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تئاتر

«اسب سفید بالدار» خالقانهترین فیلم جشنواره کانادایی شد

تعلیق درفضای رئالیسم جادویی

فیلمکوتاه«اسبسفیدبالدار»جایزه
خالقانهترینفیلمراازجشنواره«ریلت و
ریل»کانادادریافتکرد.
به گزارش ایلنا ،پس از درخشــش و
حضورفیلمکوتاه«اسبسفیدبالدار»به
کارگردانیمهیارماندگاروتهیهکنندگی
حمیدرضــا زبیــر در جشــنوارههای
«برلین»« ،تیرانــا»« ،ازمیر» و «کمرا
ایمج» ،این فیلم از بیستوسومین دوره
جشــنواره «ریلت و ریل» کانادا جایزه
خالقانهترینفیلمراازبخشداورانجوان
ارشددریافتکرد.
این جشنواره با تمرکز بر فیلمهای
کودکان و نوجوانان هر ســاله بهصورت
فیزیکی برگزار میشــود ،اما امسال به

`پرده نقرهای

دلیل شرایط ویژه کووید ۱۹بهصورت
آنالینبرگزارشد.پخشبینالمللیاین
فیلم توسط شرکت  AtoZinemaبه
مدیریتآزادهمسیحزادهانجاممیشود.
در خالصه داســتان ایــن اثر آمده
اســت :طاها در جســتوجوی عشق
دوران کودکی به زادگاه جنگزدهاش
بازمیگردد؛جاییکهدخترک 20،سال
پیش از او خواســته بود که اسب سفید
بالداربشود.
سپهر طهرانچی ،حســن نجاریان،
عسل شــاکری ،محمد بشــیر ،مهری
آلآقــا ،آرش وزیرنظامی ،هژیر مرادی
بازیگرانیهستندکهدراینفیلمبهایفای
نقشپرداختند.

گفتنی اســت ،فیلم کوتاه «اســب
سفیدبالدار»بهکارگردانیمهیارماندگار
و تهیهکنندگی حمیدرضا زبیر ،پیش از
ایندراولینحضورجشنوارهاىخارجاز
ایران نیز به بخش نسل جشنواره برلین
راهیافتهبود.
درطولنگارشبهسمترئالیسم
جادوییهدایتشدم
مهیار ماندگار دربــاره فضای فیلم
«اسب سفید بالدار» و تفاوت آن با فیلم
قبلی خود به سایت هنروتجربه گفت:
«سال ۱۳۹۸فیلمبرداری «اسب سفید
بالدار»انجامشدوانتهایسالفیلمآماده
شد .در این فیلم ،کمی از فضای فانتزی
و مفرح فیلم قبلی خود« ،آسمان آبی،

نمایشنامه نویسندهکوزوویی
در بازارکتاب

زمینپاک»فاصلهگرفتم«.آسمانآبی،
زمین پاک» ،فیلمی سبکتر و روانتر
و به لحاظ دراماتیــک فیلم راحتتری
بــود و پیچیدگی خاصی نداشــت .در
جشــنوارهای که همراه مخاطبین که
«آســمان آبی ،زمین پــاک» را دیدم
مخاطبان با فضای کمیک و فانتزی آن
حالخوبیداشتندوهمانزماندوست
داشتمدرکاربعدیخودمتغییریدراین
زمینه داستانی فیلم بدهم .اگر مخاطب
بــا آن فیلم میخندد ،میخواســتم با
فیلم جدیدم کمی عمیقتر شــود و به
فکر فــرو رود و اندکی هــم بغض کند.
فضاهای فانتزی این فیلــم متفاوت با
فضای «آسمان آبی ،زمین پاک» است
وبیشترشایدبشودگفتفضایرئالیسم
جادوییداردومتاثرازآناست».
مهیار ماندگار عنوان کرد :برخالف
«آسمانآبی،زمینپاک»کهازابتدافرم
فیلم برایم مهم بود و در حقیقت تجربه
فرمی بود؛ «اسب سفید بالدار» در طول
نگارش مرا به سمت رئالیسم جادویی و
اینفرمازفیلمسازیهدایتکرد.
او درباره چگونگی رسیدن به سوژه
داســتانی این فیلم توضیح داد :کلیت
قصه «اسب سفید بالدار» از یک جوکی
که به ذهنم آمده بود شکل گرفت ،اما در
مجموعفیلمخندهدارومفرحینیستو
قصهای غمانگیزی برای خود من دارد.
محوریت داســتان مهاجرت عزیزانی
است که به هر حال شاید خیلی از ما آن

را تجربه کردهایــم .وقتی نزدیکترین
اشــخاص زندگی هر انسانی مهاجرت
میکنند،موقعیتعجیبیپیشمیآید
که نه میتوانی آنها را از رفتن منصرف
کنی و نه خود میتوانی بروی .تمام این
اتفاقات دستمایه ســاخت فیلم کوتاه
«اسب سفید بالدار» شد .این کارگردان
ادامه داد :داستان «اسب سفید بالدار»
را اگر بخواهم خطی تعریف کنم درباره
مردى است که در جستوجوی عشق
دوران کودکــیاش بــه زادگاه جنگ
زدهاش بازمیگردد ،جایی که دخترک
سالهای بچگیاش 20 ،سال پیش از او
خواسته بود که اسب سفید بالدار بشود.
تمامتالشمراکردمکهفیلمزمانومکان
خاصی نداشته باشــد و هرچقدر فیلم
جلوتر رفت ،یکسری المان وارد فیلم
شدومنهمخیلیجلوورودایناتفاقرا
نگرفتم.ولیدرکلاینفیلمزمانومکان
خاصیندارد.
ماندگار حضور «اسب سفید بالدار»
در جشــنوارههای خارجی را فرصتی
مغتنم عنوان کرد و افزود :بحث حضور
این فیلــم در جشــنوارههای خارج از
کشور کمی پیچیده است آن هم به این
دلیلکهبهخاطرنوعفیلموفانتزیبودن
آن ،دوستان زیادی عقیده داشتند که
استقبالیازآننمیشود.خارجازکشور،
در این فرم فیلمهای بهتری میسازند
و بهتر اســت که فیلم اجتماعی و از این
قبیل فیلمها بســازم که طبیعی است

حضور قطعی«قهرمان» فرهادیدر جشنواره «کن»

یکمنبعسینمایینزدیکبهجشنواره«کن»
ازحضورقطعیفیلم«یکقهرمان»اصغرفرهادی
دربخشمسابقهجشنواره«کن» ۲۰۲۱خبرداد.
بهگزارشبرترینها،روییمیمنتقدوتحلیلگر
نزدیکبهجشنواره«کن»،درصفحهشخصیاش
درفضایمجازینوشت:طبقآنچهشنیدهامفیلم
جدید فرهادی به عنوان یکی از فیلمهای بخش
مسابقهجشنواره«کن» ۲۰۲۱تاییدشدهاست.
این تحلیلگر همینطور اعــام کرد فیلم «در
یکصبحنیمهروشن»ساختهبرونودومونکهبه

حضوردرجشنوارهکنامسالامیدداشتازسوی
جشنواره رد شده و حاال قرار است برای حضور در
جشنوارهونیزدرچندماهدیگردورخیزکند.
این منبع نزدیک به جشــنواره همینطور
گفت فیلم «جزیره برگمان» به کارگردانی میا
هانسن-لووه که در جشنواره ونیز سال گذشته
به طرز عجیبی از سوی مســئوالن رد شد نیز
احتماال در جشــنواره «کن» امسال در بخش
مســابقه حضور دارد .به این ترتیب فیلم «یک
قهرمان» فرهادی در کنــار فیلمهای «آنت»

اندرحکایت«غیرضروری»شدنیککاال!

مرگ خاموش موزّعانکتاب
مریم رضایی

در فرصتی مغتنم که میشد مردم را در کنار یار مهربان
نشاند و از بار خمودی و افسردگی فراگیر اجتماعی کاست،
مسئوالن ارشد حوزه مدیریت بحران نتوانستند مهرههای
تدبیررارویصفح هشطرنجیِ اینروزهادرستبچینند.
در اســفندماه  ،۹۸میهمان ناخواندهای وارد خانههامان
شد و با درجات متفاوتی از اکراه ،پذیرفتیم که تا مدتها قرا ِر
همزیستیِ چارچوبداریراباآنخواهیمداشت.
وقتیدردسرهایاینذرهچموشهمهگیرشد،جهانیرا
بههمریختوبشرکهخودرادررأسهرموجودآنمیدانست؛
باید دست به کار میشد تا با واکاوی این پیشام ِد ناگهان ،سَ ر
ازسِ ّرآندرآرَد.
یادمان هست که پاسخی برای پرسشهای بسیارمان در
این باره نداشتیم؛ عالمان و محققان هرچه در تصورشان آمد،
توصیه کردند و ما که ترس جان داشتیم ،رخت عمل بر قامت
لحظههامان پوشاندیم؛ اما هر چه آشنایی میزبان و میهمان
بیشترشد،هراسهمتقلیلیافت؛گرچهازآمارمانکاستهشد.
درهمیندوران،کرکرهمراکزتوزیعآگاهیراهمکشیدند
وشهرمانرنگخاکستریبهخودگرفت.دورهاولکههمگانی
بود شاید قابلیت پذیرش بیشتری داشت ،اما در ادوار بعد ،به
فروشپرازدحام
دالیلعدیدهاینمیشدقبولکردکهمراکز ِ

لئــوس کاراکس و «گزارش فرانســوی» وس
اندرســون فیلمهای قطعی حاضــر در بخش
مسابقه جشنواره «کن» امسال هستند.
البته فیلمهای دیگری هم مانند «بندتا» پل
ورهوفن« ،جزیره برگمان» بــه کارگردانی میا
هانسن-لووه«،زانویاحد»ندافالپید«،حافظه»
اپیچاتپونگ ویراستاکول« ،روز پرچم» شان پن،
«تصمیمبرایترک»پارکچانووکنیزاحتمال
زیاد در میــان فیلم های بخش مســابقه اصلی
جشنوارهکنامسالقراردارند.

فعال باشــند و موزّعان کتاب ،واحدهای فــروش خود را [با
کمترینتراکموتعدادمراجعهکننده]قفلکنند.
مشکلبعدی،آنجاییرخنمودکهکتابفروشیهادر«گروه
دوم» قرار گرفتند و خــود ،مُهر تأییدی بر غیر ضروری بودن
اینکاالشد؛همانکههرمسئولیدستشرامیگیرد،باخود
پشت تریبون میبرد و نهیب میزند که نباید از آن غافل بود.
کتابفروشانشهرمن-اردبیل-ایندورهرا«سیاهترین»دوران
کاریخودمیدانندودرحیرتاندکهچطورکاالهایفرهنگی
میتوانندضرورتاجتماعینباشند؟!
نه اتحادیه صدایشان را به جایی رساند و نه دیگر نهادهای
دولتیموضوعبررسیدوبارهرادردستورکارقراردادند.فروش
غیرحضوریبهکمترینحدخودرسیدودربرخیواحدهارقم
صفرراهمتجربهکرد.
«هرکهبیشترتخفیفبدهد،برندهاست»!
کمی پس از شــروع «کوویــد  »19ناشــران که نقش
پایگاههای توزیع را کمرنگتر میدیدند ،با تعیین تخفیف،
سعیدرجذبمشتریبرایکتابهایتولیدیخودداشتند.
این حرکت به مذاق مشتری هم خوش آمد و مسابقه «هر که
بیشتر تخفیف بدهد ،برنده است» راه افتاد .طبیعتا مخاطب

آمازون؛پخشکنندهفیلمجدیدفرهادی
درآمریکا
شرکت آمازون پخشکننده فیلم «قهرمان»
اصغر فرهادی در آمریکا شــد.به گزارش ورایتی،
آمازون حق پخش «قهرمان» ،نهمین فیلم بلند
اصغر فرهادی را در اختیار گرفتــه و این فیلم در

سراغ مرجعی میرود که قرار اســت خواستهاش را با هزینه
کمتریتأمینکند.
موضوع ،شگفتآور میشود وقتی که ناشر ،همان میزان
درصدی را برای مشتری خود در نظر میگیرد که برای مرکز
توزیع فاکتور میکند .این روند ،پس از برگزاری نمایشــگاه
مجازی کتاب تهران ســرعت و قوّت بیشــتری گرفت و با
تعطیلیهای پیاپی در اثر رنگینتر شدن وضعیت شهرها ،به
حد اعالی خود رسید .سایتهای فروش مجازی کتاب هم
دوشادوشناشرانبهاینماراتُندامنزدندوکاربدانجارسید
مخاطبکتابخوانوکتابفروشافتاد.
ِ
کهفاصلهعمیقیبین
القصه؛ وضعیت کتابفروشــان شــهر من آشفته است؛
واحدهایبزرگتربهسیاق«هرکهبامشبیش،برفشبیشتر»
پسپرداختحقوقوبیمهکارکنانخود
چطورمیتوانستنداز ِ
برآیند؟ بر همین اساس ،واحدهای کوچکتر چطور اقساط و
اجارههای خود را سامان میدادند؟ شاید گفته شود مدیریت
مسائل داخلی چیزی نیســت که نیازمند یاری دولتمردان
باشد،اماتوجهکنیمکهاگربخشیازاینوضعیتراهمهگیری
بیماری به وجود آورده ،بخش دیگری از آن در پی ناکارآمدی
طرحها یا بیتفاوتی برخی مسئوالن اتفاق افتاده است .چه
اگر متولیان حوزه فرهنگ و بهویژه کتاب در دولت ،موضوع
طبقهبندیرابامذاکرهبهبررسیدوبارهمیکشاندند،ایناتفاق
به شکل پیدرپی در ادوار مختلف رخ نمیداد و در همان دور
اول قرنطینه ،یعنی فروردینماه سال گذشته ،تکلیف قطعی
ومشخصشدهبود.
همین ســوء مدیریت را در قضیه تخفیفهای کتاب از
سویناشرانهمشاهدهستیم.چطورمیشودناشرکتابیرا
که با  ۲۵تا  ۳۰درصد تخفیف به مراکز فروش ارائه میکند ،با
هماندرصدتخفیفبهدستمشتریبرساند؟!یاچرامیتواند

پس از درخشش و حضور
فیلمکوتاه«اسبسفید
بالدار» به کارگردانی مهیار
ماندگاروتهیهکنندگی
حمیدرضازبیردر
جشنوارههای «برلین»،
«تیرانا»« ،ازمیر» و
«کمرا ایمج» ،اینفیلم
از بیستوسومین دوره
جشنواره «ریلت و ریل»
کاناداجایزهخالقانهترین
فیلم را از بخش داوران
جوان ارشد دریافت کرد
قبول نمیکــردم .فیلم در جشــنواره
برلین پذیرفته شــد و اتفاق جالبی که
افتاد این بود که در یک جلسه پرسش و
پاسخمهمانیپرسیدشماازکدامکشور
هســتید که وقتی گفتم ایران تعجب
کردند و از روی فیلم نتوانســته بودند
بفهمندکهاینفیلمدرایرانساختهشده
است .و خوشحالم که در جشنوارههای
خارج از ایران هم به آن توجه شد .او ادامه
داد :قبل از «اسب ســفید بالدار» تنها
یک فیلم ساخته بودم و دانشجو بودم و
ســرمایهگذاری هم نداشتم برای ادامه
کار فیلمســازی .حدود  ۷ماه به دنبال
سرمایهگذاربودمکهدرآخرباحمیدرضا
زبیرآشناشدموفیلمساختهشد.

امریکا توســط این کمپانی پخش خواهد شــد.
بنابراین گزارش ،جدیدترین فیلم اصغر فرهادی
که در شیراز ساخته شــده اکنون در مرحله پس
از تولید اســت و آمازون قصد دارد اواخر سال و در
فصلجوایز ۲۰۲۲اینفیلمراراهیسینماهاکند.
هنوزجزئیاتیدربارهموضوعاینفیلممنتشرنشده
است.فرهادیپسازساخت«جدایی»فیلمبرنده
خرس طالی برلین ،این فیلم را بار دیگر در ایران
و به زبان فارسی ساخته است .فیلم «قهرمان» با
همکاری آلکساندر مالت-گای در مومنتو فیلمز
ساخته شده که تولیدکننده ســه فیلم آخر این
ش اروپای «قهرمان» را
کارگردان نیز اســت .پخ 
ممنتوفیلمبرعهدهدارد.

کتابهارابادرصدهایکالنتریدراختیارسایتهایتجاری
قرار بدهد ،اما سر یک درصد حتی از معامله با کتابفروش سر
بازبزند؟!
دیگر معضل دامنگیر بازار نشر هم  -که مدتهاست من
و همکارانم در گزارشهای خود مُدام تکرار میکنیم  -رشد
و تسری قارچگونه کتابهای زیرزمینی ،کُپی و ا ُفست است؛
توده خطرناکی که اگر بهموقع جراحی نشــود ،سبب قطع
بخشیازبدنهفرهنگیماخواهدشد.
ودرپایاناینکه...
کتابفروشیهای شــهر من رمق روی پا ایستادن ندارند؛
نه به لحاظ تأمین منابع مکتوب مورد نیاز مشتریان ،بلکه به
سببمدیریتنادرستیانابهنگاممتولیانفرهنگیکهدرهر
برههایتافرصتسخنرانیداشتند،همهمشکالتومصائب
جامعهراحاصلناآگاهیوکمبودیانبودمطالعهدانستندوهم
آنان نتوانستند مهرههای تدبیر را روی صفح ه شطرنجیِ این
روزها درست بچینند؛ در فرصتی مغتنم که میشد مردم را
در کنار یار مهربان نشاند و از بار خمودی و افسردگی فراگیر
اجتماعیکاست.
شــاید در امیدوارانهترین حالت هــم طرحهای فصلی و
غیرفصلی نتوانند این چاههای عمیق را پُرکنند .شاید بهتر
باشدچراغسرد ِرکتابفروشیهایمانرا-کهپایگاههایآگاهی
و دانایی جامعه به شمار میآیند  -روشن نگاه داریم ،بلکه در
مواجههباهرپدیدهنوپدیدیچنیندستپاچهخودرانبازیم.
میگفت« :ســازی که مــا میزنیم ،صدایــش فردا
درمیآید» ،اما امید آن داریم که با ورود بهموقع و مقتدرانه
داعیهداران فرهنگی و اجتماعی ،چرخ وقایع چنان بچرخد
که اوضاع بسامان شــود و نوای دلنوازی را به گوش جان
بشنویم .امیدی محال!

نمایشنامه «مالقات رسمی نوشته واسالو
هاول» نوشته نویســندهی مطرح کوزوویی،
ژتون نزیراج (به آلبانیایی یتــون نزیرای) به
ترجمه علیرضا محوالتی منتشر شد .این کتاب
در سلسله آثاری انتشاری نشر پیام چارسو ،در
حوزه تئاتر در بازار کتاب عرضه شده است.
«مالقات رســمی نوشته واســاو هاول»
به برخورد یک بــازرس و کارگردان حرفهای
تئاتر میپردازد؛ اما بازرس داستان شخصیتی
معمولی نیست .او بازرسیاست که میخواند،
تحلیل میکند و در عمق مســأله فرو میرود.
او پیش از آمدن به ســراغ کارگــردان ،کتاب
«سیستم» اثر استانیسالوسکی را با دقت تمام
مورد مطالعه قرار داده است؛ اما موضوع اصلی
از این قرار نیست ،بلکه...
روزنامه گاردین ژتــون نزیراج را «کافکای
بالکان» لقب داده است.این اولینبار است که
از او به فارسی اثری منتشــر میشود .آثار وی
را نشریاتی چون اشپیگل و لسآنجلستایمز
در زمــره تراژیکمدیهــای پســتمدرن
دستهبندی میکنند .نزیراج از فعاالن برجسته
تئاتر بالکان و ســابقاً در دانشگاه پریشتینای
کوزوو دراماتورژی و نمایشنامهنویسی تدریس
میکرده است.
علیرضــا محوالتی شــمسآبادی مترجم
این اثر کارگردان و نمایشنامهنویس و نقاش،
اصالتاً اهل خراســان و دارای لیســانس زبان
و ادبیات انگلیســی و ارشــد زبانشناسی با
تخصــص سبکشنا ســی نما یشــنا مه
اســت .محوالتــی کارگردانی آثــاری چون
«آوازهخوان طاس» اثر اوژن یونسکو و «شازده
کوچولو» از آنتوان دوســنت اگزوپری را نیز
در کارنامه دارد.

گردشگری

بنیانگذار اولین آژانس مسافرتی
در ایران درگذشت

سیدابوالقاسم مهاجری ،بنیانگذار نخستین
آژانس مسافرتی در ایران درگذشت.
مهاجری متولد ســال  ۱۳۰۳بود و از ســال
 ۱۳۲۱به عنوان حســابدار یک شرکت تجاری
به نام حاجشیخ فیضمجد و پســران پسران در
شهر زاهدان مشغول کار بود که به ارتش اشغالگر
انگلیس گندم میفروخت و او بهواسطه شغلش
با افســران هندی در ارتباط بود .در آن دوران با
تبلیغات تورهای مسافرتی در نشریات و مجالت
انگلیسیزبان آشنا شد .در سال  ۱۳۲۴به کمک
یکی از افســران هندی نمایندگی فروش بلیط
راهآهن هندوستان که هفتهای دوبار بین کویته
و زاهدان رفت و آمد داشــت و مسافر و بار حمل
میکرد را گرفــت .در  ۱۱دی ماه همان ســال
مهاجری دفتری جنب مسجد اصلی شهر اجاره
کرده و با همکاری بــرادرش محمد مهاجری و
کارمند هندیزبان آن دفتــر را افتتاح کرد و این
آغاز بعدا پایهگذار آژانس شد.
مهاجری در ســال  ۱۳۳۷ورود گردشگران
خارجی به ایران را آغاز کرد .اولین گروه خارجی
او شش نفر بود ،اما تا  ۱۰سال بعد ،جمعیت این
گردشگران به  ۳۰هزار نفر رسید .از سال ۱۳۴۲
اجرای تور در خارج از کشور را آغاز کرد .به گفته
او اولین تور خارجی به کشــور مصر با حدود پنج
گردشگر ایرانی برگزار شد.

