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مجیدی «لوح وفا» میگیرد

سایه تحریمها بر سر جشنواره جهانی فیلم فجر

کتایون شهابی :تحری مها را تبدیل به فرصت کنیم
گــــپ

تنها عضو ایرانی بنیاد بینالمللی موالنا
در ایــران از حضــور مجیــد مجیــدی در
جشنواره جهانی «صوفیسین» و اهدای
جایزه ویژه این جشنواره همراه لوح تقدیر
«وفا» به این فیلمساز خبر داد.
فروزنــده اربابــی بــا اعــام خبــر برگزاری
دومین دوره جشــنواره «صوفیسین» به
ایســنا گفته اســت :از اول تا هفتم ماه مه
(یازدهــم تا شــانزدهم اردیبهشــت) ،به

مناســبت ورود خانــواده موالنــا به قونیه،
جشــنواره جهانــی عرفانی قونیــه برگزار
میشــود و در آن فقــط فیلمهایــی کــه
تــم عرفانــی و مذهبــی دارنــد ،پذیرفتــه
میشوند .کارگردانان برجستهای از ترکیه،
فیلمها و کارگردانهایی را برمی گزینند.
اربابی با اشــاره به حضور مجید مجیدی
در جشــنواره «صوفیســین» اضافــه
کــرده اســت :امســال دبیرخانــه ایــن

جشــنواره آقای مجیــدی را بــا فیلمهای
«بیــد مجنــون» و «بچههــای آســمان»
دعــوت کرد ه و ایشــان نیز قبــول کردهاند.
مجیدی در روزهای ســوم تا ششم ماه مه
( 14تــا  17اردیبهشــت) در قونیــه حضــور
خواهــد یافــت تا فیلــم «بید مجنــون» با
حضور ایــن کارگــردان به نمایــش درآید
و در ادامــه نیــز بــا حضور او چند نشســت
دانشــگاهی و رســانهای نیــز برگزار شــود.

امســال تنهــا کارگردانــی کــه جایــزه ویژه
جشــنواره همــراه لــوح تقدیر «وفــا» به او
تعلــق میگیــرد آقــای مجیــدی اســت؛
اهدای این لوح قدردانی از کارگردانهایی
اســت که به ریشــهها و باورهای معنوی و
مذهبــی خود وفادار ماند ه باشــند .مجید
مجیدیرابابچههایآسمانمیشناسند.
او بــه خاطــر ایــن فیلــم تحســین برانگیز
بهعنوان نخستین کارگردان ایرانی نامزد

دریافت جایزه اســکار 1998شد .مجیدی
همچنیــن چهار ســیمرغ بلورین بهترین
کارگردانی را از جشــنواره فیلم فجر گرفته
است .فیلم رنگ خدا از جمله فیلم های
بــه یادماندنی او اســت که مورد تحســین
جشنوارههای بینالمللی هم قرار گرفت.
او در کارنامه کاری خود فیلم های پابرهنه
تــا هــرات ،بیــد مجنــون ،آن ســوی ابرها،
باران ،المپیک در اردوگاه و ...را دارد.

نرگس عاشوری
خبرنگار

جشن امضای آلبوم شجریان

مراســم امضــای پوســتر و آلبــوم «جــام تهــی» بــا حضــور
روی خـط حسینعلیزاده،فریدونشهبازیانوبهزادجوانبختبرگزارخواهد
خـــــــبر شــد .ایــن رویداد کــه برای یاری رســاندن به ســیل زدگان هموطن
تدارک دیده شــده روز پنجشــنبه پنجم اردیبهشت ماه از ســاعت  5تا  7عصر در کافه
«کارفه» اجرا میشود .آلبوم «جام تهی» در سال  1383با صدای محمدرضا شجریان
و بر مبنای ملودیهای قدیمی آهنگســازان ایرانی منتشر شد اما فریدون شهبازیان با
تنظیم مجدد و نوآورانهاش بر این ملودیها بار دیگر آنها را جاودانه و ماندگار کرد.

اختصاص رایگان سالنهای سرای محالت به اهالی موسیقی

ســتاد راهبری مشــارکتهای اجتماعی در محالت شهر تهران (مدیریت محله) با
صدور اطالعیهای اعالم کرد آمادگی دارد تا آمفیتئاترها و سایر فضاهای فرهنگی
ســراهای محلــه را در چارچــوب ضوابــط قانونی به رایــگان در اختیــار هنرمندان و
گروههای هنری (از جمله گروههای موسیقی) قرار دهد که قصد اجرای برنامههای
هنری برای حمایت از هموطنان آسیبدیده در سیل اخیر را دارند.

زندگی غالمحسین امیرخانی فیلم شد

تجلیل از انیو موریکونه در  ۹۰سالگی

در دهمیــن ســالگرد برگــزاری جشــنواره بینالمللــی فیلــم باری
آن سوی « -بیفانــد ســن» در بــاری ایتالیــا و در نودمین ســالگرد تولد انیو
مــــــــرز موریکونه ،از این اســتاد موسیقی فیلم تجلیل میشود .به گزارش
مهر به نقل از آسوشیتدپرس ،در برنامه مفصلی که برای این بزرگداشت در نظر گرفته
شده منتخبی از فیلمهایی که موسیقی وی را دارند ،دو نمایشگاه عکس و مجموعهای از
شاهکارهای موسیقایی وی ارائه میشود .جشنواره بینالمللی فیلم باری که از ۲۷آوریل
تا  ۴م ه برگزار میشــود ،بهعنوان یکی از رویدادهای ســینمایی تأثیرگذار ایتالیا شناخته
میشــود .اِنیو موریکونه آهنگســاز ،تنظیمکننده و رهبر ارکســتر ایتالیایی بــرای بیش از
 ۴۰۰اثر سینمایی و تلویزیونی موسیقی نوشت ه است و عالوه بر این افزون بر  ۱۰۰اثر مستقل
در زمینههای دیگری چون موسیقی برای ارکسترهای بزرگ یا مجلسی ،کنسرتوهایی برای
پیانو و دیگر سازها ،آثار کرال و قطعاتی برای باله از دیگر ساختههای اوست.

مجید سرایی
خبرنگار

ســومین جشــنواره آیینــی «هلپرکــه»
بیســتوهفتم تا بیســت و نهــم فروردین
مــاه جــاری در شهرســتان بانــه بــا حضور
کارناوا لهــای  16گــروه شــرکتکننده از
اســتانهای کردســتان ،خراســان شمالی،
آذربایجان غربی ،ایالم و کرمانشــاه برگزار
شد.
ëëبانه،پایتخت«هلپرکه»
حمیدرضا خوشــبخت ،رئیس اداره ارشاد
شهرستانبانهیکیازاهدافمهمبرگزاری
جشــنواره هلپرکــه را ثبت شهرســتان بانه
بهعنــوان پایتخــت این هنر آیینــی در کنار
حفــظ فضــای تجــاری ایــن شــهر ،بــرای
افزایش جاذبههای گردشــگری میداند و
میگوید:مااینجشنوارهرابابودجهایبالغ
بر 195میلیون تومان برگزار کردیم ،ضمن
اینکــه از یــاری نهادهایی مثــل فرمانداری
و شــورای شــهر و بخصوص حمایتهای
بخش خصوصی هم برخوردار بودیم.
ëëهلپرکه،راویزندگیکردها
ســید احمد توکلی ،دبیر سومین جشنواره
هلپرکه ،ریشــه این هنر را در تاریخ ،تمدن،
فرهنــگ و زندگــی کــرد زبانــان میدانــد و
میگوید :از آنجا که هلپرکه پیوندی دیرین
بــا تاریخ ،تمــدن ،فرهنــگ و زندگی مردم
کردســتان دارد و نماینــده هنــری مراســم
سوگ و حماسه و شادی کرد زبان هاست،
امســال با پیش بینــی برنامههایی علمی،
سعی کردیم این هنر باستانی را به صورتی
کامالً کالســیک به مردم معرفی کنیم .در
همین راســتا ،عالوه بر اجراهای گروههای
شرکتکنندهبهصورتخیابانیواجراهای
ســالنی ،کارگاههــای تخصصی نیــز برگزار
شــد .دبیر سومین جشنواره هلپرکه اضافه
کــرد :هدف ما بعد از جشــنواره امســال که
بهصــورت کشــوری برگــزار شــد ،برگــزاری
چهارمین جشــنواره در سطح بینالمللی
اســت و در همــان جشــنواره میخواهیــم

هلپرکه را بهعنوان هنر اصیل اقوام کرد در
یونسکوثبتکنیم.
ëëآیینی به وسعت  7هزار سال تاریخ
امید زارعی ،یکی از اعضای هیأت داوران،
نزدیک به  20سال سابقه آموزش هلپرکه
دارد .او معتقــد اســت هلپرکــه تأثیــری
فلســفی در زندگــی اقــوام کــرد زبــان دارد
و بایــد ایــن هنر را که شــاید در ذهــن اقوام
غیر کرد زبان فقط در رقص کردی خالصه
شــود ،بــه تمام مــردم ایران زمیــن و حتی
جهانمعرفیکنیم.
ایــن عضو هیأت داوران جشــنواره هلپرکه
درباره معنای لغوی این هنر اظهار داشت:
هلپرکــه در لغت یعنــی خیز برداشــتن از
زمیــن بــه آســمان و در معنــای فلســفی،
یعنی کندن از زمین و رسیدن به اسطورهها
و نیروهای فرا زمینی.
دبیــر دومیــن جشــنواره هلپرکــه در ادامه
توضیحاتــش پیرامــون فلســفه هلپرکــه
تأکیــد میکنــد :هر یک از حــرکات هلپرکه
بازگوکننــده یکــی از بخشهــای زندگی ما
کردهاست .مردم نباید با شنیدن این واژه
بالفاصله به ســراغ عروسی کردها و رقص
کــردی بروند .در فرهنگ مــا از آنجا که زن
و مــرد را به «گنموجو» (گندم و جو) تعبیر
میکنند ،به این معناســت کــه گندم از جو
جدا نیســت و بین تمام مــردم ،اعم از زن
و مــرد ،اتحاد برقرار اســت .بر همین مبنا،
هر یــک از حرکات هلپرکــه دارای فرهنگ
و فلسفهای تاریخی اســت و آنچه مردم از
حرکات رقص کردی در ذهن دارند ،شــاید
بخشبسیارکوچکیازهلپرکهباشد.
امیدزارعیضمنانتقادازاینکههنوزکتاب
جامعــی دربــاره هلپرکــه وجود نــدارد ،به
تعداد ریتمها و ملودیهای این هنر اشاره
کرد و اظهار داشت :متأسفانه تا امروز کتاب
جامعی درباره هلپرکه تألیف نشده ،اما بر
اســاس تحقیقاتی که ما به عمــل آوردیم،
بالغ بر 100ریتم و ملودی مربوط به هلپرکه
وجــود دارد که با وجــود نزدیکی ملودیها
به هم ،هر کدام از منظری خاص استفاده

میشــود و دارای معنای مســتقلی اســت.
مثالً ریتمهای دو چهارم تند در حماسهها
و جنگها اســتفاده میشــد و همین ریتم
بــا تمپوی پایین همراه با ســرنا و «هوره» و
«حیران» ،در عزا و ماتم استفاده میشده و
همچناناستفادهمیشود.ریتمهایشش
هشتم هم در شادیها به کار میروند.
ëëهلپرکهرقصنیست
در ســومین جشــنواره کشــوری «هلپرکه»،
دکتــر قطبالدیــن صادقــی ،کارگــردان،
بازیگــر و مــدرس تئاتر بهعنــوان میهمان
ویژه شرکت کرده بود .او که پنلی تخصصی
درباره نماد شناسی و اسطوره در هلپرکه را
همزمانبااجراهایگروههایرقابتیبرگزار
کــرد؛ معتقــد اســت احیــای فرهنگهای
متکثــر تأثیر شــگرفی در حفــظ هویت هر
ملتــی دارد :دو چیــز باعــث اســتقالل یک
کشــور ،یک فرهنگ و یک ملت میشــود؛
نخست فلسفه اســت؛ برای اینکه با طرح
پرسشهای اساســی ،راه حلهای اساسی
و بــزرگ را بــرای حفــظ هویت ،اندیشــه و
معنویــت یــک جامعــه مطــرح میکنــد.
صنعــت و تکنولــوژی باعــث اســتقالل

نمیشــود ،بعضــاً حتــی وابســته میکند.
این است که فلســفه دارای اهمیت واالیی
است؛ ذهنها را به کار میگیرد که چه باید
کرد؟ چون فلسفه یعنی پرسش و ناراضی
بودن از دستاوردهای فکری فعلی و دست
یافتــن بــه افقهــای بزرگتر و بهتــر .عنصر
دیگــر ،هنر و ادبیات اســت .هنــر و ادبیات
یــک ویژگــی منحصر بــه فــرد دارنــد و آن
عبارت از این است که هر جای دنیا باشند،
بدون اســتثنا بر زیباییهــای یک فرهنگ،
یــک ملت و یک طبیعت و دســتاوردهای
آنها تأکید میکنند .این تأکید و یادآوری که
نوعی تولید را در پی دارد ،باعث میشود که
سرزمین و مردم و داشته هایتان را دوست
داشته باشید .شما بدون هنر و ادبیات هیچ
عشــقی به هیچ ملت یا سرزمینی ندارید.
بــه نظر مــن ایــن نکتــه در ایــن چارچوب
مهم است که :اگر شما سرزمین ،طبیعت،
خاک و فرهنگ خودتان را دوست نداشته
باشید ،براحتی در معادالت بزرگ جهانی
بازنده خواهید شــد .بنابراین اساسی ترین
راه حلها ،زنده کردن فرهنگهای متکثر
و هزاران ساله ای است که در یک سرزمین

هلپرکه در خیابان های بانه

وجــود دارد .ما خیلی غنی هســتیم ،با اتکا
به اینها خیلی چیزها میتوانیم به دســت
بیاوریــم؛ میتوانیــم آیندهمــان را طراحی
کنیم؛میتوانیمراههایخوشبختیبهتری
را جســت و جــو کنیم .بنابرایــن وحدت ما
در این کثرت اســت؛ یعنــی ما باید بدانیم
چیزهایــی داریم که مــا را میتوانند به این
خــاک و ایــن مــردم و این ســرزمین وصل
کننــد و میتوانند در حکم مکانیســمهای
اساســی بــرای مقابله با مشــکالت ،اعم از
مشکالت سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگیباشند.
او اضافه میکند :هر قدر شما این را تقویت
کنید ،یادآوری و به روز کنید ،برای زیســتن
در ایــن جهان پر از تناقضات بــزرگ امروز
آمادهتر خواهید بود؛ مخصوصاً در مقابل
تهاجم شــتابان تکنولوژی غــرب .نه اینکه
فکــر کنیــد ایدئولــوژی خاصــی پشــت آن
اســت؛ اتفاقــاً خــود تکنولوژی و مناســبات
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان این را
میطلبد .شــما هم باید چیزی برای سرپا
ایستادنداشتهباشی؛اینطورکهنمیشود
ما منفعل باشیم و دست بسته هرچه آنها

در آستانه برپایی سی و دومین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب عنوان شد

هر روز ب ه نام یک هنرمند

حضور بیسابقه چینیها با  15هزار جلد کتاب و  94ناشر در ایران
گروه فرهنگ و هنر :بعد از گذشــت ســه
ســال از حضــور نماینــدگان نشــر ایران
بهعنوان میهمان ویژه نمایشگاه کتاب
چین حــاال نوبت به چینیها رســیده تا
میهمــان ویژه نمایشــگاه کتاب امســال
باشــند و در اقدامی بیســابقه در قالب
هیأتــی  200نفــره بــا عرضــه بیــش از
 15هزار جلد کتاب و با حضور  94ناشــر
چینــی ،همــراه بــا برخــی چهرههــای
شــاخص ادبیات این کشــور عازم ایران
شوند.
میهمــان ویــژه امکانــی ســت کــه
برپاکننــدگان برخــی نمایشــگاههای
بینالمللــی کتــاب جهــان درنظــر
میگیرنــد تــا از ایــن طریــق امکانــات و
تسهیالت بیشتری در اختیار کشور مورد
نظر در جهت معرفی نشــر و همچنین
فعالیتهای فرهنگیشــان قرار دهند.
بخشــی از ایــن مســأله به شــکل توافق
فرهنگــی میــان کشورهاســت ،آنچنان
که ســال  ،2017ایران بهعنوان میهمان
ویــژه نمایشــگاه کتــاب چین عــازم آن
کشــور شــد و حــاال نوبــت بــه چینیهــا
رسیده است.
در نشســتی کــه بــه منظــور تشــریح
چگونگــی حضــور چیــن در نمایشــگاه
کتــاب امســال روز گذشــته در حضــور
جمعی از اهالی رســانه برپا شــد« ،لین
لیینگ»معــاون مدیــرکل شــرکت
صادرات و واردات ملی نشر چین هدف
از انتخاب شعار«آشنایی با کشور» برای
حضــور در ایــن نمایشــگاه را کمــک به
آشــنایی ملــت بــزرگ ایــران و چیــن با
یکدیگــر عنــوان کــرد .او گفت«:غرفــه
چیــن در طبقه دوم مصلــی قرار گرفته
کــه  ۶۰۰متر فضــا در اختیــار دارد۵۰۰ .

متــر بــرای ناشــران و عرضــه کتابهــا
اســت و  ۱۰۰متــر نیــز بــه تصویرگــران
اختصاص یافته است .امسال در بخش
تصویرگــری  ۱۰۰اثــر از  ۵۰تصویرگــر به
نمایــش گذاشــته میشــود ۹۴ .ناشــر و
 ۲۰۰نفــر در نمایشــگاه حضــور خواهند
داشــت .همچنیــن یکــی از مســئوالن
عالیرتبــ ه چیــن در نمایشــگاه حضــور
خواهد داشت».
به گفتــه لیینــگ بخشــی از کتابهایی
کــه در نمایشــگاه کتــاب تهــران عرضه
خواهد شــد به نوشــتههای «شی جین
پینگ»رهبــر جمهــوری خلــق چیــن
تعلــق دارد کــه شــامل دیدگاههــای
او اســت .معــاون مدیــرکل شــرکت
صــادرات و واردات ملــی نشــر چیــن
ضمــن ارائــه توضیحــات بیشــتری
گفت«:هدف مــا از عرضه این کتابها
این اســت که کســانی که این کتابها را
میخواننــد با چین مدرن فعلی آشــنا
شوند .یکســری از کتابها نیز ترجمه
چینــی از آثار کالســیک ایران اســت که
بــا عرضه ایــن کتابهــا میخواســتیم
بخشــی از همکاریهایمــان را نشــان
دهیم».
او این ترجمهها را یکی از نمادهای ادبی
دو کشور عنوان کرد و ضمن تأکید براین
کــه نویســندگان ،ســفیران فرهنگــی دو
کشور هســتند درباره حضور نویسندگان
چینــی درایران گفت«:ســائو ون شــوان،
نویسنده معروف ادبیات کودک و برنده
جایزه هانس کریســتین اندرســن و مای
جیا نویســنده معاصر چینی از حاضران
ایــن برنامه خواهند بــود که برنامههایی
را درخارج از نمایشــگاه خواهند داشت.
گِــه جیــان شــیونگ ،پژوهشــگر چینــی

گفتند،بپذیریم.
ایــن اســتاد پیشکســوت تئاتــر دربارههای
داشتههای مردم ایران زمین اظهار داشت:
ما هنــوز چیزهای ارزشــمندی مثل شــور،
فرهنگ ،انســان دوستی ،زیبایی ،فلسفه و
خالقیت داریم کــه میتوانند به زندگی ما
چارچوبدهند.مناصالًانفعالرادوست
ندارم .ایــن روی آوردن به فرهنگ هزاران
ساله ملی که هنوز کارکرد دارد و زنده است،
میتواند یک راهکار اساسی باشد .صادقی
درباره کیفیت برگزاری ســومین جشــنواره
هلپرکه اظهار داشــت :اتفاقاً این ســه دوره
جشــنواره مصــداق بــارز حفــظ و افــزودن
است؛ چرا که هم در حفظ و هم در اضافه
کــردن گروههــای مختلــف موفق بــود و از
طرف دیگر ،هماهنگی در اجرا و پشتیبانی
و اسکان میهمانان بخوبی عمل شد .به هر
حال جشن است؛ جشنواره یعنی ضیافت
تــن و روح و بایــد بــه همه خــوش بگذرد و
خوشــبختانه عوامل جشــنواره در کارشان
موفــق بودنــد .ایــن مــدرس تئاتــر ضمن
آرزوی اینکــه دولــت و نهادهــای قدرت در
هنر دخالت نکنند ،هنر را کار مردم عنوان
کرد :شــاید این حرف من کمی تند باشــد،
امــا امیــدوارم دولــت و نهادهــای قــدرت
در هنــر دخالــت نکنند .هنــر و فرهنگ کار
مــردم اســت ،کار عناصــر روشــناندیش
مردمی اســت .البته کــه کمکهای دولتی
مؤثر اســت ،اما حمایتهای سازمانهای
مردم نهاد آزادی معنوی خاصی به هنر و
فرهنگمیدهد.
هرچند سومین جشنواره آیینی هلپرکه در
شهر مرزی بانه و در دامنه های کوه «آربابا»
بــا بودجهای کم برگزار شــد ،اما نشــان داد
که عالقه مندان به آیینها و سنن این مرز
و بوم تحت هر شــرایط حاضرند در حفظ
و صیانــت فرهنــگ خــود ،از هیچ تالشــی
فروگذار نکنند .خاصه آنکه این عالقه توأماً
از سوی دولت و مردم اظهار شود.
* آربابا ،کوهی اســت که شهر بانه در دامنه
آنقرارگرفتهاست.

جزئیات هفته بزرگداشت تئاتر اعالم شد

صحنــه

مهر

مســتند سینمایی «قلم عشق» به نویسندگی و کارگردانی سمیرا رجبی با اتمام
فیلمبرداری بزودی وارد مرحله تدوین خواهد شــد .مســتند قلم عشــق روایتی
متفاوت از زندگینامه غالمحسین امیرخانی است که بتازگی یکی از خیابانهای
تهران بهنام وی نامگذاری شده است .این هنرمند در تاریخ خط بهعنوان چهره
ماندگار شــناخته شــده و در ســال  ۹۵موفق به کســب مدال ادب و هنر فرانســه
(درجه شــوالیه) شد .از افرادی که در «قلم عشق» درباره غالمحسین امیرخانی
بــه صحبت پرداختهانــد ،میتوان بــه مجتبی ملــکزاده ،امیراحمد فلســفی و
مجتبی سبزه اشاره کرد.

حماسه بزم و رزم فرزندان «آربابا»

عکس :آروین عباسی

ســیوهفتمین جشــنواره جهانی فجر در حالی به نیمه رســیده است که امسال سایه
تحریمها بیش از گذشته بر سر این رویداد سینمایی سنگینی میکند .عالوه بر ایجاد
مشــکل در جذب فیلم و پرداخت حق نمایش و حتی تأثیر تحریمها در مرســوالت
پســتی فیلمها ،برگزارکنندگان این دوره از جشــنواره همچون دوره پیشــین با سلسله
عملیات روانی هدفمند در راستای عدم حضور سینماگران در این رویداد هم مواجه
بودند.رضامیرکریمیدبیرسیوهفتمینجشنوارهجهانیفیلمفجرچندیپیشدر
توگویی با خبرنگار آناتولی در این باره اظهار داشت« :ما در این دوره با تحریمهای
گف 
بیمنطق روبهرو بودیم .ظاهرش این است که با حوزه فرهنگ کاری ندارند و در بخش
اقتصادی است .اما همه ارتباطات فرهنگی جشنواره را نشانه رفتهاند ،با این حال ما
میزبان  250میهمان خارجی از  78کشور هستیم ».با وجود این و در شرایطی که تورم
و باال رفتن قیمت دالر مشکالت برگزارکنندگان این دوره از جشنواره را دوچندان کرده
است ،برخی تحلیلگران بر این باورند که این رویداد باید برنامههای دقیقتری برای
سامان بخشیدن به بخش بازار جشنواره داشته باشد .در گپی کوتاه با کتایون شهابی،
فعال عرصه بخش بینالملل ســینمای ایران و داور یک دوره از جشنواره کن ،درباره
تأثیر تحریمها در برگزاری جشنواره ،ارتباط آن با بازارهای جهانی و ...پرسیدهایم که با
حذف سؤال ،ماحصل گفتههای او را در ادامه میخوانید:
قبل از پاسخ درباره تأثیرگذاری تحریمها در برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر ،باید
به این سؤال پاسخ داد که اصالً هدف برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم فجر چه بوده
اســت؟ به نظر میآید که در ســالهای اخیر جشــنواره از هدف اصلیاش که معرفی
فیلمهای ایرانی به دستاندرکاران مؤثر خارجی در جهت هرچه بهتر معرفی کردن
ســینمای ایــران در عرصههای بینالمللــی بوده ،فاصله گرفته و تبدیل ب ه جشــنواره
دیگری از فجر این بار با فیلمهای خارجی و میهمانان خارجی شــده است .برگزاری
جشنواره زمانی انتخاب شده که فقط چند هفته با جشنواره کن فاصله دارد و همین
موضوع باعث شــده مدیران این جشــنواره و دیگر مدیران جشــنوارههای بزرگ دنیا
نتوانند به ایران ســفر کنند لذا بدون هیچ آشــنایی از کشــور و صنعت ســینمای آن به
انتخاب فیلم اقدام میکنند که این اصالً به نفع کل سینمای ایران نیست .خود ما در
جهتیحرکتنکردهایمکهجشنوارهمحلتعاملیباشدازدستاندرکارانبینالمللی
ایــن عرصه بــا حرفهایهای ســینمای ایران و نــه صرفاً نمایش فیلمهــای خارجی.
چرا که مانند گذشته رسالت جشنواره بینالمللی فجر برای اینکه فیلمهای خارجی
بــه مخاطبان ایرانی برســد ،نیســت و این فیلمهــا از طرق دیگری ماننــد اینترنت در
دسترس میباشد .البته در خصوص سؤال شما قطعاًتحریمها کار برگزاری جشنواره
بینالمللی فجر را ســختتر کرده ،چــه در زمینه جذب فیلم که بهدلیل تحریمهای
بانکی نمیتوانند پول حق نمایش فیلم را به صاحبان فیلم پرداخت کنند ،از طرف
دیگر میهمانان جشنواره هر چقدر هم عالقهمند به حضور در جشنواره باشند بهدلیل
اینکــه پــس از آمدن به ایــران باید برای رفتن به امریــکا ویزا اخذ کنند کار را برایشــان
ســختتر و در برخی مواقع غیرممکن کرده اســت .با وجود این ،من اعتقاد دارم که
عاشقان سینمای ایران در جهان که بسیار زیاد هم هستند مشتاق حضور در جشنواره
هســتند و اگر برنامهریزی درست ،دقیق و هدفمندی از قبل داشته باشیم میتوانیم
این تحریمها را تبدیل به فرصت کرده و همچنان جشنواره فجر محلی برای شناخت
سینمایایرانومنطقهباشد.

گزارش «ایران» از سومین جشنواره آیینی «هلپرکه» در بانه

و کارشــناس مســائل کشــورهای جــاده
ابریشم نیز در نمایشگاه خواهد بود».
بــه گفتــه معــاون مدیــرکل شــرکت
صادرات و واردات ملی نشــر چین از
آنجایی که امسال هفتادمین سالگرد
تأســیس جمهوری خلق چین است
نمایندگان این کشور نشست «یادبود
دوران؛ داســتان چینیــان» را هم برپا
خواهنــد کرد که هــدف از آن نمایش
دادن پیشــرفت زندگی در جنبههای
مختلــف و تغییــرات حاصــل از
آن اســت .او حضــور در ایــن رویــداد
بینالمللی نشــر را آغازی برای خرید و
فروش کتاب میــان ایران و چین عنوان
کرده و گفت امیدوار اســت به بهانه این
رویداد ،روابط فرهنگی دو کشــور توسط
کتاب و کتابخوانی بیشتر شود ،ازهمین
رو عالقــه مندان شــاهد برپایی بیش از
 50برنامه فرهنگی از ســوی غرفه ملی
چین خواهند بود.
«ژائــو هییون» مدیــر کل دفتر تبلیغات
صــادرات و واردات کمیتــه مرکــزی
جمهــوری خلق چین هــم یکی دیگر از
حاضران دراین نشســت بود که حضور

متقابــل ایران و چین بهعنوان میهمان
ویــژه در نمایشــگاههای کتــاب هــر دو
کشــور را نشان مهمی از تبادل فرهنگی
خواند.
بــه گفتــه مدیــر کل دفتــر تبلیغــات
صــادرات و واردات کمیتــه مرکــزی
جمهوری خلق چین ،حجم کتابهای
چینی که در نمایشــگاه عرضه میشود
بیســابقه اســت و امیدواریــم بتوانیــم
تبادل فرهنگی بیشــتری داشته باشیم.
هر ســال در چین  ۵۰۰هزار عنوان کتاب
چاپ میشــود که شــامل حدود هشت
میلیــون جلد کتاب اســت .ما با بیش از
 ۱۹۰کشــور تبادل نشــر داریم و در ســال
بیــش از  ۳۰هــزار رایت را با کشــورهای
دیگر مبادله میکنیم».
او هم اظهار امیدواری کرد که نمایشگاه
کتاب تهران بهانهای شــود تا انتشارات
دو کشــور با یکدیگر آشنا شوند و به این
ترتیب فرهنگ دو کشور به هم نزدیک
شــود .قادرآشــنا ،قائم مقام نمایشــگاه
بینالمللــی کتــاب تهــران هــم حضور
کشــور چیــن را ســرآغاز برنامههــای
فرهنگی بین دو کشور دانست.

زهرا شایانفر
خبرنگار

شــانزدهمین دوره جشــنهای خانه تئاتر ،از هفتم تا پانزدهم اردیبهشــت ماه که هر
روز آن بهنام یکی از هنرمندان و اســتادان تئاتر ایران همچون عباس جوانمرد ،بهرام
بیضایی ،ژاله علو ،ایرج راد و ...نامگذاری شده است ،برگزار میشود.
روز گذشــته و در نشســت رســانهای ایــن دوره از هفتــه بزرگداشــت تئاتر کــه با حضور
محمودرضارحیمیبهعنواندبیرهفتهتئاتر،احسانحاجیپورمعاوناجراییجشن،
بهزاد مرتضوی مدیر روابط عمومی خانه تئاتر و رضا آقابابایی نماینده برنامهریزی و
فناوری اطالعات بانک گردشــگری برگزار شــد جزئیات جشــنهای صنوف مختلف
تئاتری اعالم شــد .محمودرضا رحیمی گفت :خانه تئاتر  ۱۵کانون دارد که بزودی سه
کانون دیگر هم به جمع آنها افزوده خواهد شد .امسال کانون کارگردانان برنامه جالبی
برایمعرفیکارگرداناندهه ۶۰بهباالدرتماشاخانهسپندوانتظامیبرگزارخواهدکرد.
وی ادامه داد :انجمن ماسک و گریم در هر روز به ارائه یک نوع گریم از کالسیک تا مدرن
میپردازد و انجمن نمایشگران خیابانی مثل هر سال روی تضادهای اجتماعی مانور
میدهد .نمایشگاه پوستر نیز به همت ابراهیم حقیقی برگزار خواهد شد که شامل۶۰
پوستراست.انجمنعکاساننیزسهورکشاپتخصصیبرگزارمیکندکهدرمجموع
 ۹ساعت خواهد بود .وی با معرفی بانک گردشگری بهعنوان حامی این جشن افزود:
در این دوره ۸گروه زنده رادیویی داریم که مقرشان در خانه تئاتر است و عالوه بر حضور
در فضای مجازی از کمک اینفلوئنســرها که خاستگاه بسیاری از آنها تئاتر بوده است،
استفاده میکنیم .بهگفته دبیر این دوره از جشنهای خانه تئاتر ،افتتاحیه این برنامه
با برپایی «تئاتر پیمایی» از سه نقطه شهر با نمادهای سمبلیک تئاتر به سمت خانه
هنرمندان همراه خواهد بود .اجرای  ۲نمایش بینالمللی جشــنواره در سالن عباس
جوانمرد و اجرای سه نمایش ایرانی هم در سالن انتظامی برگزار میشود .حدود۸۰۰
هنرمند شرکتکننده و  ۱۵۰برنامه مختلف را در این دوره از جشن برگزار خواهند کرد.
درادامهآقابابایینمایندهبانکگردشگردیبااشارهبهفعالیتهایفرهنگیاینبانک
بیان کرد :امیدواریم راهی را که ما در پیش گرفتیم توسط دیگر فعاالن اقتصادی هم
دنبالشودچونتئاترجاییاستکهبرآیندهمههنرهاوفرهنگوادبیاتکشوراستو
کمکبه اینحوزهمیتوانددررشدوتوسعهتئاترمثمرباشد.
احســان حاجیپور معــاون اجرایی جشــن به معرفی مکانهای اختصــاص یافته به
جشن پرداخته و گفت :این جشن در مجموعه خانه هنرمندان ،خانه تئاتر ،تئاتر شهر،
تماشاخانهسنگلج،تماشاخانهسپندوپردیستئاترخاورانبرگزارمیشودواختتامیه
جشنراهمپانزدهماردیبهشتدربرجمیالدبرگزارخواهیمکرد.بهگفتهویقدردانی
از۳۰هنرمندپیشکسوتباهمراهیمؤسسههنرمندانپیشکسوتوقدردانیانجمنها
و کانونهــای مختلف خانه تئاتــر از هنرمندان فعال و تأثیرگــذار از جمله برنامههای
این هفته اســت .نمایشهایی که در تماشاخانه سنگلج در طول این مدت به صحنه
میروندبهصورترایگانبهعمومعالقهمندانتئاترارائهخواهدشد.

