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مجموعه شعری تازه از مفتون

شفافسازی خانه سینما درباره عیدی ارشاد

پس از حواشــی مطرح شــده درباره عیدی پرچالش سینماگران
همایــون اســعدیان دربــاره چگونگــی تخصیــص مبلــغ یــک
سینمــا میلیــاردی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه اهالــی ســینما
توضیح داد .رئیس هیأت مدیره خانه سینما در واکنش بهگزارش اخبار شبانگاهی
شــبکه ســه ســیما ،با نگارش متنی اعالم کرد :نظر به اینکه برنامه خبر شــبانگاهی
ســیمای جمهوری اســامی ایران ،با حذف توضیحات شــفاف رئیس هیأت مدیره
خانه سینما در مورد یک میلیارد تومان کمک دریافتی از وزارت ارشاد و شیوه توزیع
آن در آســتانه نوروز  ۹۸و همچنین با ارائه آمار و گزارشــی غیرواقعی و اتخاذ روشی
تخریبی ،کمافیالســابق به رفتار غیراخالقی و غیرحرفهای خود در مورد ســینمای
ایران و خانه سینما که تنها نهاد صنفی و فراگیر آن است ادامه میدهد ،الزم میداند
توضیحاتی را ارائه کند .در بخشی از این نوشتار عنوان شده است که از مبلغ دریافت
شــده 794 ،میلیون تومان در قالب کارتهای هدیــه ۲۰۰هزارتومانی ،به  ۲۸صنف
از صنوف سینمای داده شد تا به اعضای کم کار و نیازمندشان اهدا کنند .همچنین
طبق اطالعات ارائه شده در این متن ،الباقی مبلغ 206 ،میلیون تومان نیز تماماً به
ســینماگران از کارافتاده و فاقد درآمدی که مســتقیماً تحت پوشــش حمایتی خانه
ســینما قرار دارند یا فوت کرده و خانوادههایشــان از مســتمری بگیران خانه ســینما
هستند ،تعلق گرفت که فهرست اسامی کامل آنان در اسناد این خانه موجود است.

برگزاری روز مقاومت در نمایشگاه کتاب تهران

قــادر آشــنا ،قائم مقــام ســی و دومین نمایشــگاه بینالمللی
روی خـط کتاب تهران از نامگذاری ســومین روز نمایشــگاه کتاب تهران
خـــــــبر بهنــام روز مقاومــت خبر داد.در این برنامــه که با حضور دکتر
محســن جوادی؛ معــاون امور فرهنگی و رئیس ســی و دومین نمایشــگاه کتاب
تهران برگزار میشــود ،نمایندگان مختلفی از جنبشهای آزادیبخش فلسطین
و ناشــران داخلــی و خارجــی فعالی در حــوزه مقاومت حضور خواهند داشــت.
همچنیــن در ایــن برنامــه از پوســتر جایــزه جهانــی فلســطین رونمایــی خواهد
شد.سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «خواندن توانستن
است» از  ۴تا  ۱۴اردیبهشت ماه در مصالی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

معرفی دبیر جشنواره تئاتر فجر

نادربرهانیمرنــد بــا حکــم شــهرام کرمی مدیــرکل هنرهــای نمایشــی برای
دومین سال متوالی بهعنوان دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی شد.
برهانیمرند نویسنده ،کارگردان ،بازیگر و مدرس تئاتر است.

نکوداشتی برای محمد مطیع

عصر روز شنبه  ۳۱فروردین سالجاری مصادف با شب نیمه شعبان بزرگداشت
بازیگــر فقید تئاتر و ســینما «محمــد مطیع» با حضور هنرمنــدان این عرصه به
همت خانه تئاتر برگزار میشود .این بزرگداشت با حضور سخنرانانی چون ایرج
راد ،علــی نصیریان ،محمدعلی کشــاورز ،علــی اکبر عالمی ،پرویز پورحســینی،
واروژ کریم مســیحی ،سیاوش طهمورث ،سعید نیکپور ،سعید امیر سلیمانی،
علی دهکردی ،محمدرضا ورزی و ...همراه خواهد بود.

رونمایی از پوستر جشنواره فیلم کن

پوســتر رسمی هفتاد و دومین دوره جشنواره فیلم کن توسط فلور مک کوئین
بر اســاس عکســی از مجله الپوینت از فیلم «صد و یک شــب» ساخته انیس
وردا طراحی و منتشــر شد.آنیس وردا بهعنوان مادر بزرگ سینمای موج نوی
فرانسه نام برده میشود .وی  9فروردین امسال در سن  90سالگی درگذشت.

تکذیب کنسرت خوانندگان باکو در تبریز

معــاون هنــری مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی آذربایجان شــرقی اعالم کرد:
تاکنون درخواستی مبنی بر برگزاری کنسرت خوانندگان زن جمهوری آذربایجان
در تبریز به این معاونت ارائه نشــده است .بدیهی است وقتی درخواستی در این
توگو
زمینه به دســت ما نرسیده است ،مجوزی نیز صادر نشده است .وی در گف 
با ایرنا با بیان اینکه برگزاری چنین کنسرتهایی مراحل خاص اداری دارد و باید
این مراحل طی شــود تا مجوزهای الزم ارائه شــود ،اظهار داشــت :برای برگزاری
هر کنســرتی باید درخواستهای مربوطه توسط مؤسسات موسیقی به معاونت
هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی ارسال شــود .بهگزارش ایرنا ،در روزهای
اخیر  2نفر از خوانندگان زن موسیقی سنتی و پاپ جمهوری آذربایجان با انتشار
تصاویری در ایسنتاگرام ،از برگزاری کنسرت ویژه بانوان در شهر تبریز خبر دادهاند.

برگزاری سومین جشنواره آیینی «هلپرکه»

دورههــای اول و دوم ایــن جشــنواره بهصــورت اســتانی و محلــی برگــزار شــده بود و
مسئوالن جشنواره امسال تصمیم به برگزاری سومین دوره بهصورت کشوری گرفتند.

جدایی زوج مشهور هالیوودی

زوج مشــهور هالیوودی که جداییشــان مدتها خبرساز شده
آن سوی بود ،بهصورت رسمی از هم جدا شدند .آنطور که در خبر مهر
مــــــــرز بــه نقــل از پیپل آمده در حالی که بیش از  ۲ســال و نیم از آغاز
روند جدایی برت پیت و آنجلینا جولی ،زوج مشهور امریکایی میگذرد ،سرانجام
پرونــده طالق آنهــا در دادگاه نهایی شــد .دادگاهی در لسآنجلــس حکم داد که
جولی  ۴۳ساله و پیت  ۵۵ساله اکنون بهعنوان افرادی مجرد شناخته میشوند اما
هنوز درباره برخی مسائل مالی باید رأی دادگاه صادر شود .این در حالی است که
هر دو نفر آنها بر این تأکید دارند که بهترین شرایط برای فرزندانشان در نظر گرفته
شــود .پیت و جولی با بازی در فیلم «خانم و آقای اســمیت» در سال  ۲۰۰۵با هم
آشنا شدند و اندکی بعد زندگی مشترکشان را شروع و سال  ۲۰۱۴بهصورت رسمی
ازدواج کردند .آنها در سپتامبر  ۲۰۱۶راهی دادگاه شدند تا از هم جدا شوند .جولی
تقاضای طالق کرده بود و اختالفات غیرقابل حل را دلیل این جدایی خوانده بود.

مخاطب تلویزیونی بیشتر بهدنبال سریال است یا فیلم؟
مریم سادات گوشه
خبرنگار

«ایــن مشــکل را همیشــه بــرای فــروش
فیلمهــای ایرانی بــه تلویزیون داشــتهایم.
بهایی که تلویزیون برای پخش فیلم ایرانی
میپردازد ،به اندازه یک پنجم هزینهای که
برای یک تله فیلم میشود هم نیست .اما
بااینرقمبسیارپایین،بازهمتهیهکنندگان
حاضر به فروش فیلمهایشــان هســتند؛
چراکــه راهی جــز این ندارنــد .بخش دیگر
به حساسیتهایی برمیگردد که تلویزیون
بــه برخی فیلمها دارد و این حساســیتها
(کــه عمدتاً بــا حذف بخشهایــی از فیلم
قابــل رفــع و رجــوع اســت) را در رابطــه بــا
فیلمهــای خارجــی براحتــی و بیهیــچ
حساب و کتابی میتواند اعمال کند تا فیلم
ایرانی .نتیجــهاش هم این میشــود که در
عید نوروز امسال باالی  110فیلم خارجی از
طریق تلویزیون پخش شود و تنها  17فیلم
ایرانی امکان پخش از تلویزیون را پیدا کنند
و ایــن جفا در حق ســینمای ایران اســت».
اینها حرفهای همایون اســعدیان اســت؛
کارگردان و فیلمســازی که عالوه بر کارنامه
بلندباالیسینمایی،چندسریالوتلهفیلم
نیز برای تلویزیون ساخته است و نسبت به
اینبیتوجهیتلویزیونبهفیلمهایتولید
سینمایداخلانتقاددارد.
عیــد نــوروز  98مثــل ســالهای گذشــته
تلویزیــون بــار دیگــر پخــش فیلمهــای
ســینمایی خارجــی را در اولویــت مطلــق
خود قرار داد .این در حالی اســت که تعداد
تولیدات ســینمای ایران آنقدر رشد داشته
است که بتواند نیاز تلویزیون را تأمین کند؛
ســینمایی نســبتاً مطرح که حرف خودش
را در ســطح جهان میزند و از شــمار قابل
توجهی ازجوایزبینالمللیبرخوردار است
اما در رسانه ملی جایگاه چندانی ندارد!؟
اسعدیان در ادامه در مورد آسیبهایی که
سینماگراندراینعرصهمیبینند،تصریح
کرد« :در همه جای دنیا یک بخش از محل
درآمدسینمافروشرایتتلویزیونیاست.
وقتی از این رایت محروم میشویم ،یا رقم

آن بسیار اندک میشود ،در واقع سینما را از
یک بخش درآمدی خود محروم کردهایم
و این بشــدت ســینما را متضرر میکند .در
همه جای دنیا یک سوم از درآمد سینما از
طریق گیشــه است و دو سوم دیگر از طریق
فروش رایتهای ویدئویی و تلویزیونی .اما
درکشورمااگرهمتلویزیونفیلمیراپخش
کند بابت آن رایت بسیار اندکی میپردازد.
مثالًفیلمیکهسهمیلیاردتومانهزینهاش
میشــود ،تلویزیــون بابــت پخــش آن در
بهترین حالت حداکثــر  100میلیون تومان
هزینه میکند و این یعنی یک سیام هزینه
تمام شده فیلم .حتی اگر هم به اندازه پول
یک تله فیلــم میپرداختند اوضاع باز هم
خیلیبهتربود».
قطعاً یکی از مشــکالتی که ســینماگران در
حوزه اکران فیلمشــان در تلویزیــون دارند،
مسأله سانسور اســت .سیاستهای صدا و
ســیما به اذعان ســینماگران فراتر از وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت .بــرای
همین سختگیریها هم هست که اغلب
فیلمســازان عطای پخش فیلمشــان را به
لقایش میبخشــند .البته این مشکل فقط
دامن فیلمســازان ســینمایی را نمیگیرد،
فیلمهای مطرح و خوب مســتند هم از آن
مستثنی نیســتند .مستندســازان هم با آن
دســت و پنجه نرم میکننــد و حتی از خیر
همان حق فروش اندک هم میگذرند.
ëëسلیقهمردمبرایصداوسیمامهمنیست
ســحر مصیبــی ،کارگــردان فیلــم مســتند
تحســین شده «صفر تا ســکو» که فیلمش
هرگزشانسپخشازتلویزیونراپیدانکرد،
در این مــورد میگوید«:همــان اوایل اکران
فیلمم یک پیشــنهاد از طرف تلویزیون به
من شــد ،اما با سانســور کامــل صحنههای
بازیها و تمرینات! و حتی همین پیشنهاد
نیز در حد حرف باقی ماند؛ هرچند اگر هم
پیشنهادشان جدی میشد و ادامه داشت،
بــا این حجــم سانســور هرگز اجــازه پخش
نمیدادم .چرا که تلویزیون ما سالهاست
کــه ورزش بانــوان حتی با حجــاب کامل را
هــم پخش نمیکند .بانوانی که با پوشــش
کامل اسالمی و با قوانین جمهوری اسالمی

مسابقه میدهند و افتخار آفرینی میکنند.
امــا انگار تلویزیــون قواعــد و قوانین خاص
خودش را دارد و نمیخواهد ورزش بانوان
را نشان دهد ،چه رسد به فیلم من».
او در ادامــه توضیــح میدهد«:این مســأله
جــزو سیاســتهای صــدا و سیماســت که
ســلیقه مــردم بــرای ایــن رســانه چنــدان
محلــی از اعــراب نــدارد و به نظر میرســد
سیاستگذاری این سازمان بیشتر بر اساس
ســلیقه مدیرانی اســت کــه ســواد و آگاهی
الزم در ایــن حــوزه را ندارنــد .طبعــاً چنین
سیاســتهایی موجــب ضعیفتــر شــدن
رسانه و ریزش بیشتر مخاطبانش میشود.
چــه انتظاری میتــوان داشــت؟ نمیدانم
چــرا فیلمهــای خوبــی کــه میتواننــد در
جامعه تأثیرگذار باشند نباید امکان پخش
پیدا کنند؟ ما فیلمهای مســتند درجه یک
بســیاری داریم .اگر بد هســتند پس چرا در
جشــنوارهها و جشــنوارههای خارجی مهم
دنیــا از آنهــا اســتقبال میشــود و این همه
جایزهمیبرند».
ëëمخاطببیشترخواهانسریالاست
احســان ناظــم بکایــی ،منتقــد ســینما و
تلویزیون ،اما نظــرش در این باره متفاوت
است .او معتقد است که مردم در ایام عید
بیشتر بهدنبال سریالهای تلویزیونی ،بویژه
سریالهای شــبانه طنز هستند تا تماشای
فیلم ســینمایی .او میگویــد«:دورهای بود
کــه خیلــی از مخاطبــان فیلمهــا را بــرای
اولین بــار از طریق تلویزیــون در قالبهای
مختلف «سینما یک» و «سینما چهار» و...
میدیدند.امااکنونمجاریمختلفیوجود
دارد .بــه غیــر از دیویدی فروشــیها کــه
به صورت غیرقانونــی کار میکنند ،فضای
مجازی و سایتهای اینترنتی ،چه داخلی و
چهخارجی،جدیدترینفیلمهارادراختیار
مــردم قــرار میدهنــد .آنهایی که بــه قول
معروف فیلم خوار هستند ،صبر نمیکنند
تا فــان فیلم برجســته یا مثــاً فیلمی که
اســکار برده اســت را از طریق صدا وســیما
ببینند .دسترسیها وسیع است و تلویزیون
برای همه آدمهایی که عشق فیلم هستند،
چــه داخلی و چــه خارجــی نمیتواند تنها

مرجعباشد».
او با اشاره به سمت و سوی جدید تلویزیون
در سریالســازی و شــوهای تلویزیونــی
تصریــح کــرد« :در دنیــا هــم شــبکههای
هم خود را صرف ساخت
تلویزیونی بیشتر ّ
سریال میکنند .فضای تلویزیون ما در ایام
مناسبتی نوروز و رمضان و محرم و تابستان
هم به ســمت ماراتن سریالسازی حرکت
میکنــد .بنابر این اولویتی کــه در تلویزیون
وجــود دارد این اســت که ســراغ ســریالها
یــا برنامههایــی برود کــه قالــب تلویزیونی
دارند ».بکایی در ادامه تأکید کرد«:با اینکه
بــاالی  100فیلم خارجی از طریق تلویزیون
پخش شده اما تأثیر و بازخورد چندانی هم
از طرف مخاطب نداشــته اســت .مردم در
دید و بازدیدهای نوروزی از سریالهای عید
صحبت میکردنــد یا حتی دربــاره برنامه
«عصــر جدیــد» .اما هیچ کــس نمیگفت
که من فالن فیلم سینمایی را دیدم .چون
میزان عالقه یک آدم به فیلم در خانوادهها
متفاوت است .اوالً استمرار شبانه سریالها
و برنامههــای شــو تلویزیونی عامــل دیدن
آنهاســت و دوم اینکه با مســائل روز مردم
در ارتبــاط اســت .مثــاً مســأله اختــاس،
آقازادگــی و ...کــه دغدغه روز مردم اســت.

از طرفی هم ممکن اســت تهیهکنندگان یا
فیلمسازانفیلمهایسینمایییامستنددر
تعامالتشــان با مدیران تلویزیون نتوانسته
باشند فیلمشان را به صدا و سیما بفروشند
یــا آن فیلــم از نظر چارچــوب و قالب صدا
و ســیما بــه خاطــر فراگیــریاش نیــاز بــه
تعدیالتــی دارد کــه ســازنده فیلــم ممکن
استقبولنکند».
ایــن منتقــد در ادامــه تصریــح کــرد:
«پربینندهتریــن فیلــم ســینمای ایــران بــا
کمبینندهترینبرنامهتلویزیونقابلقیاس
نیســت .یــک برنامــه تلویزیونــی کــه روی
آنتــن میرود بــه تعداد تمــام گیرندههای
تلویزیونــی امکان تیــراژ دارد .امــا این برای
فیلم سینمایی وجود ندارد .چون تلویزیون
آثار را رایــگان در اختیار مردم قرار میدهد
اما ســینما در کشــور ما یک مناسک آیینی
دارد یعنــی بایــد برای یک خانــواده هزینه
بلیت و در کنارش هزینه ناهار یا شــام داده
شود.ما باید تفاوت این دو رسانه را ببینیم».
او در پاســخ به اینکه چرا نــگاه تلویزیون در
انتخــاب فیلمها اینقدر ســلیقهای اســت،
میگوید«:جشنواره فیلم فجر ما جشنواره
خوشحالی نیســت .عمالً اکثر فیلمها تلخ
هســتند بنابر این پرفروشترین فیلمهای

ســینمای ایــران را در جشــنواره نمیتوانید
پیدا کنید.آن فیلم یک فیلم کمدی است.
مثــا فیلم «خجالت نکــش» فیلم خوبی
بود که برای ایام نوروز هم مناسب بود».
او در پاســخ بــه اینکــه آیا صدا وســیما در
انتخابفیلمهابیسلیقگینکردهاست؟
مثالًفیلمهاییمثلبهوقتشامیاالتاری
یا تنگه ابوقریب مناسب ایام عید نیست.
او در پاســخ میگوید« :بله مناســب نبود.
امــا تعامــات تهیهکنندگان بــا تلویزیون
هم مهم اســت .این انتظار کامالً اشــتباه
اســت که تهیهکنندگان منتظر باشند تا از
صدا و سیما به آنها زنگ زده شود .آنهایی
کــه فعالترنــد راه بهتــری بــرای تعامل و
پخــش فیلمشــان دارنــد .حتــی نمایش
تنگــه ابوقریب هم تأثیر زیــادی در مردم
ندارد .چون آن کسی که بخواهد این فیلم
را ببیند ،طبعاً دیده اســت .مردم بیشــتر
بهدنبال سریال هستند .قالب تلویزیون با
قالب سینما متفاوت است و برای همین
تلویزیون به ســمت تله فیلم هم نرفت.
شــما پرده ســینما را با جزئیات مقایســه
کنید .تنگــه ابوقریب پر از جزئیات اســت
اما وقتی از تلویزیون پخش شود ،دیگر آن
جزئیاتدیدهنمیشود».

راهاندازی کمپین برای کمک به سیلزدگان در جشنواره «وارش»

کیوان ساکت :حقوق معنوی و مادی هنرمندان را نباید زیر پا گذاشت

نشســت رســانهای نهمیــن جشــنواره
بینالمللی فیلــم وارش دیــروز صبح در
ســالن اســتادامیرخانی خانــه هنرمندان
ایران برگزار شــد .جشــنوارهای که نهمین
دوره آن بعــد از وقفــهای چهار ســاله نهم
الــی ســیزدهم اردیبهشــتماه در اســتان
مازندرانبرگزارمیشود.
مهــدی قربانپــور ،دبیر نهمین جشــنواره
بینالمللــی فیلــم وارش در نشســت
رسانهای این رویداد در تهران از راهاندازی
کمپینــی ویژه برای کمک به ســیل زدگان
در جشــنواره خبــر داد و گفــت :جشــنواره
بینالمللیفیلموارشبرایاحیایدوباره
بعــد از وقفهای چهار ســاله کار ســختی را
پشــت سرگذاشــت و با کاهش هزینههای
خود بر توان جمعی ،ظرفیتهای فردی
و مشارکت خدماتی تکیه دارد.
او با بیان اینکه برگشــتن به ســالهای اوج
جشنواره به تالش جمعی نیاز دارد ،ادامه
داد :میخواســتیم جــدا از اینکــه دولــت
ســرمایهگذار اصلــی جشــنواره اســت ،از
پتانســیلهای فردی و تــوان جمعی بهره
بگیریم.
بهگفتهقربانپور،سیاستهایجشنوارهدر
نهمین دوره ،بر فرهنگ عامه ،سنتهای
زیســتی ،رفتــاری و گفتــاری تأکیــد دارد و
فیلمهایراهیافتهبهجشنوارهنیزباهمین
محورهاحضوردارند.
دبیــر نهمین جشــنواره بینالمللی فیلم
وارش بــا اشــاره به نشــانهای ســازمانها
و نهادهــای صنفی مختلــف توضیح داد:
نشــان اســتاد داوود رشــیدی همزمــان با
نامگــذاری یکی از ســالنها بهنام ایشــان،
نشــان عالی انجمن کارگردانان ســینمای
مســتند ،نشــان ایســفا ،نشــان بهار نارنج

«مــن بــرای جشــنواره بینالمللــی
خوارزمــی متأســفم کــه حتــی یــک
توجوی کوچک درباره آنچه از آن
جس 
بهعنوان یک طرح ابداعی یاد میشود،
انجــام ندادهانــد .حتــی نــام ســازنده
ایــن تــار هم کــه آقــای بهــرام حمیدی
از تارســازهای مالیــری اســت ،بــه میان
نیامده! جالب اســت بدانیــد که همین
ســاز «نوتــار» که از ســوی این جشــنواره
مقام نخست پژوهشهای کاربردی را از
میان طرحهای برتر و تقدیر پژوهشگران
و نــوآوران دریافــت کرده  ۶۰ســال پیش
توسط غالمحسین نورجهان ابداع شده
ت زیادی اســت در موزه موســیقی
و مد 
تهران در معرض دید همگان قرار دارد
و عالقه مندان همین حاال هم میتوانند
برای تماشــای آن به این محل مراجعه
کنند ».این بخشی ازصحبتهای کیوان
ســاکت نوازنده و آهنگســاز ایران اســت.
ســخن از «نوتــار» اســت؛ اســفند مــاه
 97اســتاد داریــوش طالیی عضــو گروه
تخصصی موســیقی فرهنگســتان هنر،
رتبــه نخســت پژوهشهــای کاربــردی
از طــرح «نوتــار» را از ســی و دومیــن
جشنواره بینالمللی خوارزمی دریافت
کــرد .جشــنوارهای کــه انتقادهایــی را
هــم به همــراه داشــت .طالیــی بتازگی
«کتــاب آواز» منتشــر کــرده اســت ،ایــن
اثــر پــروژهای اســت کــه بــه آواز ایرانــی
اختصاص دارد و هماکنون جلد اول آن
بــا عنوان رمزگشــایی آواز ایرانی منتشــر
توگو
شــده است.اما کیوان ساکت درگف 
بــا مهــر میگوید :ســالها پیــش زمانی
که بنــده نــزد دایی خــودم بــه فراگیری
موسیقی مشغول بودم ،شخصی بهنام

توسط شــهرداری بابل به بهترین فیلم از
نگاه آنها اهدا میشود.
طبق اطالعات ارائه شــده در این نشست،
 3341اثــر کــه شــامل  1672اثــر داخلی و
 1669اثــر خارجــی از آثار کشــورهای حوزه
دریــای کاســپین بــه دبیرخانــه جشــنواره
ارسال شده و با توجه به حضور حجتاهلل
ایوبی در شــورای سیاســتگذاری جشنواره
وهمکاری کمیسیون ملی یونسکو بخش
ویــژه جنگلهــای هیرکانــی نیــز برگــزار
میشــود .برگزارکننــدگان ایــن جشــنواره
امیدوارنــد بــا نمایــش  8فیلــم در بخش
ویژه جنگلهای هیرکانی گامهای مؤثری
بــرای بــه جریــان انداختــن دوبــاره ثبــت
جنگلهای هیرکانی در یونســکو برداشته
شــود .رئیس جشــنواره باکو میهمان ویژه
این دوره اســت و  10فیلــم در بخش مرور
فیلمهــای کشــور آذربایجــان بــه نمایش
درخواهــد آمــد .در بخش مســابقه «ترنه
وا» نیز 24فیلم که در جغرافیای مازندران
ســاخته شــده حضــور خواهنــد داشــت.
عــاوه بر برگــزاری کارگاههــای مختلف با
حضــور کارشناســان سرشــناس ایرانی در
ایــن جشــنواره ،نشســتهای بینالمللی

نیز بــا حضور هنرمندان شــناخته شــده و
مطرح خارجــی برگزار میشــود .برگزاری
نمایشــگاههای تجســمی در  5گالــری و
نمایش  300اثر تجسمی ،اجرای تئاترها،
پرفرمنسهــا و نمایشهــای خیابانی و...
از دیگــر بخشهــای جانبــی ایــن دوره از
جشنوارهاست.
در بخــش پایانی این نشســت از پوســتر
نهمیــن جشــنواره بینالمللــی فیلــم
وارش و چهــار بخــش دیگــر ایــن رویداد
ســینمایی رونمایــی شــد .طبــق اعــام
روابط عمومی جشنواره ،این پوسترها که
توســط حامــد باریی طبــری مدیر هنری
جشــنواره طراحــی شــده اســت ،شــامل
پوســتر اصلــی جشــنواره ،بخــش ویــژه
جنگلهایهیرکانی،ترانهوا(نسیمتازه)،
مروریبرفیلمهایمردمشناسیگیالن،
مروری بر فیلمهای مردمشناسی کشور
آذربایجان میشــود .همچنیــن تیزر این
جشنواره ســاخته حامد باریی طبری نیز
نمایش داده شــد .این تیزر با بهرهگیری
از نماهایــی از فیلــم ســینمایی «خانــه
دوستکجاست»ساختهزندهیادعباس
کیارستمیتولیدشدهاست.

ایسنا

محمد معتمدی که تاکنون چندین آلبوم منتشــر کرده و در کنســرتهای مختلفی
حضــور داشــته ،خواننــده تیتراژ فیلم ســینمایی «غالمرضــا تختی» بــه کارگردانی
بهرام توکلی است .شعر این اثر که «غم دل» نام دارد ،سروده رهی معیری است و
مرتضی محجوبی آهنگساز آن است و مجید درخشانی آن را تنظیم کرده است .نوید
صالحزاده نیز میکس و مستر آن را به عهده داشته و ناشر آن «آوای آبی رود» است.

تلویزیون در ایام نوروز روی چندان خوشی به پخش فیلمهای سینمای ایران نشان نداد

روابط عمومی جشنواره

انتشار تیتراژ فیلم «غالمرضا تختی» با صدای معتمدی

«مستقیم تا نرســیده به صبح»مجموعه
شــعر جدیــدی اســت که بــزودی از ســوی
یداهلل مفتون امینی و با همکاری انتشارات
کولهپشتیمنتشرمیشود.افزایشقیمت
کاغــذ و مشــکالت ناشــی از آن بــر انتشــار
کتاب این شــاعر و منتقد شعر پیشکسوت
کشــورمان هم اثر گذاشــته اســت ،آنچنان
که قرار شــده کتاب وی تنها در  500نسخه
منتشــر شــود! آن طــور کــه در بخشــی از

توگوی او با ایســنا آمــده عالقه مندان
گف 
دراین اثر با مجموعهای از اشــعار فارســی
و ترکــی روبــهرو خواهنــد شــد .اگــر پیگیــر
سرودههای مفتون امینی باشید میدانید
کــه او در بــدو ورود بــه این عرصه شــاعری
کالسیک و کهن پرداز به شمار میآمده اما
طی چهل سال اخیر بیشتر به شعر بیوزن
و قالبهــای نوپردازانــه روی آورده اســت.
به گفته مفتون امینی این مجموعه شامل

شعر ســپید ،رباعی ،غزل و تعدادی شعر
تک سطری است ،با این حال غلبه اشعار
جای گرفته در آن با قالب ســپید اســت که
تقریباً یک ســوم «مســتقیم تا نرســیده به
صبــح» را در برمی گیرد .مفتــون امینی از
وضعیت فروش کتابهای شعر هم گالیه
کــرده و گفته«:کتاب شــعر فقــط در تهران
مشتری دارد ،کتاب به مراکز استانها مانند
شــیراز ،همدان و مشــهد هم نمــیرود .در

تبریز هم شعر فارســی خریدار ندارد البته
بعد از شــهریار من تاحدودی شــعر ترکی
و فارســی را ادامــه دادم .یونــان هــم شــعر
ترکی آذری و فارسی میگوید و شاعر خوبی
است ».با اینکه تنها حدود یک هفته تا آغاز
ســی و دومیــن دوره نمایشــگاه کتاب باقی
ماندهامامفتونامینیتأکیدکردهنمیداند
کتاب تازهاش در نمایشگاه عرضه میشود
و گفته دخالتی برای حضور کتابهایش در

این رویداد بینالمللی ندارد .عالوه بر این،
مفتون امینــی تصمیم گرفته گزیــدهای از
شعرهایشرامنتشرکنداماهنوزتصمیمی
قطعــی بــرای ایــن کار ندارد«.دریاچــه»،
«کوالک»«،انارستان»«،عاشیقلیکروان»،
«فصل پنهان»« ،یک تاکســتان احتمال»،
«ســپیدخوانی روز»« ،مــن و خــزان و تو» و
«اکنونهای دور» از جمله آثار منتشرشــده
این شاعر 92ساله هستند.

غالمحســین نــور جهــان (اهــل کالت و
ســاکن مشــهد) ایــن نوع تــار را ســاخته
اســت .ایــن شــخص بعدهــا بــه تهران
آمد و در میدان حسن آباد تهران عالوه
بر ســاخت ســاز مغازه لــوازم الکتریکی
راهاندازی کــرد و خیلی هم همان زمان
بــرای ایــن ســاز تبلیــغ کــرد ولــی موفق
نبود .این ســاز همانند تــار ابداعی آقای
طالیی کاســه آن از قســمت پایین قابل
جدا شــدن بوده و با یک لوال به قســمت
باالی کاسه قابلیت اتصال داشت .گرچه
این هنرمند در همان ســالها نسبت به
ســاخت این نوع ســاز اقداماتی را انجام
داد و بــر ایــن باور بود که ســاخت چنین
تاری حمل و نقــل آن را راحت میکند،
ولــی این ســاز در همــان زمان نیــز مورد
استقبال قرار نگرفت .نکته جالب دیگر
اینکه سالهاست شخص دیگری بهنام
علیرضا هاشــمیان چیزی شبیه این تار
را بــا ســرپنجهای شــبیه گیتار میســازد.
حال موجب حیرت فراوان است چطور
جشــنواره خوارزمــی اینهــا را نمیبیند؟
چطــور کارهــای بــا ارزش اســتاد بــزرگ
قنبری مهر در عرصه سازسازی را نادیده

گرفته و به هیچ میانگارد ،اما به یک کار
تقلیــدی بــدون کاربرد جایزه برتر ســال
اهدا میشــود .داوران محترم جشــنواره
خوارزمی حتی به خــود زحمت ندادند
تا بــه موزه موســیقی برونــد و ببینند آیا
چنینســازی پیش از آن ســاخته شده یا
نه؟ اوافزود :امروزه شاهد زیر پا گذاشتن
حقــوق معنوی و مــادی هنرمنــدان در
ســطوح گوناگون هســتیم .از بهنام زدن
کتاب ردیف یکی از اســتادان در گذشــته
بدون تغییر حتی یک واو تا کپی اشــعار
دیگــران بهنــام خــود و حــاال نیــز ایــن
ســاز کذایــی .و حتی کپــی برخــی از آثار
موســیقایی ترک توســط برخــی از افراد
بهنــام خودشــان .موضوعــی کــه هربار
بــا داد و فریــاد هنرمنــدان در رســانهها
مطرح میشــود اما گویا ایــن فریادها به
جایی نمیرسد .در صورتی که جشنواره
خوارزمــی از پــوزش ســر بــاز زنــد باقــی
داوریهــای ایشــان نیــز مورد ســوء ظن
و گمــان قــرار میگیرد و نشــان میدهد
آنچــه مهم نیســت درســتی و صداقت
اســت و آنچه مهم است روابط است نه
هنر واال.

