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 نگاهی به نمایش »آقای اشمیت کیه؟«
 به کارگردانی سهراب سلیمی 
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مهر تایید مشاوران 
برای جدایی !

  :  معاون زنان و خانواده رئیس جمهور
برخی مشاوران عامل طالق زوج ها هستند
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الت زائران اربعین  به سؤا

 گفت وگوی »جام جم« 
با تهیه کننده و مجری برنامه »در مسیر حسین«
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گفت وگوی »جام جم« 
با عوامل برنامه »پهلوون«

9

شماره 6306 20 شهریور 1401 یکشنبه

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 

 نویسنده و منتقد

مینو خانی

)یـــا تــصــاویــر مــتــحــرک( کــه از اواخـــر 
دهه 1920 در آمریکا تاسیس شده 
ی را بــه بخش های  هــر ســال جــوایــز
ازجمله  فیلم  یــک  ســاخــت  مختلف 
ــی، کــــــارگــــــردانــــــی  ــ ــدگـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــویـ ــ نـ
صحنه  طراحی های  تا  ی  فیلمبردار
چهره و ... اهــدا می کند. می دانیم 
که شرط حضور یک فیلم در این رقابت، اکران آن در آمریکا 
)البته به جز فیلم خارجی زبان( است، یعنی این که مخاطبان 
سینما به طــور طبیعی یا آن فیلم را دیــده انــد یا دربــاره آن 
 شــنــیــده انــد و وقــتــی وجــهــی از فیلمی انــتــخــاب مــی شــود
زیابی و نظر دارد. ضمن این که   مخاطب از قبل دربــاره آن ار
انتخاب بهترین ها در هر بخش توسط اهالی متخصص در آن 
رشته صورت می گیرد و این نگاه تخصصی دارای اعتبار است 
و ایــن اعتبار باعث می شود فیلم در اکــران هــای عمومی و 
وش و موفقیت  ــر ــرای فـ ی بـ ــواره ای، شــانــس بیشتر ــن ــش ج
داشته باشد. از سوی دیگر، استمرار اهدای این جایزه طی 
ی جشنواره های متعدد و  نزدیک به 9دهــه، به رغم برگزار
مختلف سینمایی در سراسر دنیا آن را به یکی از معتبرترین 
جوایز سینمایی در جهان تبدیل کرده و البته که این اعتبار 
 و اســتــمــرار مــدیــون ســیــطــره سینمای آمــریــکــا )هــالــیــوود( 

بر جهان است. 

 مروری بر حضور ایران در اسکار

یکی از بخش های مهم اهــدای این جایزه، بخش فیلم های 
خارجی زبان است. 

سینمای ایــران از ســال 1956 با فیلم »دایـــره مینا« ساخته 
داریــوش مهرجویی و سال 1957 با فیلم »بــاد صبا« ساخته 
آلبر الموریس تا سال 1994 با فیلم برنده نخل طالی کن »زیر 
درختان زیتون« ساخته عباس کیارستمی، فیلم دیگری را به 
کادمی راه پیدا  گر هم فرستاد به آ کادمی یا نفرستاد یا ا این آ
نکرد امــا از اواخــر دهــه 90مــیــالدی و خصوصا 2000 و به یمن 
شناخت سینمای ایـــران در جــهــان، تــعــداد زیـــادی فیلم به 
کادمی فرستاده شده تا با دیگر فیلم های خارجی زبان   این آ

رقابت کند. 
تــا امـــروز مجید مجیدی بــا فیلم های »بــچــه هــای آســمــان«، 
»رنگ خدا«، »باران«، »آواز گنجشک ها«، »محمد رسول ا...« 
و »خورشید« پیشتاز حضور و اصغر فــرهــادی با دریــافــت دو 
جایزه برای فیلم های »جدایی نادر از سیمین« و »فروشنده« 

پیشتاز دریــافــت جــایــزه اســکــار هستند. طــی تقریبا دو دهه 
کــادمــی اسکار یکی از  آ گذشته انتخاب فیلم بــرای معرفی به 
بحث برانگیزترین و پرمناقشه ترین موضوعات سینمای ایران 

گر و مدیر  بــوده و اهالی سینما از سینما
کرده  سینمایی و منتقد را درگیر خود 

گفت وگویی  امــا هیچ بحث و  اســت 
ــار و  ــک طــی ایـــن ســال هــا بــه هــیــچ راه
انتخاب  ــرای  ب شاخصه  ای  و  معیار 
نیز  مسأله  ایــن  البته  نرسید.  فیلم 

تــابــعــی از دیــگــر مــبــاحــث در 
ســیــنــمــاســت و پــیــدا 

کردن شاخصه برای 
تحت الشعاع  آن 

سلیقه  جمله  از  حــوزه هــا  دیگر  البته  و  سینمایی  موضوعات 
مدیران سینمایی و مسائل سیاسی داخلی و خارجی قرار دارد.  
گــر می خواهیم بــه ایــن حضور جهانی ادامـــه بدهیم و  ولــی ا
گر می خواهیم شانسی در این رقابت سخت داشته  خصوصا ا
ــرای تعیین  ب باشیم بــاالخــره باید جایی بــه یــک جمع بندی 

شاخصه و پیدا کردن راهکار برسیم. 
کران  کادمی اسکار برای راهیا بی یک فیلم مثال ا غ از شرایط آ فار
کشور مربوط و احیانا حضورها و  آن فیلم تا تاریخ معینی در 
و دست اندرکاران  نظر می رسد مسئوالن  به  کران های دیگر  ا
سینمایی باید به یک محدوده مشخص از شاخصه ها برسند. 

مثال با بررسی فیلم های ایرانی و دیگر فیلم های خارجی زبان 
شرکت کننده و برگزیده در این بخش، می توان به طرح چند 
سؤال اصلی و فرعی رسید که با پیدا کردن پاسخ این سوال ها 
می توان شاخصه های الزم را به انتخاب فیلم برای معرفی به 
کادمی اسکار به دست آورد، مثال آیا فیلم های جشنواره پسند  آ
کم  ایــران )کــه تعداد آنها در فیلم های معرفی شــده به اسکار 
آیا  باشند؟  داشــتــه  شانسی  اســکــار  در  توانسته اند  نیستند( 
یا  برگزیده  اروپــایــی  خصوصا  جشنواره های  در  که  فیلم هایی 
نامزد دریافت جایزه شده اند، توانسته اند در اسکار شانسی 
بیاورند؟ چقدر فیلم هایی با موضوعات اجتماعی و خصوصا 
آیا  کشورها توانسته اند در اسکار شانس داشته باشند؟  ملی 
فیلم های برگزیده در بخش فیلم های خارجی زبان به لحاظ 
کشورها باعث  تکنیکی شاخص بوده اند؟ آیا نگاه سیاسی به 

انتخاب فیلم خاصی شده است؟ 
و  انتخاب  بــاعــث  فیلمی  از  پـــرده  پشت  حمایت های  چــقــدر 

برگزیدگی آن شده است؟ و...

هدف، شناساندن هویت ایرانی

کید شود یکی از مهم ترین محورها و  ، الزم است تا از سوی دیگر
شاخصه ها توجه به موقعیت استراتژیک ایران در جهان به ویژه 

غرب و به خصوص آمریکاست. 
از آنجا که فیلم ارسالی در این بخش توسط همه اعضای حق 
کادمی و بدون تخصص خاص در یک رشته دیده می شود  رأی آ
می توان از این فرصت نه فقط با هدف برگزیده شدن، بلکه با 
 هدف شناساندن هویت و تفکر ایرانی اقدام به انتخاب فیلم برای 
از  کــادمــی اسکار بیش  آ کــرد. تعداد اعضای  معرفی به اسکار 
6000 نفر است و این یعنی دیده شدن یک فیلم با هویت و تفکر 
ایرانی توسط تعداد زیادی از اهالی سینما در جهان. حال در 
این شرایط معرفی کدام فیلم به نفع امنیت ملی کشور است؟ 
فیلمی که مؤلفه های هویت ملی و تفکر برآمده از تفکری شیعی  

ایرانی دارد یا معرفی فیلمی با مؤلفه های تکراری جهانی. 

گزارش

 انجمن های ادبی و نقش آن 
در انتقال تجربیات هنری

انجمن های ادبی از دیرباز به عنوان بخشی از بدنه 

شاعر و نویسنده

انسیه موسویان 

در  ، نقش مهمی   کــشــور ادبــیــات  و  جامعه فرهنگ 
انتقال تجربه ها و اندوخته های بزرگان و پیشکسوتان 

به جوانان شاعر داشته اند.
در  بــتــوان  را  انجمن ها  ایــن  تشکیل  پیشینه  شاید 
دوران صفویه دیــد. در آن زمــان شعر به عنوان یک 
هنر مردمی  از انحصار دربارها خارج شده بود. البته 
ایــن اتفاق از دوران قــرن نهم هجری و زمــان سلطه 
تیموریان بر ایران آغاز شده بود اما در دوره صفویان، قهوه خانه ها در شهرهای 
بزرگ بخصوص در اصفهان که نقش محوری به عنوان پایتخت داشت، گسترش 
، باعث شده بود مردم به  یافته بود. ایجاد رفاه نسبی و امنیت در سراسر کشور
گذراندن اوقات فراغت اهمیت دهند و یکی از مهم ترین جاهایی که در آن زمان 
برای گذران اوقات فراغت وجود داشت، قهوه خانه ها بود. در این مکان ها، شعر 
به عنوان یکی از سرگرمی های مهم مردم مطرح بود. ایجاد مسابقات شعری و  به 
اقتراح گذاشتن شعرهای مشهور برای استقبال، معماسرایی، مشاعره و مانند 
آن به یکی از سرگرمی های اصلی مردم در قهوه خانه ها تبدیل شده بود و شاعرانی 
که دارای قریحه بودند، به عنوان چهره هایی مردمی  و محبوب می توانستند 
کم کم دایــره مباحث مطرح در این نشست ها از  کز مطرح شوند.  در این مرا
سرگرمی و بازی صرف به مباحث جدی و تند و تیز درباره نقد شعر تبدیل شد و 
بنیادهای نقد ادبی جدی در آن زمان ریخته شد. شاعران بر سر ضعف و قوت 
شعرهای خوانده شده، به بحث می پرداختند و آنهایی که سواد ادبی بیشتری 
داشتند، می توانستند دیگران را در این مباحث اقناع کنند. حلقه های ادبی و 
نشست های شعری، به این ترتیب گسترش یافت و در آن بحث بر سر قوت ها و 
ضعف های شعر شاعران به یک موضوع رایج بدل شد. این سنت در سال ها و 
، شاعران با تشکیل حلقه هایی کنار  قرون بعد ادامه پیدا کرد و در سراسر کشور
یکدیگر می نشستند، شعرهای شان را می خواندند و نظر شاعران و منتقدان را 
می شنیدند. این بحث ها، عمال شعر را به یک موضوع جدی و علمی  تبدیل کرد 
و در همین نشست ها بود که بزرگان و شاعران با تجربه در کنار شاعران جوان و 
نوجوان قرار می گرفتند و عمال انتقال تجربه به نسل جوان صورت می گرفت. با 
گاهی به مبانی نقد ادبی مدرن، موضوعات جدید  وارد شدن مباحث جدید و آ
نیز به این انجمن ها وارد شد. گرچه  طیف سنتی شاعران ابتدا در برابر مباحث 
جدید و دستاوردهای نقد ادبی مدرن، مقاومت می کردند اما به هرحال این 
مباحث وارد انجمن های ادبی نیز شد و اتفاقا کنار هم قرار گرفتن شاعران سنتی 
و نوگرا، باعث شد تنوع طیف های شعری در جلسات ادبی بیشتر شود و این 
که اندک اندک  مسأله، باعث پوست اندازی و نو شدن انجمن های ادبی شد 
کارکردهای خود بودند. این جلسات به خصوص در  در حال از دست دادن 
شهرستان ها تاثیر مهمی  بر پرورش و مطرح شدن شاعران با استعداد داشت. 
گمنام در  که از روستاها و شهرهایی  امــروز ما شاعران بسیاری را می شناسیم 
سراسر ایران، برآمده و در شعر به نام و عنوانی دست یافته اند. تقریبا همه این 
شاعران بنیان های شاعری خود را در انجمن های ادبی شهرستان ها پی ریزی 
کــرده انــد و از همان انجمن ها بــه دنــیــای ادبــیــات معرفی شــده انــد. هرچقدر 
دولت ها و سازمان های رسمی  بتوانند، این نقش میانجی انجمن های ادبی را 
تقویت  کنند و به آنان در انجام وظایف خود کمک کنند، روند انتقال تجربه ها و 

معرفی شاعران جدید و نام های تازه در آسمان شعر ایران سهل تر خواهد شد.

تامالتی درباره چالش پیش روی سینمای ایران

فیلمی با تفکر ایرانی را به اسکار معرفی کنیم

 یادداشت

برش

کوروساوا را فراموش نکنیم
گران و سینمادوستان شناخته شده است به دلیل ساخت  کوروساوا در جهان امروز برای سینما گر  فراموش نکنیم ا
فیلم هایی با هویت ملی ژاپن بوده، هویتی که مختص این جغرافیاست و در جای دیگری از جهان وجود ندارد. این خاص 
گر تالش کنیم هویت ملی و تفکر ایرانی را که  بودن باعث دیده و برجسته شدن آثار کوروساوا در جهان شد. پس باور کنیم ا
خاص این جغرافیاست و در جای دیگری نمی توان آن را پیدا کرد به جهانیان نشان دهیم، برای رسیدن به هدف، یعنی 
شناساندن هویت و تفکر ایرانی، گام اول را درست برداشته ایم و قطعا موفقیت در این گام می تواند موفقیت در گام دوم، 

یعنی برگزیده شدن را نیز در پی داشته باشد.

هنوز در آغاز راهند اما بعد از چند چالش و 
کردند به پایان  دعــوای زن و شوهری حس 
را  آنها  هم  احساس  همین  و  رسیده اند  راه 
که  به دادگــاه و مشاوره بکشاند. مشاوره ای 
بدون آن که برایشان وقت بگذارد و برای حل 

اختالفات شان به آنها کمک کند...

هویت، واقعیتی بسیار متزلزل اســت؛ بودن 
ــر از چــیــزی  ــاده تـ ــودن آدمــــی سـ ــه ب ــون ــگ و چ
ــؤال مـــی رود و  کــه تــصــورش را بکنیم، زیــر سـ
تیری،  اســـت. سباستین  انــکــار  قــابــل  حتی 
در  فــرانــســوی  کمدین  و  نمایشنامه نویس 

نمایشنامه »آقای اشمیت کیه؟«...

 »علی دایی« ساختن 
در ورزش باستانی!

 رفقا 
کریز پشت خا

 گفت و گو با وحید نوری، تهیه کننده 
و کارگردان مجموعه »رفقای ما«:


