
د نيس كوايد  
د ر نمايي از فيلم 

 »At any price -به هر قيمت«

مغرب: اين روزها س��ه فيل��م د ر س��ينمای ايران د ر 
د ست توليد  اس��ت كه هريک تالش می كنند  با استفاد ه 
از تکنولوژی روز، ش��ايد  د وران جد يد ی را د ر س��ينمای 
ايران كليد  بزنند .» آقای الف« )علی عطشانی(، عمليات 
مهد  كود ک )ف��رزاد  اژد ری( و نيکان و بچه غول )رحمان 
رضايی(. يکی را بخش خصوصی توليد  می كند  و د وتای 
د يگر را بخ��ش د ولتی. كلي��د  خورد ن »عملي��ات مهد  
كود ک« و» نيکان و بچه غول« د ر ماه های اخير اين انتظار 
را به وجود  آورد  كه شاهد  نمايش اين د و فيلم د ر جشنواره 
كود ک امسال باش��يم. اما ظاهرا فيلم س��ازان ما هم د ر 
 حال كشف ويژگی های فيلمس��ازی با تکنولوژی های

 روز هس��تند  و پايان كار آنها هيچ هم خوانی ای با پيش 
بينی هايشان ند اشته است و اين نشان می د هد  هنوز د ر 
آغاز راهيم. جايی كه بايد  با آزم��ون و خطا پيش برويم و 
قد م های بعد ی را برد اريم. شايد  نخستين بار باشد  كه سه 
پروژه سنگين هم زمان د ر سينمای ايران جلوی د وربين 
می روند . فيلم هايی كه كنجکاوی های زياد ی برای د يد ن 

آنها به وجود  آمد ه است.
 تد وین گر و آهنگساز »آقای الف« هم

 انتخاب شد ند 
علی عطش��انی اين روزها د ر بهش��ت زهرا مشغول 
 فيلمبرد اری اس��ت و احتماال ازيکشنبه سکانس های

 بيمارس��تان »آق��ای ال��ف« را فيلمب��رد اری خواهد  
كرد . با توج��ه به اين كه عطش��انی تنها فيلم س��ازی 
است كه اين تجربه را از س��ر گذراند ه از او د رباره اد امه 
اس��تفاد ه از اين تکنول��وژی د ر فيلم ه��ای بعد ی اش 

پرس��يد يم: »فيلم بعد ی ام احتماال شيطان شلوار لی 
می پوش��د  خواهد  بود . فعال فيلم نامه را برای د ريافت 
پروانه س��اخت ارائه كرد ه اي��م. آن فيل��م را هم د ر د و 
ورس��يون 2D و D 3خواهيم س��اخت.« عطش��انی 
د ر اولين روزه��ای فيلمب��رد ار ی از همراهی نکرد ن 
نهاد هايی كه روی كمک آنها حس��اب ك��رد ه بود ، گله 
د اش��ت: »هنوز ه��م هم��ان وضعيت اس��ت. چيزی 
عوض نش��د ه. انتظاری ند اريم اما اي��ن برخورد ها يک 
گ��روه را آزرد ه خاطر و د ل��زد ه می كند .« ه��م زمان با 
 فيلمبرد اری، تد وين »آقای الف« هم آغاز شد ه است: 
»شاهين يارمحمد ی به عنوان تد وينگر به گروه اضافه 
ش��د ه و پيمان يزد انيان هم موس��يقی فيلم را خواهد  
ساخت.   از هر سکانس د س��ت كم يک پالن به صورت 
سه بعد ی آماد ه ش��د ه و نتيجه هايی كه د يد ه و گرفته 
ايم، بسيار خوب بود ه اس��ت. روند  توليد  چنين كاری 
 بس��يار فرسايش��ی س��ت اما د يد ن همين نتيجه ها،

 برای ما د لگرم كنند ه است.«
 »نیکان و بچه غول« به جشنواره کود ک

 امسال نمی رسد 
حبيب الهي��اری، تهيه كنن��د ه فيلم اع��الم كرد ه 
كه اي��ن پ��روژه پرس��روصد ا و كنج��کاوی برانگيز به 
جشنواره كود ک نمی رس��د . او د ر گفت و گو با مغرب 
با اشاره به د ش��واری كار، از زمانی يک ماهه برای پايان 
 اين پ��روژه خبر می د هد : »د س��ت كم ي��ک ماه طول 
می كشد  تا فيلم برد اری تمام شود . كار سی جی بسيار 
د شوار اس��ت. تازه بعد  از آن مراحل فنی اد امه خواهد  

د اشت.« بيش از 70 د رصد  از فيلم» نيکان و بچه غول« 
به شيوه كروماكی فيلمبرد اری می شود . به اين ترتيب 
نخستين نمايش» نيکان و بچه غول« هم د ر جشنواره 

فيلم فجر امسال خواهد  بود . 
 اما و اگرها پیش روی عملیات مهد  کود ک

فيلم ه��ای كود كانه ای كه د ر بهار و تابس��تان كليد  
می خورن��د ، هد ف اوليه ش��ان نمايش د ر جش��نواره 
كوک و نوجوان اس��ت ك��ه مهرماه برگزار می ش��ود . 
»عمليات مهد  كود ک« يکی از اين فيلم هاست. فيلم 
كمی د ي��ر كليد  خ��ورد  و همين موضوع باعث ش��د ه 
نمايش د ومي��ن فيلم ف��رزاد  اژد ری با ام��ا و اگرهايی 
مواجه ش��ود . تقريبا يک هفته به پاي��ان فيلمبرد اری 
»عمليات مهد  ك��ود ک« باقی ماند ه اس��ت اما پس از 
آن فيلمب��رد اری بخش های كروماكی آغاز می ش��ود  
كه نزد يک به د ه روز زم��ان خواهد  ب��رد . اژد ری برای 
 جبران كم بود  زمان هم زمان ب��ا فيلمبرد اری، تد وين

» عمليات مهد  كود ک« را هم به حسن ايوبی سپرد . 
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بحث روز

خبر ويژه

۵ اكتب��ر روز جهانی »جيمز باند « ش��د . 
ف��ارس نوش��ت: س��ونی و متروگلد وين 
مه ير پنجاهمين سال توليد  جيمز باند  را 
د ر اين روز ن��ام »روز جهانی جيمز باند « 

جشن می گيرند .

خبر   روز ثبت روز

فارس از تهد يد  رس��می نويسند ه كتاب 
»روز نه چند ان آسان« از سوی پنتاگون 
خبر د اد  و نوش��ت: وكيل ارشد  پنتاگون 
گفته كه د ر اين خصوص د ر حال بررسی 

گزينه های قانونی است!

»ش��هريارنامه« ت��ا پاييز منتش��ر 
می شود . مهر نوشت: محتوای كتاب با 
شناختنامه  مفتون امينی،  مورد  تائيد  

خانواد ه اين شاعر قرار گرفت.

فرد ا نشست سينمااقتباس ارسباران 
به »باد باد ک باز« اختصاص د ارد . پس 
از نمايش فيلم، جلسه نقد  آن با حضور 

مهرزاد  د انش برگزار خواهد  شد .

تأييد  روزتهد يد  روز

»استيون اس��پيلبرگ« بار د يگر عنوان 
پرد رآمد تري��ن س��ينماگر د ني��ا را ب��ه 
د ست آورد . ايسنا نوشت: مجله فوربس 
اين كارگ��رد ان را د ر مي��ان 20 نفر اول 

فهرست خود  قرار د اد ه است.

مد ال آوران روزچهره پرد رآمد  روز

پروين شمشکی تهيه كنند ه ای كه سال ها 
پي��ش ب��رای نخس��تين بار كاراكت��ر كاله 
قرمزی را به تلويزيون آورد ،  به مهر گفت: حق 
معنوی ام د ر تمام سال هايی كه اين عروسک 

د رخشيد ه، ناد يد ه گرفته شد ه است.

»هفت« ب��ا اعالمي د ي��ر هنگام 
د يشب نيز پخش نشد .  سري جد يد  
»هفت« با بي نظمي هاي بس��ياري 

روي آنتن رفته است.  

ايبنا نوشت: »ايرنا ويسايته«  ، »بوالت 
عطاباي��ف« و »د زواد  كاراهاس��ان« با 
د رياف��ت مد ال ه��ای گوت��ه د ر وايمار 

تجليل شد ند .

بي نظمي روزگاليه روز

س��امان س��الور د رباره س��اخت سريال 
تلويزيون��ي »خوابگ��رد « به مه��ر گفت: 
به د ليل ريس��ک ب��االي تولي��د  فيلم د ر 
سينماي ايران ، بر خالف ميلم ممکن است 

كار بعد ی ام د ر تلويزيون باشد .

د يالوگ روزتصميم روز

ایلنا نوشت: د ر د يد ار شفيع آقامحمد يان 
و وزير فرهنگ كش��ور تون��س، آماد گی 
مركز گسترش سينماي مستند  و تجربي 
برای توليد  مش��ترک فيلم س��ينمائی و 

مستند  با اين كشور اعالم شد .

د يد ار روز

خبرهایی از فیلم هایی که د ر سینمای ایران با تکنولوژی روز تولید  می شوند 

عصر جد ید !

117 س��ال از پايه گ��ذاری جاي��زه نوب��ل ب��ه وصيت 
كارخانه د ار و شيمی د ان س��وئد ی، آلفرد  نوبل كه بيشتر 
او را به د لي��ل ابد اع د ينامي��ت می شناس��ند ،  می گذرد . 
جايزه ای كه هر س��اله د ر ماه »اكتبر« نشان معتبر خود  را 
د ر رشته های مختلفی همچون فيزيک، شيمی، اقتصاد ، 
اد بيات، فيزيولوژی و صلح به برجس��ته ترين اش��خاص 
می د هد .د ر س��ال های اخير، چند  ماه پي��ش از آغاز اين 
مراس��م، پيش بينی و حد س و گمان ها د رباره افراد ی كه 
شايد  بتوانند  برند ه جايزه نوبل باشند  بسيار افزايش يافته 
اس��ت و حتی روزنامه ها و مجله ه��ای معتبری همچون 
»كورنر« و »گارد ين« با بررس��ی و چند  و چون د رباره يک 
شخص و چاپ ويژه نامه هايی به اين مسئله د امن می زنند . 
موضوعی كه اين روزه��ا د ر حوزه اد بيات بس��يار نمايان 
و مشخص اس��ت. جايزه نوبل اد بيات كه توسط هيئتی از 
»فرهنگستان س��وئد « برای آن تصميم گيری می شود . 
همواره جزو بحث برانگيز ترين جوايز بود ه است و گمانه زنی 
د رمورد  برند ه نوبل اد بيات، هميشه د ر صد ر مسائل؛ چرا كه 
به عقيد ه بس��ياری اين جايزه مهم ترين جايزه اد بی است 
كه يک نويسند ه ممکن اس��ت د ر طول عمر خود  بگيرد . 
با اين همه گمانه زنی ها حتی بعد  از اهد ای جايزه با پايان 
نمی رسد  و تا چند  ماه پس از اعالم نام برند ه نيز اد امه د ارد .   
با وجود  آن كه توماس ترانس  ترومر، نويس��ند ه، ش��اعر و 
مترجم سوئد ی سال پيش د ر عين ناباوری بسياری افراد  

اين جايزه را برد ، امس��ال نيز اظهارنظره��ای گوناگون و 
تعد د  آرا نسبت به برند ه جايزه نوبل اد بيات فراوان است. د ر 
نظرها و گفت و گو های مختلفی كه طی چند  ماه اخير ايجاد  
شد ه، بسياری از آن كه بايد  برای جايزه اد بيات نوبل 2012 
منتظر چهره ای آسيايی باشيم س��خن به ميان آورد ه اند ، 
همچنين برخی د يگر نيز براين باورند  كه شايد  چهره ای 

از خاورميانه مطرح شود . 
د ر اين راستا، منتقد انی همچون اليسا فينکنر معتقد اند  
امس��ال نوبت چهره ای آس��يايی برای برد ن نوبل است. 
نويس��ند ه ای مثل »هاروكی موراكام��ی« كه مجموعه 
د اس��تان »د يد ن د ختر صد  د ر صد  د لخواه د ر صبح زيبای 
ماه آوريِل« او مخاطب های فراوانی د ر ايران د ارد ، فينکنر 
همچنين از نويس��ند ه ای مانند  »كو اون« شاعر،  مترجم 
و فعال سياس��ی هفتاد  و نه س��اله متولد  ك��ره جنوبی نام 
می برد  كه س��ال های زياد ی از عمرش را د ر زند ان سپری 
كرد ه. كو اون، چهار سال پيش به پاس يک عمر د ستاورد  
اد بی »جايزه اد بی گريفين« را د ريافت نمود  و د ر كارنامه 
خود  كس��ب جوايز اد بی معتبری همچون »جايزه اد بی 
كش��ور كره« و »جايزه جونگانگ« را د ارد . اما منتقد ان و 
نظريه پرد ازان د يگری همچون فيلي��پ جورجانا بر اين 
باورند  كه ش��ايد  چهره ای از خاورميانه برن��د ه نوبل اد بی 
امسال باش��د ؛ چهره ای چون » علی احمد  سعيد  اسبر« 
شاعر سوريه ای كه به علت فعاليت های سياسی ماه های 
بس��ياری را د ر حبس سپری كرد ه، كس��ی كه اين روزها 
بی وقفه د ر غم مرد م س��رزمينش می سرايد  و پيش از اين 

د ر سال 2011 »جايزه اد بی گوته« د ر شهر »فرانکفورت« 
را برد ه است. د ر اين ميان اماعد ه اي می گويد  شايد  امسال 
د يگر نوبت آمريکا باش��د  كه بر ناكامی های چند ين سال 
اخيرش د ر اين زمينه نقطه پايانی بگذارد . نظرهای همسو 
با چنين رويکرد ی برای اي��ن د يد گاه نام چهره هايی مثل 
»پتر استرهازی« و »جان بارت« را بيان می كنند . از سويی 
د يگر د وس��ت د اران اد بيات فرانس��ه، نوبل امسال را حق 
چهره ای فرانس��وی می د انند  و از »فيليپ ژاكوته« و »ايو 
بونفوا« شاعران فرانسوی ياد  می كند .  اما برخي معتقد ند  
كه بخت اول نوبل امسال بايد  نويسند ه ای اسرائيلی باشد  
كه حامی حقوق فلسطينيان است، گمانی كه اگرچه هيچ 
نامی برای آن از سوی كس��ی برد ه نشد ه اما تاكيد  بر  آن د ر 
 نظرها و د يد گاه های مختلف، خيلی مش��خص و مشهود  
است و ضمن آن كه انگشت اش��اره را به سوی چهره هايی 
همچون »يهو شوا« روانه می د ارد . اين مسئله را برجسته 
می كند  كه آيا نوبل امس��ال به يک نويسند ه می رسد  يا به 

يک شاعر. 

بد اهه نوازي محمد  رضا لطفي د ر یك آلبوم منتشر مي شود / ایسنا
»باربارا« نمایند ه سينماي آلمان د ر جوایز اسكار 2013 شد  / ایسنا

ابوموسی ميزبان گروه موسيقی »اوستا« می شود  / فارس

تمبر یاد بود  سيد جعفر شهيد ی رونمایی می شود / ایسنا
نامه هاي اكبر راد ي به كوشش بنياد  راد ي منتشر مي شود  / ایسنا

حوزه هنري خراسان جنوبي و حضوری پررنگ د ر جشنواره »رویش« / سوره سينما 

خبر خوب سایت جشنواره ونیز

 خانه پد ری كيانوش عياری د ر برنامه نمايش فيلم های
 جش��نواره وني��ز ق��رار گرفت. طب��ق اعالم س��ايت اين 
جشنواره،  خانه پد ری روز هشت سپتامبر )18 شهريور( 

د ر سالن پاال بيينال به نمايش د رخواهد  آمد .

جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران 
پيشنهاد     سرد بير
1- جشنواره های هنری ایران جایگاه جهانی ند ارند  
2-جایزه صد  د ر صد  د لخواه د ر صبح زیبای ماه اکتبر
3-آبرویی که به پنجاه سکه فروخته شد
4-عشق و نفرت د ر سال های وبا  

پيشنهاد     سرد بير
1- ونیـز؛ آغاز انزوا 

2- تولید  یا باز تولید ؟ د ر شبکه خانگی چه خبر است...  
3-آقا و خانم میم د ر اتاق انتظار
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فيلمبرد اری فيلم »چ« د ر قشم اد امه مي یابد  /   سوره سينما
25 شهریور؛ برپایي شب »فرد ریكو گارسيا لوركا« د ر سالن رود كي/  ایسنا

د ومين آلبوم مازیار فالحی منتشر می شود  /  هنرآنالین

فيلم های بخش تجربی جشنواره فيلم كوتاه تهران معرفی شد ند  / روابط عمومي جشنواره
د ومين جشنواره ملی خوشنویسی قرآنی د ر قزوین گشایش یافت /  ایرنا

»من همسرش هستم« به گروه سينمایي آفریقا می رود  / مهر

طوفان د ر همشهری
مغرب: افزايش ناگهانی قيمت كاغذ از چند ی پيش تبد يل به طوفانی شد ه كه 
مطبوعات را د رمينورد د . تعد اد ی از مجله ها و روزنامه ها هم د رپی اين مشکل تعد اد  
صفحات خود  را كم كرد ند . اين اتفاق بيشتر د ر نشريات خصوصی افتاد . اما ظاهرا 
اين گرانی د ولتی و خصوصی نمی شناسد . د ر آخرين نمونه از اين اتفاق، نشريات 
موسسه همشهری د ستخوش تغيير و تحلولی اساسی شد ند .همشهری د يجيتال 
كه ضميمه مجله د انس��تنی ها بود ،تعطيل ش��د  و ماهنامه های س��رزمين من و 
 معماری به فصل نامه بد ل شد ند . هفته نامه های سرنخ و تند رستی هم د وهفته نامه
  شد ند . ظاهرا ساير نشريات مثل همشهری د استان و 24 هم از تعد اد  صفحه هايشان

 كاسته شد ه است. وقوع چنين اتفاقی د ر موسسه همشهری، نگرانی هايی را د رباره 
سرنوشت ساير نشريات به ويژه نشريات خصوصی به وجود  می آورد . 

خبر ويژه

هرمن آهنگساز برتر سینماي  جهاند و انیمیشن د ر شبکه خانگي

مغرب: به تازگی د و انيميشن »خروس زری،پيرهن پری« 
ساخته سيد  علی مفضلی و انيميشن  »ماجراهای بز و بزغاله 
ها« به نويسند گی مرجان كشاخی وارد  شبکه نمايش خانگی 
شد ه است.اين د استان سال ها پيش د ر قالب نوار كاست ارائه 

شد ه و شامل خاطرات كود كی بزرگساالن امروز است. 

 »برنارد  هرمن« بهترين آهنگس��از س��ينماي جهان 
معرفي شد . نشريه  اس��کرين د ر گزارشي پنج آهنگساز 
برجس��ته  س��ينما را معرفي كرد  كه رتبه  اول به »برنارد  
هرمن« و رتبه ه��اي بعد ي به »هاوارد  ش��ور«،»هانس 
زيمر«،»انيو موريکونه«و»جان ويليامز« اختصاص د ارد .

     »به هر قيمت« رامين بحراني كه د ر ونيز براي د ريافت شيرطال رقابت مي كند ، به جشنواره تلوريد  هم د عوت شد .

»عاشيقالر كافه سی«
عکس از : 

علي حامد حقد وست/ مهر

   د ئيشمه يا مشاعره موسيقايی د ر يک »كافه عاشيق« آذري

روزنما

عليرضا س��جاد پور به س��ينماپرس:  
اگر»عرفان منش« معاون خود  را معرفی 
كند ، مشخص مي شود  چه كسی مسئول 
صد ور پروانه ساخت و نمايش خواهد  بود .

نمای روز نمای روز

اد امه از صفحه اول
وحاال اين د وره با وج��ود  امکان ميزبانی از 
كيانوش عي��اری به عنوان تنه��ا نمايند ه از 
ايران، تنه��ا به حضور امير ناد ری، كه س��ال 
گذش��ته نيز با فيلم »كات« د ر ونيز حضور 
د اشت، به عنوان د اور اكتفا كرد . هرچند  كه 
عياری تا يک روز پيش از آغاز اين جشنواره 
از حضور فيلم خود  پ��س از انجام اصالحيه 
ارائه شد ه نامطمئن نبود ؛ اما با عد م موافقت 
ش��ورای صد ور پروانه نماي��ش وی و »خانه 
پد ری« اش از راه ونيز بازماند ند . با اين وجود  
مس��ئوالن جش��نواره نام فيلم عياری را از 
ليست نمايش فيلم های فستيوال خود  خارج 
نکرد ند . »خانه پد ری« هنوز د ر اين ليست به 
تاريخ هشت  سپتامبر )18 شهريور( بايد  به 
روی پرد ه س��ينما برود ! با اين وجود  چنين 
اتفاقی را می توان از د و بعد  مورد  بررسی قرار 
د اد . ي��ک از آن جهت كه كيان��وش عياری ، 
كه هنوز يکی از كارگرد انان برجسته كشور 
محسوب می شود  و به فعاليت مشغول است،  
به سرنوشتی همچون د يگران د چار نخواهد  
ش��د . )پس اين اتفاق را می توان به فال نيک 
گرفت(. اما از سوی د يگر حضور فيلمسازان 
ايرانی به نمايند گی از ايران )نه چون محسن 
مخملباف و سميرا مخملباف و شيرين نشاط 

كه ايرانی های حاض��ر د ر د وره های مختلف 
وني��ز بود ه اند  كه از س��اير كش��ورها به اين 
جشنواره راه يافته اند ( مسلما عالوه بر كمکی 
كه به كيفيت سينمای ايران می كند ، باعث 
افتخار اين سينما خواهد  بود .به نظر می رسد  
كه با عد م حضور كيانوش عياری د ر اين د وره 
از جشنواره اين امکان برای سينمای ايران به 

تاريخ خواهد  پيوست.
با توجه به آغاز د يگری بر سينمای جهان و 
حضور بزرگان سينمای د نيا د ر اين فستيوال، 
تنها سينماگری كه تجربه حضور د ر چنين 
جشنواره ای را د اشت و می توانستيم از او د ر 
اين مورد  اظهارنظر بگيريم  ابوالفضل جليلی 
بود . گرچه با س��ايرين تا ج��ای ممکن نيز 
تماس حاصل شد  اما آنان كه می خواستند . 

نمی توانستند  پاسخ گو باشند .
ابوالفضل جليلی كه تجربه حضور د ر پنجاه 
و د ومين د وره جشنواره ونيز را با فيلم »د ت«  
د اش��ته اس��ت، فس��تيوال ونيز را به عنوان 
معتبرترين و قوی ترين نمونه فستيوال های 
س��ينمايی د نيا می د اند  و بيان می كند  كه از 
د يرباز به حضور د ر اين جشنواره عالقه د اشته 
است. او می گويد : »ونيز يک فستيوال واقعی 

است، نه يک جشن و تشريفات«
جليلی د ر اد امه با اش��اره ب��ه فضايی كه با 
حضور فيلمسازان د ر چنين جشنواره هايی 
ايجاد  می شود ، می گويد : حضور فيلمسازان 
د ر چنين فستيوال های معتبر جهانی باعث 

می شود  عالوه بر شناخته ش��د ن فيلمساز 
س��ينمای ايران، جمهوری اس��المی ايران 
نيز مطرح ش��د ه و مورد  توجه ق��رار بگيرد . 
اما اين كه امس��ال تنها نمايند ه س��ينمای 
ايران نتوانس��ت به ونيز برود  مسلما بيشتر 
از هرچيزی ضربه ای برای س��ينمای ايران 
است. اين اتفاق همراه با تبليغات منفی است 
كه به لحاظ فرهنگی و سياسی متوجه ايران 
خواهد  شد . علی الخصوص د ر زمان برگزاری 
اجالس كش��ورهای غيرمتعه��د  كه امکان 
استفاد ه از تبليغات مثبت برای كشور بسيار 

مهيا بود .
وی د ر اد امه با اشاره به سرنوشت يکسانی 
كه وی و س��اير كارگ��رد ان حاض��ر د ر اين 
فس��تيوال تجربه كرد ه ان��د ، می گويد : نگاه 
من به سينما اعتقاد ی و ايد ئولوژيک است. 
هميش��ه می خواهم تبليغ ايد ئولوژی ام را 
كه به خاطر آن فيلم می س��ازم بکنم. برای 
من مطرح ش��د ن اند يشه هايم مهم است نه 
خود م. همان گونه كه سال ها فيلم ساختم، 
فيلم هاي��م د ر د ني��ا مطرح ش��د ند  و جايزه 
گرفتند  اما د ر اي��ران امکان اك��ران را پيد ا 
نکرد ند .   جليلی می افزاي��د : حاال نمی د انم 
كه د ر جاي��گاه به حق��ی ايس��تاد ه ام يا نه. 
زمانی فيلم می س��اختم كه خ��ود  را مطرح 
كنم اما حاال فيلم می س��ازم تا همان تبليغ 
ايد ئولوژی ام را بکنم؛ اما اي��ن فيلم ها برای 
اكران د ر ايران مناسب شناخته نمی شوند . 

از نظر مسئوالن سينمايی اين فيلم ها بسيار 
خاص تر از س��ينمای مخاطب خاص است 
كه مد تی می ش��ود  راه افتاد ه! گرچه همين 
فيلم هاي��ی كه مخاطبی د ر مي��ان ايرانيان 
ند ارد  د ر يک محکی كه به واسطه شبکه د و 
سيما اتفاق افتاد ،  ركورد  ميزان مخاطب را 
شکست!حاال 6 سال است كه بی كار هستم، 
اگر تلويزيون هم نباشد  هيچ كاری نمی توان 
برای سينما انجام د اد .   كارگرد ان سينمای 
اي��ران د ر اد امه ب��ا تصريح اي��ن مطلب كه 
پرد اخت ايد ئولوژی هايم برايم د ر اولويتند ، 

د ر توضيح اصرار به حضور د ر ايران با وجود  
چالش��ی كه برای س��ينمای او وجود  د ارد ، 
عنوان می كن��د : گرچه پيامبر اس��الم هم 
می گويد  كه اگر نتوانستيد  به عرضه مذهب 
و تفکر خود  بپرد ازي��د  هجرت كنيد ، اما من 
مهاجرت نمی كنم. فيلم هايم را می فرستم؛ 
همان فيلم هايی كه د ر ايران به واسطه بيان 
س��طحی و اغراق آميزی كه بيش از اند ازه از 
مسائل مذهبی شد ه د يگر بازاری ند ارند . من 
به كمبود ها عاد ت كرد ه ام. عاد ت كرد ه ام كه 

با مشقت زند گی كنم.

د بير   جشنواره »ش��ش هفته باهنر ايران« 
مي گويد : »مشکل اول از خود  ما شروع می شود . 
متاس��فانه ما بيش��تر د رگيرخود مان هستيم 
تا فضای هنر جهانی. تصور ما بر اين اس��ت كه 
د ر هنر جايگاهی برای خود  د اريم، د ر صورتی 
كه د ر جهان هنر به سختی حرفی برای گفتن 
د اريم. فضای تملق د يوارهای تنگی اطراف مان 
كشيد ه است. اين ش��ايد  بزرگ ترين مشکل 
جامعه  هنری ما باش��د .  يکی د يگر از موانع و 
مش��کالتی ك��ه د ر مد يريت ه��ای كالن ما 
وج��ود  د ارد ، تغيير مد يران اجرايی اس��ت. 
به مج��رد  آن كه يک مد ير با هن��ر و هنرمند  
آشنا می ش��ود ؛ با مد يری ناآش��نا جايگزين  
او مي ش��ود  و اين د ور باطل به ش��کل مد اوم 
تکرار می ش��ود .از س��وی د يگر بس��ياری از 
مد يران ارشد  د ر بخش فرهنگ، با هنر امروز 
جهان آشنا نيستند  و د ر د وره مد يريت خود  
هرگز نمی توانند  با هنرمند ان ارتباط برقرار 
كنند « وی  مي افزايد : »نبود  برنامه ريزی مد ون 
عامل اصلی اين موضوع است. وقتی قرار است 
يک فس��تيوال خارجی برگزار شود ؛ فعاليت ها 
از د وازد ه   يا حتی پانزد ه ماه قبل آغاز می ش��ود . 
ح��ال اين كه مس��والن جش��نواره ها د ر ايران 
چگونه يک فس��تيوال را د ر چند  م��اه هد ايت 

و برگزار می كنند ، جای تعجب اس��ت. تالش 
برای هماهنگی ه��ای اوليه، انتخاب ش��ورای 
سياس��ت گذاری، هماهنگی بود جه، طراحی 
و اع��الم فراخوان، جم��ع آوری آث��ار، د اوری و 
هزار كار ريز و د رش��ت د يگر كه برای برگزاری 
فستيوال انجام می شود ، نيازمند  يک سال وقت 
و جد ول زمانی مد ون اس��ت. د ر ش��رايطی كه 
د وماه ماند ه به برگزاری يک جشنواره فراخوان 
منتش��ر می ش��ود ، نمی توان منتظر استقبال 
هنرمند ان از جش��نواره بود  . د ر بسياری مواقع 
هم همه تصميم ها گرفته می ش��ود ، قرارد اد ها 
نوشته می ش��ود  اما وقتی پ��ای بود جه به ميان 
می آيد ، با كمب��ود  بود جه مواجه می ش��وند  و 
مجبور می ش��وند  همه چيز را نيم��ه كاره رها 
كنند « اين عکاس د ر اد امه به مغرب مي گويد : 
»وقتی جش��نواره ای بين المللی می ش��ود ، 
باي��د  »مد يري��ت« ، »د اوری« و »خب��ر« 
بين المللی باشد . نکته د يگر ايجاد  فضا و بستر 
اعتماد  اس��ت. متاس��فانه د ربخش مد يريت 
جش��نواره های ايران افراد ی حض��ور د ارند  
كه د ولت��ی بود ه اند  تا هنرمند ان��ی كه تجربه 
همکاری با جش��نواره های جهانی را د اشته 
باش��ند . عالوه براي��ن د ر د اوری هم چند ين 
خاط��ره ب��د  د ر همين چند  س��ال گذش��ته 
وج��ود  د ارد ، كه اعتم��اد  را س��لب می كند . 
بخش خبری هم كه اصال بين المللی نيست. 
كد ام نش��ريه معتب��ر جهانی د رب��اره يکی از 

جشنواره های ايران حتی يک خبر كوتاه د رج 
كرد ه است؟« »ياد مان نرود  كه بين جشنواره 
بين المللی و جايگاه جهانی يک جشنواره تفاوت 
بس��يار زياد ی اس��ت. آمد ن هنرمند ان د ست 
چند می وتنها د ر بخش��ی خاص تفاوت زياد ی 
با حضور متعد د  هنرمند ان برجسته رشته های 
گوناگون د ر يک جش��نواره د ارد «. طباطبايی 
اد امه مي د هد : »خبری د رباره جش��نواره های 
د اخلی د ر رس��انه های خارجی د رج نمی شود . 
د اوران و كميته برگزاری نام آش��نايی ند ارند ، 
اكثرا اه��د ای جوايز د وره های قب��ل مد يريت 
د رستی ند اشته، برنامه زمانی جشنواره منظم 
نيس��ت . آيا هنرمن��د ی مطرح د ر س��ال د ه ها 
جشنواره مطرح او را د عوت به همکاری می كند ، 
د ر چنين جشنواره ای شركت می كند ؟  چرا راه 
د ور برويم ، سال گذش��ته برخالف آنچه و عد ه 
د اد ه ش��د ه  بود ، جوايز»بيد اری اسالمی« د اد ه  
نش��د . اين بيش��ترين بی حرمتی به هنرمند  و 
بزرگ ترين بد نامی برای يک جشنواره است.« 
او د رب��اره فرآيند  جش��نواره چنين مي گويد : 
»كميته مركزی فس��تيوال »ش��ش هفته با 
هنر ايران« با همان استاند ارد های تعريف شد ه 
جهان��ی كار می كند  كه حاصل اش رس��يد ن 
يک هزارو286 اثر از تمام نقاط جهان برای يک 
نمايشگاه گروهی كوچک است و اين رقم قابل 
توجهی است. اين  كه فس��تيوالی د ر كاناد ا اين 
همه عالقه مند  د اخلی د اشته باشد  مايه افتخار 

اس��ت. اين موضوع البته كار د اوری و انتخاب 
آثار را س��خت تر می كن��د ، اما اين ب��ه معنای 
فراموش كرد ن تعهد مان به شركت كنند گان 
نيس��ت.  از چند  روز قبل قرارد اد های قانونی 
برای پذيرفته شد گان ارس��ال شد ه، اين بد ان 
معناس��ت كه حق��وق فس��تيوال و هنرمند  
مشخص اس��ت.   وقتی هنرمند  د ر فستيوالی 
ايرانی ش��ركت می كند ، همه چيز به يک  باره 
و يک طرف��ه لغو می ش��ود  و هنرمن��د  نه تنها 
قرارد اد ی ب��رای حفظ حقوق واث��رش ند ارد ، 
مرجع قانونی ه��م از او حمايت نمی كند .«  اما 

سخن پاياني طباطبايي د رباره اعتماد سازي: 
» مهم تري��ن ركن ي��ک جش��نواره اعتماد  
سازی اس��ت. مايه افتخار ماست، كه حميد  
جبلی مجموعه عکس هاي��ی را  كه هرگز به 
نمايش د رنيامد ه، د ر جشنواره »شش هفته 
با هنر ايران« نمايش می د هد . حضور محسن 
وزيری مقد م ب��ه عنوان يکی از پيش��گامان 
هنرمند ان مد رن ايران د ر كاناد ا، اتفاق ناد ری 
اس��ت. د ر واقع   توجه نکرد ن به همين نکات 
ريز است كه اعتبار جشنواره را از بين می برد  و 
يا آن را به جشنواره ای  ناموفق  بد ل می كند .«

به بهانه آغاز شصت و نهمین د وره معتبرترین فستیوال فیلم جهانی  

ونیـز؛ آغاز انزوا
حضور ند اشتني عياری د ر جشنواره شصت و نهم ونيز به د ليل  ند اشتن  مجوز نمایش موفقيتي د یگررا  براي سينماي  ایران به واسطه تصميمات مد یریتی، عقيم گذاشت

نقد هایی از زبان د بیر»شش هفته با هنر ایران«؛

جشنواره های هنری ایران جایگاه جهانی ند ارند  خانه پد ری، سند ی از سرزمین ماد ری
فيلم »خانه پد ری« كيانوش عياری سرانجام د ر برنامه نمايش جشنواره ونيز قرار گرفت. 
حرف و حد يث هايی كه از زمان ساخته شد ن اين فيلم، حاشيه های زياد ی را برای آن رقم 
زد ، نتيجه مشخصی به د نبال ند اشت. برخی از اين حاشيه ها به حد ی د ر سينمای ايران بی 
سابقه بود  كه شايد  اگر سازند ه فيلم كارگرد ان بی حاشيه ای مثل عياری نبود ، می توانست 
به جنجالی چند ماهه بد ل ش��ود . عياری هم ترجيح د اد  د ر مقابل اين حاش��يه ها سکوت 
كند . مشکل اين بود  كه معموال وقتی سرنوش��ت فيلمی به خطر می افتد ،  تهيه كنند ه آن 
د ر كنار كارگرد انش به وضعيت اعتراض می كند . اما د رمورد  »خانه پد ری« اوضاع برعکس 
بود . يعنی اين تهيه كنند ه بود  كه اعالم می ك��رد  هيچ تمايلی به نمايش فيلم ند ارد . عياری 
هم خود  را د ر مقابل اين وضعي��ت، تنها يافت. ناجی هنر به عنوان تهي��ه كنند ه اصلی اين 
 فيلم، با ساختار آن مشکل د اش��ت و می گفت د لش نمی خواهد  اين فيلم اكران شود . برای 
تهيه كنند ه، عياری د ر حد  امپراتوری بود  كه كارش را انجام د اد ه و حق پی گيری ند ارد . حضور 
نهاد های مختلف د ولتی د ر مقام تهيه كنند ه چيز عجيبی نيس��ت. اما اظهار نظرهای اين 
چنينی نشان از شکل گيری نگاهی عجيب به كارگرد ان د اشت.  »خانه پد ری« د ر جشنواره 
 ونيز به نمايش د رخواهد  آمد . مد يران سينمای ايران هم همواره با بد گمانی از اين جشنواره ها

 سخن گفته اند . س��خنی كه چند ان بيراه هم نيست. مثال جايزه گرفتن فيلم ضعيفی مثل 
»زنان بد ون مرد ان« د ر ش��صت و ششمين 
 د وره جش��نواره وني��ز تنها با نگاه سياس��ی 
توجيه شد نی بود  وگرنه هيچ د انشجوی حتی 
س��ال د و س��ينمايی هم آن فيلم را شايسته 
د ريافت چنين جايزه ای نمی د اند . اما راه حلی كه از سوی مد يران سينمايی و طيف سياسی 
پشتيبان آنها پيشنهاد  می شود ، چند ان عاقالنه به نظر نمی رسد . گفتمان رسمی ما از ناد يد ه 
گرفتن اين جشنواره ها سخن می گويد . اما حتی اگر تمام سينماگران تصميم بگيرند  فيلم 
شان را د ر خارج از كشور نمايش ند هند ، كنجکاوی جشنواره های خارجی برای د نبال كرد ن 
جريان سينمای ايران از بين نخواهد  رفت. هيچ جشنواره معتبر جهانی بد ون فيلم ايرانی 
برگزار نمی شود . نتيجه آن كنجکاوی د ر كنار بی تفاوتی ما اين خواهد  بود  كه فيلم سازانی د ر 
ان سوی مرزها، با ساخت آثاری كه هيچ ربطی به اوضاع امروز جامعه ما هم ند ارد ، جای خالی 
كسانی مثل عياری را پر كنند . اتهام سياه نمايی هم مد ت هاست كه كاركرد ش را از د ست 
د اد ه چرا كه د ر سال های اخير فيلم هايی به اميد  موفقيت د ر جشنواره های خارجی با همين 
اميد  ساخته شد ند  اما د ست خالی بازگشتند . آن چه ممکن است تصوير سياهی از وضعيت 
د اخل ارائه د هد ، موفقيت فيلم ها د ر جش��نواره های جهانی و مقايسه آن با وضعيت د شوار 
ساخت و نمايش همان فيلم د ر د اخل است. جلوی موفقيت فيلم های ايرانی را كه نمی توان 
گرفت. پس شايد  بد  نباشد  مد يران ماجرای توقف ساخت جد ايی ناد ر از سيمين را د ر ميانه 
فيلم برد اری و موفقيت های جهانی آن را به ياد  بياورند . تکرار چنان اتفاق هايی، بيش از هر 

سياه نمايی، بر نگاه جهانيان به اوضاع فرهنگی ايران اثر خواهد  د اشت.

نقد  روزبرد اشت  يک

سئوال روز

پوريا ذوالفقاري
گروه
 فرهنگ و هنر 

مينا عبد ی
گروه فرهنگ و هنر 

عسل آذرپور 
گروه فرهنگ و هنر 

کیوان ساکت برای گروه شرقی می نوازد 
مغرب:گروه موسيقي »شرقي« به سرپرستي سامان احتشامي 28 و 29 مهرماه 
د ر تاالر وحد ت كنسرت مي د هد  .  احتشامی د ر گفت و گوی خود  با مغرب ضمن اشاره 
به اين كه كنسرت فوق با تکنوازي و گروه نوازي اجرا خواهد  شد  اضافه كرد  د ر اين اجرا 
كيوان ساكت با س��از و تار گروه را همراهی خواهد  كرد  . همچنين قطعاتی از سامان 
احتشامی، كيوان ساكت و كوروش بابايی د ر اين اجرا نواخته خواهد  شد . احتشامی 
د ر اد امه گفت كه د ر اين كنس��رت ك��ورش بابايی)كمانچ��ه(، رضا د ربند ی)د ف(، 
عمران فروزش)تنب��ک(، يلد ا صمد ی)پيان��و(، پيم��ان جوانمرد )پيان��و( و س��ينا 
سليم زاد ه)پيانو( او را همراهی خواهند  كرد .گروه »شرقي« از سال 80 كار خود  را د ر 
اولين كنسرت با سازهاي پوستي و پيانو آغاز كرد . سال 83 كوروش بابايي به اين گروه 
اضافه شد  و كنسرت هاي موفقي د ر تاالر وحد ت اجرا كرد . سپس محسن شريفيان ، 
بابک شهركي، رضا د ربند ي و هنرجويانی مثل شايان شکر آبي، پيمان جوانمرد ، يلد ا 
صمد ي، سينا سليم زاد ه و عمران فروزش به جمع اين گروه پيوستند .گروه»شرقي«، 
تيرماه سال گذشته نيز د ر تاالر وحد ت به روي صحنه رفت و قطعاتي چون »سلطان و 

شبان« و »نسيم« د ر آن كنسرت اجرا شد . 

د رباره مجوزي که چین به »سال های وبا« د اد 
عشق و نفرت د ر سال های وبا

جمهوری خلق چين، يا بهتر بنويسيم جمهوری سوسياليستی تک حزبی ايالتی 
چين، بعد  از س��ال ها به رمان گابريل  گارسيا  ماركز مجوز انتش��ار د اد ه است. رمانی 
كه سال های بسياری است به بهانه محتوايی كه معلوم نيست چه ايراد ی می تواند  
د اشته باشد  د ر چين به صورتی زيرزمينی منتش��ر می شد  و البته به قيمتی خيلی 
نازل به فروش می رسيد . گارسيا ماركز نويسند ه اين رمان، كه برای اولين بار د ر سال 
198۵ روانه بازار شد  را نويسند ه نوستالوژی های غمگين می د انند ، نويسند ه ای كه 
د ر كارنامه كاری خود  آثار ماند گاری همچون »صد سال تنهايی« را د ارد ، رمانی كه 
د ر 1982 به خاطر آن جايزه اد بی نوبل را د ريافت كرد . ماركز د ر آثار خود  بيش��تر با 
روايت اول شخص مركب می نويسد  به اين معنا كه مخاطب با راوی های اول شخص 
متعد د ی روبه رو می شود  كه هر كد ام بخش��ی از هر فصل كتاب را روايت می كنند . 
با اين همه بس��ياری گارس��يا  ماركز را يکی از نويس��ند گان پيش��گام سبک اد بی 
رئاليسم جاد ويی می د انند ، اگرچه تمام آثارش را نمی توان د ر اين سبک طبقه بند ی 
كرد  اما د گرگون شد ن متد اوم ساختارهای واقعيت د ر رمان هايش و ترسيم د نيايی 
واقعی اما با روابط علت و معلولی خاص خود ، عواملی اس��ت كه می توان به بهانه آنها 

ماركز را نويسند ه ای با سبک  رئاليسم جاد ويی 
معرفی كرد . با همه اينها عشق سال های وبا 
كه د استان مثلث عش��قی ميان فرمينا د ازا، 
فلورنتينو آريزو و د كتر خوونال اوربينو است 

و از سال 1980 تا 1930 به طول می انجامد  و پيش از اين فيلمی به كارگرد انی مايک 
نيوئل نيز از روی آن ساخته شد ه اس��ت؛ د وران فراوانی كه به عنوان »كتاب مقد س 
عاشقان« لقب گرفته، آن هم عاشق هايی كه نگاهی فلسفی و رمزآميزانه به عشق، 
زند گی و آنچه د ر پيرامونشان پيش می آيد  د ارند . اين كتاب كه اين روزها با ترجمه 
يانگ لينگ، معلم زبان اسپانيايی توسط آكاد می علوم اجتماعی پکن منتشر شد ه 
است و توزيع می ش��ود ، از همان ابتد ای انتش��ارش نيز، به بهانه سطرهای خاصی 
همچون »عقل زمانی به سراغ انسان می آيد  كه د يگر كاری از پيش نمی برد « »هر چه 
د ر مورد  يک عشق اتفاق بيفتد  بر همه عشق ها د ر سراسر جهان اثر خواهد  گذاشت« 
و »تنها د ر صورتی د ر لحظه مرگ افس��وس خواهم خورد  كه مرگم به خاطر عشق 
نباشد « نزد  بسياری افراد  محبوبيت فراوانی پيد ا كرد ، بسياری بر اين باورند  كه ماركز 
بايد  برای اين كتاب نيز جايزه نوبل می گرفت اگر چه منتقد هايی نيز وجود  د اشتند  
كه به نثر و رويکرد  زبانی ماركز د ر اين كتاب ايراد  می گرفتند  اما بسياری د يگر آن را 
شاهکاری از ماركز معرفی می كرد ند . د ر پايان بايد  اشاره كنم كه خانواد ه ماركز د ر ماه 

پيش طی اطالعيه ای اعالم كرد ند  كه وی د چار بيماری آلزايمر شد ه است. 

Email: culture@maghrebonline.ir

حواشی بالمنازع سينمای ایران د امن ناجی را هم گرفت
کاله قرمزی به حقوق معنوی احترام نگذاشت!؟

با گذش��ت س��ه هفته از اكران فيلم های د وم عيد  فطر و بهبود  اوضاع سينماهای 
بی مخاطب كه همه برايش نگران بود ند ، بحث ها جهت و رنگ تازه ای به خود  گرفتند . 
با اكران سه فيلم فيلميران »كاله قرمزی و بچه ننه«، »ضد گلوله« و »بی خد احافظی« 
مخاطبان به ظاهر قهر سينما باز هم د ر سالن ها حاضر شد ند  و فروش بحرانی فيلم ها 
را به شرايط مناس��ب خود  بازگرد انند . هرچند  بنا به ش��واهد  و اظهارات مسئوالن و 
كارشناسان سينمايی اين آش��تی د وباره تنها به واس��طه حضور سومين قسمت از 
مجموعه كاله قرمزی اتفاق افتاد ه،اما حرف هايی مخال��ف حتی پيش از فصل تازه 
اكران، د ر مورد  اين مجموعه عنوان  شد . اين صحبت ها گرچه با موارد  مثبت آغاز شد ه 
بود  و از موفقيت حتمی د ر گيشه می گفت،  به اين جا ختم شد  كه كاله قرمزی تازه، 
تنها به واسطه خاطره سازی ای كه برای چند  نسل د ارد  مخاطبان را مجاب به حضور د ر 
سينما می كند ؛ اين د ر حالی است كه از نظر منتقد ان سينمايی سری سوم سينمايی 
كاله قرمزی از كيفيت بااليی برخورد ار نيس��ت و ضعف های ناد يد ه گرفته اش مورد  
بحث است.   د ر ميان اين اظهارنظرات، اعتراضات ساير تهيه كنند گان و كارگرد انی 
كه همزمان ب��ا »كاله قرمزی و بچه ننه« فيلم های خود  را به روی پرد ه های س��ينما 
برد ه بود ند  آغاز ش��د . مصطفی كيايی و رضا رخش��ان، كارگرد ان و تهيه كنند ه فيلم 
»ضد گلوله« از جمله كس��انی بود ند  كه با توجه به تبليغات و فروش خوب فيلم ايرج 
طهماسب عنوان كرد ند  كه با وجود  اين كه »كاله قرمزی و بچه ننه« نياز به تبليغات 
ند ارد  اما باز هم سينماد اران ترجيح می د هند  كه بهترين فضا و زمان را برای تبليغ به آن 
اختصاص د هند .   جد ای از اين مسائل مطرح شد ه د ر هفته های اخير كه هنوز نتوانسته 
از محبوبيت و فروش فيلم بکاهد،  پروين شمشکی د ر گفت وگوی خود  با خبرگزاری 
مهر از طهماس��ب و جبلی گاليه می كند . وی معتقد  است حق معنوی  كاراكتر كاله 
قرمزی برای آن كسی كه اين كاراكتر را به تلويزيون آورد ه حفظ نشد ه است. شمشکی 
می افزايد : د ر تمام س��ال هايی كه كسی از اين عروس��ک خبر ند اشت من به عنوان 
تهيه كنند ه با همراهی مرضيه برومند ، كاله قرم��زی را به تلويزيون بازگرد اند يم. د ر 
اين ايام بود  كه طهماسب و جبلی به كار د عوت شد ند  و د ر كنار كاله قرمزی د ر برنامه 
عروسکی تلويزيونی ظاهر شد ند . پس از اين مجموعه بود  كه عروسک محبوب را به 
س��ينما برد ند . وی كه همان سال ها به اين اتفاق واكنش نش��ان د اد ه است د ر مقابل 
اعتراض خود  به مسئوالن وقت تلويزيون می شنود : » حقوق ماد ی اين مجموعه د ر 
اختيار تلويزيون است و شما مانند  يک كارمند  تنها حقوق گرفته ايد «. تهيه كنند ه 
تلويزيونی كاله قرمزی می افزايد : ب��ا اين وجود  گله من از صاحبان س��ينمايی اين 
كاراكتر است كه حاال كه با اين عروسک های پولساز، اين قد ر مطرح شد ه اند  اما ياد ی 
از من نمی كنند .  سينما وحواشی آن اتفاق تازه ای نيست. علی الخصوص فيلم هايی 
كه مورد  توجه بيشتری قرار می گيرند  و د ر گيشه به موفقيت می رسند ، چه رسد  به 
فيلمی كه بنا به گفته كارشناسان حوزه س��ينمايی ناجی بحران اكران و گيشه اين 

روزهای سينمای ايران شد ه است.

نكته / خبر

جایزه نوبل اد بیات 2012 به نام چه کسی ثبت خواهد  شد ؟

جایزه صد  د ر صد  د لخواه د ر صبح زیبای ماه اکتبر

مغ�رب :هفتمي��ن د وره جايزه كت��اب س��ال ش��عر 
»خبرنگاران«  با د اوري جمع كثيری از خبرنگاران حوزه 
ش��عر و اد بيات برگزار خواهد  ش��د . فرصت ارائ��ه آثار به 

د بيرخانه اين جايزه تا پايان مهر ماه است. 

آبرویی که به پنجاه سکه فروخته شد 
هرسال بخشی از بود جه فرهنگی كشور صرف اتفاقی می ش��ود  به نام جشنواره، كه د ر 
واقع بيش تر به نمايشگاهی گروهی شبيه است تا يک جشنواره واقعی. تعد اد  معد ود ی از 
هنرمند ان خارجی آثار خود  را به اين جشنواره ها ارسال می كنند  و بيراهه نرفته ايم اگر اد عا 
كنيم، آثار به د اليل نامعلومی رد  يا تأييد  می شوند .  و شاهد  اين مد عا آثاری است كه برخی 
بسيار هنرمند انه خلق شد ه اند  و برخی معلوم نيست كه د اوران د ر آن چه حسنی د يد ه اند  
كه انتخاب اش كرد ه اند . وقتی هم كه علت انتخاب را می پرسی به نشناختن اصول هنری 
و مبانی بصری محکوم می ش��وی. اين همان حکايت لباس جد يد  پاد شاه است، اما اند كی 

مد رن تر شد ه است! 
د ر شرايطی كه هنرمند ان مطرح د نيا ايران را نمی شناسند  و برخی از آن ها تقريباً هرگز 
خبری از هنر ايران ند يد ه و يا از برگزاری جش��نواره ای د ر ايران اط��الع ند ارند ؛ چگونه نام 
بين المللی بر جشنواره های د اخلی می گذاريم؟ وقتی جشنواره هايی معلوم الحال برگزار 

می شوند  كه پسوند  بين المللی را به د نبال نام 
خود  می كشند ، و د ر اين فضا،  تنها كشورهای  
عربی آثارش��ان به د يوار آويخته  می ش��ود ، 
نمی توان نام بين المللی بر آن ها گذاشت. و 

ماد امی كه وضع بد ين منوال است نمی توان از پيشرفت و تباد ل فرهنگی و قياس جهانی 
و افزايش د انش هنری س��خن راند . وضعيت وقتي بغرنج  ارزيابي مي ش��ود  كه هنرمند ان 
بين المللي ايران را برای ارس��ال اثرش��ان   انتخاب نمی كنند  چرا كه غالبا، د ر جست وجو 
برای يافتن د ليل حضور و فرستاد ن اثر به يک جشنواره، به سابقه فعاليت آن جشنواره نگاه 
می كنند  اما، تا زمانی كه اين د س��ت هنرمند ان، به جای »نظم و قانون های تعريف شد ه«، 
»بد قولی« می بينند ، اصوال رغبتي نخواهند  د اشت تا اثری به جشنواره های ايرانی بفرستند .

نمونه بارز اين بد  قولی ۵0 سکه طاليي  است كه قرار بود  به منتخب بخش بيد اری اسالمی 
جشنواره تجسمي فجر اهد ا شود . جايزه اي كه نه تنها به هيچ هنرمند ی اهد ا نشد ، بلکه با 
يک جمله، به آنان توهين هم شد  و عبارت »هيات د اوران هيچ هنرمند ی را شايسته د ريافت 
۵0 سکه طال ند انس��ت« تلخ تر از آن بود  كه به اين زود ی ها از ذهن هنرمند ان پاک شود  و 
انگيزه اي را برای ارسال اثر به د وره هاي بعد ي اين جشنواره به وجود  بياورد . وقتی هنرمند ان 
ايرانی د ر يک جش��نواره به اصط��الح بين المللی اثر ش��اخصی از خارجی ها نمی بينند  و 
نمی توانند  جايگاه خود  را تخمين بزنند ، چه نتيجه روشني از برگزاری جشنواره های متعد د   
مي گيريم؟ آن هم د ر شرايطي كه از ميان رشته های مختلف، تنها كاريکاتور - نه به سبب 
اعتبار جشنواره ها، بلکه به واسطه جايگاه ويژه هنرمند ان ايرانی اين رشته-بين المللی است. 
با اين وصف و اوصاف، بهتر نيست بود جه های جش��نواره ای را جای د يگر هزينه كنيم و به 

خيالی واهی - ارتقای سواد  بصری جامعه هنر- د ل خوش  نکنيم؟!

www.maghrebonline.ir www.maghrebonline.ir

حامد  د اراب
گروه فرهنگ و هنر

رضا صاد ق��ي به »س��ينماي ما«، 
گفت: قرار بود  خود م باشم نه مارلون 
براند و! او همچنين گفته كه كاراكتر 

اين فيلم، خيلی با او فاصله د ارد .

حامد  د اراب
گروه فرهنگ وهنر 

»شش هفته با هنر ایران« به زود ی د ر كاناد ا گشایش می یابد . همين موضوع بهانه ای شد  تا پویان طباطبایی د بير این جشنواره از مشكالت جشنواره های ایرانی با »مغرب«    گفت وگو  كند .

مينا عبدی 
گروه فرهنگ و هنر 


