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 ëترویج موســیقی جزو شئون اسالمی و ایرانی نیست و
ما وظیفه ترویج را جزو شئون تلقی نمیکنیم اما جامعه
جــوان ما بــه موســیقی نیــاز دارد ،که ایــن نیــاز از طریق
گرایش عدهای به رشته هنر موسیقی برآورده میشود.
محمدحسینصفارهرندی-وزیراسبقفرهنگوارشاد
اسالمی  -شهریور87

 ëدولت بهعنوان حامی و ناظر به امور موســیقی کشــور
در ایــن ســالها کمترین بودجــه و امکانــات را به بخش
موســیقی اختصاص داده و متأسفانه سرمایهگذاری در بخشهای
عمرانی موســیقی همانند ســاخت ســالنهای مناســب موسیقی
همچنــان در بوتــه فراموشــی قــرار گرفتهاســت .طبیعی اســت که
بخــش خصوصی موســیقی از تــوان ســرمایهگذاری برای ســاخت
ســالن هــای موســیقی برخــوردار نیســت و این امــر بهعنــوان یک
زیرســاخت فرهنگی برعهــده دولت بوده و همین معضل ســبب
شــده است تا اهل موســیقی برای اجرای زنده آثار خود به ناچار به
سمت سالنهای غیرمتناسب با همه تبعات آن سوق داده شوند.
حمیدرضانوربخش(مدیرعاملخانهموسیقی) -خرداد88
 ëهنوز ســایه ســنگین آن هشــت ســال موحش وجــود دارد .امیــدوارم دولت
روحانی بتواند برای این معضل چاره درســتی بیندیشــد .برای یک کتاب من
که تجدید چاپ اســت به قدر دوبرابر خود کتاب اصالحی فرســتادند ،که باید
آن ایرادها را بخوانید و قاه قاه بخندید و بعد به ابعاد فاجعه آن هشــت ســال
بیشــتر پــی ببرید .بــرای خنده یک نمونه را میآورم« :دســت رد بر ســینهاش
زد »...اصالحی آمده که این را بردارید و به جای «سینه» چیز دیگری بگذارید.
خندهدار نیست؟
لیلیگلستان،مترجم-خبرگزاریایسنا-خرداد93
 ëیک ســری موانع صوری و غیرمســتقیم از سوی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی بر سر راه ما قرار میگیرد که باعث حضور کمرنگتر
ما میشود .مثالً وقتی برای مجوز کنسرت به وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی مراجعه میکنیم میگویند  20روز دیگر مراجعه کنید .در
حالی که زمان دولت اصالحات این مشــکالت برای دریافت مجوز
وجــود نداشــت .آن زمان فهرســتی از خوانندگان وجود داشــت که
برای برگزاری کنسرت اصالً نیازی به مجوز نداشتند.
حسامالدین سراج – خواننده  -اسفند – 88خبر آنالین

فرهنگ

مرادخانی :هنرمندان در انتخابات
حضور پررنگی خواهند داشت

معــاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت:
جامعه هنری و هنرمندان در دوازدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسالمی در روز 29
اردیبهشت همانند گذشته با حضور پررنگ خود اتفاقات
توگو با
مهمــی را رقم خواهند زد .علی مرادخانی در گف 
ایرنا اظهار کرد :جامعه هنری همیشه در همه رویدادها و
صحنههای سرنوشــت ساز کشــور ،از جمله در زمان انقالب اسالمی و در زمان
دفاع مقدس ،باالترین حضور را در صحنه داشته است .مرادخانی گفت :یک
فرض است که مردم خوب ما هر چقدر بیشتر و بهتر در این انتخابات شرکت
کنند تا حضور پررنگ آنها بتواند آینده روشنی را برای کشور رقم بزند.
ëëجشنوارهمجسمههاینمکینهبندانبینالمللیخواهدشد
در رویــدادی جداگانــه علــی مرادخانــی گفت :فســتیوال مجســمههای نمکی
نهبنــدان یــک رویــداد منحصــر بهفــرد ملی اســت که از ســال آینــده بــه رویدادی
بینالمللی بدل خواهد شــد .علی مرادخانی در دیدار صمیمانه با ســید علی اکبر
پرویزی استاندار خراسان جنوبی گفت :خوشبختانه اهالی و مردم بومی منطقه از
این رویداد بخوبی استقبال کردند و این اتفاق به استمرار این جشنواره کمک خواهد
کرد.او ادامه داد:حضور بومیها این جشــنواره را از شــکلی عاریهای و دولتی صرف
خارج خواهد کرد و این اتفاق منجر به رشد این جشنواره خواهد شد.

نوا

اعتراض «ناظری» نتیجه داد ،تبریز
صاحب سالن موسیقی میشود

تورکنسرت«ناگفته»بااجرادرتبریزتوانستزمینهساختننخستینسالنموسیقی
در این شهر را فراهم کند .کنسرت «ناگفته» در تاالر چیچک میزبان جمعیتی بالغ
بــر  ٦٠٠٠نفــر بود امــا کیفیت پایین ســالن ،اعتراض شــهرام و حافظ ناظــری را در
پی داشــت .ناظریها با انتقاد صریح از کیفیت ســالن در تبریز خواســتار رســیدگی
مسئوالن شدند .استاد شهرام ناظری در این باره گفت :سالن چیچک سالن خوبی
است اما استانداردهای اجرای موسیقی را ندارد و آکوستیک نیست .موسیقی ملی
مــا نیــاز به ســالنهای مجهز در تمام کشــور دارد .امیدوارم مســئوالن این اشــتیاق
مردم را ببینند و در آیندهای نزدیک برای ساخت سالنهای بهتر اقدام کنند .انتقاد
ناظریها ،شــهردار منطقه  ٩تبریز حمید شــاهوردی را بر آن داشت تا بعد از پایان
آخرین شب اجرا ،در کنار مردم ،ساخت نخستین سالن مجهز موسیقی تبریز را به
ناظریها وعده بدهد و زمان عملی شدن این امر را شهریور سالجاری اعالم کند.

روی
خط خبر

شادیانههای آذری در راه تاالر وحدت

گــروه موســیقی«دالغا» بــه سرپرســتی عاشــیق چنگیز
مهدیپــور بخشــی از رپرتــوار موســیقی آذربایجــان را
 4اردیبهشت در تاالر وحدت روی صحنه خواهد برد.

بستری شدن عثمان محمدپرست در بیمارستان

عثمان محمدپرست ملقب به عثمان خوافی؛ خواننده و دوتارنواز
برجسته موسیقی خراسان در بیمارستان بستری شد.

اجرای محمدرضا گلزار در اهواز

محمدرضا گلزار در ادامه تور کنسرتهایش به جنوب ایران سفر خواهد کرد و
چهارم اردیبهشــت به همراه اعضای گروهش میهمان مردم اهواز است و در
سالن سینما هالل این شهر روی صحنه میرود.

اسطورههای البرز به روایت آبرنگهای احمد وکیلی در
گالری ایوان

نمایشــگاه نقاشــیهای احمــد وکیلی بــا نــام «رودررو با طبیعت»
اول اردیبهشــت ماه در گالری ایوان افتتاح شــد .نمایشگاه «رودررو
با طبیعت» تا  15اردیبهشــت ماه در گالــری ایوان به آدرس الهیه،
خیابــان مهدیــه ،خیابــان جبهــه ،کوچه لســانی ،بنبســت حمید،
شماره  ۱برقرار است و عالقهمندان میتوانند هر روز بجز شنبهها از
ساعت  16تا  20از این آثار دیدن کنند.

فرهنگ و هنر
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مدیران خانه سینما ،تئاتر و موسیقی بهعنوان هیأت مدیره صندوق هنر منصوب شدند

سکان هدایت «صندوق هنر» در دست مدیران اصناف
شکوه مقیمی

در روزهای پایانی اسفندماه  ،95سیدرضا
صالحــی امیــری ،وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اســامی در حکمــی «سیدحســـین
ســیدزاده» را بهعنــوان مدیرعامل جدید
صنــدوق اعتباری هنر منصوب کــرد و در
نشســتی بــا مدیرعامــل و هیــأت مدیــره
جدیــد صنــدوق ،در روز  23فروردین ماه
بــر ضــرورت شفافســازی و ضابطهمند
امور این صندوق تأکید کرد تا همه
بــودن ِ
در جریان مجموعه اقدامات و فعالیتها
قرارگیرند.
وزیــر فرهنــگ بــا اشــاره بــه ضــرورت
حساسیت نسبت به دقت در انجام امور،
وظایــف صنــدوق اعتبــاری هنــر را کمک
بــه اصحــاب فرهنــگ و هنــر دانســته و از
صندوقاعتباریهنربهعنوانحلقهوصل
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و جامعه
هنــری و فرهنگی نام برد .صالحی امیری
به کمکهــای وزارتخانههــای محدود به
صنــدوق اعتباری هنر نقــد وارد کرد و این
کار را وظیفه تمامی وزارتخانهها و نهادها
دانست .عصر جمعه ،اول اردیبهشتماه
در نخســتین روز سی و پنجمین جشنواره
جهانیفیلمفجر،صالحیامیریباحضور
در پردیــس ســینمایی چارســو و بازدید از
نمایشــگاه عکس عباس کیارستمی طی
ش هنرمندانی
ســخنانی با اشــاره به افزای 
که بیمه تکمیلی شدهاند ،گفت :صندوق
هنــر را کــه تنها مرجــع رســیدگی به بیمه
هنرمنــدان و روزنامهنــگاران اســت بــه
خــود اصنــاف ،خانههــای تئاتــر و ســینما
واگذار کردیــم و مدیران این خانهها هفته
گذشــته بهعنــوان اعضــای هیــأت مدیره
صنــدوق هنرمندان معرفی شــدند و این
صنــدوق از این پس به وســیله هنرمندان
اداره میشــود .وی همچنیــن از پرداخت

بدهی 40میلیارد تومانی وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی به بیمه تأمین اجتماعی،
با همــت ســازمان برنامــه و بودجــه خبر
داد .در پی این ســخنان ،صبح شنبه ،دوم
اردیبهشــتماه ،روابــط عمومــی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اعالم کــرد که
صالحــی امیــری در احکامــی جداگانــه
منوچهــر شاهســواری مدیرعامــل خانــه
سینما،اصغرهمتمدیرعاملخانهتئاتر
و حمیدرضــا نوربخــش مدیرعامل خانه
موسیقی را بهعنوان اعضای هیأت مدیره
صندوق هنــر منصوب کرد؛ در بخشــی از
این احکام آمده است:
«نظر به تواناییها و تجارب ارزشمند
جنابعالــی و باتوجــه بــه مصوبــه مــورخ
 17اســفند مــاه 95هیأت امنــای صندوق
اعتبــاری هنــر ،بــه موجــب ایــن حکــم
بهعنــوان «عضو هیأت مدیــره صندوق»
منصــوب میشــوید .امیــد مــیرود بــا
اسـتعانتازخداوندمتعـالوبهرهگیریاز
همکاری فعاالن ،مدیران و صاحبنظران
عرصههای فرهنگ ،هنر ،رسانه و اقتصاد
در اجـرای وظایف محوله و تحقـق اهداف
صندوق موفـق و مؤید باشید ».همچنین
در حکمی جداگانه از ســوی وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی محســن بهرامی ارض
اقــدس نیــز بهعنــوان عضو دیگــر هیأت
مدیره صندوق هنر منصوب شد.
زندگــی هنرمنــدان در طــول تاریــخ
بــا عــدم امنیــت شــغلی و روانــی همراه
بوده اســت و نبــود مزایا بــرای افــرادی با
شــغلهایی چارچوبدار و دولتی ،دامن
بســیاری از هنرمنــدان و فرهیختــگان
را گرفتــه اســت .رشــد روزافــزون مراکــز
آموزشی و فرهنگی و عالقه مندان عرصه
فرهنگ،هنرورسانهوهمچنینتعطیلی
طرحهــای فرهنگی و هنری یا نشــریات و

منوچهرشاهسواری

حمیدرضانوربخش

اصغر همت

مهمترین اتفاق برای نهادهای صنفی

یادداشت

فعالیــت اصنــاف در حــوزه رفاهــی و بیمــهای یکــی از مهمتریــن دســتاوردهای
ســالهای اخیــر در حــوزه فرهنــگ و هنر اســت که از ســوی دکتــر صالحیامیری
طراحی شــد و مدیران خانه موســیقی ،ســینما و تئاتر در مقام اعضای این هیأت
حضور خواهند داشــت .این امر مهمترین اتفاق برای نهادهای صنفی اســت که
باید به آن توجه بســیاری داشــت و البته باید گفت مسئولیت اعضا و فضای مورد
منوچهر شهسواری
مدیرعامل خانه سینما نیاز نیز دراین باره بسیار سنگینتر خواهد شد؛ اما امیدوارم با برنامهریزی درست و
امکانات الزم بتوانیم این وظیفه مهم را به سرانجام برسانیم .ناگفته نماند در این
امر رضایت همه اعضا نیز باید درنظر گرفته شود و همه آنها بر این کار متمرکز باشند؛ در واقع رضایت
مخاطبــان و اعضــا ،توجه به رفع نیاز آنها اســت و البته وظیفه بزرگ ما در مقابــل آن احراز صالحیت و
هویت است که نیازمند دقت و توجه بسیاری است.

برجســته شــدن عــدم امنیــت شــغلی و
حمایت از این قشر ،مسئوالن وقت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی را به فکر انداخت
تا در اندیشــه تأســیس نهاد مشــخصی و
دارای شخصیتی مستقل جهت حمایت
مستمرازهنرمندان،نویسندگانوروزنامه
نگارانباشند؛مسألهایکهبااجراییشدن
بیمــه تأمین اجتماعــی ،بیمه تکمیلی و
برخورداریازتسهیالتمالیمیتوانست

تــا حــدی بــه رفــع دغدغههــای موجــود
بینجامــد .ایــن صنــدوق با افــق حمایت
از اصحــاب فرهنــگ ،هنر و رســانه ،بنا به
پیشــنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
دومین دوره اصالحات براســاس تکلیف
برنامه سوم توسعه و در راستای سیاست
انتقــال بخشــی از تصدیهــای دولتــی با
تصویــب هیأت وزیــران در جلســه مورخ
 1382/ 5/12تشــکیل شــد و فعالیــت

خــود را رســماً در فروردین مــاه  1383در
ســاختمانی متعلق به مؤسســه فرهنگ
و توســعه واقــع در خیابــان آرژانتین آغاز
کرد .در نخستین سال فعالیت 756 ،نفر
از اهالــی فرهنــگ ،هنر و رســانه کشــور به
عضویتاینصندوقدرآمدند.
اهداف اصلی تأســیس ایــن صندوق
در راســتای ســاماندهی و یکپارچگــی در
حمایــت از جامعه نویســندگان ،روزنامه

نگاران و هنرمندان و تبدیل حمایتهای
مقطعــی متکی بــر منابع مالــی مردمی
و غیــر دولتــی ،حمایــت از خالقیتهــا
و نوآوریهــا در حــوزه فرهنــگ و هنــر و
شناســایی ،جــذب و هدایت اســتعدادها
در حــوزه فرهنــگ و هنر ،جذب ســرمایه
گذاریهــا و تأمیــن منابــع مالــی جدیــد
بــرای توســعه فعالیتهــا در ایــن حــوزه
و توســعه مرحلــهای کمیــت و کیفیــت
حمایتهــا منطبــق بــا اولویتبنــدی
اعضــا و نیازها و افزایــش تدریجی تعداد
افــراد تحــت پوشــش تعریــف شــده
اســت .اولویــت حمایتهــای صنــدوق
از اعضــای حمایتهــای توســعهای،
بیمهای و معیشــتی و تأمین آتیه اســت.
حمایتهایــی همچــون ایجــاد شــرایط
مساعد برای اعطای تســهیالت اعتباری
و وام بانکــی جهــت خلق آثــار فرهنگی،
هنری ،سینمایی و مطبوعاتی و مشارکت
در تولید آثار فرهنگی ،هنری ،سینمایی و
مطبوعاتی بــا آنها ،بیمه تأمین اجتماعی،
نقــص عضــو و از کارافتادگــی و کمکهای
مالــی اضطــراری بهصــورت بالعــوض که
میتوانــد امیــد و خالقیــت را در هنرمندان
زنــده نگاه دارد .پیــش از اعالم حکم جدید
وزارت فرهنــگ درمــورد انتصــاب هیــأت
مدیــره جدید ،اعضای تشــکیل دهنده این
هیأتتنهاازمیانچهرههایدولتیانتخاب
میشدند و هنرمندان در امور اصلی و مهم
این صندوق نقش بســزایی نداشــتند .حاال
بــا انتصــاب مدیرعامــل خانههــای تئاتــر،
ســینما و موســیقی ایران ،باید امید داشت
که بــا توجه بــه تجربه زیســت و آگاهی این
ســه نفر از دغدغهها و مصائــب اهالی هنر
و فرهنــگ ،صنــدوق هنر بتواند به شــکلی
بهتــر و یکپارچهتر به امور مالی و همچنین
معنویهنرمندانرسیدگیکند.

گزارش «ایران» از روز نخست جشنواره جهانی فیلم فجر

<چارسو> ،میزبان آثار سینمایی آن سوی آبها

صالحی امیری :در پرونده کیارستمی حقی از کسی ضایع نخواهد شد
نرگس عاشوری

در خیابانهــای منتهی به تقاطع ولیعصر و حافظ
بیلبــورد یکــی از عکسهای عبــاس کیارســتمی از
مجموعه «برف» دیده میشود .خیابانهای شلوغ
مرکز شهر حال و هوای فرهنگی پیدا کرده و شلوغی
این روزها جنس دیگری است و از شور برگزاری یک
رویداد فرهنگی حکایت دارد .پوســتر بزرگ نصب
در ورودی پردیس چارسو ،به عابرانی
شده بر جلوی ِ
که بــا هدفهای دیگر به این منطقــه آمدهاند خبر
میدهــد کــه از اول اردیبهشــت ماه این ســاختمان
عظیم ســه تکه ،پذیــرای جشــنوارهای بینالمللی
اســت و عــاوه بــر چهرههــای آشــنایی چــون رضا
کیانیان ،رخشان بنیاعتماد ،بهمن فرمانآرا ،نگار
جواهریان ،رضا میرکریمــی و ....که طی یکی دو روز
گذشه شاید در راهروهای این ساختمان دید ه شده
باشند ،چهرههای سینمایی بینالمللی هم هستند
که اگر چه ستاره نیستند و برای آنها ناآشنا ،اما برای
ساکنانطبقههفتماینساختمانآشناهستند.
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر ،محــل اصلــی
برگــزاری ســی و پنجمیــن دورهاش را همچــون
ســال گذشــته به پردیس چارسو آورده اســت و این
ساختمانتاروزهشتماردیبهشتماهمیزباناهالی
رســانه و سینما است .این دوره از جشنواره در حالی
روز جمعه رسماً کار خود را آغاز کرد که اهالی رسانه
یک روز زودتر به پیشــواز این رویداد رفتند و شامگاه
روز پنجشنبه بدون برگزاری افتتاحیههای معمول،
با ســخنرانی کوتاه دبیر جشــنواره پیــش از نمایش
فیلم «معلم» از جمهوری چک آغاز شد.
ی در حضور تعدادی از نمایندگان
رضا میرکریم 
رســانهها در ســالن شــماره یــک پردیــس چارســو
گفت :پارســال خیلی ما را میترســاندند که چارسو
را ُپــر نمیکنیــد ،ولــی در عمل نشــان داده شــد که
جشنواره فقط فیلم نشــان دادن نیست ،بلکه یک
آیین اســت که اگر آدابش اجرا شود و برای کسی که
میآید تشخص ایجاد شود ،همراه خواهد بود .او در
ادامه با ارائه توضیحاتی درباره بزرگذاشــت عباس
کیارستمیازنمایشفیلمیکهبهسفارشجشنواره
توسط عزیز ساعتچی ساخته شده خبر داد.
ëëپرستویی:بهدنبالخودممیگردم
برنامــه نمایــش فیلمها روز جمعــه با نمایش
 20فیلــم در  4ســالن نمایــش پردیــس چارســو
پیگیری شــد .فیلمهای «فراری» ســاخته علیرضا
داوودنــژاد« ،بــرگ جان»ســاخته ابراهیم مختاری
از ســینمای ایــران در ایــن روز بــه نمایــش در آمــد.
ابراهیــم مختــاری در زمــان اکران «بــرگ جان» که
با اســتقبال خوب مخاطبــان همراه بــود اعالم کرد
کــه این فیلــم را بر اســاس اتفاقی که  25ســال قبل
برای او رخ داده ســاخته اســت .اما از اکرانهای ویژه
ایــن روز در ســینماهای مردمی میتوان به نمایش

«خانه کاغذی» مهدی صباغزاده در سینما فرهنگ
اشاره کرد که با حضور عوامل فیلم برگزار شد .پرویز
پرستوییازبازیگراناینفیلمدراینمراسمازدالیل
نامعلومغیبتاینفیلمدربخشملیسخنگفت
و دربــاره حضــورش در این فیلم هــم توضیح داد:
همیشه سعی کردم به دنبال موضوعات تأثیرگذار
باشــم که در ابتدا برای خودم جذاب باشــد .چرا که
در هــر کاری بهدنبال خودم میگردم .همچنین در
این روز استقبال مخاطبان باعث شد که فیلمهای
«دختــر ناشــناس» بــه کارگردانــی لــوک و ژان پیــر
داردن از فرانســه و «مخوف» به کارگردانی کیوشــی
کوروساوا از ژاپن به سانس فوقالعاده کشیده شود و
در پردیس چارســو دو سانس فوقالعاده به این دو
فیلم اختصاص داده شود.
ëëسهرازبزرگکیانیان
کارگاههــای آموزشــی دارالفنــون کــه طبــق
برنامهریــزی دو روز پیــش از آغــاز جشــنواره و از
چهارشــنبه  30فروردین ماه فعالیتش را در ســالن
چهار پردیس سینمایی چارسو آغاز کرد روز جمعه
با حضور بهمــن فرمان آرا ،کارگــردان و تهیهکننده
سینمای ایران پیگیری شد .در بخشی از این نشست
فرمــان آرا در پاســخ به ســؤال یکــی از هنرجویان با
اشــاره به اینکه نمیتواند مانند کیارستمی کار کند،
عنوان کــرد :یک روز میخواســت ســر فیلم «خانه
دوست کجاســت» برود؛ دیدم ســاک نسبتاً بزرگی
در دســت دارد ،از او پرســیدم ایــن چیســت؟ گفت:
پول .پرســیدم برای چی؟ گفــت چون بازیگران من
مثل کارگران میمانند اگر عصر بهشان پول ندهی،
ممکن اســت که فردا ســر کار نیایند .به او گفتم اگر
قرار باشــد من هــم اینطــوری فیلم بســازم حتماً
ســکته خواهم کــرد .او هم در جوابم گفــت اگر من
هم مثل تو با برنامهریزی و عین به عین فیلمنامه
پیش بروم سکته خواهم کرد .این نخستین بار است
کهفرمانآراکارگاهیرابرایهنرجویانسینمابرگزار
میکنــد .در ایــن روز دومین کارگاه آموزشــی بخش
دارالفنون به موضوع «بازیگری» اختصاص داشت
و رضا کیانیــان به تعبیر خودش این ســه راز بزرگ
سینما را بهعنوان چکیده همه کشفیاتش تا به امروز
دراختیازهنرجویانقرارداد:بلدباشید،روایتکنید.
بازیگوش باشید و مثل یک شعبدهباز حیرت ایجاد
کنید.
ëëبازارداغبازدیدمدیرانفرهنگی
روز جمعــه بــازار بازدیــد مدیــران فرهنگــی و
سینمایی هم از جشــنواره داغ بود .عالوه بر محمد
مهدی حیدریان رئیس ســازمان سینمایی که برای
حضور درآیین گشایش بخش «زیتونهای زخمی»
در جشــنواره جهانی حاضر شد ،سید رضا صالحی
امیــری وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز از کاخ
جشــنواره جهانی فجر در پردیس سینمایی چارسو

ضرورت تعریف یک استراتژی مشخص

ســالهایی که بخــش بینالملل جشــنواره فیلم
فجــر همزمــان بــا بخــش ملــی و داخلــی برگزار
میشــد همواره این ســؤال مطرح بــود که کجای
اینجشنوارهمالکهاییکجشنوارهبینالمللی
را دارد کــه ما عنــوان جشــنواره بینالمللی فیلم
احمد طالبینژاد
نویسنده و منتقد سینما فجــر را بر آن قرار دادهایم .جشــنواره بینالمللی
مالکها و معیارهایی دارند و اصول و قواعدی در
آن رعایت میشود که هیچکدام در جشنواره بینالمللی فیلم فجر رعایت
نمیشد؛ازجملهممیزیفیلمهاکهکشوربرگزارکنندهرامتعهدمیکندکه
بر اســاس شرایط فرهنگی حق ندارند بیش از سه دقیقه سانسور را اعمال
کنند در حالی که در یک دوره از جشنواره فیلم فجر حدود  60دقیقه از یک
فیلم حذف شــده بود یا اینکه یک جشنواره بینالمللی باید میهمانهای
بینالمللی درجه یک هم داشته باشد که با توجه به شرایط کشورمان کمتر
شاهد حضور چهرههای سرشناس در این رویداد بودهایم؛ بنابراین اطالق
عنــوان بینالمللــی برای چنین جشــنوارهای فقط یک شــعار بــود .پس از
تفکیک بخش ملی از بینالملل ،سه دوره است که این جشنواره به صورت
مســتقل برگزار میشود .ســال اول که نفهمیدیم کی برگزار شد و کی تمام
شد و اصالً واکنشی نداشت اما از سال گذشته که رضا میرکریمی دبیری این
جشنواره را عهده دار شد به نسبت نوپایی استقاللش ،جشنواره خوبی شده
اســت هــم در دعوت میهمانان ،هم نمایش فیلمها و هــم برگزاری ورک
شاپهای آبرومندانه؛ گرچه هنوز تا رسیدن به جشنواره بینالمللی خیلی
فاصله دارد .واقعیت این اســت که دو سوم تولیدات سینمای جهان حتی
فیلمهای فرهنگی به لحاظ معیارهای فرهنگی امکان نمایش در ایران را
ندارندمگراینکهممیزیشوندکهاینبرخالفاصولوقواعدجشنوارههای
بینالمللی است .بنابراین این توقع که جشنواره فیلم فجر همتراز با ونیز و
برلین و لوکارنو یا حتی جشنوارههای آسیایی مثل پوسان کره جنوبی شود
بازدیــد کرد .در جشــنوارهای که به نــام و یاد عباس
کیارستمی گره خورده است یکی از مطالبات اهالی
رســانه پیگیری پرونده پزشــکی عباس کیارســتمی
بــود کــه صالحــی امیــری اطمینــان داد کــه در این
پرونده حق کســی ضایع نخواهد شد .او گفت :وزیر
بهداشــت نســبت به ایــن پرونده شــخصاً پیگیری
میکند و حساسیتهای الزم را دارد و میتوانیم به
مردم قول بدهیم که در این خصوص حقی تضییع
نخواهــد شــد .مــن از وزیر بهداشــت میخواهم که
گزارش رســمی را به ملت بدهد و در چند روز آینده
قطعاً این درخواســت را رسماً انجام خواهم داد .او
افزود اگر چه مرجع رســمی رسیدگی به این پرونده

توقعنامعقولیاست.مسألهباتصمیمقاطعمدیرجشنوارهیاوزارتارشاد
برای نمایش برخی از فیلمها هم حل نمیشــود .مشکل اینجاست که در
عرصه فرهنگ صد مدعی داریم و هر کســی به خودش اجازه میدهد که
در امور فرهنگی دخالتی بکند و هر نهادی هم نوع ممیزیاش فرق میکند
نمونهاش شــرایطی اســت کــه اهالی موســیقی در چند ســال اخیر تجربه
کردهاند .با چنین شــرایطی ،شــکل و شمایلی که جشــنواره از دوره گذشته
پیدا کرده قابل قبول استمنتهی باید استراتژی مشخصتری داشته باشد.
باید مشخص شود که بهعنوان مثال آیا میخواهیم جشنواره بینالمللی
کشــورهای اســامی را برگزار کنیم یا اینکه قرار است یک جشنواره آسیایی
داشــته باشــیم .طبعاً نمیشــود جشــنواره بینالمللی برگزار کنیم و همه
فیلمهای امریکایی و اروپایی را به نمایش بگذاریم .قبل از انقالب جشنواره
بینالمللی فیلم تهران موقعیت خوبی پیدا کرده بود و فیلمسازان بزرگی
مثل آنتونیونی بهعنوان میهمان و داور حضور یافتند و فیلمهایشــان هم
همزمان با جشــنوارههای درجــه یک در ایران به نمایــش در میآمد .االن
کشــورهایی مثــل امارات با بریــز و بپاشهای آنچنانــی چنین موقعیتی را
به دســت آوردهاند؛ جشنوارهشــان هم ســتاره دارد و هم فیلمهای مطرح
دنیــا در آن بــه نمایش در میآید .با وجود این و با توجه به شــرایط موجود
ما هم میتوانیم جشنواره قابل قبولی داشته باشیم به شرط آنکه برایش
استراتژی خوبی تعریف شده باشد و منفعالنه برگزار نشود .مشخص کنیم
که میخواهیم چه جشــنوارهای را برگزار کنیم و اولویتها و مالکهای آن
را به همه کشــورهای دنیا معرفی کنیم .االن من که در ایران هســتم دقیقاً
نمیدانم چه جشــنوارهای داریم چون به روشنی مشخص نشده است .با
چنین شــرایطی تماشــاگر یک یا دو ســال برای حال و هوا عوض کردن به
جشنواره میآید اما وقتی دست جشنواره را خالی از فیلم و فیلمساز خوب
ببیند دیگر اصراری ندارد که به فاصله دو ماه از جشنواره فیلم فجر ،بخش
بینالملل آن را هم ببیند.

شخص وزیر بهداشت است اما بهعنوان وزیر ارشاد
این قول را به اصحاب رســانه و مطبوعات میدهد
که حتماً توسط مراجع رسمی پیگیری این موضوع
ادامه خواهد داشت.
ëëدومینروزجشنوارهاردیبهشتیبایادکیارستمی
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر روز شــنبه دوم
اردیبهشــت مــاه در دومیــن روز کاری خــود میزبان
بیش از بیســت و پنج فیلم برگزیده در چارسو بود.
در این روز از ســینمای ایران برای نخستین بار فیلم
«پایــان رویاهــا» بــه کارگردانــی محمدعلی طالبی
بــه نمایــش درآمــد .در بخــش دارالفنون رخشــان
بنیاعتماد برای هنرجویان کارگاه کارگردانی برگزار

کــرد .پروانــه مافی نماینــده مردم تهران و حســین
توکلی،مشاورعالیسازمانسنجشوآموزشکشور
از جمله چهرههای غیرسینمایی بودند که روز شنبه
از کاخ جشــنواره دیدن کردنــد .در این روز همچنین
نخستین بخش از بزرگداشت عباس کیارستمی با
حضورمیهمانانشاخصجهانسینماازکشورهای
مختلف از جمله ویکتور اریسه فیلمساز اسپانیایی،
فردریکتورفردریکسونکارگردانازایسلند،سمیح
کاپــان اوغلــو کارگــردان از ترکیــه ،گاتفری چشــایر
منتقد از امریکا در سالن شماره  ۱چارسو برگزار شد.
در ابتدای این برنامه آخرین ســاخته کیارســتمی با
عنوان «مرا به خانه ببر» به نمایش در آمد.

