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تئاتر

دغدغه مرجان خسروی در فیلمسازی ،زندگی عشایر بختیاری است؛

قصهکوچیدنهای سخت و بیپایان

مرجانخسرویکهتمامیفیلمهای
کوتاه ،مستند و داستانی خود را درباره
ســبک زندگی و آداب و رسوم عشایر
چهارمحال و بختیاری ســاخته است،
قصدش از این کار را نشــان دادن شیوه
زندگیوسختیهایآنهابخصوصزنان
و در نتیجه پیدا کــردن راهی برای کم
کردناینسختیهابیانکرد.فیلمهای
مرجان خسروی به دلیل شناخت کافی
از منطقه چهارمحال و بختیاری و اقوام
وعشایرآنمنطقه،موردقبولمنتقدان
ومخاطبانفیلمهایمستندقرارگرفته
و در جشــنوارههای داخلی و خارجی
جوایزی هم کسب کرده اســت .،او در
دورانکروناهمدرحالساختدوفیلمدر
اینمناطقاست.خبرنگارایلنابااودرباره
چگونگی انتخاب استان چهارمحال و
بختیاری و عشــایر این مناطق گفتگو
کردهاستکهمیخوانید:
دربــاره مســتندهایی که
ساختیدقدریتوضیحدهید.
یکی از فیلمها مستند «کوچ زنانه»
بود که ما بخشهای نهایی آن را ضبط
کردیم و دیگری هم یک فیلم مستند به
اسم«عروسییالق»بودکههردوفیلمدر
خصوصعشایربختیاریوشیوهزیست
آنهاست .دو سال و نیم هم هست درگیر
یکپروژههستم.درحالحاضراحساس
میکنم فقط فیلمها ضبط شده و هیچ
کاریبرایشاننکردمونمیدانمبعداچه
اتفاقیبرایاینفیلمهامیافتد.
فیلمهای کوتاهی که شــما

ساختیدهمدرهمینسبکوسیاق
بودهاست؟
بله .تــا االن فقــط یــک کار برای
تلویزیونساختمکهشهریبودهوبهغیر
از آن ،فیلمهایی که جشــنوارهای بوده
و اتفاقات خوب کشــوری و بینالمللی
برایشان افتاده باشد ،هیچ کدام شهری
نبودهاند و همه در همان اقلیم و جغرافیا
بودند.
این فیلــم چندمین فیلم
مستندتاناست؟
«عروس ییــاق» چهارمین فیلم
مستند من است و دیگر فیلمها «بهای
خون»« ،برف مینامد» و «کوچ زنانه».
مســتند «برف مینامد» در جشنواره
بیگاسکایآمریکاجایزهاصلیراگرفت
و در اولین حضور جهانی خود منتخب
جشنوارهایدفابود.
چــرا اینقدر در مــورد ایل
بختیاریفیلممیسازید؟
من از کودکی یکسری دغدغههای
شخصی داشتم که در خصوص زیست
منومردمهمانمنطقهایبودکهباآنها
زندگی کرده بودم ،پس ترجیح میدهم
درموردهمیندغدغههاصحبتکنمکه
هم شناخت کاملی روی آنها دارم و هم
پژوهشمبهاندازهعمریاستکهباآنها
گذراندم .ترجیح من این است که درباره
مردم منطقه خودم فیلم بسازم ،چه بسا
اینکه جغرافیای بسیار زیبایی در کنار
آن دغدغهها هســت و پتانسیل بصری
آن منطقه به من این اختیار را میدهد
که فیلم از نظر بصری تصاویر زیبا داشته

پرده نقرهای

بیش از  ۴۵۰اپیزود فیلم و سریال مناسبسازی شده
برای ناشنوایان بر روی پلتفرم فیلیمو در دسترس است.

باشــد و عالوه بر دغدغههای شخصی
خودم ،جغرافیا و شــرایطی که کمتر
کسیدیدهرابهترمعرفیکنم.
شمامیگوییدفیلمجایزههای
جهانی گرفته است ،فیلمی که بر
اساس دغدغههای اقلیمی ایران
اســتچطورباداورانومنتقدان
جشنوارههایخارجیارتباطبرقرار
میکند؟
اینطور نیســت که آنها اصال درکی
از این دغدغهها نداشــته باشند ،به هر
حال آنها هم ســبک زندگیهای این
چنینی مثل عشایر ما دارند .فیلمهای
اســنوگرافی که در خصوص فرهنگ و
زندگیهای متفاوتتــر از زندگیهای
شــهری اســت صحبت میکنند ،برد
بینالملل قوی دارند و شدیدا تاثیرگذار
هســتند ،به این علت که همه خواهان
دیدنشیوهزیستافراد،وقتی
از شــهر فاصله میگیرند،
هستند .همه افرادی که به
نحوی آلوده زندگی شهری
هستند ،این مســئله را دوست
دارند که دوربین کمی از شــهر
فاصله بگیــرد و در اقلیم بــرود .این
موضوعباعثمیشودبردبینالمللاین
نوعفیلمهاازنظربصریدراولینمرحله
یک برد قوی باشــد و تاثیرگذاری قوی
داشتهباشد.
پس شما با این دیدگاه کامال
عامدانهوعاقالنهانتخابکردیدکه
سراغچهسوژههاییبروید؟
بله قطعا .ما در کنار زیباییهایی که

ساخته شــود ،یعنی مستندهای دراما
که تا پایــان فیلم مخاطــب را با قصه و
شخصیتهایش درگیر کند ،به مراتب
مســتندهای موفقتــری خواهد بود.
داستانهاوفیلمهایداستانیکهریشهو
پایهمستندورئالداشتهباشند،رئالیتی
قوی و پایه و اســاس واقعگرایانهتری
داشته باشد ،موفقتر خواهند بود .فکر
میکنم بــرای آینــده بهترین چیزی
که میتوانــم ارائه دهم و خــودم به آن
عالقهمندم شــیوه ســاختن مستند
داستانی است؛ فیلمی که بین داستان
و مستند باشد ،فیلمی که حال و هوای
داستان داشته باشد ،اما کامال واقعی و
رئال باشد .فکر میکنم که خودم به این
بخش از سینما بسیار عالقهمند هستم.
تمام تالشــم را هم میکنم که مرز بین
اینهاخیلیباریکباشد.
احتماال این فیلمها موجب
میشود که بیشــتر موضوعاتی
همچونسختیومشکالتزندگی
مردمدرمناطقیکهفیلممیسازید،
جلودوربینبهچشمبیاید.
بله.ماهرگاهنسبتبههرآدمیترحم
کنیم در واقع قصد داریم بگوییم ما از او
بزرگترهستیم.ترحمکالنشاندهنده
خودبزرگبینیاست.
هیچوقت به چشــم ترحم به این
بچهها نگاه نکردم و هرگز نخواســتم
بگویم این بچهها زندگیهای سختی
دارند و چقدر بدبخت هســتند ،فقط
یک نوع شــیوه زیســت متفــاوت با
شیوه زیست ماســت .حتی من قصد
ندارم بگویم چــرا زندگی ایــن افراد
اینگونه اســت و بخواهــم تغییری در
شیوه زندگیشان ایجاد کنم.

 ۴۵۰عنوان فیلم و سریال برای ناشنوایان در فیلیمو

به گزارش روابط عمومــی فیلیمو ،ایــن مرکز برای
احترام به تمامی اقشــار جامعه و مخاطبان خود از سال
گذشــته اقدام به انتشــار برخی محتواهای فارسی برای
ناشنوایان کرد.
این اقدام در جهت مناسبســازی تماشای فیلمها و
سریالها برای جامعه ناشنوای کشور انجام شد و امروز پس
از گذشت یک ســال از آغاز این اقدام بیش از  ۴۵۰اپیزود
فیلم و سریال در دسترس مخاطبان ناشنواست.

منصور اوجی ،از پیشکسوتان شعر و ادب پارسی بود

درگذشت شاعر «مرغسحر»

به تصویر میکشــیم ،باید دغدغهای را
هم بیان و حتما بــرای آن برنامهریزی
کنیم؛ خصوصا فیلمهای مستند باید
موضوعیت داشته باشند .دو سال و نیم
است که درگیر یک فیلم مستند هستم
که بارها و بارها دغدغهام را تغییر دادم،
بارهاباتدوینگردرموردپالنهاصحبت
کردیم و تصمیم گرفتیم .تفکری پشت
همه اینها هست وهیچ چیز صرفابرای
نمایش زیباییهای بصری آن اقلیم رخ
نمیدهد .فیلم باید حتما حرفی برای
گفتن داشته باشد که مخاطب باهوش
خارجی و بینالملــل را هم تحتتاثیر
قراردهد.
چقدر سعی کردید سوژهها
تکرارینشوند؟
چیزی که مــن همیشــه به همه
دوستان و همکاران میگویم این است
که من نسبت به سوژه تکراری حساس
هســتم و اصال دوســت ندارم حتی به
سوژههایمشابهبپردازم.
مدتی است سوژه جدیدی در
دنیا وجود ندارد و در واقع این نوع
نگاههااستکهمتفاوتاست.
بلهدقیقا.شایدبههمهسوژههایدنیا
بهنحویپرداختهشدهباشد،امااینکهاز
چه زاویهای به هر سوژه نگاه کنی مهم
است و من ســعی میکنم سوژهای که
انتخاب میکنم خیلی ســوژه تکراری
و دستمالی شدهای نباشــد و حداقل
محدودبهآناشارهشدهباشد.
فعال فقط قصد مستندسازی
دارید؟ برنامهای برای ساخت فیلم
درژانردیگرندارید؟
نه اینطور نیســت .من به طور کلی
فیلمسازی را دوست دارم و معتقدم
اگر مستندی بر پایه داستان

فراخوان پانزدهمین جشنواره
تئاترخیابانی مریوانمنتشرشد

منصور اوجی ،شاعر نامآشنای ایران در  ۸۴سالگی و پس از تاب آوردن رنج
یک بیماری مزمن در شیراز درگذشت .ترانه «مرغ سحر» نام اوجی را نسلها با
خود خواهد برد .او شاعری بود که شعرهایش «به کوتاهی عمر» بود.
او متولد نهم آذرماه ســال  ۱۳۱۶در شــیراز بود و این شــهر الهام بخش
اشــعارش بود و در ســال  ۱۳۹۸مجموعه شــعرهای او با عنوان «کجاهای
جهانهای شیراز» منتشر شد.

بر همین اساس  ۱۶عنوان ســریال ایرانی و  ۹۵فیلم
سینمایی ایرانی با توجه به نیاز مخاطبان ناشنوا برای این
عزیزان مناسبســازی و در دسترس کاربران قرار گرفته
است.
از آثار مطرح ســینمایی که برای مخاطبان ناشــنوا
مناسبســازی شــده میتوان به فیلمهــای «زندانی
هــا»« ،ابد و یــک روز»« ،ســرخ پوســت»« ،هزارپا»،
«درخونگاه»« ،غالمرضا تختی»« ،قســم»« ،زهرمار»

آخریــن کتابــش «یــک عمــر شــاعری» برنــده جایــزه کتــاب
ســال اســتان فــارس شــد .او کــه از دوســتان نزدیــک ســیمین
بهبهانــی و ســیمین دانشــور بــود ،نامهنگاریهایــش بــا ایــن دو
ادیــب سرشــناس در کتابــی بــه نــام « ۱۱۰نامــه بــه دو ســیمین»
منتشر شده است.
اوجی بیش از  ۳۰مجموعه شعر منتشر کرد که «باغ شب»« ،خواب درخت
و تنهایی زمین»« ،شهر خسته»« ،این سوسن اســت که میخواند»« ،مرغ
سحر»« ،صدای همیشه»« ،شعرهایی به کوتاهی عمر»« ،حالی است مرا» و
«کوتاه مثل آه» از جمله آثار بهجامانده از این شاعر هستند.
روحش شاد و یادش گرامی.

«عروس ییالق» چهارمین
فیلممستندمناست
ودیگرفیلمها«بهای
خون»« ،برف مینامد» و
«کوچ زنانه» .مستند «برف
مینامد» در جشنواره
بیگاسکایآمریکاجایزه
اصلی را گرفت و در اولین
حضورجهانیخودمنتخب
جشنواره ایدفا بود
عشایر از سرمایههای اصلی این کشور
هســتند .نصف دام و گوشت کشور را
عشایر تامین میکنند .به هیچ عنوان
به زندگی این افــراد ترحم نمیکنم و
قصد ندارم برایشان کمک جمع کنم،
ولی تمام تالشم را میکنم که به آنها
خدمت کنم .مثال اینکه ما برای عشایر
خانه فراهم کنیم و آنها را شهرنشین
کنیم نه تنها خدمت نیست ،بزرگترین
خیانت به آنهاست .باید کاری کنیم
که عشایر در شرایط پایدار کوچ کنند.
بهعنوانمثالبرایدامعشایرداروی
رایگان تهیــه کنیم ،بــرای آنها پنل
خورشیدیتهیهکنیم،برایبچههایشان
امکانآموزشدرستفراهمکنیم.اینکه
بخواهیم بچهها را به شــهر بکشانیم و
زندگی شهری برایشــان فراهم کنیم،
به هیچ عنوان درست نیست .آنها یک
زندگی و شیوه زیســت متفاوت دارند
و هیچ کس تعییــن نمیکند که کدام
شیوه زیست درست اســت ،فقط باید
زندگیهایشان را به سالمت نزدیکتر
کنیم تا در شــرایط پایدارتری باشند و
زحمتشــان را کم کنیم .چیزی که مرا
خیلی ناراحت کرد ،زنان عشایر بودند.
زنانی که از  24ساعت شاید پنج ساعت
رااستراحتکنندکهآنپنجساعتهم
بدوندغدغهنیست.ماکاریکنیمکهاز
زحماتاینمردمکمکنیم.مثالزنیکه
من با او صحبت میکردم متولد
ســال  ۷۲بود ولی شما اگر او
را میدیدید فکر میکردید
حداقــل ۵۰ســال دارد .این
به علت ســختی زیاد است که
بدنش فرسوده میشــود و ما
میتوانیــم کاری کنیــم که
زندگیهایشــان کمــی
راحتترشود.

و «آســتیگمات» اشــاره کرد.ایــن درحالی اســت که
تعداد محتواهای مناسبســازی شــده برای ناشنوایان
از بهتریــن فیلمهــا و ســریالهای روز جهــان و ایران
در حال افزایش است.
فیلیمــو پیش از ایــن نیز برخــی محتواهــا را برای
مخاطبان نابینا با همکاری ســوینا مناسبســازی کرده
اســت که این اقدام با اســتقبال مخاطبان خــوب نابینا
روبرو شده است.

فراخوان پانزدهمین جشــنواره تئاتر خیابانی
مریوان با شــعار «تئاتر خیابانی ،خیابان روشــن
همدلی» منتشر شد .به گفته روابط عمومی اداره
کل هنرهای نمایشــی این فراخوان در راســتای
ارتقای تئاتر خیابانی ایــران و حمایت از تولید آثار
نمایشی برای اجرا در خارج از صحنههای معمول
تئاتر با توجه ویژه به شــرایط اجتماعی ناشــی از
همهگیری «ویروس کرونــا» و اولویت صیانت از
ســامت هنرمندان ،مخاطبان و برگزارکنندگان
منتشرشدهاست.
طبق ایــن فراخوان موضوع آثــار پانزدهمین
جشــنواره تئاتر خیابانــی مریوان آزاد اســت و
جشنوارهدرپنجبخشمسابقهتئاترخیابانیایران،
دیگرگونههایاجرایی،نمایشهایآیینیوسنتی،
تئاترکودکونوجوانومهمانبرگزارخواهدشد.
ستاد جشنواره اعالم کرده اســت در این دوره
با هدف ارتقای بنیه علمی این حوزه تئاتر کشــور،
کارگاههای آموزشی تئاتر بیرونی با حضور اساتید
داخلیوخارجیبرگزارخواهدشد.
عالقهمندان برای شــرکت در جشنواره تا یکم
شــهریورماه  ۱۴۰۰فرصت دارنــد و نمایشهای
برگزیده  ۲۵شــهریورماه معرفی خواهند شــد.
جشنواره نیز قرار اســت از ۱۸تا ۲۲مهرماه۱۴۰۰
برگزارشود.
باتوجهبهشیوعویروسکروناومحدودیتهای
رفت و آمد بین کشــورها ،این دوره از جشنواره ،به
صورتبینالمللیبرگزارنخواهدشد.
متقاضیانشرکتدراینرویدادمیتوانندبرای
کسباطالعاتالزمبهفایلفراخوانمراجعهکنند.

گردشگری

تردد بین استانی در تعطیالت
عیدفطر ممنوع است

بر اساس مصوبه ســتاد ملی مقابه با کرونا
و به منظــور مدیریت و مقابلــه و کنترل ویژه
پیک چهارم ،کلیه ســفرها در سراسر کشور
در همه رنگبندیها از ســاعت  2بعدازظهر
روز سهشنبه  21اردیبهشت تا ظهر روز شنبه
 25اردیبهشت در تعطیالت عید سعید فطر با
وسیله شــخصی ممنوع خواهد بود .در همین
راســتا جریمه تردد در این ایام در شهرهای
قرمز یک میلیون تومان و در شهرهای نارنجی
و زرد  500هزار تومان تعیین شــدهاست ،در
صورتیکه تردد در شهرهای زرد تا پیش از این
جریمه نداشت.
تمام ایــن ممنوعیتهــا و جریمهها برای
سفر با خودرو شخصی در نظر گرفت ه شدهاست
در صورتیکه اســامی وزیر راه و شهرسازی
گفته است سفرهای شخصی جادهای در ایام
عیدفطر ممنوع اســت ،نه ریلــی و هوایی ،و
هموطنان برای سفرهای ضروری میتوانند از
حمل و نقل عمومی(جادهای ،ریلی و هوایی)
استفاده کنند.
اینگونه بــه نظر میرســد کــه هنوز هم
گردشــگری در دوران کرونــا در بالتکلیفی
عجیبی بهســر میبــرد که ســفرها اینگونه
نصفه و نیمه کنترل میشــوند .سفر با خودرو
شــخصی حتی در صــورت ضــروری بودن
ممنوع اســت اما با قطار آزاد است! گویی همه
آنان که در قطار نشستهاند بر حسب ضرورت
سفر میروند!

