
تماشاخانه سپند علیه وضعیت سرخ
نمایش-کروگرافــی 
 »Aنامســاوی A دارائیت«
بــه کارگردانــی بهناز 
متولی باشــی نائینــی و 
نویسندگی و کروگرافی 
سعید خزاعی کیان از   15 
شهریور ماه تا یکم مهر ماه 

1400 در تماشاخانه ســپند  روی صحنه می رود. 
این اولین نمایش تماشاخانه سپند پس از تعطیلی 
طوالنی مدت ناشی از کرونا در حوزه تئاتر است. پیش 
از این سه تماشاخانه شهرزاد، نوفل لوشاتو و مهرگان 

اقدام به بازگشایی سالن های خود کرده بودند.
عالقه مندان می توانند این نمایش را از ساعت 19 
در تماشاخانه سپند واقع در میدان ولیعصر، خیابان 
کریمخان زند، خیابان عضدی، خیابان سپند پالک 

69 مشاهده کنند.
الهه آســوده، دالرا ســادات میرطالبیان، امیر 
دشــتی، رویا آذر، ســیدجواد موســوی، سجاد 
یاراحمدی، میــالد ساســانی، مهرآرا ســادات 
میرطالبیان، مریم ســیف اللهی، روژینا رستم پور، 
پرناز اکبری، حنانه اسمعیلی، صبا منادی، فاطمه 
شادمهر، زهرا رشیدی نیا، شــقایق اردانی، ملیکا 
ذکاوت، ساحل علیزاده، امیرحسین شعبانی، فاطمه 

طهماسبی بازیگران این نمایش هستند.
تماشاخانه سیمرغ هم که گشــایش خود را با 
شــروع کرونا تجربه کرد با نمایش »بگذار دیوانه 
بمانم« به کارگردانی مهران باقــری کار خود را از 

سر می گیرد.
نمایش روایت  مردی روانی است در تیمارستان 
که قصد خودکشی دارد . متن این نمایش را مهران 

باقری خود برعهده داشته است.

نگاه ویژه رئیس جمهور به سواحل 
مکران و گردشگری دریایی

رئیس جمهــوری 
در اولیــن گفت و گوی 
زنده تلویزیونی خود با 
مردم از سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی برای 

ســرمایه گذاری در حوزه های مختلــف از جمله 
گردشگری دعوت به عمل آورد. رئیس جمهوری 
پس از ســفر دو روزه خود به سیستان و بلوچستان 
در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته و بازدید 
از سواحل مکران، در گفتگوی تلوزیونی که از شبکه 
یک سیما پخش شد اظهار کرد: »سواحل مکران 
یکــی از بهترین ظرفیت ها برای ســرمایه گذاری 
است و می تواند به فعال شدن گردشگری دریایی 
کمک کند.« به گزارش خبرگــزاری میراث آریا، 
سید ابراهیم رئیسی با دعوت از ســرمایه گذاران 
داخلــی و خارجــی و ایرانیان مقیم خــارج برای 
سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، اضافه کرد: 
»حتما زمینه برای سرمایه گذاری کامال فراهم است و 
دستگاه های دولتی نیز آمادگی دارند تا بتوانند جذب 
سرمایه گذاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، 

خصوصا ایرانیان خارج از کشور را انجام دهند.«
    

ضرغامی خطاب به بخش  خصوصی:
برنامه سفر ارزان برای اقشار 

کم درآمد طراحی شود
ث  میــرا یــر  ز و
فرهنگی، گردشگری 
و صنایــع دســتی در 
نشســت اصنــاف و 
انجمن صنفــی دفاتر 

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان های 
مختلف به صورت ویدئو کنفراس حضور یافت و در 
این نشست خطاب به بخش خصوصی تاکید کرد 
تا برنامه سفر ارزان را برای اقشار کم درآمد، طراحی 
کند. سفر و شادی حق همه مردم است، نه یک گروه 
خاص. به گزارش خبرگزاری میراث آریا، عزت اهلل 
ضرغامی همچنین اظهار کــرد: »من روی کمک 
بخش خصوصی در مشورت دهی و اجرای طرح های 
مهم حســاب کرده ام، به یاری خدا و به کمک شما 
)اصناف( زیر میز موانع و مشــکالت می زنیم. هر 
کسی گردشگری را قطب بندی کند خیانت کرده، 
سفرهای زیارتی در کنار سفرهای سیاحتی، حق 

مسلم مردم ایران است.«
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 علی خسروجردی

ژانر وحشت از گونه های پرمخاطب 
ســینمای جهان به حســاب می آید و 
فیلم هــای بســیاری از این دســت 
توانســته اند در جهان بــه فروش قابل 
توجهی دست یابند، اگرچه این ژانر در 
سینمای جهان موفقیت های فراوانی 
داشته اما در هنر هفتم ایران هرگز ستاره 

پرفروغی نداشته اند. 
وحشت، از نخستین روزهای زندگی 
بشــر تا امروز همواره در بطن زندگی 
انسان ها حضوری پررنگ داشته است. 
ازسویی سینما را می توان وامدار زندگی و 
جزو الینفک آن دانست؛ به همین جهت 
می توان گفت وحشت جزوی الینفک 
از دنیای جذاب پرده نقره ای اســت. اما 
بررسی ســاده تولیدات سینمای ایران 
نشان می دهد، بسیاری از فیلمسازان 
ایرانی نتوانســته اند برخی از ژانرهای 
سینمایی جهان را برای مخاطبان خود 
در ایران بومی سازی و منطبق بر آداب 
و رســوم خودمان کنند که سینمای 
وحشت، نمونه ای بارز برای این ادعاست. 
در این مسیر فیلمسازان ایرانی تالش 
کرده اند بــا گرته بــرداری از تولیدات 
ســینمای جهان مخاطبان خود را در 
سالن های ســینما میخکوب کنند اما 
بجز تعداد آثاری بسیار محدود همگی 
در این زمینه با شکست مواجه شده اند. 

به گفته رضــا درســتکار )منتقد 
سینما(، چون در ســینمای ما تحلیل 
درستی از ژانر وجود ندارد، فیلمسازان 
ما از ژانــر فقط ظاهــر را می گیرند و به 
جهان بینی، مضمون و دیگر متعلقات 
هر فیلمی بی توجهــی می کنند. فیلم 
ترسناک معنی دارد. وحشت، ژانری ست 
که ریشه اش به اکسپرسیونیسم آلمان 
می رســد و البته مایه های فیلم »نوآر« 

را هم دارد اما فیلم ترسناک را در ایران 
تلفیقی از لحظات ترســناک و کمدی 
می داننــد. هم ســنگ نبودن تخیل با 
واقعیت در تماشاگر ایرانی هم از دیگر 
دالیل پانگرفتن ژانرهایی ســت که با 

خیال و داستان سروکار دارند. 
به گفته منتقدان، عالوه بر مولفه های 
سینمایی، عوامل بسیاری در شکست 
خوردن ژانر وحشت ســینمای ایران 
دخیل هســتند که باید این موارد را در 
داللت های تاریخی و فرامتن ســینما 
جستجو کرد: تاریخ ادبیات ایران سابقه 
چنین سبکی را ندارد؛ در ادبیات رسمی 
ایران نه از دراکوالهــای غربی خبری 
است و نه از روح های انتقام جوی ادبیات 
شرقی. ادبیات مدرن ایران تمایل اندکی 
به سوی وحشت داشته و گاهی به سوی 
این سبک ادبی گام برداشته اما این میل 
و پیشرفت فقط برای روایت یک اثر ادبی 

استفاده شده است.
در این میان؛ برخی از اهالی ادبیات 
ایــران، »بوف کور« صــادق هدایت را 
نمونه ای موفق در این زمینه می دانند که  
تحت تاثیر سینمای اکسپرسیونیستی 
خلق شده است. اما جالب آنجاست که 
اگرچه ادبیات رسمی ایران از وحشت 
تهی است اما ادبیات فولکلور و عامیانه 
اقوام مختلف ایرانی وحشــت جایگاه 
باالیی دارد و موجوداتی که ریشــه در 
مسائل متافیزیکی دارند، در این نوع ادبی 

می توانند برای مخاطب جذاب باشند. 
دلیل دوم برای فقدان ژانر وحشت در 
سینمای ایران را باید در فقر تکنولوژیک 
هنر هفتم جســتجو کــرد. اگرچه در 
ســال های اخیر توفیق هایی در زمینه 
پیشــرفت تکنولوژی حاصل شده اما 
این دستاوردها نتوانسته اند جلوه های 

بصری سینمای غرب را خلق کنند. 
انزوای ژانر وحشــت در ســینمای 

ایــران را می توان با دلیل ســوم یعنی 
»نبود پشــتوانه تئوریک« هم توجیه 
کرد. در واقع نقد فیلم در ایران در زمینه 
سینمای وحشت، هســتی و ماهیتی 
اندک دارد. دو سال پس از ساخت فیلم 
»روانی« هیچکاک، سینمای دلهره آور 
که رگه هایی از سینمای وحشت در آن 
مشــهود بود، این اثر از سوی »ساموئل 
خاچکیان« مورد توجه قرار گرفت و این 
فیلمساز توانست با فیلم های »فریاد نیمه 
شب« )1۳40( و »دلهره« )1۳41( تا 
حــدود قابل توجهی ســینمای ایران 
را به سمت و ســوی سینمای وحشت 

سوق دهد.
 اگرچــه ایــن فیلم هــا منطبق بر 
نمونه های غربی بودنــد اما مورد اقبال 
مخاطبان قرار گرفتنــد. و با این وجود 
حتی اگر مهر قبولی بر ساخته خاچکیان 
بزنیم، بازهم باید بپذیریم که سینمای 
ایران هیچگاه نتوانست مفهوم تئوریک 
سینمای وحشت را تجربه کند و البته 
هیچیک از ایــن دو فیلم نیــز در معنا 
و مفهوم ژانــری در ژانر وحشــت قرار 

نمی گیرند. 

ژانر وحشت در ایران خنثی است
فیلم های خارجی همواره به این نکته 
توجه کرده اند که باید ریشه ترس را در 
باور ذهنی یا عینی فرهنگ مردم خود 
جستجو کنند در غیر این صورت هرگز 
نمی توان وحشتی باورپذیر را خلق کرد 
تا مو بر تن مخاطبان خود سیخ کند. در 
ایران هم تماشاگران ایرانی مانند دیگر 
مخاطبان سینما از فیلم های ترسناک 
استقبال می کنند ولی واقعیت این است 
که کمتر فیلم ایرانی توانسته به این نیاز 
پاسخ مناسب دهد. ازسویی تجربه ثابت 
کرده برخی تولیدات سینمای ایران که 
با عنوان ژانر وحشت روی پرده نقره ای 
رفته اند، نه تنها ترسناک نبوداند بلکه 
به بیراهه زده اند. در میــان آنها، تعداد 
بسیاری محدودی توانستند رنگ و بوی 
خرافه های فرهنگ ایرانی را همراه خود 
داشته باشند و از این منظر موجب ترس و 
وحشت مخاطبان شده اند. »شب بیست 
و نهم« اثر حمید رخشــانی نخستین 
فیلم ترسناکی اســت که از نظر قواعد 
فیلمسازی و حتی از منظر تئوریک به 
خوبی بومی سازی شده است. بنابراین 
ســال 6۸ را می توان نقطــه عطفی در 
ســینمای ایران دانست گرچه ساخت 
این دست از فیلم ها خیلی زود به دست 

فراموشی سپرده شد. 
در دهه 70 هیچ فیلمی ژانر ترسناکی 
در سینمای ایران اکران نشد اما دیدگاه 
فیلمســازان در دهه هشــتاد ناگهان 
تغییر کرد و ســینمای وحشت تبدیل 
به ژانری محبوب شد. تعداد فیلم هایی 
ترسناکی که در آن برهه زمان ساخته 
و اکران شد از انگشــتان دو دست فراتر 
رفت. اگرچه این ژانر توانســت جایگاه 
مطلوبی در میان اهالی هنر هفتم پیدا 
کند اما فیلمسازان هیچگاه نتوانستند به 
موفقیت ساخته رخشانی نائل شوند. »رز 
زرد«، »خوابــگاه دختران«، »اثیری«، 
»اقلیما«، »پستچی سه بار در نمی زند«، 
»پــارک وی« و »خوابــگاه دختران« 
برخی از فیلم های هستند که در ظاهر 
مولفه های ســینمای وحشت را یدک 
می کشند اما هرگز نتوانستند مخاطبان 

خود را بترسانند. 
علی مصلح حیدرزاده، منتقد سینما، 
معتقد است، فیلمسازان ایرانی تجربه 
الزم برای خلق یک صحنه نمایشــی 
ترســناک را ندارند و به همین دلیل با 
شکست روبرو می شوند. به گفته وی، ما 
تجربه و سنت ساخت فیلم های ترسناک 
را نداریم و به این دلیل فیلم های ایرانی 

خنثی از آب درمی آیند.
نمونه های موفق با رنگ و بوی بومی

با این وجــود، برخی فیلمســازان 
همچنان بــه تالش خــود ادامه دادند 
و تــالش کردند تا تصویــری جدید از 

سینمای وحشت به مخاطبان خود ارائه 
دهند. در این میان، »پوست« ساخته 
بــرادران ارک و »زاالوا« به کارگردانی 
ارســالن امیری توانســتند در جذب 
مخاطب و ایجاد تــرس در مخاطب به 
موفقیت برســند. این آثار نمایشی با 
بهره گیری از خرافه هــا و ادبیات عامه 
ایرانی توانستند ترس و وحشتی متفاوت 
از سینمای غرب برای مخاطبان خود 
عرضه کننــد. بــرادران ارک در اولین 
تجربه ساخت فیلم بلند خود موفق به 
دریافت ســیمرغ بلورین هنر و تجربه 
از سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
شدند. همچنین ارسالن امیر توانست در 
سی و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر، 
سیمرغ بلورین بهترین کارگردان اول را 

از آن خود کند.
 سینمای ایران 

برای زامبی ها نیست
در نخســتین مواجهه با پوســت، 
فولکلوریک بــودن آن بیش از هر چیز 
در چشــم مخاطب برجسته می شود. 
فیلمی محلی و به دور از فضای شهری 
که افسانه ای ناشنیده را بازگو می کند. 
عاشقانه ای که با چاشنی ترس و وحشت، 
داستانی را برای مخاطب عرضه می کند. 
به ســاده ترین زبان ممکــن می توان 
گفت، بــرادران ارک نه تنها افســانه و 
تاریخ را باهم درآمیخته اند بلکه ترس و 
طلسم را هم در اثر خود با یکدیگر تلفیق 
کرده اند. بهرام ارک )کارگردان سینما( 
می گوید: به عنوان یک فیلمساز ترجیح 
می دهم تا فیلمی بســازم که بخشی از 
آن برای ترساندن باشد. این کارگردان 
می گوید: ترجیح دادم که در این فیلم 
به سراغ مسائل متافیزیکی بروم که در 
ادبیات شفاهی ایران با آن روبرو هستیم. 
قصه هایی که از زبان مادربزرگ ها نقل 
می شود هم برای شــنونده خوشایند 
و هم ترسناک هســتند. این قصه ها از 
جهانی ناشناخته سخن می گویند که 
به شــنونده خود درس هم می دهند. 
تالش کردم تا فیلم پوست مصداقی از 
داستان های مادربزرگ ها باشد. دوست 
داشــتم که همان حس و حال را برای 
مخاطبان خود عرضه کنم اما نمی دانم 

که تا چه میزانی توانســته ام در این راه 
موفق باشم.  وی ادامه داد: هنگامی که از 
ادبیات فولکلور صحبت می کنیم در واقع 
از ادبیات شفاهی سخن به زبان می آوریم، 
ادبیاتی که سینه به سینه میان نسل های 
مختلف نقل شده است. هنگامی که با 
برادرم فیلمنامه پوست را می نوشتیم، 
تالش کردیم تا آن را به ســمت و سوی 
داستان های عامیانه ای سوق دادیم که 
از آن درباره »جن« سخن می گویند یا 
داســتان هایی که از حضور یک جن در 
خانه ای سخن می گویند. به اعتقاد او؛ 
فیلم هایی مثل »احضار« و »جن گیر« 
تاثیر بدی رو مخاطــب می گذارد زیرا 
این آثار تنها با هدف ترساندن مخاطب 
ســاخته می شــوند: کارگردانانی در 
ســینمای ایران حضور دارند که تالش 
می کنند تا همان ادرنالین مخاطب را 
باال ببرند. من نمی توانم بگویم که آن ها 
در ساخت اثر خود موفق بوده یا نبوده اند. 
اگر بخواهیم از آثار نمایشــی خارجی 
گرته برداری کنیم و مانند آن ها فیلم های 
درباره ابرقهرمان ها یا زامبی ها بسازیم در 
مسیر درستی گام برنداشته ایم و هیچگاه 
به موفقیت نمی رسیم. اقتصاد و منابع 
مادی سینمای غرب بر مبنای این آثار 
تنظیم شده اما هیچ یک از مولفه های 
سینمای ایران بر مبنای این آثار تنظیم 
نشده است. اقتصاد ســینمای ایران بر 
مبنای فیلم هــای اجتماعی و کمدی 

استوار است.
کارگردان فیلم کوتــاه »حیوان« 
می گوید: فیلمسازان برای ساخت یک 
فیلم اصیل کــه درون مایه ای از ترس و 
وحشت داشته باشــد باید به موقعیت 
جغرافیای خود توجه کنند. ما باید ترس 
را در داستان های ایرانی خودمان دنبال 
کنیم، زامبی سازی و دراکواال در سینمای 
ایران جواب نمی دهد. سینمای ایران، 
دنیا و قصه مختص به خود را می طلبد. 
قصه های زیادی در فرهنگ ایرانی وجود 
دارد که می توان آن را با زبان ســینما 

روایت کرد.

»وحشت«، گمشده  هنر هفتم ایران

 زامبی ها در سینمای ما جایی ندارند 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

گردشگری

فیلم کوتــاه »آپــارات« به نویســندگی و 
کارگردانی حسن نجم آبادی در جشنواره باتومی 

گرجستان به نمایش در می آید. 
به گزارش ایلنا، پیمان شاه محمدی، مشاور 
هنری فیلم کوتــاه »آپارات« به نویســندگی و 
کارگردانی حسن نجم آبادی از اولین حضور جهانی 
»آپارات« در شانزدهمین جشنواره بین المللی 

فیلم های هنری »باتومی« گرجستان خبر داد. 
هدف این جشنواره که از جشنواره های معتبر 
شرق اروپاست، فراهم کردن فرصت مناسبی برای 
فیلمسازان، تهیه کنندگان و منتقدان است تا در 
طول برگزاری جشنواره عالوه بر دیدار با یکدیگر، 
دانش و تجربه خود را به منظور ارتقای ســطح 

شــناخت و دانش مخاطبین از سینما در اختیار 
عالقه مندان ســینما قرار دهند. این جشنواره 
هر ساله در بخش مســابقه فیلم کوتاه ۲5 فیلم 
می پذیرد.  »آپارات« داستان شش پسر نوجوان 
اســت که در یک روســتای دور افتاده تصمیم 
می گیرند برای اجاره یک آپارات ۸ میلیمتری از 
یک دوره گرد در آغل های روستا کارگری کنند تا 
پول مورد نیاز خود را برای اجاره آپارات مهیا کنند. 
در این فیلم کوتاه مهدی قلــی زاده، ابراهیم 
نجم آبادی، عماد محبــی، ابوالفضل نجم آبادی، 
امیر نجم آبادی، امیر محمد نجم آبادی، محمدرضا 
نجم آبادی، زری نجم آبــادی و مهدی رضایی به 

ایفای نقش پرداخته اند. 

ســایر عوامل فیلم کوتاه آپارات عبارتند از: 
نویسنده، کارگردان: حســن نجم آبادی، مدیر 
فیلمبــرداری: عرفــان احتشــامی، صدابردار: 
مرتضــی عظیمــی، تدویــن و صداگــذاری: 
پیمان شــاه محمدی، اصالح رنــگ و نور: فربد 
جاللی، دســتیار کارگردان: وحید سواری زاده، 
برنامه ریز: امین ســواری زاده، منشــی صحنه: 
آریانا جوکار، فیلمبردار: محســن ســلطانی، 
عــکاس: محدثــه محمــدی، مدیــر تولید: 
علــی نجم آبــادی، مجــری طــرح: کمپانی 
مســتقل مورچه، دســتیاران فیلمبردار: ترانه 
حامدی، علــی رضایی، عارف قلــی زاده، مدیر 
تدارکات: حجــت نجم آبادی، طراح پوســتر: 

پارســا ماندگاریان، مترجم: حسن شرف الدین، 
 پشــتیبانی فنی: پــارس لنز و ســینمامکس، 

تهیه کننده: حسن نجم آبادی.
شــانزدهمین دوره جشــنواره بین المللی 

فیلم های هنــری »باتومی« گرجســتان  1۸ 
تا ۲4 ســپتامبر برابر بــا ۲7 شــهریور تا ۲ مهر 
 ماه در شــهر بنــدری باتومی در گرجســتان 

برگزار می شود.

اولین نمایش جهانی »آپارات« در جشنواره باتومی گرجستان 
پردهنقرهای

در ایران »پوست« ساخته 
برادران ارک و »زاالوا« به 

کارگردانی ارسالن امیری 
توانستند در جذب مخاطب 

و ایجاد ترس در مخاطب 
به موفقیت برسند. این 

آثار نمایشی با بهره گیری 
از خرافه ها و ادبیات 

عامه ایرانی توانستند 
ترس و وحشتی متفاوت 

از سینمای غرب برای 
مخاطبان خود عرضه کنند

بررسی ساده تولیدات 
سینمای ایران نشان 
می دهد، بسیاری از 
فیلمسازان ایرانی 

نتوانسته اند برخی از 
ژانرهای سینمایی جهان 
را برای مخاطبان خود در 

ایران بومی سازی و منطبق 
بر آداب و رسوم خودمان 

کنند که سینمای وحشت، 
نمونه ای بارز برای این 

ادعاست
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