خانه پدری کیانوش عیاری در برنامه نمایش فیلم های
جش��نواره ونی��ز ق��رار گرفت .طب��ق اعالم س��ایت این
جشنواره ،خانه پدری روز هشت سپتامبر ( 18شهریور)
در سالن پاال بیینال به نمایش درخواهد آمد.

 -1ونیـز؛ آغاز انزوا

د یا باز تولید؟ در شبکه خانگی چه خبر است...
 -2تولی 

www.maghrebonline.ir

-3آقا و خانم میم در اتاق انتظار

 -4زندگی «الويس پريسلي» فیلم می شود
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بهبهانهآغازشصتونهمیندورهمعتبرترینفستیوالفیلمجهانی

ونیـز؛آغازانزوا

برداشتیک

خانهپدری،سندیازسرزمینمادری

فیلم«خانهپدری»کیانوشعیاریسرانجامدربرنامهنمایشجشنوارهونیزقرارگرفت.
حرف و حدیث هایی که از زمان ساخته شدن این فیلم ،حاشیه های زیادی را برای آن رقم
زد ،نتیجه مشخصی به دنبال نداشت .برخی از این حاشیه ها به حدی در سینمای ایران بی
سابقه بو د که شای د اگر سازنده فیلم کارگردان بی حاشیه ای مثل عیاری نبود ،می توانست
به جنجالی چندماهه بدل ش��ود .عیاری هم ترجیح دا د در مقابل این حاش��یه ها سکوت
کند .مشکل این بو د که معموال وقتی سرنوش��ت فیلمی به خطر می افتد ،تهیه کننده آن
در کنار کارگردانش به وضعیت اعتراض می کند .اما درمور د «خانه پدری» اوضاع برعکس
بود .یعنی این تهیه کننده بو د که اعالم می ک��ر د هیچ تمایلی به نمایش فیلم ندارد .عیاری
هم خو د را در مقابل این وضعی��ت ،تنها یافت .ناجی هنر به عنوان تهی��ه کننده اصلی این
فیلم ،با ساختار آن مشکل داش��ت و می گفت دلش نمی خواه د این فیلم اکران شود .برای
تهیهکننده،عیاریدرح دامپراتوریبو دکهکارشراانجامدادهوحقپیگیریندارد.حضور
نهادهای مختلف دولتی در مقام تهیه کننده چیز عجیبی نیس��ت .اما اظهار نظرهای این
چنینینشانازشکلگیرینگاهیعجیببهکارگردانداشت« .خانهپدری»درجشنواره
ونیزبهنمایشدرخواه دآمد.مدیرانسینمایایرانهمهموارهبابدگمانیازاینجشنوارهها
سخن گفته اند .س��خنی که چندان بیراه هم نیست .مثال جایزه گرفتن فیلم ضعیفی مثل
«زنان بدون مردان» در ش��صت و ششمین
پوريا ذوالفقاري
دوره جش��نواره ونی��ز تنها با نگاه سیاس��ی
گروه
توجیهشدنیبو دوگرنههیچدانشجویحتی
فرهنگوهنر
س��ال دو س��ینمایی هم آن فیلم را شایسته
دریافتچنینجایزهاینمیداند.اماراهحلیکهازسویمدیرانسینماییوطیفسیاسی
پشتیبانآنهاپیشنها دمیشود،چندانعاقالنهبهنظرنمیرسد.گفتمانرسمیماازنادیده
گرفتناینجشنوارههاسخنمیگوید.اماحتیاگرتمامسینماگرانتصمیمبگیرن دفیلم
شانرادرخارجازکشورنمایشندهند،کنجکاویجشنوارههایخارجیبرایدنبالکردن
جریان سینمای ایران از بین نخواه د رفت .هیچ جشنواره معتبر جهانی بدون فیلم ایرانی
برگزارنمیشود.نتیجهآنکنجکاویدرکناربیتفاوتیمااینخواه دبو دکهفیلمسازانیدر
انسویمرزها،باساختآثاریکههیچربطیبهاوضاعامروزجامعهماهمندارد،جایخالی
کسانی مثل عیاری را پر کنند .اتهام سیاه نمایی هم مدت هاست که کارکردش را از دست
دادهچراکهدرسالهایاخیرفیلمهاییبهامی دموفقیتدرجشنوارههایخارجیباهمین
امی د ساخته شدن د امادستخالیبازگشتند .آنچه ممکناست تصویر سیاهی ازوضعیت
داخل ارائه دهد ،موفقیت فیلم ها در جش��نواره های جهانی و مقایسه آن با وضعیت دشوار
ساختونمایشهمانفیلمدرداخلاست.جلویموفقیتفیلمهایایرانیراکهنمیتوان
گرفت .پس شای د ب د نباش د مدیران ماجرای توقف ساخت جدایی نادر از سیمین را در میانه
فیلم برداری و موفقیت های جهانی آن را به یا د بیاورند .تکرار چنان اتفاق هایی ،بیش از هر
سیاهنمایی،برنگاهجهانیانبهاوضاعفرهنگیایراناثرخواه دداشت.
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خبرخوبسایتجشنوارهونیز

پيشنها دسردبير

عسلآذرپور

گروهفرهنگوهنر

ادامهازصفحهاول
وحاال این دوره با وج��و د امکان میزبانی از
کیانوش عی��اری به عنوان تنه��ا نماینده از
ایران ،تنه��ا به حضور امیر نادری ،که س��ال
گذش��ته نیز با فیلم «کات» در ونیز حضور
داشت ،به عنوان داور اکتفا کرد .هرچن د که
عیاری تا یک روز پیش از آغاز این جشنواره
از حضور فیلم خو د پ��س از انجام اصالحیه
ارائه شده نامطمئن نبود؛ اما با عدم موافقت
ش��ورای صدور پروانه نمای��ش وی و «خانه
پدری»اش از راه ونیز بازماندند .با این وجو د
مس��ئوالن جش��نواره نام فیلم عیاری را از
لیستنمایشفیلمهایفستیوالخو دخارج
نکردند« .خانه پدری» هنوز در این لیست به
تاریخ هشت سپتامبر ( 18شهریور) بای د به
روی پرده س��ینما برود! با این وجو د چنین
اتفاقی را میتوان از دو بع د مور د بررسی قرار
داد .ی��ک از آن جهت که کیان��وش عیاری ،
که هنوز یکی از کارگردانان برجسته کشور
محسوب میشو د و به فعالیت مشغول است،
به سرنوشتی همچون دیگران دچار نخواه د
ش��د( .پس این اتفاق را میتوان به فال نیک
گرفت) .اما از سوی دیگر حضور فیلمسازان
ایرانی به نمایندگی از ایران (نه چون محسن
مخملبافوسمیرامخملبافوشیریننشاط

که ایرانیهای حاض��ر در دورههای مختلف
ونی��ز بو دهان د که از س��ایر کش��ورها به این
جشنوارهراهیافتهاند)مسلماعالوهبرکمکی
که به کیفیت سینمای ایران میکند ،باعث
افتخار این سینما خواه د بود.به نظر میرس د
که با عدم حضور کیانوش عیاری در این دوره
از جشنواره این امکان برای سینمای ایران به
تاریخخواه دپیوست.
با توجه به آغاز دیگری بر سینمای جهان و
حضوربزرگانسینمایدنیادراینفستیوال،
تنها سینماگری که تجربه حضور در چنین
جشنوارهای را داشت و میتوانستیم از او در
این مور د اظهارنظر بگيريم ابوالفضل جلیلی
بود .گرچه با س��ایرین تا ج��ای ممکن نیز
تماس حاصل ش د اما آنان که میخواستند.
نمیتوانستن دپاسخگوباشند.
ابوالفضلجلیلیکهتجربهحضوردرپنجاه
و دومین دوره جشنواره ونیز را با فیلم «دت»
داش��ته اس��ت ،فس��تیوال ونیز را به عنوان
معتبرترین و قویترین نمونه فستیوالهای
یدان د و بیان میکن د که از
س��ینمایی دنیا م 
دیربازبهحضوردراینجشنوارهعالقهداشته
است .او میگوید« :ونیز یک فستیوال واقعی
است،نهیکجشنوتشریفات»
جلیلی در ادامه با اش��اره ب��ه فضایی که با
حضور فیلمسازان در چنین جشنوارههایی
ایجا د میشود ،میگوید :حضور فیلمسازان
در چنین فستیوالهای معتبر جهانی باعث

د /سورهسينما
فیلمبرداریفیلم«چ»درقشمادامهميياب 
25شهريور؛برپاييشب«فردريكوگارسيالوركا»درسالنرودكي/ايسنا
دومینآلبوممازیارفالحیمنتشرمیشو د/هنرآنالين
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مغ�رب :هفتمي��ن دوره جايزهكت��اب س��ال ش��عر
«خبرنگاران» با داوري جمعکثیری از خبرنگاران حوزه
ش��عر و ادبيات برگزار خواهد ش��د .فرصت ارائ��ه آثار به
دبیرخانه این جایزه تا پایان مهر ماه است.

شنبه  11شهریور 1391

 -1جشنوارههای هنری ایران جایگاه جهانی ندارند

-2جایزه صد در صد دلخواه در صبح زیبای ماه اکتبر
-3آبرویی که به پنجاه سکه فروختهشد

د
جشنوارههایهنریایرانجایگاهجهانیندارن 
و برگزار میکنند ،جای تعجب اس��ت .تالش
برای هماهنگیه��ای اولیه ،انتخاب ش��ورای
سیاس��تگذاری ،هماهنگی بودجه ،طراحی
و اع�لام فراخوان ،جم��عآوری آث��ار ،داوری و
هزار کار ریز و درش��ت دیگر که برای برگزاری
فستیوالانجاممیشود،نیازمن دیکسالوقت
و جدولزمانی مدون اس��ت .در ش��رایطی که
دوماه مانده به برگزاری یک جشنواره فراخوان
منتش��ر میش��ود ،نمیتوان منتظر استقبال
هنرمندان از جش��نواره بو د  .در بسیاری مواقع
هم همه تصمیمها گرفته میش��ود ،قراردادها
نوشتهمیش��و د اما وقتی پ��ای بودجه به میان
میآید ،با کمب��و د بودجه مواجه میش��ون د و
مجبور میش��ون د همه چیز را نیم��هکاره رها
کنند»این عکاس در ادامه به مغرب ميگويد:
«وقتی جش��نوارهای بینالمللی میش��ود،
بای��د «مدیری��ت» « ،داوری» و «خب��ر»
بینالمللی باشد .نکته دیگر ایجاد فضا و بستر
اعتماد اس��ت .متاس��فانه دربخش مدیریت
جش��نوارههای ایران افرادی حض��ور دارند
که دولت��ی بودهاند تا هنرمندان��ی که تجربه
همکاری با جش��نوارههای جهانی را داشته
باش��ند .عالوه برای��ن در داوری هم چندین
خاط��ره ب�� د در همین چند س��ال گذش��ته
وج��ود دارد ،که اعتم��اد را س��لب میکند.
بخش خبری هم که اصال بین المللی نیست.
کدام نش��ریه معتب��ر جهانی درب��اره یکی از

میناعبدی

در توضیح اصرار به حضور در ایران با وجو د
چالش��ی که برای س��ینمای او وجو د دارد،
عنوان میکن��د :گرچه پیامبر اس�لام هم
میگوی د که اگر نتوانستی د به عرضه مذهب
و تفکر خو د بپردازی�� د هجرت کنید ،اما من
مهاجرت نمیکنم .فیلمهایم را میفرستم؛
همان فیلمهایی که در ایران به واسطه بیان
س��طحی و اغراقآمیزی که بیش از اندازه از
مسائل مذهبی شده دیگر بازاری ندارند .من
به کمبودها عادت کر دهام .عادت کر دهام که
بامشقتزندگیکنم.

د/روابطعموميجشنواره
فیلمهایبخشتجربیجشنوارهفیلمکوتاهتهرانمعرفیشدن 
دومینجشنوارهملیخوشنویسیقرآنیدرقزوینگشایشیافت/ايرنا
«منهمسرشهستم»بهگروهسينماييآفریقامیرو د/مهر

دبیر جشنواره «ش��ش هفته باهنر ايران»
ميگويد«:مشکلاولازخو دماشروعمیشود.
متاس��فانه ما بیش��تر درگیرخودمان هستیم
تا فضای هنر جهانی .تصور ما بر این اس��ت که
در هنر جایگاهی برای خو د داریم ،در صورتی
که در جهان هنر به سختی حرفی برای گفتن
داریم.فضایتملقدیوارهایتنگیاطرافمان
کشیده است .این ش��ای د بزرگترین مشکل
جامعه هنری ما باش��د .یکی دیگر از موانع و
مش��کالتی ک��ه در مدیریته��ای کالن ما
وج��و د دارد ،تغییر مدیران اجرایی اس��ت.
به مج��رد آنکه یک مدیر با هن��ر و هنرمند
آشنا میش��ود؛ با مدیری ناآش��نا جایگزین
او ميش��ود و این دور باطل به ش��کل مداوم
تکرار میش��ود.از س��وی دیگر بس��یاری از
مدیران ارش د در بخش فرهنگ ،با هنر امروز
جهان آشنا نیستن د و در دوره مدیریت خود
هرگز نمیتوانن د با هنرمندان ارتباط برقرار
کنند» وی ميافزايد« :نبو د برنامهریزی مدون
عامل اصلی این موضوع است .وقتی قرار است
یک فس��تیوال خارجی برگزار شود؛ فعالیتها
از دوازده یا حتی پانزده ماه قبل آغاز میش��ود.
ح��ال اینکه مس��والن جش��نوارهها در ایران
چگونه یک فس��تیوال را در چن د م��اه هدایت

جشنوارههای ایران حتی یک خبر کوتاه درج
کردهاست؟» «یادمان نرو د که بین جشنواره
بینالمللیوجایگاهجهانییکجشنوارهتفاوت
بس��یار زیادی اس��ت .آمدن هنرمندان دست
چندمی وتنها در بخش��ی خاص تفاوت زیادی
با حضور متع د د هنرمندان برجسته رشته های
گوناگون در یک جش��نواره دارد» .طباطبایی
يدهد« :خبری درباره جش��نوارههای
ادامهم 
داخلی در رس��انههایخارجی درج نمیشود.
داوران و کمیته برگزاری نامآش��نایی ندارند،
اکثرا اه��دای جوایز دورههای قب��ل مديریت
درستی نداشته ،برنامهزمانی جشنواره منظم
نیس��ت  .آیا هنرمن��دی مطرح در س��ال دهها
جشنوارهمطرحاورادعوتبههمکاریمیکند،
در چنین جشنواره ای شرکت میکند؟ چرا راه
دور برویم  ،سال گذش��ته برخالف آنچه و عده
دا دهش��دهبود ،جوایز«بیداریاسالمی» داده
نش��د .این بیش��ترین بیحرمتی به هنرمن د و
بزرگترین بدنامی برای یک جشنواره است».
او درب��اره فرآين د جش��نواره چنين ميگويد:
«کمیته مرکزی فس��تیوال «ش��ش هفته با
هنرایران» با همان استانداردهای تعریف شده
جهان��ی کار میکن د که حاصلاش رس��یدن
يكهزارو 286اثر از تمام نقاط جهان برای یک
نمایشگاه گروهی کوچک است و این رقم قابل
توجهی است .اینکه فس��تیوالی در کانادا این
همه عالقهمن د داخلی داشته باش د مایه افتخار

بداههنوازيمحمدرضالطفيدريكآلبوممنتشرميشود/ايسنا
د/ايسنا
«باربارا»نمايندهسينمايآلماندرجوايزاسكار2013ش 
ابوموسیمیزبانگروهموسیقی«اوستا»میشو د/فارس

اس��ت .این موضوع البته کار داوری و انتخاب
آثار را س��ختتر میکن��د ،اما این ب��ه معنای
فراموش کردن تعهدمان به شرکتکنندگان
نیس��ت .از چن د روز قبل قراردادهای قانونی
برای پذیرفته شدگان ارس��ال شده ،این بدان
معناس��ت که حق��وق فس��تیوال و هنرمن د
مشخص اس��ت .وقتی هنرمن د در فستیوالی
ایرانی ش��رکت میکند ،همهچیز به یکباره
و یکطرف��ه لغو میش��و د و هنرمن�� د نهتنها
قراردادی ب��رای حفظ حقوق واث��رش ندارد،
مرجع قانونی ه��م از او حمایت نمیکند ».اما

سخنپايانيطباطباييدربارهاعتمادسازي:
« مهمتری��ن رکن ی��ک جش��نواره اعتما د
سازی اس��ت .مایه افتخار ماست ،که حمی د
جبلی مجموعهعکسهای��ی را که هرگز به
نمایش درنیامده ،در جشنواره «شش هفته
یدهد.حضور محسن
باهنرایران»نمایشم 
وزیری مقدم ب��ه عنوان یکی از پیش��گامان
هنرمندان مدرن ایران در کانادا ،اتفاق نادری
اس��ت .در واقع توجه نكردن به همین نکات
ریزاستکهاعتبارجشنوارهراازبینمیبر دو
یاآنرابهجشنوارهای ناموفق بدلمیکند».

تمبریادبو دسيدجعفرشهیدیرونماییمیشود/ايسنا
نامههاياكبرراديبهكوششبنيا دراديمنتشرميشو د/ايسنا
حوزههنريخراسانجنوبيوحضوریپررنگدرجشنواره«رویش»/سورهسينما

نكته/خبر
حواشیبالمنازعسینمایایراندامنناجیراهمگرفت

کالهقرمزیبهحقوقمعنویاحترامنگذاشت!؟

با گذش��ت س��ه هفته از اکران فیلمهای دوم عی د فطر و بهبو د اوضاع سینماهای
بیمخاطبکههمهبرایشنگرانبودند،بحثهاجهتورنگتازهایبهخو دگرفتند.
بااکرانسهفیلمفیلمیران«کالهقرمزیوبچهننه»«،ضدگلوله»و«بیخداحافظی»
مخاطبانبهظاهرقهرسینمابازهمدرسالنهاحاضرشدن دوفروشبحرانیفیلمها
را به شرایط مناس��ب خو د بازگردانند .هرچن د بنا به ش��واه د و اظهارات مسئوالن و
کارشناسان سینمایی این آش��تی دوباره تنها به واس��طه حضور سومین قسمت از
مجموعه کاله قرمزی اتفاق افتاده،اما حرفهایی مخال��ف حتی پیش از فصل تازه
اکران،درمور داینمجموعهعنوانشد.اینصحبتهاگرچهباموار دمثبتآغازشده
بو د و از موفقیت حتمی در گیشه میگفت ،به اینجا ختم ش د که کاله قرمزی تازه،
تنهابهواسطهخاطرهسازیایکهبرایچن دنسلدار دمخاطبانرامجاببهحضوردر
سینمامیکند؛ایندرحالیاستکهازنظرمنتقدانسینماییسریسومسینمایی
کاله قرمزی از کیفیت باالیی برخوردار نیس��ت و ضعفهای نادیده گرفتهاش مور د
بحث است .در میان این اظهارنظرات ،اعتراضات سایر تهیهکنندگان و کارگردانی
که همزمان ب��ا «کاله قرمزی و بچه ننه» فیلمهای خو د را به روی پر دههای س��ینما
برده بودن د آغاز ش��د .مصطفی کیایی و رضا رخش��ان ،کارگردان و تهیهکننده فیلم
«ضدگلوله» از جمله کس��انی بودن د که با توجه به تبلیغات و فروش خوب فیلم ایرج
طهماسب عنوان کردن د که با وجو د اینکه «کاله قرمزی و بچه ننه» نیاز به تبلیغات
یدهن دکهبهترینفضاوزمانرابرایتبلیغبهآن
ندار دامابازهمسینمادارانترجیحم 
اختصاصدهند.جدایازاینمسائلمطرحشدهدرهفتههایاخیرکههنوزنتوانسته
از محبوبیت و فروش فیلم بکاهد،پروین شمشکی در گفتوگوی خو د با خبرگزاری
ی کاراکتر کاله
مهر از طهماس��ب و جبلی گالیه میکند .وی معتق د است حق معنو 
قرمزیبرایآنکسیکهاینکاراکتررابهتلویزیونآوردهحفظنش دهاست.شمشکی
میافزاید :در تمام س��الهایی که کسی از این عروس��ک خبر نداشت من به عنوان
تهیهکننده با همراهی مرضیه برومند ،کاله قرم��زی را به تلویزیون بازگرداندیم .در
این ایام بو د که طهماسب و جبلی به کار دعوت شدن د و در کنار کاله قرمزی در برنامه
عروسکی تلویزیونی ظاهر شدند .پس از این مجموعه بو د که عروسک محبوب را به
س��ینما بردند .وی که همان سالها به این اتفاق واکنش نش��ان داده است در مقابل
اعتراض خو د به مسئوالن وقت تلویزیون میشنود « :حقوق مادی این مجموعه در
اختیار تلویزیون است و شما مانن د یک کارمن د تنها حقوق گرفتهاید» .تهیهکننده
تلویزیونی کاله قرمزی میافزاید :ب��ا این وجو د گله من از صاحبان س��ینمایی این
کاراکتر است که حاال که با این عروسکهای پولساز ،این قدر مطرح ش دهان د اما یادی
از من نمیکنند .سینما وحواشی آن اتفاق تازهای نیست .علی الخصوص فیلمهایی
که مور د توجه بیشتری قرار میگیرن د و در گیشه به موفقیت میرسند ،چه رس د به
فیلمی که بنا به گفته کارشناسان حوزه س��ینمایی ناجی بحران اکران و گیشه این
روزهایسینمایایرانشدهاست.

خبرهاییازفیلمهاییکهدرسینمایایرانباتکنولوژیروزتولی دمیشون د

عصرجدید!
مغرب :این روزها س��ه فیل��م در س��ینمای ایران در
دست تولی د اس��ت که هریک تالش می کنن د با استفاده
از تکنولوژی روز ،ش��ای د دوران جدیدی را در س��ینمای
ایران کلی د بزنند «.آقای الف» (علی عطشانی) ،عملیات
مه د کودک (ف��رزا د اژدری) و نیکان و بچه غول (رحمان
رضایی) .یکی را بخش خصوصی تولی د می کن د و دوتای
دیگر را بخ��ش دولتی .کلی�� د خوردن «عملی��ات مه د
کودک»و«نیکانوبچهغول»درماههایاخیراینانتظار
را به وجو د آور د که شاه د نمایش این دو فیلم در جشنواره
کودک امسال باش��یم .اما ظاهرا فیلم س��ازان ما هم در
حال کشف ویژگی های فیلمس��ازی با تکنولوژی های
روز هس��تن د و پایان کار آنها هیچ هم خوانی ای با پیش
بینی هایشان نداشته است و این نشان می ده د هنوز در
آغاز راهیم .جایی که بای د با آزم��ون و خطا پیش برویم و
قدم های بعدی را برداریم .شای د نخستین بار باش د که سه
پروژه سنگین هم زمان در سینمای ایران جلوی دوربین
میروند.فیلمهاییکهکنجکاویهایزیادیبرایدیدن
آنهابهوجو دآمدهاست.
تدوین گر و آهنگساز «آقای الف» هم
انتخاب شدند

علی عطش��انی این روزها در بهش��ت زهرا مشغول
فیلمبرداری اس��ت و احتماال ازیکشنبه سکانس های
بیمارس��تان «آق��ای ال��ف» را فیلمب��رداری خواهد
کرد .با توج��ه به این که عطش��انی تنها فیلم س��ازی
است که این تجربه را از س��ر گذرانده از او درباره ادامه
اس��تفاده از این تکنول��وژی در فیلم ه��ای بعدی اش

پرس��یدیم« :فیلم بعدی ام احتماال شیطان شلوار لی
می پوش�� د خواه د بود .فعال فیلم نامه را برای دریافت
پروانه س��اخت ارائه کرده ای��م .آن فیل��م را هم در دو
ورس��یون  2Dو 3 Dخواهیم س��اخت ».عطش��انی
در اولین روزه��ای فیلمب��ردار ی از همراهی نکردن
نهادهایی که روی کمک آنها حس��اب ک��رده بود ،گله
داش��ت« :هنوز ه��م هم��ان وضعیت اس��ت .چیزی
عوض نش��ده .انتظاری نداریم اما ای��ن برخوردها یک
گ��روه را آزرده خاطر و دل��زده می کند ».ه��م زمان با
فیلمبرداری ،تدوین «آقای الف» هم آغاز شده است:
«شاهین یارمحمدی به عنوان تدوینگر به گروه اضافه
ش��ده و پیمان یزدانیان هم موس��یقی فیلم را خواهد
ساخت .از هر سکانس دس��ت کم یک پالن به صورت
سه بعدی آماده ش��ده و نتیجه هایی که دیده و گرفته
ایم ،بسیار خوب بوده اس��ت .روند تولی د چنین کاری
بس��یار فرسایش��ی س��ت اما دیدن همین نتیجه ها،
برای ما دلگرم کننده است».
«نیکان و بچه غول» به جشنواره کودک
امسال نمی رسد

حبیب الهی��اری ،تهیه کنن��ده فیلم اع�لام کرده
که ای��ن پ��روژه پرس��روصدا و کنج��کاوی برانگیز به
جشنواره کودک نمی رس��د .او در گفت و گو با مغرب
با اشاره به دش��واری کار ،از زمانی یک ماهه برای پایان
این پ��روژه خبر می دهد« :دس��ت کم ی��ک ماه طول
می کشد تا فیلم برداری تمام شود .کار سی جی بسیار
دشوار اس��ت .تازه بع د از آن مراحل فنی ادامه خواهد

مغرب:بهتازگیدوانیمیشن«خروسزری،پیرهنپری»
ساخته سی د علی مفضلی و انیمیشن «ماجراهای بز و بزغاله
ها»بهنویسندگیمرجانکشاخیوار دشبکهنمایشخانگی
شده است.این داستان سالها پیش در قالب نوار کاست ارائه
شدهوشاملخاطراتکودکیبزرگساالنامروزاست.

داشت ».بیش از  70درص د از فیلم« نیکان و بچه غول»
به شیوه کروماکی فیلمبرداری می شود .به این ترتیب
نخستین نمایش« نیکان و بچه غول» هم در جشنواره
فیلم فجر امسال خواه د بود.
اما و اگرها پیش روی عملیات مهد کودک

فیلم ه��ای کودکانه ای که در بهار و تابس��تان کلی د
می خورن��د ،هدف اولیه ش��ان نمایش در جش��نواره
کوک و نوجوان اس��ت ک��ه مهرماه برگزار می ش��ود.
«عملیات مهد کودک» یکی از این فیلم هاست .فیلم
کمی دی��ر کلید خ��ورد و همین موضوع باعث ش��ده
نمایش دومی��ن فیلم ف��رزا د اژدری با ام��ا و اگرهایی
مواجه ش��ود .تقریبا یک هفته به پای��ان فیلمبرداری
«عملیات مهد ک��ودک» باقی مانده اس��ت اما پس از
آن فیلمب��رداری بخش های کروماکی آغاز می ش��ود
که نزدیک به ده روز زم��ان خواهد ب��رد .اژدری برای
جبران کم بود زمان هم زمان ب��ا فیلمبرداری ،تدوین
« عملیات مهد کودک» را هم به حسن ایوبی سپرد.

«بههرقيمت»رامينبحرانيكهدرونيزبرايدريافتشيرطالرقابتميكند،بهجشنوارهتلوري دهمدعوتشد.

نمایروز

ثبتروز

دروز
تهدی 

فارس از تهديد رس��می نویسنده کتاب
«روز نه چندان آسان» از سوی پنتاگون
خبر داد و نوش��ت :وکیل ارشد پنتاگون
گفته كه در اين خصوص در حال بررسی
گزینههای قانونی است!

دروز
چهرهپردرآم 

«استيون اس��پيلبرگ» بار ديگر عنوان
پردرآمدتري��ن س��ينماگر دني��ا را ب��ه
دست آورد .ايسنا نوشت :مجله فوربس
اين كارگ��ردان را در مي��ان  20نفر اول
فهرست خود قرار داده است.
گاليهروز

پروین شمشکی تهیهکنن دهای که سالها
پي��ش ب��رای نخس��تینبار کاراکت��ر کاله
قرمزیرابهتلویزیونآور د،بهمهرگفت:حق
معنویام در تمام سالهایی که این عروسک
درخشیده،نادیدهگرفتهش دهاست.
تصميمروز

س��امان س��الور درباره س��اخت سريال
تلويزيون��ي «خوابگ��رد» به مه��ر گفت:
به دليل ريس��ك ب��االي تولي�� د فيلم در
سينمايايران،برخالفمیلمممکناست
کاربع دیامدرتلویزیونباشد.

ديدار روز

دنيسكواي د
در نمايي از فيلم
«به هر قيمت»At any price -

هرمنآهنگسازبرترسينماي جهان

ايلنا نوشت :در دیدار شفیع آقامحمدیان
و وزیر فرهنگ كش��ور تون��س ،آمادگی
مرکز گسترش سينماي مستن د و تجربي
برای تولی د مش��ترك فیلم س��ینمائی و
مستن د با اين كشور اعالم شد.

جایزهنوبلادبیات 2012بهنامچهکسیثبتخواه دشد؟

«برنار د هرمن» بهترين آهنگس��از س��ينماي جهان
معرفي شد .نشري ه اس��كرين در گزارشي پنج آهنگساز
برجس��ت ه س��ينما را معرفي كر د كه رتب ه اول به «برنار د
هرمن» و رتبهه��اي بعدي به «هاوار د ش��ور»«،هانس
زيمر»«،انيوموريكونه»و«جانويليامز»اختصاصدارد.

روزنما
 ۵اکتب��ر روز جهانی «جیمز باند» ش��د.
ف��ارس نوش��ت :س��ونی و متروگلدوین
مهیر پنجاهمین سال تولی د جیمز بان د را
در اين روز ن��ام «روز جهانی جیمز باند»
جشنمیگیرند.

آبروییکهبهپنجاهسکهفروختهش د

هرسال بخشی از بودجه فرهنگی کشور صرف اتفاقی میش��و د بهنام جشنواره ،که در
واقع بیشتر به نمایشگاهی گروهی شبیه است تا یک جشنواره واقعی .تعدا د معدودی از
هنرمندانخارجیآثارخو درابهاینجشنوارههاارسالمیکنن دوبیراههنرفتهایماگرادعا
کنیم ،آثار به دالیل نامعلومی ر د یا تأیی د میشوند .و شاه د این مدعا آثاری است که برخی
بسیار هنرمندانه خلق ش دهان د و برخی معلوم نیست که داوران در آن چه حسنی دی دهان د
که انتخاباش کر دهاند .وقتی هم که علت انتخاب را میپرسی به نشناختن اصول هنری
و مبانی بصری محکوم میش��وی .این همان حکایت لباس جدی د پادشاه است ،اما اندکی
مدرنترشدهاست!
در شرایطی که هنرمندان مطرح دنیا ایران را نمیشناسن د و برخی از آنها تقریباً هرگز
خبری از هنر ایران ندیده و یا از برگزاری جش��نوارهای در ایران اط�لاع ندارند؛ چگونه نام
بینالمللی بر جشنوارههای داخلی میگذاریم؟ وقتی جشنوارههایی معلومالحال برگزار
میشون دکهپسون دبینالمللیرابهدنبالنام
مینا عبدی
ی
خو دمیکشند،ودراينفضا،تنهاکشورها 
گروهفرهنگوهنر
عربی آثارش��ان به دیوار آویختهمیش��ود،
نمیتوان نام بینالمللی بر آنها گذاشت .و
مادامی که وضع بدین منوال است نمیتوان از پیشرفت و تبادل فرهنگی و قیاس جهانی
ج ارزيابي ميش��و د كه هنرمندان
و افزایش دانش هنری س��خن راند .وضعيت وقتي بغرن 
بينالمللي ایران را برای ارس��ال اثرش��ان انتخاب نمیکنن د چرا كه غالبا ،در جستوجو
براییافتندلیلحضوروفرستادناثربهیکجشنواره،بهسابقهفعالیتآنجشنوارهنگاه
میکنن د اما ،تا زمانیکه اين دس��ت هنرمندان ،بهجای «نظم و قانونهای تعریفشده»،
«بدقولی»میبینند،اصوالرغبتينخواهن دداشتتااثریبهجشنوارههایایرانیبفرستند.
ي است که قرار بو د به منتخب بخش بیداری اسالمی
نمونه بارز این ب د قولی 50سکه طالي 
جشنواره تجسمي فجر اهدا شود .جايزهاي كه نهتنها به هیچ هنرمندی اهدا نشد ،بلکه با
يكجمله،بهآنانتوهینهمش دوعبارت«هیاتداورانهیچهنرمندیراشایستهدریافت
 50سکه طال ندانس��ت» تلختر از آن بو د که بهاین زو دیها از ذهن هنرمندان پاک شو د و
انگيزهايرابرایارسالاثربهدورههايبعدياينجشنوارهبهوجو دبياورد.وقتیهنرمندان
ایرانی در یک جش��نواره به اصط�لاح بینالمللی اثر ش��اخصی از خارجیها نمیبینن د و
نمیتوانن دجایگاهخو دراتخمینبزنند،چهنتيجهروشنيازبرگزاریجشنوارههایمتع د د
ميگيريم؟ آن هم در شرايطي كه از میان رشتههای مختلف ،تنها کاریکاتور  -نه به سبب
اعتبارجشنوارهها،بلکهبهواسطهجایگاهویژههنرمندانایرانیاینرشته-بینالمللیاست.
با اين وصف و اوصاف ،بهتر نیست بودجههای جش��نوارهای را جای دیگر هزینه کنیم و به
شنکنیم؟!
خیالیواهی-ارتقایسوا دبصریجامعههنر-دلخو 

کیوانساکتبرایگروهشرقیمینواز د

طوفاندرهمشهری

دوانيميشندرشبكهخانگي

دروز
نق 

خبرويژه

خبرويژه
مغرب :افزایش ناگهانی قیمت کاغذ از چندی پیش تبدیل به طوفانی شده که
مطبوعاترادرمینور دد.تعدادیازمجلههاوروزنامههاهمدرپیاینمشکلتعدا د
صفحات خو د را کم کردند .این اتفاق بیشتر در نشریات خصوصی افتاد .اما ظاهرا
این گرانی دولتی و خصوصی نمی شناسد .در آخرین نمونه از این اتفاق ،نشریات
موسسههمشهریدستخوشتغییروتحلولیاساسیشدند.همشهریدیجیتال
که ضمیمه مجله دانس��تنی ها بود،تعطیل ش�� د و ماهنامه های س��رزمین من و
معماریبهفصلنامهبدلشدند.هفتهنامههایسرنخوتندرستیهمدوهفتهنامه
شدند.ظاهراسایرنشریاتمثلهمشهریداستانو24همازتعدا دصفحههایشان
کاستهشدهاست.وقوعچنیناتفاقیدرموسسههمشهری،نگرانیهاییرادرباره
سرنوشتسایرنشریاتبهویژهنشریاتخصوصیبهوجو دمیآورد.

www.maghrebonline.ir

-4عشق و نفرت در سالهای وبا

نقدهایی از زبان دبیر«شش هفته با هنرایران»؛

گروهفرهنگوهنر

از نظر مسئوالن سینمایی این فیلمها بسیار
خاصتر از س��ینمای مخاطب خاص است
که مدتی میش��و د راه افتاده! گرچه همین
فیلمهای��ی که مخاطبی در می��ان ایرانیان
ندار د در یک محکی که به واسطه شبکه دو
سیما اتفاق افتاد ،رکور د میزان مخاطب را
شکست!حاال  6سال است که بی کار هستم،
اگر تلویزیون هم نباش د هیچ کاری نمیتوان
برای سینما انجام داد .کارگردان سینمای
ای��ران در ادامه ب��ا تصریح ای��ن مطلب که
پرداخت ایدئولوژیهایم برایم در اولویتند،

پيشنها دسردبير

دتاپویانطباطباییدبیراینجشنوارهازمشکالتجشنوارههایایرانیبا«مغرب»گفتوگوكند.
«ششهفتهباهنرایران»بهزودیدرکاناداگشایشمییابد.همینموضوعبهانهایش 

حضورنداشتنيعیاریدرجشنوارهشصتونهمونیزبهدلیلنداشتنمجوزنمایشموفقيتيديگررابرايسينمايايرانبهواسطهتصمیماتمدیریتی،عقیمگذاشت
میشو د عالوه بر شناخته ش��دن فیلمساز
س��ینمای ایران ،جمهوری اس�لامی ایران
نیز مطرح ش��ده و مور د توجه ق��رار بگیرد.
اما اینکه امس��ال تنها نماینده س��ینمای
ایران نتوانس��ت به ونیز برو د مسلما بیشتر
از هرچیزی ضربهای برای س��ینمای ایران
است .این اتفاق همراه با تبلیغاتمنفی است
که به لحاظ فرهنگی و سیاسی متوجه ایران
خواه د شد.علیالخصوصدرزمانبرگزاری
اجالس کش��ورهای غیرمتعه�� د که امکان
استفاده از تبلیغات مثبت برای کشور بسیار
مهیابود.
وی در ادامه با اشاره به سرنوشت یکسانی
که وی و س��ایر کارگ��ردان حاض��ر در این
فس��تیوال تجربه کر دهان��د ،میگوید :نگاه
من به سینما اعتقادی و ایدئولوژیك است.
همیش��ه میخواهم تبلیغ ایدئولوژیام را
که به خاطر آن فیلم میس��ازم بکنم .برای
من مطرح ش��دن اندیشههایم مهم است نه
خودم .همانگونه که سالها فیلم ساختم،
فیلمهای��م در دنی��ا مطرح ش��دن د و جایزه
گرفتن د اما در ای��ران امکان اک��ران را پیدا
یدانم
نکردند .جلیلی میافزای��د :حاال نم 
که در جای��گاه به حق��ی ایس��تا دهام یا نه.
زمانی فیلم میس��اختم که خ��و د را مطرح
کنم اما حاال فیلم میس��ازم تا همان تبلیغ
ایدئولوژیام را بکنم؛ اما ای��ن فیلمها برای
اکران در ایران مناسب شناخته نمیشوند.

و
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جایزهکتابسالشعرخبرنگاران

خبر روز

فردانشستسينمااقتباسارسباران
به «بادبادك باز» اختصاص دارد .پس
از نمايش فيلم ،جلسه نق د آن با حضور
مهرزا ددانشبرگزارخواه دشد.
دروز
تأيي 

«ش��هریارنامه» ت��ا پاییز منتش��ر
میشود .مهر نوشت :محتوایکتاب با
شناختنام ه مفتون امینی ،مور د تائی د
خانوادهاینشاعرقرارگرفت.
مدالآورانروز

ايبنانوشت«:ایرناویسایته»«،بوالت
عطابای��ف» و «دزوا د کاراهاس��ان» با
دریاف��ت مداله��ای گوت��ه در وايمار
تجلیلشدند.

جایزهص ددرص ددلخواهدرصبحزیبایماهاکتبر
دداراب
حام 

گروهفرهنگوهنر

 117س��ال از پایهگ��ذاری جای��زه نوب��ل ب��ه وصیت
یدان س��وئدی ،آلفر د نوبل که بیشتر
کارخان هدار و شیم 
او را به دلی��ل ابداع دینامی��ت میشناس��ند ،میگذرد.
جایزهای که هرس��اله در ماه «اکتبر» نشان معتبر خو د را
در رشتههای مختلفی همچون فیزیک ،شیمی ،اقتصاد،
ادبیات ،فیزیولوژی و صلح به برجس��تهترین اش��خاص
یدهد.در س��الهای اخیر ،چن د ماه پی��ش از آغاز این
م
مراس��م ،پیشبینی و حدس و گمانها درباره افرادی که
شای د بتوانن د برنده جایزه نوبل باشن د بسیار افزایش یافته
اس��ت و حتی روزنامهها و مجلهه��ای معتبری همچون
چندوچون درباره یک
«کورنر» و «گاردین» با بررس��ی و 
شخصوچاپویژهنامههاییبهاینمسئلهدامنمیزنند.
موضوعی که این روزه��ا در حوزه ادبیات بس��یار نمایان
و مشخص اس��ت .جایزه نوبل ادبیات که توسط هیئتی از
«فرهنگستان س��وئد» برای آن تصمیمگیری میشود.
هموارهجزوبحثبرانگیزترینجوایزبودهاستوگمانهزنی
درمور دبرندهنوبلادبیات،همیشهدرصدرمسائل؛چراکه
به عقیده بس��یاری این جایزه مهمترین جایزه ادبی است
که یک نویسنده ممکن اس��ت در طول عمر خو د بگیرد.
با این همه گمانهزنیها حتی بع د از اهدای جایزه با پایان
نمیرس د و تا چن د ماه پس از اعالم نام برنده نیز ادامه دارد.
س ترومر ،نویس��نده ،ش��اعر و
با وجو د آنکه توماستران 
مترجم سوئدی سال پیش در عین ناباوری بسیاری افرا د

این جایزه را برد ،امس��ال نیز اظهارنظره��ای گوناگون و
تع د دآرانسبتبهبرندهجایزهنوبلادبیاتفراواناست.در
توگوهایمختلفیکهطیچن دماهاخیرایجا د
نظرهاوگف 
شده،بسیاریازآنکهبای دبرایجایزهادبیاتنوبل2012
منتظر چهرهای آسیایی باشیم س��خن به میان آور دهاند،
همچنین برخی دیگر نیز براین باورن د که شای د چهرهای
ازخاورمیانهمطرحشود.
دراینراستا،منتقدانیهمچونالیسافینکنرمعتقدان د
امس��ال نوبت چهرهای آس��یایی برای بردن نوبل است.
نویس��ن دهای مثل «هاروکی موراکام��ی» که مجموعه
صد درص د دلخواه در صبح زیبای
داس��تان «دیدن دختر 
آوریل» او مخاطبهای فراوانی در ایران دارد ،فینکنر
ماه ِ
همچنین از نویس��ن دهای مانن د «کو اون» شاعر،مترجم
هفتادونه س��اله متول د ک��ره جنوبی نام
و فعال سیاس��ی 
میبر د که س��الهای زیادی از عمرش را در زندان سپری
کرده .کو اون ،چهار سال پیش به پاس یک عمر دستاور د
ادبی «جایزه ادبی گریفین» را دریافت نمو د و در کارنامه
خو د کس��ب جوایز ادبی معتبری همچون «جایزه ادبی
کش��ور کره» و «جایزه جونگانگ» را دارد .اما منتقدان و
نظریهپردازان دیگری همچون فیلی��پ جورجانا بر این
باورن د که ش��ای د چهرهای از خاورمیانه برن��ده نوبل ادبی
امسال باش��د؛ چهرهای چون « علی احم د سعی د اسبر»
شاعر سوریهای که به علت فعالیتهای سیاسی ماههای
بس��یاری را در حبس سپری کرده ،کس��ی که اینروزها
بیوقفه در غم مردم س��رزمینش میسرای د و پیش از این

درسال« 2011جایزهادبیگوته»درشهر«فرانکفورت»
را برده است .در این میان اماع دهاي میگوی د شای د امسال
دیگر نوبت آمریکا باش�� د که بر ناکامیهای چندین سال
اخیرشدراینزمینهنقطهپایانیبگذارد.نظرهایهمسو
با چنین رویکردی برای ای��ن دیدگاه نام چهرههایی مثل
«پتراسترهازی»و«جانبارت»رابیانمیکنند.ازسویی
تداران ادبیات فرانس��ه ،نوبل امسال را حق
دیگر دوس�� 
یدانن د و از «فیلیپ ژاکوته» و «ایو
چهرهای فرانس��وی م 
بونفوا» شاعران فرانسوی یا د میکند .اما برخي معتقدن د
که بخت اول نوبل امسال بای د نویسن دهای اسرائیلی باش د
کهحامیحقوقفلسطینیاناست،گمانیکهاگرچههیچ
نامی برای آن از سوی کس��ی برده نشده اما تاکی د ب ر آن در
نظرها و دیدگاههای مختلف ،خیلی مش��خص و مشهو د
است و ضمن آنکه انگشت اش��اره را بهسوی چهرههایی
یدارد .این مسئله را برجسته
همچون «یهو شوا» روانه م 
میکن د که آیا نوبل امس��ال به یک نویسنده میرس د یا به
یکشاعر.
دئیشمهیامشاعرهموسیقاییدريك«کافهعاشیق»آذري

بينظميروز

«هفت» ب��ا اعالمي دي��ر هنگام
ديشب نيز پخش نشد .سري جدي د
«هفت» با بينظميهاي بس��ياري
رويآنتنرفتهاست.

نمایروز

ديالوگروز

رضا صادق��ي به «س��ينماي ما»،
گفت :قرار بو د خودم باشم نه مارلون
براندو! او همچنين گفته كه کاراکتر
اينفیلم،خیلیبااوفاصلهدارد.
سئوالروز

عليرضا س��جادپور به س��ينماپرس:
اگر«عرفان منش» معاون خو د را معرفی
کند،مشخصميشو دچهکسیمسئول
صدورپروانهساختونمایشخواه دبود.

«عاشیقالرکافهسی»
عكساز:
عليحامدحقدوست/مهر

مغرب:گروه موسيقي «شرقي» به سرپرستي سامان احتشامي 28و 29مهرماه
توگویخو دبامغربضمناشاره
هد .احتشامیدرگف 
يد 
درتاالروحدتكنسرتم 
بهاینکهكنسرتفوقباتكنوازيوگروهنوازياجراخواه دش داضافهکر ددرايناجرا
كيوان ساكت با س��از و تار گروه را همراهی خواه د كر د  .همچنین قطعاتی از سامان
احتشامی ،كيوان ساكت و كوروش بابايی در اين اجرا نواخته خواه د شد .احتشامی
در ادامه گفتکه در این کنس��رت ک��ورش بابایی(كمانچ��ه) ،رضادربندی(دف)،
عمرانفروزش(تنب��ك) ،یل داصمدی(پيان��و) ،پیم��ان جوانمرد(پيان��و) و س��ینا
سليمزاده(پيانو) او را همراهی خواهن د كرد.گروه «شرقي» از سال  80كار خو د را در
اولينكنسرتباسازهايپوستيوپيانوآغازكرد.سال 83كوروشباباييبهاينگروه
اضافه ش د و كنسرتهاي موفقي در تاالر وحدت اجرا كرد .سپس محسن شريفيان ،
بابكشهركي،رضادربنديوهنرجويانیمثلشايانشكرآبي،پيمانجوانمرد،يلدا
صمدي،سيناسليمزادهوعمرانفروزشبهجمعاينگروهپيوستند.گروه«شرقي»،
تيرماهسالگذشتهنيزدرتاالروحدتبهرويصحنهرفتوقطعاتيچون«سلطانو
شبان»و«نسيم»درآنكنسرتاجراشد.

بحثروز
دربارهمجوزيكهچینبه«سالهایوبا»دا د

عشقونفرتدرسالهایوبا

جمهوریخلقچین،یابهتربنویسیمجمهوریسوسیالیستیتکحزبیایالتی
ل گارسیا مارکز مجوز انتش��ار داده است .رمانی
چین ،بع د از س��الها به رمان گابری 
که سالهای بسیاری است به بهانه محتوایی که معلوم نیست چه ایرادی میتوان د
داشته باش د در چین به صورتی زیرزمینی منتش��ر میش د و البته به قیمتی خیلی
نازلبهفروشمیرسید.گارسیامارکزنویسندهاینرمان،کهبرایاولینباردرسال
یدانند ،نویسن دهای که
 1985روانه بازار ش د را نویسنده نوستالوژیهای غمگین م 
در کارنامه کاری خو د آثار ماندگاری همچون «صدسال تنهایی» را دارد ،رمانی که
در  1982به خاطر آن جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد .مارکز در آثار خو د بیش��تر با
روایتاولشخص مرکب مینویس د بهاین معنا که مخاطبباراویهایاولشخص
متع ددی روبه رو میشو د که هر کدام بخش��ی از هر فصل کتاب را روایت میکنند.
با این همه بس��یاری گارس��یامارکز را یکی از نویس��ندگان پیش��گام سبک ادبی
یدانند،اگرچهتمامآثارشرانمیتواندراینسبکطبقهبندی
رئالیسمجادوییم 
کر د اما دگرگون شدن متداوم ساختارهای واقعیت در رمانهایش و ترسیم دنیایی
واقعی اما با روابط علت و معلولی خاص خود ،عواملی اس��ت که میتوان به بهانه آنها
کرئالیسمجادویی
مارکزرانویسن دهایباسب 
دداراب
حام 
معرفی کرد .با همه اینها عشق سالهای وبا
گروهفرهنگوهنر
که داستان مثلث عش��قی میان فرمینا دازا،
فلورنتینو آریزو و دکتر خوونال اوربینو است
وازسال 1980تا 1930بهطولمیانجام دوپیشازاینفیلمیبهکارگردانیمایک
نیوئل نیز از روی آن ساخته شده اس��ت؛ دوران فراوانی که به عنوان «کتاب مقدس
عاشقان» لقب گرفته ،آن هم عاشقهایی که نگاهی فلسفی و رمزآمیزانه به عشق،
زندگی و آنچه در پیرامونشان پیش میآی د دارند .این کتاب که این روزها با ترجمه
یانگ لینگ ،معلم زبان اسپانیایی توسط آکادمی علوم اجتماعی پکن منتشر شده
است و توزیع میش��ود ،از همان ابتدای انتش��ارش نیز ،به بهانه سطرهای خاصی
همچون«عقلزمانیبهسراغانسانمیآی دکهدیگرکاریازپیشنمیبرد»«هرچه
درمور دیکعشقاتفاقبیفت دبرهمهعشقهادرسراسرجهاناثرخواه دگذاشت»
و «تنها در صورتی در لحظه مرگ افس��وس خواهم خور د که مرگم به خاطر عشق
نباشد»نز دبسیاریافرا دمحبوبیتفراوانیپیداکرد،بسیاریبراینباورن دکهمارکز
بای د برای این کتاب نیز جایزه نوبل میگرفت اگر چه منتقدهایی نیز وجو د داشتن د
که به نثر و رویکر د زبانی مارکز در این کتاب ایرا د میگرفتن د اما بسیاری دیگر آن را
شاهکاریازمارکزمعرفیمیکردند.درپایانبای داشارهکنمکهخانوادهمارکزدرماه
پیشطیاطالعیهایاعالمکردن دکهویدچاربیماریآلزایمرشدهاست.

