
گزارش

 اصغر یوسفی نژاد 
کارگردان سینمای ایران درگذشت

اصغر یوسـفی نـژاد، کارگردان برجسـته سـینمای 
ایـران و برنـده جایـزه سـی و پنجمیـن جشـنواره 
جهانـی فیلم فجر بـر اثر عارضه مغزی درگذشـت.

برجسـته  کارگـردان  ایـن  مهـر،  گـزارش  بـه 
تبریـزی کـه بـا فیلـم »ائو« مـورد توجـه منتقدان 
سـینما قـرار گرفـت، بـر اثـر خونریـزی مغـزی در 
بیمارسـتان مـورد عمـل جراحی قـرار گرفتـه بود. 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، ایـن هنرمند و فیلمسـاز 
از  روز پـس  فاصلـه چنـد  بـه  تبریـزی  برجسـته 
عمـل جراحـی درگذشـت. فیلـم ائو سـاخته اصغر 
یوسـفی نـژاد در سـی وپنجمین جشـنواره جهانـی 
هیـأت  فیلـم  بهتریـن  سـیمرغ  سـه  فجـر  فیلـم 
داوری نت پـک و جوایـز بهتریـن فیلـم و فیلم نامـه 
بخـش مسـابقه بین الملـل را دریافـت کـرده بـود. 
جدیدتریـن فیلم اصغر یوسـفی نژاد، عروسـک نام 
دارد کـه سـازمان سـینمایی پروانـه نمایـش آن را 
بـرای جشـنواره فجـر صـادر نکـرد و تاکنـون هـم 

مجـوز اکـران بـه ایـن فیلـم نداده اسـت.

»ژان لوک گدار« درگذشت
»ژان لـوک گـدار« کارگـردان فرانسوی-سوئیسـی 
جنبـش  در  کلیـدی  هـای  چهـره  از  یکـی  کـه 
فیلمسـازی کـه سـینما را در اواخـر دهـه ۱۹۵۰ 
سـالگی   ۹۱ سـن  در  کـرد،  متحـول   ۱۹۶۰ و 

درگذشـت.
فیلـم  سـتاره  بلمونـدو«  پـل  »ژان  از  پـس  را  او 
»از نفـس افتـاده« کـه سـال گذشـته درگذشـت، 
می تـوان عمـا از آخریـن بازمانده هـای مـوج نـو 
تروفـو«،  »فرانسـوا  دانسـت؛  فرانسـه  سـینمای 
دمـی«،  »ژاک  ریـوت«،  »ژاک  رومـر«،  »اریـک 
»آنیـس واردا« و »آنـا کارینا« نیـز دیگر چهره های 
مهم سـینمای فرانسـه هسـتند که دیگـر در میان 
ما نیسـتند. »گـدار« در پایان دهه ۴۰ از دانشـگاه 
سـوربن در رشـته مـردم شناسـی  فارغ التحصیـل 
تـا  بـه سـینما موجـب شـد  امـا عاقـه اش  شـد 
چـون  جـوان اش  دوسـتان  از  گروهـی  به همـراه 
»اریـک  و  تروفـو«  »فرانسـوا  شـابرول«،  »کلـود 
رومـر« بـه جسـت وجو دربـاره قابلیت هـای نهفتـه 
سـینما بپردازنـد. آن هـا ماهنامـه  سـینمایی به نام 
»الگازت دو سـینما« راه انـدازی کردنـد کـه البتـه 
فقـط بـرای پنـج مـاه منتشـر شـد. در دهـه ۵۰ 
گـدار چنـد فیلم کوتاه داسـتانی با کمک دوسـتان 
منتقـدش در نشـریه معتبـر »کایـه دو سـینما« 
و  سـیاه  فیلـم  بـا   ۱۹۵۸ سـال  در  وی  سـاخت. 
داد کـه  نشـان  و دوسـت اش«  سـفید »شـارلوت 

بـرای سـاخت فیلـم بلنـد آمـاده اسـت. 
اولیـن فیلـم بلند داسـتانی گـدار »از نفـس افتاده« 
بود که در سـال ۱۹۵۹ براساس داستانی از »فرانسوا 
تروفـو« سـاخت. دهـه ۶۰ پربارتریـن دوره زندگـی 
گـدار بـود و او در این دهه هرسـال به طـور میانگین 
دو فیلـم سـاخت، فیلم هایـی کـه بسـیاری از آن هـا 
بـا گذشـت زمـان ارزش بیش تـری یافتند.»سـرباز 
کوچـک« دومیـن فیلـم گـدار بـود کـه در آوریـل 
۱۹۶۰ سـاخته شـد، اما مقامات دولت فرانسـه مانع 
نمایـش آن شـدند و سـه سـال بعـد پروانـه نمایش 
آن را صـادر کردنـد. گـدار پس از آن فیلـم »زن، زن 
اسـت« را در سـال ۱۹۶۱ سـاخت و یـک سـال بعد 
فیلم تحسین شـده »زیسـتن زندگی اش« را سـاخت 
کـه از پیچیده تریـن و موفق تریـن فیلم هـای اولیـه 
گـدار محسـوب می شـود. بـا فیلـم »تفنـگ داران« 
در سـال ۱۹۶۳ گـدار باردیگـر مخالـف خـود را بـا 
پدیـده جنـگ ابـراز کـرد. »بیـزار« محصـول ۱۹۶۳ 
بازیگرانـی  کـه  بـود  گـدار  پرهزینـه  فیلـم  اولیـن 
در  پاالنـس«  و »جـک  پیکولـی«  چـون »میشـل 
گـدار  سـال ۱۹۶۴  در  داشـتند.  نقش آفرینـی  آن 
فیلـم »یـک زن شـوهردار« را سـاخت امـا یکـی از 
معروف تریـن سـاخته های گـدار در سـال ۱۹۶۵ بـا 
نـام »آلفاویـل« بـه پـرده سـینماها آمـد و متعاقب 
آن فیلـم »پیـروی دیوانـه« سـاخته شـد. از دیگـر 
شـاهکارهای سـینمایی وی می تـوان بـه فیلم هـای 
»مذکر، مونث« )۱۹۶۶(، »شـهوت« )۱۹۸۲( و »نام 

کوچـک؛ کارمـن« )۱۹۸۴( اشـاره کـرد. 
آکادمـی اسـکار در سـال ۲۰۱۰ به پـاس یـک عمـر 
دسـتاورد سـینمایی قصد تقدیر ویژه از گدار را داشت، 
امـا ایـن کارگـردان سرشـناس از حضـور در مراسـم 
اعطـای جوایـز خـودداری کـرد. گـدار دربـاره علـت 
حضور نیافتن در این مراسـم گفت: »از خودم پرسیدم 
مقامـات آکادمـی اسـکار کـدام یـک از فیلم هـای مرا 
دیده انـد. آیا آنها اصا سـینمای مرا می شناسـند؟ این 
جایـزه هیـچ معنایی بـرای من نـدارد.« این فیلم سـاز 
طـی چهـار دهه فعالیـت سـینمایی موفق به کسـب 
جوایـز معتبـری شـده اسـت کـه دو خرس نقـره ای و 
یک خرس طای جشـنواره برلین، شـیر طـا، جایزه 
هیات داوران و شـیر طای افتخاری جشـنواره ونیز از 
مهم تریـن آنهـا هسـتند. وی کـه پنج بار نامـزد جایزه 
نخـل طـای کـن بـوده اسـت، در سـال ۱۹۷۸ جایزه 
افتخاری سـزار فرانسـه را دریافت کرد، در سال ۲۰۰۷ 
جایـزه یـک عمـر دسـتاورد سـینمایی آکادمـی فیلم 
اروپـا را گرفـت و در سـال ۱۹۹۵ یوزپلنـگ افتخـاری 
جشـنواره لوکارنـو بـه وی اعطا شـد. فیلم سـه بعدی 
»خداحافظـی بـا زبان« او در سـال ۲۰۱۴ توانسـت در 
جشـنواره کـن جایـزه هیـات داوران را کسـب کنـد و 
آخریـن سـاخته او در سـال ۲۰۱۸ بـا عنـوان  »کتاب 
تصویـر« رونمایی شـد و موفق شـد اولین نخل طای 

ویـژه تاریـخ جشـنواره کـن را از آن خـود کند.

اخبــــار

ایــن اهتمام ویژه که با همت اداره کل هنرهای نمایشــی 
کشور و با مشارکت ســازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری 
تهران و انجمن هنرهای نمایشی قرار است برپا شود شامل 
۱۵۰ هنرمند آیینی از سراســر کشــور است که روز شنبه 
از هفــت و ســی دقیقه صبح آغاز و پس از هفت ســاعت 
دوشــادوش مردم به حرم عبدالعظیم حسنی)ع( برسند و 

برنامه خود را پایان دهند.
روزی یکی از شــاعران معاصر نوشته بود: »همیشه آن که 
مــی رود کمی از ما را/ با خویــش می برد/ کمی از خود را، 
زائر/ با من بگذار«، هر ســاله بر خیل عظیم عاشقان کربا 
افزوده می شــود، موضوعی که امســال به اوج خود رسیده 
است و حاضرین در این مراسم آئینی شیعیان جهان، چند 
برابر شده اند. از سوی دیگر حدود یک دهه است که مراسم 
پیاده روی جاماندگان اربعین حســینی )ع( در تهران و از 
میدان امام حســین )ع( تا حرم عبدالعظیم حســنی )ع( 
برگزار می شــود. مراسمی که شــاید در سال نخست خود 
با ۱۵۰ تن از بســیجیان جنوب و شرق شهر تهران آغاز و 
در آخرین مراسمش پیش از شیوع ویروس کرونا به حدود 
چهار میلیون نفر رســید. اکنون ستاد برگزاری این مراسم 

خبر از اجتماع ۵ میلیون نفری در روز برپایی می دهد. 

مشارکت هنرمندان تئاتر در پیاده روی اربعین
 مراسم جاماندگان پیاده روی عظیم اربعین فرصت بزرگی 
است برای کســانی که به هر دلیلی نتوانسته است در این 
مراسم آئینی شرکت کنند، مراسمی که سال به سال جانی 

تازه می گیرد و رنگ و بویی معنوی به شهر می بخشد.
بی تردید یکــی از مهم ترین اقداماتی کــه انتظار می رفت 
زودتر از این ها و در ســال های گذشته برپا شود مشارکت 
هنرمندان تئاتری در این مراســم و پیاده روی عظیم است 
که متأســفانه چه از ســوی مدیران و متولیان امر و چه از 
سوی کانون ها و اصناف هنری و تئاتری آن چنان که بایسته 

و شایسته است صورت نگرفته بود.
اکنون خبر رســیده اســت که با همت اداره کل هنرهای 
نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی هنرمندان تئاتری 
نیز به خیل عظیم جاماندگان پیاده روی اربعین پیوستند و 
قرار اســت در قالب کاروان آینه داران آفتاب به مدت هفت 
ساعت از میدان امام حسین )ع( تا حرم عبدالعظیم حسنی 
)ع( با موکب های ســیار به اجرای آیینی های عاشورایی از 
قبیلــه تعزیه، نقالی، روایتگری و حتی تئاترهای خیابانی و 
غیره بپردازند که نه تنها امری بی ســابقه اســت که اجرای 
هفت ســاعته این آیین ها را می توان یــک رکورد در تاریخ 

تئاتر و هنرهای نمایشی کشور دانست.
این اهتمــام ویژه که باهمت اداره کل هنرهای نمایشــی 

کشور و با مشارکت ســازمان فرهنگی و هنری شهرداری 
تهران و انجمن هنرهای نمایشی قرار است برپا شود شامل 
۱۵۰ هنرمند آیینی از سراســر کشــور است که روز شنبه 
از هفــت و ســی دقیقه صبح آغاز و پس از هفت ســاعت 
دوشــادوش مردم به حرم عبدالعظیم حسنی )ع( برسند و 

برنامه خود را پایان دهند.
اجرای آیینی هفت ســاعته ای که اگر در کشور و سرزمین 
دیگری رخ می داد بی تردید روشــنفکران تئاتری شــان در 
مدح و ثنای ش عالمی را خبردار می کردند و در وصف این 
رکورد تاریخی ساعت ها جلسات نقد و برسی  برپا می کردند 
اما چه باید کرد که ســالیان سال است متصدیان هنرهای 
نمایشــی کشور، تئاتر را تنها منحصر و محدود به یک هنر 

کامــًا غربی در اذهان و اذعــان عاقه مندان، هنرمندان و 
هنرجویان معرفی کردند و تمام تمرکزشــان را به بخش و 

جنبه های غیر ایرانی آن گذاشتند.
درحالی که آئین های نمایشــی کشــور ما اگر بیشــتر و با 
قدمت تر از تئاتر و تئاترون های غربی و یونانی نباشــد -که 
هســت- قطعاً کمتر از آن نیز نخواهد بود و اکنون با تغییر 
دیــدگاه و نگاه مدیریت و سیاســت گذاری حــوزه تئاتر و 
هنرهای نمایشی کشــور در دولت سیزدهم شاهد احیای 

مجدد هنرهای نمایشی آیینی و اسامی هستیم.

تمرکز ویژه بر هنرهای آئینی از تعزیه تا شبیه خوانی
 به عنوان نمونه بســت و گســترش قابل تقدیر شبیه خوانی 
در محرم و صفر امسال که در سالیان گذشته تنها محدود 
به تک مراســم های پهنه رودکی با اهــداف خاص بود، با 
حمایت مرکز هنرهای نمایشــی وسعت و گستردگی قابل 
ماحضه ای را شــاهد بودیــم. آیینی که به گــواه تمامی 
کارشناســان و محققان تعزیه به گوشه ای رانده شده بود و 
کسی بدان توجه نمی کرد که صدالبته امیدواریم این آیین 
سنتی و اســامی در ادامه حرکت رو به رشد خود بالندتر 
و گســترده تر شود تا شــاید جبران مافاتی باشد از سال ها 

غفلت و عزلت این هنر با قدمت و با اصالت.
اما سالیان گذشته هر چه بود و هر چه شد امسال با اهتمام 
ویژه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی و اداره کل هنرهای 
نمایشــی کشور در مشــارکت هنرمندان تئاتر در دهمین 
ســال مراســم پیاده روی جاماندگان اربعیــن را باید یک 
حرکت قابل قبول و مثمر ثمر برشــمرد که نشان از اهتمام 
این دســتگاه و نهاد فرهنگی بر احیــای دوباره آیین های 
فراموش شــده هنرهای نمایشی دانســت و امیدواریم این 
ظرفیــت بی همتا و فوق مهم همچنان در دســتگاه و نهاد 
تئاتری کشــور به عنوان مهم ترین و استراتژیک ترین هنر با 

قوت و قدرت روند صعودی خود را طی کند.
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7 ساعت اجرای آیینی در اربعین حسینی 

 کمی از خود را زائر با من بگذار

مدیرعامــل کانــون پرورش فکــری در پیامی به انتشــار خبر طــرح واگذاری 
کتابخانه های کانون به نهاد کتابخانه ها واکنش نشــان داد و از پیگیری ها جهت 

منتفی شدن این پیشنهاد خبر داد.
بــه گــزارش اداره کل روابط عمومی و امــور بین الملل کانــون، حامد عامتی، 
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با انتشــار پیامی نســبت به 
خبر طرح واگذاری کتابخانه های کانون به نهاد کتابخانه های عمومی که از سوی 
وزارت ارشــاد مطرح شده، واکنش نشان داد. او در این پیام خطاب به همکاران، 
مربیان مراکز فرهنگی هنری و کتابخانه های کانون، والدین و همه دوســتداران 
این نهاد فرهنگی نوشت: در روزهای اخیر انتشار خبری مبنی بر گردش کار یک 
پیشــنهاد اداری باعث نگرانی عاقه مندان به کانون عزیز شد. الزم است به همه 
عاقه مندان به کانون اطمینان بدهم که طرح و پیشــنهاد این موضوع، با ضعف 
بررسی های دقیق و کارشناسی همراه بوده است و در حال پیگیری جهت منتفی  

شدن این پیشنهاد هستیم.
عامتی از همه عاقه مندان به کانون، نویسندگان، تصویرگران، مربیان، همکاران 
و فعــاالن فرهنگی کــه خودجوش و دغدغه مند در حمایــت از کانون به میدان 
آمدند، قدردانی کرد و گفت: قدر و عظمت عاقه مندان کانون را می دانیم و آن را 
پــاس می داریم و به یاری خدا و حمایت کادر، مربیان، نخبگان و تولیدکنندگان 

آثــار فرهنگی هنری و والدین عزیز برای اعتای کانون، به صورت شــبانه روزی 
تــاش خواهیم کرد. وی در ایــن زمینه با  بیان اینکه مدیرعامل و دیگر مدیران 
کانون، فرزندان این مجموعه هستند و خاطرات نسل های مختلف در کتابخانه های 
کانون رقم خورده اســت تصریح کرد: آشیانه مرغک کانون، کتابخانه های کانون 

است و پرنده، هرگز از آشیانه جدا نخواهد شد.
مدیرعامــل کانون در ادامه با اشــاره به یکی از اهداف طــرح واگذاری مبنی بر 
زیان ده بــودن کانون، تصریح کرد: بی تردید همه  سیاســتگذاران، برنامه ریزان و 
متولیان فرهنگی نیز اذعان دارند که نگاه سودآور و زیان ده به مقوله کار تربیتی و 
فرهنگی اساساً دیدگاه خردمندانه ای نیست. سودآوری یک مرکز فرهنگی تربیتی 
نظیر کتابخانه، هیچ وقت قابل اندازه گیری با معیارها و زاویه دید بازرگانی نیست. 
برای کار فرهنگی و کتابخانه باید هزینه کرد و سوددهی آن، خودش را در ارتقای 

نسل آینده نشان خواهد داد.
عامتی وظیفه همه  نهادهای مســئول در حمایت از کانون را یادآور شد و گفت: 
ایــن نهادها باید از کانون و کتابخانه های ایــن مجموعه، به عنوان مرکز خبرگی 
فعالیت های مرتبط با تربیت کودکان و نوجوانان  و بخشــی اساســی از هویت و 

ماموریت کانون حمایت کنند.
وی با تأکید بر این که کتابخانه های کانون تقویت خواهند شد، افزود: ما در کانون 
از همه ظرفیت نهادهای مســئول در این زمینه کمک خواهیم گرفت و سیاست 
نظام مقدس جمهوری اســامی سرمایه گذاری فرهنگی تربیتی برای نسل آینده 
انقــاب خواهد بود و به این ترتیب با همراهی و حمایت وزیر آموزش و پرورش، 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی و سایر مسئوالن خدوم و بزرگوار، امید آن می رود 
در دولت محبوب و مردمی ســیزدهم مراکز فرهنگی هنــری کانون بتواند چتر 
خدمات ارزشــمند و بی بدیل خود را بر سراســر ایران اسامی عزیز و  فرزندان 

این مرز و بوم بگستراند.
مدیرعامــل کانــون در پایــان تأکید کرد: با لطــف و عنایت الهــی و همراهی 
عاقه منــدان به کانون، نویســندگان، تصویرگران، مربیان، همــکاران و فعاالن 
فرهنگی و مسئوالن، رشد و تعالی روز افزون کانون را پیگیری خواهیم کرد و به 

فردا و آینده سازان ایران اسامی سام خواهیم کرد.

 واکنش مدیرعامل کانون پرورشی
 به طرح جداسازی کتابخانه های این نهاد

 طرح  ضعف کارشناسی دارد

زائــران اربعینــی در بین الحرمیــن می گوینــد با همه 
ســختی های پیاده روی اربعین دوست دارند هر سال به 
این ســفر مشرف شــوند؛ چون حال شان در این مراسم 

بزرگ و معنوی، خیلی خوب است!
به گــزارش فارس به کربای معلی، وقتی میان ســیل 
خروشــان جمعیت در بین الحرمین قرار می گیری انگار 
دیگر این پاها نیستند که انسان را به مقصد می رسانند؛ 
بلکــه دل ها روح را روانه جایی می کند که میلیون ها نفر 

با هر مشقتی تاش می کنند به آنجا بیایند. 
کربا امروز محل قرار همه عشــاق امام حسین)ع( است 
که از شهرها و کشــورهای مختلف، خود را برای زیارت 

اربعین به عراق رسانده اند.

کسی نمی تواند متوجه شود اینجا چه می گذرد
زائری به نام سیدحســینی که از شهر یزد آمده، با بیان 
اینکه نوبت چهارمی است که برای شرکت در این مراسم 
عازم کربا شده ، می گوید: امسال امکانات خیلی بود، اما 
لب مرز به این طرف امکانات کمی با مشکل مواجه شد. 
با همه سختی ها دوست دارم هر سال به این سفر بیایم؛ 
چرا که دســتاورد های معنوی زیادی برایم داشــته و با 
همه کسانی که مواجه می شوم، می گویم حتما یکبار هم 
شده در این پیاده روی شرکت کنید. وی ادامه می دهد: 
شــنیده ام مرزها برای مدتی بسته شد و زوار پشت مرز 
ماندند. از صمیم قلب دعا کردم آنها هم بتوانند به راحتی 
بیایند. چرا که حالشــان را می فهمم. من هم تا روز آخر 
پاسپورتم حاضر نشده بود، اما خدا را شکر گویا طلبیده 
شــده بودم. خیلی از دوســتانم تا لحظه آخر هم برای 

آمدن تاش کردند، اما نتوانستند به این سفر بیایند. 
این زائر اربعینــی می افزاید: بین الحرمین بهترین جای 
دنیاســت و حال و هوایش اصا توصیف نمی شود. کسی 
نمی تواند متوجه شود اینجا چه می گذرد؛ مگر اینکه در 
این ســفر حاضر شــود. وی می گوید: به این علت که به 
خاطر شیوع کرونا بسیاری نتوانسته بودند چند سال به 
پیاده روی بروند، امســال خیلی شــلوغ است اما با همه 
سختی هایش می گویم: حسین)ع( جان دوستت دارم و 

آقا ابوالفضل)ع( چاکرتم!

 به آقا می گویم دلم برایتان تنگ می شود 
دوباره مرا بطلبید

زائــر دیگری که خود را از مشــهد به پیاده روی اربعین 
رســانده، همانطور که اشــک از چشمانش جاری است، 

می گوید: سه ماه پیش با خانواده به کربا مشرف شدیم 
و همانجــا تصمیم گرفتیم برای پیــاده روی اربعین هم 
بیاییم. این اولین بار اســت که در این مراســم شرکت 
می کنم. فکر می کردم خلوت تر باشــد، اما خیلی شلوغ 
است، با این حال اصا نه خودم نه سه فرزندم و همسرم 
هیچ اذیتی نشدیم. او با اشاره به برخی سختی های این 
ســفر ادامه می دهد: ظهرها هوا گرم است و پیدا کردن 
موکــب برای اســتراحت به خاطر جمعیــت باال، کمی 
مشکل است؛ اما به همه می گویم  این مشکات در برابر 
صفایی که در این ســفر هست، اصا قابل قیاس نیست. 

امیدوارم هر کسی دلش می خواهد قسمتش شود.
وی از وداع با حرم امام حسین)ع( اینگونه می افزاید: به 
آقا می گویم دلم برایتان تنگ می شود دوباره مرا بطلبید.

احساسی که با اشک همراه می شود
زائر دیگری که اشــک امانش نمی دهد، می گوید: اینجا 
حالم خیلی خوب اســت، دلم می خواهــد دوباره بیایم. 
وقتی حرم حضرت امام حســین)ع( را دیدم ... ببخشید 

بغض اجازه حرف زدن به من نمی دهد.
یک زائر یزدی که حدود ۶ روز اســت بــه کربا آمده، 
می گوید: سختی سفر زیاد است، اما واقعا می ارزد. البته 
خیلی ها هم به ما می گویند بهتر است زمان کمتری اینجا 
باشیم تا این ســیل مشتاق جمعیت هم بتواند در پیاده 
روی حاضر شــوند. حرف درستی است، اما می خواستیم 

فقط شب جمعه را درک کنیم و بعد برگردیم. 
یک زائــر اصفهانــی در جماتی کوتاه ســعی می کند 
اشــتیاق خود را از این سفر اینگونه توصیف کند: گرما و 
ســختی در این مسیر زیاد است، اما به یک سام کردن 
می ارزد. من در این راه نایب الزیاره همه کســانی هستم 
که به علت داشــتن فرزند کوچک یا بیماری نتوانستند 

مشرف شوند. 

 اولین بار که چشمم به ضریح افتاد 
از خود بی خود شدم

زائر دیگری که خود را از خوزســتان رســانده می گوید: 
مرز شلمچه بسیار شــلوغ بود و ما به سختی رد شدیم. 
از ۸ شب تا ۷ صبح پشت مرز بودیم و از مرز هم که رد 
شــدیم به خاطر نبود ماشین به سختی خود را به مسیر 
پیاده روی رساندیم. اما با همه این ها حال عجیبی دارم 
که قابل وصف نیست. من دوســت ندارم از اینجا بروم. 
اولین بار که چشمم به ضریح افتاد از خود بی خود شدم.

زائران ایرانی در بین الحرمین کربال:

اینجا حال ما خیلی خوب است
سیزدهمین جشن مســتقل سینمای مستند به ریاست 
حامد شــکیبانیا شب گذشــته افتتاح شــد؛ عسگرپور 
خواســتار این شد که سینمای کشور از حاشیه ها فاصله 

گرفته و به اصل موضوع بپردازد.
مراســم افتتاحیه سیزدهمین جشــن مستقل سینمای 
مســتند همزمان با روز ملی سینما در ساختمان شماره 
۲ خانه ســینما برگزار شــد. در این مراســم، جمعی از 
مستندسازان از صنوف مختلف حضور داشتند. هم چنین 
چهره هایی نظیر محمد حمیدی مقدم، سیدمحمدمهدی 
محمدمهدی عسگرپور،  حامد شکیبانیا،  طباطبایی نژاد، 
رامین حیدری فاروقی، ســعید رشــتیان، اُرد عطارپور، 
اُرد زند، مهوش شیخ االســامی، مرتضی رزاق کریمی، 
شهرام درخشــان، محمد صوفی، محســن خانجهانی، 
مهدی زمانپور کیاســری، سام کانتری، پیروز کانتری 

و ... حضور داشتند.
حامد شــکیبانیا رئیس ســیزدهمین جشــن مستقل 
سینمای مستند در بخش ابتدایی این برنامه گفت: این 
برنامه آیین افتتاحیه جشن مستقل هست، در حالی که 
سال های گذشته فقط یک شــب اختتامیه داشتیم. به 
لطف و زحمات دوستان در هیئت رئیسه جشن، امسال 
آیین نامه آن تغییرات اساســی کرده و شیوه داوری نیز 
دچار تغییر شــده است. اکنون تعداد زیادی از بچه های 
صنف و بیرون از صنف در امر داوری دخیل هســتند و 
این همان چیزی است که بدان شیوه آکادمی می گویند.
محمدمهدی عســگرپور رئیس هیئت مدیره خانه سینما 
دیگر ســخنران این مراســم بود. او گفت: به نوبه خودم 
روز ملی ســینما را تبریک می گویم؛ ما اســمش را روز 
ملی سینما گذاشــتیم اما در آن دوره اصرار داشتند که 
اسمش را روز سینما بگذارند، حتی در دوره ای نیز نامش 
را از تقویم پاک کردند اما ســینما پاک شــدنی نیست. 
حتی می خواســتند خانه ســینما را پاک کنند که آنهم 

پاک شدنی نبود.
او بیان داشــت: بیشــتر تاش هایی که در طول سال ها 
درگیرش می شــویم برای این اســت که اثری به وجود 
بیاید و هنرمندان احســاس کنند شناسنامه ای از خود 
باقی گذاشــته اند. متاسفانه چند ســالی است که نه در 
حوزه فیلمسازی بلکه در خیلی از حوزه ها حاشیه بسیار 
پررنگ شده و اصل متن کمرنگ و کمرنگ تر شده است. 
نگرانم که مبادا کمی جلوتر برویم و به دوره ای برســیم 
که اصا فیلم نســازیم اما صنف ها و دعواها وجود داشته 
باشد. امیدوارم که بتوانیم قدری از این حاشیه ها فاصله 

گرفته و به اصل موضوع بپردازیم.
مرتضی رزاق کریمی دیگر سخنران این جلسه بود. او با 
اشاره به پیشرو بودن ســینمای مستند گفت: سینمای 
ایران بزرگ اســت و بزرگانی دارد که توانســتند چهره 
ســرزمین ما را نه فقط برای نســل خودمان، بلکه برای 
نســل گذشته و نسل آینده تصویر کند و به مردم جهان 
نمایش دهد. شاخه های مختلف سینما اعم از داستانی، 
مســتند، انیمیشــن و کوتاه همگی در ارائه این تصویر 
نقش مهمی داشــتند، اما واقعیت این اســت که نقش 
سینمای مستند ویژه تر است. سینمای مستند، سینمای 
پیشرو است که خوشبختانه هنوز از جامعه عقب نیست. 
هرچند سینمای داســتانی فاصله ای داشته باشد اما در 
ایجاد اوقات فراغت و ســرگرمی برای مردم نقش مهمی 
داشته اســت اما نقش هویت بخشی ســینمای مستند 

غیرقابل انکار است.
او با اشــاره بــه شــیوه داوری جدید در ایــن دوره از 
جشنواره گفت: آقای شــکیبانیا به داوری اشاره کردند؛ 
شــیوه داوری آکادمی چیزی است که از چند دوره قبل 
در هیئت مدیره خانه ســینما و هیئت موســس انجمن 
فنون و هنرهای سینمای ایران مطرح شد، اساسنامه آن 
نوشــته شد. دوســتان ما در فیلم کوتاه نیز از این شیوه 
استفاده کردند و نتایج خیلی خوبی داشته و ما هم باید 
این مسیر را طی می کردیم. فکر می کنم اعتماد به خرد 
جمعی خطای کمتری خواهد داشــت. به ویژه آنکه این 
جمع فرهیخته است. امیدوارم این شکل از داوری بتواند 
به تقویت سینمای مســتند منجر شود. باید تاکید کنم 

که سینمای مستند نیازمند حمایت جدی است.
پیروز کانتری نیز در ســخنانی در این مراســم گفت: 
۷۰ سال است ســینمای مســتند داریم اما چرخه آن 
را هنــوز نداریــم. در حقیقت، از ســرمایه گذاری تولید 
تــا نمایش، گیرهای زیــادی وجود دارد. بــا این حال، 
سینمای مستند پر از اثر است. هر جشن و جشنواره ای 
بایــد فضایی را به وجود بیاورد که در این چرخه اتفاقی 
بیفتــد و فضای تازه ای ایجاد شــود. معتقــدم که آثار 
سینمای مســتند باید به دســت مردم برسد و در یک 
فضای بســته نماند. فیلم های اجتماعی بســیار خوبی 
می سازیم اما ســینمای مستند ما اجتماعی نیست. این 
 دو موضــوع خیلی بــا هم تفــاوت دارد و باید به دومی 

بیشتر توجه کنیم.
در بخش پایانی این مراســم، از ۴ رئیس جشن مستقل 

سینمای مستند در ۴ دوره اخیر تقدیر شد.

عسگرپور در سیزدهمین جشن مستقل سینمای مستند:

می ترسم به دوره ای برسیم که فقط دعوا کنیم! 


