ایــن ترتیب می توانند به درآمد های قابل 
توجهی در این زمینه دســت یابند این در حالی اســت که 
نوع کاغذ بــکار رفته و نوع ترجمه کتاب هایی که توســط 
دست فروشان به مخاطبان ارائه می شود بسیار سطحی است 
و بــا بدترین کیفیت تولید شــده و در اختیار مخاطب قرار 
می گیرد و این امر عاقمندان به مطالعه را دلسرد می کند.

انتشاراتی های دولتی هم کم آورده اند
به گفتــه فعاالن عرصه کتاب و نشــر وضعیت برای ادامه 
فعالیت انتشــاراتی های خصوصی با دشــواری های فراوانی 
روبرو شده، اما از ســوی دیگر انتشاراتی های نیمه دولتی 
و یــا دولتی هم داریم که آن ها هم با کمترین میزان تولید 
کتاب همچنان در عرصه نشر حضور دارند و بسیار کمرنگ 
و آهســته حرکت می کنند تا جایی کــه تعداد کتاب هایی 
که در طی دو ســال اخیر منتشــر کردند بســیار کمتر از 
انتشاراتی های خصوصی بوده همه این موارد نشان می دهد. 
تغییر و تحوالت در حوزه مدیریتی زمینه را برای ســقوط 
بسیاری از کتابفروشــی هایی که نام های بلندی در عرصه 

ادبیات دارند و دولتی هم هستند فراهم کرده است.

محصوالت تزئینی رقیب کتاب ها شدند
با کمی گشــت و گــذار در بازار کتاب متوجه شــدم که 
بسیاری از فروشگاه های بزرگ کتاب و یا کتاب فروشی های 
دولتی در کنار محصوالت خود محصوالت تزئینی دیگری 
را قرار دادند، به نوعی که این محصوالت جایگزین کتاب ها 
شده و فروشندگان این کتابفروشی  درآمد حاصل از فروش 
محصــوالت تزئینی را به همــان اندازه فــروش کتاب ها 
می دانند که این مســئله خبر از بازار کساد سرانه مطالعه 
و عــدم عاقمندی مردم به کتــاب می هد و به عنوان یک 

آسیب شناخته می شود.
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دستفروش ها فعال؛ کتابفروشی ها تعطیل

رییس ســازمان ســینمایی با اشــاره به اینکه ۳۰ درصد بودجــه تولیدی مرکز 
گسترش و ســینمای جوانان به تولیدات اســتان ها اختصاص می یابد، گفت: از 
فیلم هــای غربگرایانه و مغایر با مبانی دینی و اخاقی حمایت نمی کنیم، چون با 
اتمام دوره مدیریت از ما خواهند پرسید شما که داعیه انقابیگری داشته اید، در 

این زمینه چه کرده اید؟
محمــد خزاعی در همایش سراســری مدیران کل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
استان ها به ارائه گزارشــی از مجموعه فعالیت ها و اقدامات این سازمان پرداخت 
و گفت: رویکرد سازمان در دولت مردمی توجه به گفتمان انقاب اسامی است، 
بنابراین در این حوزه کلیه سیاســت های اجرایــی و عملیاتی با رویکرد انقابی 
حــول محورهایی چون: قانون گرایی، استانداردســازی و عدالت محوری مبتنی 
بر اخاق، آگاهی و امید طراحی می شــود. وی با اشاره به خسارت های وارده به 
حوزه های مختلف فرهنگی و هنری کشور از جمله حوزه سینما در دوران شیوع 
کرونا ادامه داد: امروز ما با وضعیت پیچیده و با انبوهی از محصوالت ســینمایی 
ســروکار داریم که به دلیل شرایط کرونا در دو ساله گذشته روی پرده نرفته اند. 
حتی، آثاری داریم که فاقد پروانه ساخت هستند. به هر حال، جزو سرمایه مردم 

و سینماست و نیاز به مدیریت و تدبیر دارند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی تاکید کرد: بدون تردید، اهتمام ویژه و موکد 
بنده توجه به استان ها و شهرستان ها و تمرکززدایی از پایتخت و کانشهرهاست. 
این رویکرد را در همه حوزه ها - در حمایت از فیلم اولی ها و کشف استعدادهای 
جدید و جوان، در توسعه زیرساخت ها و در تقویت محافل و ظرفیت های پاتوقی 
و گفتمانی و در ســاختارهای آموزشی و جریان شناسی نوین سینمایی در سطح 

شهرستان ها و مناطق - مد نظر قرار دادیم.
وی خاطرنشــان کرد: برای اولین بار بعــد از چهار دهه انقاب در تصمیم گیری 
شــورای راهبردی اکران دو ســهمیه سرگروهی ســینماها را به استان ها واگذار 
کردیــم. در برنامه های حمایتی تولیدی هم در کلیه موسســات ما اعم از بنیاد 
سینمایی فارابی، مرکز گســترش سینمای مستند و تجربی و پویانمایی، انجمن 
ســینمای جوانان ایران و موسســه سینماشــهر این نگاه در گزاره های سیاست 

گزاری ما تعریف و ترسیم شده و موسسات موظف به رعایت آن هستند.
خزاعی با بیان اینکه رویکردهای ما مبتنی بر مطالبات جامعه و خانواده هاســت 
اظهار داشــت: در ترجیح مفاهیم، مضامین و موضوعــات قطعا، رویکرد انقابی، 

دینی، ملی و فرهنگ عمومی و نیاز خانواده ها مورد توجه ماست.
وی گفت: از فیلم های غربگرایانــه و مغایر با مبانی دینی و اخاقی به هیچ وجه 
حمایت نمی کنیم، از فیلمســازانی که علیه نظام و منافع ملی فیلم می ســازند 
حمایت نمی کنیم. خوشبختانه، قاطبه جامعه سینمایی همین دغدغه مشترک ما 
را دارند. وی در عین حال تصریح کرد: کلیه آیین نامه های نظارت در شــوراهای 
پروانه ســاخت و نمایش با هم فکری خود سینماگران مورد بازبینی قرار گرفته 
اند و تاکید داریم که مدیران کل ارشــاد اســتان ها در تصمیم ســازی های حوزه 

سینمایی مشارکت و همیاری داشته باشند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: ضمن احترام به پیشکسوتان حوزه 
ســینمایی تاش مان بر کشف استعدادهای جوانان انقابی در حوزه سینماست. 
یکی از ماموریت های مرکز گســترش سینمای مستند و تجربی، بنیاد سینمایی 
فارابی و ... کشــف اســتعدادهای جوان برای فیلم اولی ها است تا بتوانیم از آثار 

تولیدی آن ها حمایت کنیم.
رییس سازمان ســینمایی با تأکید بر راه  اندازی پروژه های فرهنگی و سینمایی 
گفــت: بخــش بزرگی از مســئولیت تقویت گفتمــان جدید بر عهــده مدیران 
استان هاســت و انتظار می رود همســو با همگرایی مردمی در دولت انقابی در 
اســتان ها هم شاهد تحول باشیم. بررسی های آماری نشان می دهد که در زمینه 
جذب مخاطب ســینمایی در بسیاری از استان ها کارسازی نمی شود و همچنان، 

بر اســاس همان شیوه های ســنتی و مدل های غیرپویا جریان دارد. نیاز است از 
ســاختارهای سنتی و فرســوده فاصله بگیریم. به گفته وی، همه ما باید در بازه 
زمانی که مســئولیت حوزه فرهنگ و سینما بر دوش ماست در گام دوم انقاب 
در عرصه کادرســازی، کشف نیرو و اســتعدادهای جدید و ظرفیت های تازه به 
طور جدی گام بر داریم. رییس ســازمان سینمایی با بیان اینکه نیازمند عملیات 
فرهنگی و ســینمایی هماهنگ و منسجم در ســطح ملی و منطقه ای و استانی 
هستیم خاطرنشان کرد:با اتمام دوره مدیریت از ما خواهند پرسید شما که داعیه 

انقابیگری داشته اید در این زمینه چه کرده اید؟
وی در بخــش دیگری از ســخنانش به تقویت محافل و راه انــدازی پاتوق های 
فرهنگــی پرداخت و گفــت: می توان در اســتان ها هفته هــای فرهنگی فیلم، 
بزرگداشت فیلمسازان استان، شب فیلمسازان، و پاتوق های گفتمانی و ... با هدف 
پویایی و ایجاد شور و نشاط سینمایی و خروج از رخوت در این حوزه برگزار کرد 
و این اقدامات  منجر به جریان سازی در سینما می شود و مورد حمایت ماست.

خزاعی توجه بــه تنوعات فرهنگ های بومی و منطقه ای در اســتان ها در تولید 
محتوا فرهنگی و موضوعات جشــنواره ها، حمایت از افزایش فضای نمایش فیلم 
و ســالن ســازی در اســتان ها و مناطق محروم با جذب توان نهادهای دولتی و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و توجه به اولویت های موضوعی مانند موضوعات 
قرآنــی، نماز و نیایش، دفــاع مقدس، محرم، گســترش فرهنگ رضوی، میراث 
فرهنگی، خلیج فارس، کویر و زندگی، روســتا و عشایر، آیین ها و فرهنگ مناطق 
و نواحی در تولیدات سینمایی و جشنواره های استانی را مورد تاکید قرار داد. وی 
همچنین در ادامه گفت: در حال حاضر تعامل خوبی با سازمان صداو سیما داریم 
و می توانیم از ظرفیت های این ســازمان در راســتای اقدامات فرهنگی و هنری 

استان های سراسر کشور از طریق کارگروه »سینما و تلویزیون« بهره ببریم.
خزاعی با تاکید بر اینکه ارزانترین تفریح در کشــور سینما به شمار می آید افزود: 
توســعه زیرساخت آثار در حوزه ســینما باید مورد توجه قرار بگیرد و بخشی از 
این ماموریت متوجه شماســت، چرا که منابع آن از محل مشارکت های استانی و 

دستگاه های اجرایی استان و بخش های خصوصی است.

رییس سازمان سینمایی:

 بعدها از ما می پرسند شما که 
داعیه انقالبیگری داشتید چه کردید؟

 »المینور« گام ناکوک 
سینمای مهرجویی

"المینور" نه مانند هامون و پری فکری و عمیق است و نه 
مانند سنتوری معترضانه و جدی و نه مانند مهمان مامان 
صمیمی و ساده، بلکه کاری اســت که پیامش را مخابره 
می کند و همان پیام هم با پرداخت نامناســب از مســیر 

اصلی اش دور شده است.
داریوش مهرجویی فیلمســازی اســت که نام او در تاریخ 
سینمای ما ماندگار است. فیلمســازی که اولین فیلمش 

یعنی "گاو" مورد توجه امام خمینی قرار گرفت.
فیلم "هامون" او مورد نقد جدی شهید آوینی قرار گرفت 
و در یادداشــتی با عنوان "چرا جهان ســومی ها هامون 
می ســازند؟" دیدگاه روشنفکری آســیایی او را مورد نقد 
قرار داد. او با هر فیلمش نشــان داد که فلســفه را بی راه 

نخوانده و در سینمایش از آن بهره می گیرد.
کارنامــه فیلمســازی او از این دســت آثار بــاز هم دارد 
کــه می توان به پری و اجاره نشــین ها اشــاره کرد. دیگر 
فیلم هایــش مانند بانو، لیا، اپیــزود اول طهران تهران و 
مهمــان مامان نیز فیلم هایی همســو بــا فرهنگ ایرانی 
و با مذاق مردم ســازگار اســت. اما فیلــم جدید او یعنی 
"المینــور" به کلــی متفاوت با این کارنامه اســت. به نظر 
می رســد که مهرجویی تاش داشــته تا فیلمش را برای 

نوجوانان و جوانان این روزگار، امروزی و با ادبیات و لحن 
آنان بسازد. اما "المینور" برعکس فیلمی کهن ساالنه است 
که آن را همان چند سکانس ساز و آواز نصفه و نیمه برای 
جوانان زنده نگه می دارد. هرچقدر که مهرجویی در فیلمی 
مانند سنتوری توانسته بود اعتراض و کنشگری نسبت به 
قوانین و ممیزی ها بر ســر مجوز داشــته باشد، این فیلم 
حتــی همان کنش را هم ندارد و صرفاً چند پیام مهربانانه 
برای گســترش موســیقی دارد. فیلم تازه او درباره دختر 
جوانی اســت که می خواهد موسیقی را یاد بگیرد و بنوازد 
اما پدرش مانع راه اوست. او تنها یک چراغ دارد و آن هم 
پدر بزرگش است که به موسیقی و فرهنگ عاقه دارد. او 
در تضاد با پدرش گیر کرده اســت و می خواهد از او عبور 
کند. اما فیلم از این منظر پیامی جز اینکه موسیقی برای 
یک دختر جوان در این شهر و در خانه ای در شمال شهر، 
محدودیت دارد، چیز دیگری نیست. این را مقایسه کنید 
با ابعاد بزرگ تری از پیام ها در فیلم هایی مانند ســنتوری 
و هامــون که ما را به فکر و تعمق وا می دارد. همچنین از 
نظر فیلمنامه و قصه با کاری چندالیه و جالب مانند پری. 

"المینور" از تمام آنها به دور است.
این کهن ســالی نه به خاطر سن و ســال باالی مهرجویی 
اســت، که اتفاقاً در ســنین باال پختگی بیشتر است و ما 
هم انتظار فیلمی با محتوای غنی تر را از او که به فلســفه 
خواندنش در آمریکا افتخار می کند داشــتیم. بلکه ضعف 
"المینور" بیشــتر ماحصل کم حوصلگی خود فیلمســاز 
اســت. او آن طور که برای فیلم های قبلی اش وقت و فکر 
قابل توجهی را بــه کار می گرفت و آثارش از نصاب هنری 
و فکری قابل توجهی برخوردار می شــد، خاقیت به خرج 

نداده است.

اگر تا قبل از این مضامین روان شــناختی و اندیشه محور 
را در آثــار ایــن کارگردان می دیدید خبــری از آن فضا، 
حال و هوا دیگر نیســت. بلکه حتی مانند "سنتوری" که 
می خواســت رویکردی معرتضانه نسبت به قوانین وزارت  

ارشاد بر سر موسیقی داشته باشد نیز نیست. 
اینکه برخی از مطالب در رسانه ها می خواهند این ضعف ها 
را با انتقال فیلم به فضای ناامیدی کارگردان پوشش دهند 
و بگویند چون فیلمساز ناامید و خسته است اینگونه فیلم 
ســاخته، عذر بدتر از گناه است. الاقل اگر فیلم ناامید هم 
بخواهیم بســازیم باید آن را با یک داســتان و واقع گرایی 
قابل باور و اثرگذار بسازیم. برای تماشاگرانی که از سینما 
بیرون می آمدند، این سؤال مطرح بود که چطور فیلمسازی 
که در فیلمــی مانند "مهمان مامان" که اثری صمیمی و 
ساده است، باز هم خاطره سازی کرده بود، فیلمی ساخته 
که نه در جهان فکری، نه در دنیای داســتان گویی و نه در 

عرصه بازی و قاب بندی حرفی برای گفتن ندارد.
برخی از اجزای داســتان عجیب و بسیار نادر است؛  اصرار 
غیرمنطقی پدر خانواده )با بازی سیامک انصاری( در اوج 
دیکتاتــوری و کج فهمی، با دخترش که به خاطر عاقه به 
موســیقی با او تند برخورد می کند و در عین حال پدری 
به شــدت عاشق هنر ) با بازی استاد علی نصیریان( دارد. 
البته مرگ پســر دیگر او در گذشــته که عاشق موسیقی 
بوده اســت در تنفر او از موسیقی بی اثر نیست اما باز هم 
نمی تــوان اینگونه او را نادان و تندرو تصور کرد. پدری که 
دخترش را به حجره فرش فروشــی می فرستد تا مغازه را 
بگرداند! به حــدی طراحی اعضای خانواده دور از واقعیت 
و ناهمگون اســت که تحمل آن ناممکن شده و غیر قابل 

باور است.

اما فیلم فقط در مخابره پیام یکسره خود تندروی نمی کند 
بلکه بــرای کاهش این تیزی در ســکانس یکی مانده به 
پایــان فیلم کاری می کند که زمینــه انتقال این موضوع 
دچار دســت انداز می شود و بیشــتر فیلم را دچار فضای 
یکــی به نعل و یکــی به میخ می کند. یعنی خاکســتری 
هم نیســت، رنگارنگ است و بیشــتر احتمال این می رود 
که کارگردن ســالخورده ما می خواســته تــا همه پل ها 
را خــراب نکند. بــرای همین در کنار آن دو ســه جمله 
 پیرمــردی با صفــا هم گذاشــته تا طرف مقابلــش را با 

یک چوب نزند.
ســکانس پایانی فیلم نیــز برای القای ایــن مفهوم رئال 
یعنــی همان محدودیت هــا کامًا فانتزی اســت. دنیای 
فانتزی دنیای دور از دســترس و رؤیایی است اما رفع این 
محدودیت آنقدرها هم دور از انتظار و نشــدنی نیســت. 
اینکــه دختر جوان در خواب می بینــد که به باغ فردوس 
مــی رود و آنجــا گیتــار می زند، چیزی اســت که همان 
موقع هم می توانســت با یک تاکسی از نیاوران به آنجا به 
دلخواهش برسد. بیشــتر به نظر می رسد که این سکانس 
عامدانــه و مصرانه برای مخابره پیام علنی فیلم گذاشــته 
شده است که این قطعاً به شعاری شدن فیلم افزوده است.
با این همه سؤال مهم این است که چرا باید بر سر چنین 
فیلمی این همه جنجال درســت شــود؟ چه دستاورد و 
پیــام بزرگی در فیلم بود که برخــی اصرار بر طراحی آن 

سناریوهای رسانه ای داشتند؟ بگذریم.
در نهایــت "المینــور" فیلمی نیســت کــه از داریوش 
مهرجویی کارگردان مطرح و پرآوازه سینمای ایران انتظار 
داشته باشیم. هرچند که امیدواریم که او با فیلمی بهتر به 

روزگار اوج خود بازگردد.

نقد فیلم

محمدباقر صنیعی منش


