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وزیر ارشاد در نشست رسانهای نمایشگاه مطبوعات:

فضای فرهنگ و هنر نباید درگیر حاشیه ها شود

فرهنگ

زهرا موسوی

بالتکلیفی<کاشی ماندگار>
ایرج بسطامی

روی
بهنــام تشــکر بــه تازگــی در
خبر
خط
نقــش بازجــوی عالــی رتبه
ســاواک و یک مأمور امنیتی
جلــوی دوربیــن فیلمبرداری ســریال «رنــج پنهان»
رفته اســت .تصویربرداری این ســریال که از مهرماه
آغازشــده همچنان ادامه داد« .رنج پنهان» ســریال
بیســت قســمتی اســت که به تهیه کنندگــی رضــا جــودی و کارگردانی بیژن
میرباقری در دهه فجر آماده پخش میشود.

نوزدهمین چاپ «ترالن»

رمــان «تــرالن» نوشــته فریبــا وفــی بعــد از دریافت جایــزه ادبی
لیتپروم ،برای نوزدهمین نوبت از ســوی نشــر مرکز تجدید چاپ
شد .این رمان در سالجاری در میان  ۱۰اثر از نویسندگان آسیایی
و آفریقایی که در ســال  ۲۰۱۷به زبان آلمانی ترجمه شــده بودند،
به انتخاب مخاطبان بهعنوان برترین اثر معرفی و در نمایشــگاه
کتاب فرانکفورت جایزه خود را دریافت کرد.

رونمایی پوستر مستند «غریبان»

پوســتر مســتند «غریبان» بــا طراحــی روژان ایرجی
رونمایــی شــد و ایــن اثــر بــه مناســبت اربعیــن از
تلویزیــون پخــش میشــود«.غریبان» مســتندی
آرشــیوی به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی اســت
که توســط کامران جاهدی در مــدت زمان هفت ماه
تدوین شــده اســت .این مســتند به مناسبت اربعین
از شــبکههای یک ،سه ،مستند و برون مرزی روی آنتن میرود.در «غریبان»
فلسفه و تاریخ اربعین روایت میشود.

ترجمه انگلیسی رمان پاموک

اعتراض ترامپ به یک نمایش!

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده امریکا
در واکنــش به نمایش تک نفــره مایکل مور با عنوان
«مضمون تســلیم من» که اثری سیاســی و منتقدانه
نســبت بــه عملکــرد و تصمیــم گیریهــای ترامــپ
بــود ،در توئیتــر خــود مطلبی را منتشــر کــرد .این در
حالی اســت که نمایــش «مضمون تســلیم من» به
کارگردانــی مایــکل مور در  ۲۲ماه اکتبر ( ۳۰مهــر) در تئاتر برادوی به اجرای
خود پایان داده است و بیان عبارت «باید تعطیل شود» معنایی ندارد.

و بــا توجه بــه صحبتهــای معــاون اول رئیس
توگــوی اهالی رســانه
جمهــوری مباحــث و گف 
پیرامون الیحه میتواند به کمک دولت بیاید.

صالحــی ادامــه داد :رویکــرد نظــام رســانه
همــان رویکرد دولت اســت .امیدواریم با ایجاد
ســازمانهایی کــه مربوط به خود صنف اســت،

کمانچه صاحب <خانه> میشود

ارکستر بزرگ موسیقی لرستان با محوریت نواهای قوم لُر تأسیس خواهد شد

ندا سیجانی

ارکســتربزرگ موســیقی لرســتان وخانه کمانچه
درخــرم آبــاد تأســیس میشــود .خبــری کــه
ازروزهای خوب موســیقی نواحــی نوید میدهد.
کمترازدوماه پیش بود کــه خانهای برای«تنبور»
بــه همت اســتاد علــی اکبرمــرادی درکرمانشــاه
افتتــاح شــد؛ خانــهای بــرای میــراث برجــای
مانــده ازموســیقی گذشــتگان ،آنــان کــه روایتگر
نغمههــای موســیقی اقــوام ونواحی هســتند وتا
به امروزعرصــهای برای ارائــه و حفظ فرهنگ و
هنرخود به آیندگان نداشــتند.حال امروزدومین
مکتبخانــه موســیقی بــرای ســازکمانچه برپــا
میشــود؛ درآنجــا کــه قراراســت نوای دلنشــین
کمانچه نــوازان ،صدای موســیقی اقلیمی ایران
برای جهانیان باشد واما درکناراین مکتب خانه،
ارکستربزرگ موسیقی لرستان نیزبزودی تشکیل
خواهد شد ،ارکستری متشکل ازسازهای ایرانی با
محوریت موسیقی لرستان.
اســتادعلی اکبرشــکارچی نوازنــده برجســته
سازکمانچه میگوید :استان لرستان این ظرفیت
و اســتحقاق را دارد کــه بهعنــوان خانــه کمانچه
انتخاب شــود .درواقع این پتانســیل ازسال های
خیلی دوربه نســبت اقوام مختلــف این منطقه
وگستردگی وفعالیت ســازکمانچه دراین استان
فراهم بوده است.
او افــزود :طــرح احــداث خانــه کمانچــه
ازمدتها قبل ازسوی حجتاالسالم حمیدرضا
حنان مدیــرکل محترم فرهنگ وارشاداســامی
اســتان لرســتان ،فریــد رحمتــی معــاون هنــری

ایشــان وهمــکاری امین عباســیان مدیر انجمن
موســیقی اســتان شــکل گرفتــه اســت منتهــی
بهدلیل نبود بودجه ومهیا نبودن فضا ،طرح این
موضوع مســکوت مانــد تا آنکه با خبر شــدیم با
رایزنی آقای غالمرضا سلیمانی مدیرکل میراث
فرهنگی لرســتان بودجه و فضایی برای ساخت
این مرکزاختصاص داده شده است.
ایــن نوازنــده پیشکســوت تصریــح کــرد:
بــه عقیــده مــن مکتبخانــه کمانچــه میتواند
موزهای برای به نمایش درآوردن سازکمانچه
باشــد و دیگــر اینکه موســیقی اقــوام مختلفی
کــه با ســازکمانچه ســروکار دارنــد در این خانه
مطــرح و اجــرا می شــود .همچنیــن ارتباطات
فرهنگــی ،اجتماعــی یــا سیاســی ایــران بــا
کشــورهای همجوارو دیگر کشورهایی کهسازی
هم خانــواده بــا کمانچــه دارنــد میتوانــد بــه
تشــکل و داد وســتدهای فرهنگی و داد و ســتد
بیان اندیشه ،فکر ،ذوق وسلیقه اقوام مختلف
در سراســر جهــان بینجامد .نکتــه دیگرجذب
توریســت بــه ایران اســت که خانــه کمانچه در
این باره تأثیر بسزایی خواهد داشت.
شــکارچی درادامــه افــزود :نوازنــدگان
موسیقی لرستان هم دربخش موسیقی سنتی
و هم دربخش موســیقی محلی به بلوغ باالیی
از نوازندگــی دســت یافتهانــد امــا بــه هرحــال
الزامی اســت که تمامی اســتادان سراسر ایران
یا خارج ازایــران دراین مکتبخانــه حضور پیدا
کننــد وبــا برگــزاری مســتر کالس هایــی ،ســاز
کمانچــه را بهصــورت دورهای بــه هنرجویــان

آمــوزش بدهنــد تــا ازتوانمندیهــای کمانچه
نوازان ایران خارج ازلرستان بهرهمند شویم.
او در مورد شکلگیری ارکستر بزرگ موسیقی
لرستان اظهار کرد :پیروصحبتی که سال گذشته
با حجتاالســام حنان انجام گرفــت قراربراین
شد ارکستری با سازهای ایرانی دراستان لرستان
تشکیل شــود.درموازات این ارکسترعالوه برارائه
موسیقیهای محلی لرستان که طی این سالها
حضورجــدی درعرصــه هنرداشــته موســیقی
دســتگاهی چون تار ،ســه تار ،نی و ...نیز به مانند
دهههــای خیلی قبل اجرا میشــود؛ درواقع این
ارکســتر موســیقی ایرانی را درکنارســازکمانچه با
رویکــرد ارائــه موســیقی محلی لرســتان عرضه

خواهد کرد.خوشبختانه این طرح حجتاالسالم
دکترحنان مورد اســتقبال قرارگرفت وبه گمانم
مجوزارکســتربزرگ لرســتان وخانــه کمانچــه
بزودی صادرمی شود.هر دوی این اتفاقات برای
موسیقی ایران و بویژه موسیقی لرستان خجسته
و مبارک است.
شــکارچی گفت :این ارکسترمی تواند بستری
بــرای نوازنــدگان موســیقی وکمانچــه نــوازان
حرفــهای ایــن ســاز باشــد تــا عــاوه بر تشــکل و
ســازماندهی به لحاظ اقتصادی دورنمایی برای
آنهــا تعریــف شــود.درواقع ایــن کارامیــدواری و
شــوقی برای ادامه کار این نوازندگان اســت واگر
میسرنشــود بــه پژمــرده شــدن ذوق و ســلیقه و

استعداد در جامعه خواهد انجامید.
این نوازنده برجســته سازکمانچه درخصوص
اثرگــذاری تشــکیل ارکســتر و معرفــی موســیقی
لرســتان گفت :موســیقی منطقه لرســتان تنها از
طریق یک ســاز انجام میشــود به مانند کارهایی
که مــن یا دیگران برای ســازهای ایرانی با ترکیب
کمانچــه تنظیم کردهایــم؛ درواقع این بخشــی از
کاری است که درمنطقه انجام میشود این نشان
میدهد ما میتوانیم به توسعه وخلق ملودیها
وارکستراســیونهای جدید بیندیشیم به شیوهای
که این موسیقی به شکل گسترده ترتبدیل شود و
مخاطب بیشتری را جذب کند و همچنین ازاقلیم
و بومیتــر بــودن خــود خارج شــود .بهطــور مثال
اپــرای کوراغلو اوزیــر حاجی بــیاف در جمهوری
آذربایجان شــوروی ســابق یک اثر جهانی اســت
که محور آن موسیقیهای مقامی و موسیقیهای
عاشــیقهای آذربایجــان اســت؛البته مــا بــرای
رســیدن به آنجا راه بســیاری درپیــش داریم ولی
بایــد یــک روز از یک جا شــروع کنیــم و این اتفاق
میتواند یک ســمت و ســویی برای جهانی شدن
موسیقی لرستان باشد.طبق گفته امین عباسیان
مدیر انجمن موســیقی استان لرســتان با «مهر»
فراخــوان عضوگیــری «ارکســتر بزرگ موســیقی
استان لرستان» طی روزهای آینده اعالم میشود
و تمامــی هنرمندانــی کــه موفــق بــه حضــور در
مجموعه ثابت ارکستر شوند از مزایای بیمه بدون
نوبــت برخوردار میشــوند .همچنین قرار اســت
یکــی از هنرمنــدان برگزیده موســیقی کشــورمان
بهعنوان رهبر ارکستر در کنار ما باشد.

يک فيلم جنجالي در سالگرد انقالب روسيه

تظاهرات در مسکو ،ناآرامي در سنپترزبورگ

وصال روحانی

اکــران فيلمي تاريخــي – اجتماعــي و دراماتيک
درصدمين سالگرد انقالب کمونيستي در روسيه
خشمهاي بسياري را برانگيخته است .اين فيلم
«ماتيلــدا» نــام دارد و ماتيلــدا نــام زنــي واقعي
اســت کــه نيکــوالي دوم آخرين تزار روســيه به او
عالقهمند شــده بود .ماتيلدا در کارهاي نمايشي
و بويژه هنر باله فعال بود اما مســائلي سبب شد
نيکوالي برخالف ميلش نتواند با وي ازدواج کند
و الکســي اوچيتل کارگردان فيلــم «ماتيلدا» اين
مشکالت و برخي ويژگيهاي ديگر نيکوالي دوم
را در فيلمــش به تصوير کشــيده اســت .نيکوالي
توســط انقالبيون ســاقط شــد و کمونيســتها که
در آن زمان بلشــويکها ناميده ميشدند از اکتبر
 1917اداره امور را براســاس آيين لنين در روســيه
در دســت گرفتنــد .خاندان نيکوالي دوم توســط
بلشــويکها و مــردم ناراضي کشــته شــدند ولي
به تصوير کشــيدن ايــن ماجراها توســط اوچيتل
در فيلمي که اينک در روســيه و بخشــي از اروپاي
شرقي و غربي بر اکران است و بزودي به امريکاي
شمالي هم بسط مييابد ،هر جور عکسالعملي
را برانگيختــه و هــر دو قمــاش را ناراضــي کــرده
اســت .يکــي موافقــان کمونيســم را کــه بــه رغم
برچيــده شــدن ظاهــري ايــن آيين درســال 1991
و تجزيــه شــدن اتحــاد جماهير شــوروي هنوز در

روسيه فعالاند و در روزهاي اخير در مسکو عليه
ايــن فيلــم تظاهــرات کردهانــد و دوم طرفداران
تزارها و بخصوص نيکوالي دوم که يک قرن پس
از ســقوط وي هنوز ميکوشــند چهــرهاي موجه را
از او ارائه بدهند ،اســتناد آنها به حکمي است که
کليساي ارتدکس روسيه  17سال پيش صادر کرد
و طي آن نيکوالي را مردي رنج کشيده و حتي در
حد قديسها توصيف کرد.
ëëتالشيعبث
الکســي اوچيتــل بــراي کاســتن از تنشهــا
تعــدادي از نقشهــاي مهــم فيلمــش را بــه
بازيگــران آلمانــي ســپرده و درصــدر آنها الرس
آيوينگر نــام دارد که نقش اصلي (نيکوالي دوم)
را ايفا کرده اما اين مسأله نيز از حجم اعتراضها
نکاســته اســت .اوچيتل ديروز (يکشــنبه  7آبان)
در مســکو گفت بحثهاي افراطي و بســط دادن
اتفاقات زندگي نيکوالي به روسيه فعلي و قياس
گذشــته بــا امــروز تالشــي عبــث اســت و او فقط
ميخواســته بگويد آخريــن تزار روســيه در ميان
مسئوليتپذيري سياسي و عالقه شخصياش به
زني که در مســير زندگي او قرار گرفت ،سرگردان
مانــده بــود .برخي ناظــران هنري نيــز ميگويند
نبايــد از حــق گذشــت کــه صحنهپردازيهــا و
بازسازي لباسها و ســاير ادوات فيلم به گونهاي
کــه برابر با اصــل و عين نمادهاي  100ســال قبل

AFP

جدیدترین رمــان اورهان پاموک با عنوان «زنی با موهای قرمز»
این هفته با ترجمه اکین اوکلپ به بازار کتابهای انگلیســی زبان
میآید .پاموک در جدیدترین رمانش ،به بررســی اثرات مالقات
کوتــاه یک نوجوان با یــک بازیگر ازدواج کرده پرداخته اســت .در
سراســر ایــن رمان پاموک بارهــا به دو تراژدی باســتانی و مخالف
پدران و پسران نیز ارجاع داده است.

امیر رجبی  /ایران

بهنام تشکر بازجو شد

روزنه

معــاون فرهنگی:محســن جــوادی بهعنــوان معــاون
امورفرهنگــی ایــن وزارتخانــه معرفــی شــد .ایــن حکم
در شــرایطی صــادر شــده اســت کــه بعــد از انتصــاب
ســیدعباس صالحــی؛ معــاون امورفرهنگی ســابق این
وزارتخانــه بهعنــوان وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی،
محمــد ســلگی؛ مدیــرکل دفتــر توســعه کتــاب و کتابخوانــی سرپرســتی این
معاونت را عهدهدار بود.
معــاون قرآنــی :عبدالهــادی فقهــیزاده نیــز بهعنــوان
معاون قرآن و عترت این وزارتخانه منصوب شد .پیش
از این حجتاالســام والمسلمین محمدرضا حشمتی
معــاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
بود .صالحی در حکمی دیگرمحمدرضا حشــمتی را به
سمت مشاور وزیر در امور روحانیت منصوب کرد.

خبرگزاری فارس

«ایران» :گذر «کاشــی مانــدگار» این مرتبه در حالی به ایرج بســطامی ،خواننده
موسیقی سنتی ایران رسیده که او دیگر در قید حیات نیست و معلوم نیست که
خواهرش ،فردی که کاشــی ،تحویل او شــده آن را کجا نصــب خواهد کرد .بویژه
کــه او در حالــی از دنیــا رفت که از مــال و ملک دنیا چیزی بــرای عزیزانش باقی
نگذاشــته بــود .زلزله بــم در کنار خرابیهــای زیادی که برجا گذاشــت جان ایرج
بسطامی ،خواننده موسیقی ایرانی ،را نیز در  ۴۶سالگی گرفت؛ طبق گفته خواهر
این هنرمند او پس از درگذشتش ملک یا مالی را به ارث نگذاشت.
در این میان چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «مدیر کل میراث
فرهنگی استان کرمان ،کاشی میراث ماندگار منزل پدری ایرج بسطامی را که در
زلزله بم ویران شــد ،به فاطمه بسطامی خواهر زنده یاد بسطامی تحویل داد».
کاشی ماندگار ابتکاری از سازمان میراثفرهنگی کشور است که سردر خانههای
پیشکســوتان و اهالی نامدار فرهنگ و هنر نصب میشود؛ با توجه به اینکه ایرج
بسطامی از خود خانهای نداشت قرار است این کاشی در کجا نصب شود؟
فاطمه بســطامی ،خواهر زندهیاد ایرج بســطامی در اینباره به ایســنا گفت:
ی نبــود و به مال دنیا توجهی نداشــت .تنها دارایی او
ایــرج بســطامی فردی ماد 
وسایل شخصی و هنری بود .ما تنها یک خانه پدری برایمان مانده که من قصد
دارم این خانه را که تنها ســرمایه ماســت ،در خدمت فرهنگ و آموزش شــهرم
قرار بدهم زیرا جوانان شهرم هیچ امکانات آموزش هنری ندارند.
مدیرعامل مؤسســه ایرج ابســطامی  ،ادامه داد :ما قصد داریم یک مجتمع
فرهنگی ،هنری و گردشــگری در این مکان بسازیم .طبق رایزنیها و جلسههای
متعددی که من با مســئوالن فرمانداری ،شــهرداری و اعضای شــورای شــهر در
محل فرمانداری داشــتم ساخت این مجتمع تصویب شد اما هنوز هیچ جواب
مثبتی از شورای شهر برای این کار دریافت نکردیم.
بســطامی با بیان اینکه قرار است این مجتمع توسط شهرداری ساخته شود،
اظهار کرد :من از اســفندماه مجدد و مکرر پیگیر این موضوع شــدم؛ درخواست
ساخت مجموعه را نوشتم اما هنوز هیچ اقدامی نشده است .این کار جزو وظایف
مسئوالن شهر است اما هنوز بعضی از آنها به وظایفشان عمل نمیکنند.
رئیــس جشــنواره موســیقی ایرج بســطامی با اشــاره به دریافت «کاشــی
ماندگار ایرج بسطامی»گفت :مدیرکل اداره گردشگری استان با ما همکاری
خوبی دارد و زمانی که اطالع پیدا کردند قرار است توسط شهرداری بم این
مجتمع ســاخته شــود ،کاشــی را بهعنوان امانت دراختیار من قــرار دادند تا
پس از ســاخت این کاشــی بر ســر زادگاه او نصب شــود .خواهر زندهیاد ایرج
ی بیان کرد :قرار قطعی این بود که این مجتمع ســاخته شــود .برای
بســطام 
من عجیب اســت هنوز با شــورای شــهر بم به توافق نرســیدیم .مردم شــهر
بــم همــه آرزوی این مجتمــع را دارند و قبالً طومــار نوشــتند و در اینباره از
مســئوالن درخواســت کردنــد امــا ترتیــب اثــر داده نشــد امیــدوارم ایــن کار
ســرانجام پیدا کند و ســاخته شــود وگرنه من نیز مانند بقیه همشهریهایم
که قصد خدمت به بم را داشتند اما با بیتوجهی مسئوالن روبهرو شدند؛ از
این کار کناره خواهم گرفت.
او همچنین درباره «جشــنواره موسیقی ایرج بسطامی» اظهار کرد :جشنواره
ایرج بســطامی ســومین دوره خود را در ســطح ملــی برگزار میکند .مــا در حال
ی برای جذب اسپانســر هستیم .امیدوارم زودتر جوابی بگیریم که شرمنده
رایزن 
دوســتان و هنرمندانــی کــه بــا ما همــکاری میکنند ،نشــویم .فاطمه بســطامی
همچنیــن دربــاره فعالیتهای دیگــرش به غیر از این جشــنواره افــزود :من در
مؤسسه ایرج بسطامی که در کرمان قرار دارد ،مشغول فعالیت آموزشی هستم
که این مؤسسه از شهرستانهای اطراف نیز هنرآموز دارد.

ســیدعباس صالحــی درنشســتی کــه در دومین
روز از بیســت و ســومین نمایشــگاه مطبوعات و
خبرگزاریهــا در مصلــی تهــران برگزار شــد ،به
سؤاالت خبرنگاران در حوزههای مختلف پاسخ
داد.
ســیدعباس صالحی در ابتدای این نشســت
با اشــاره به پویایی تئاتر و مســأله کاستی بودجه
این حوزه فرهنگی گفت« :افزایش بودجه تئاتر
در چهار ســال گذشــته همــواره در جریــان بوده
و در ســال  96هــم مقــداری افزایــش بودجه در
این حوزه داشــتهایم .امــا از آن جایی که پویایی
حوزه تئاتر در کشــور به حدی است که حتی این
افزایــش بودجه هــم کافی نخواهد بــود .دو ماه
گذشته مذاکراتی با ســازمان برنامه و بودجه در
این رابطه داشتهایم و در این مسیر میتوانیم از
اهالی رسانه هم کمک بگیریم».
او در ادامــه بــا تأکید بر لــزوم حمایت دولت
از تئاتر ادامه داد :هرچند حمایتهای دولتی از
هنــر تئاتر بویژه در موضوع احــداث و راهاندازی
سالنهای جدید الزم است اما اقتصاد تئاتر باید
بهعنوان بخشــی از اقتصاد خصوصی هم مورد
توجه قرار بگیرد».
وزیر ارشــاد با اشاره به لزوم نوسازی و تعمیر
تئاتر شــهر بهعنــوان مکانــی نوســتالژیک برای
اهالــی حوزه هنــر گفــت« :تئاتر شــهر در تهران
نیازمند نوســازی اســت و اگر این زیرســاختها
انجــام نشــود منجــر بــه آســیبهای اجتماعی
خواهد شد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی همچنیــن
درباره مکان برگزاری ســی و یکمین نمایشــگاه
توگوهایــی درباره مکان
کتــاب توضیح داد :گف 

برگــزاری نمایشــگاه کتــاب بــا شــهرداری انجام
دادهایــم که با توجه به تغییر شــهردار و زمانبر
بودن این پروســه ،تأخیر در پاسخ دادن به آن تا
اندازهای طبیعی خواهد بود و امیدواریم بزودی
جواب شهرداری را در این رابطه دریافت کنیم.
ëëکمتریــن هزینه و بیشــترین کارکرد بــرای فیلم
فجر
صالحی دربــاره بودجه جشــنواره فیلم فجر
گفت :به طور کلی چیزی که در اجرای جشنواره
اهمیــت دارد ایــن اســت که بــا کمتریــن هزینه
بیشــترین بازده را داشــته باشــیم .نمیخواهیم
بگوییم که لیســت مخــارج قبلی غلــط بوده اما
در ایــن دوره بهدنبــال آن هســتیم کــه با کاهش
هزینههــا نــه تنهــا کارایــی را حفــظ کــرده که در
صورت توان آن را افزایش هم بدهیم.
وزیر ارشــاد همچنین در توضیح حواشــی به
وجود آمده برای فرهنگســتان هنر و درخواست
علی معلم برای ورود شخص رئیس جمهوری
به این مسأله و حل و فصل آن گفت« :از آن جا
که فرهنگســتان ها از وزارتخانه مســتقل هستند
و وزارتخانــه در کار آنــان دخالتــی نمیکنــد ،به
همیــن دلیــل وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
ورود مســتقیمی به این موضوع نداشــته است.
امــا امید داریــم این ماجرا هرچــه زودتر خاتمه
یابــد چرا کــه فضاهایی که نام فرهنــگ و هنر را
بــه دوش میکشــند ،بــا دوری هرچــه بیشــتر از
حاشیهها به سمت موفقیت گام برمیدارند.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه ورود الیحــه نظــام
رســانهای بــه دولــت گفــت :ایــن الیحــه روز
چهارشــنبه برای نخســتین بار در جلســه هیأت
دولت مطرح و به این ترتیب وارد صحن دولت
شــد ،این الیحه در دسترس رسانهها قرار گرفته

تصدی گری دولت را به حداقل برسانیم.
وزیــر همچنیــن در پاســخ بــه ســؤالی درباره
امــکان فراهــم آمــدن شــرایط بــرای برگــزاری
کنســرت در شــهر مشــهد گفت :به طور طبیعی
توگوهایــی در ارتبــاط بــا برگــزاری اجراهای
گف 
زنــده و صحنــهای موســیقی در اســتانهای
مختلــف کشــور داریــم .در دو مــاه گذشــته ایــن
توگوها انجام شده و ادامه خواهد داشت.
گف 
او در ادامه ضمن تأکید بر لزوم اجرای قانون
یکپارچــه در تمامــی مناطــق کشــور ادامــه داد:
«امیدوارم شــاهد این باشــیم که در حوزه فیلم،
تئاتر ،کتاب و موسیقی فضای کشور با یک قانون
اداره شــود .باید بدون دغدغههــای غیرقانونی،
مســیر اتفاقاتــی کــه در حیطــه حرکتهــای
فرهنگــی و هنری اتفاق میافتــد را دنبال و اجرا
کنیم».
وزیر ارشــاد در پاســخ بــه ســؤالی در رابطه با
چرایی عدم شفافیت انتصاب معاون فرهنگی
جدیــد وزیــر ارشــاد و فرهنــگ اســامی ،ضمن
اظهــار تأســف از انتشــار موضوع انتصــاب یکی
از معاونانــش قبــل از اعــام رســمی در فضای
مجــازی گفــت« :حکم آقــای جــوادی بهعنوان
معاونت فرهنگی وزارت ارشــاد ظهر امروز و در
همین نمایشــگاه مطبوعــات امضا و به ایشــان
ابالغ شــد .مــن به همه کســانی که بــرای بحث
تصدی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشــاد مد
نظــرم بودند ،گفتــم تا زمانی کــه حکم مکتوب
بــه شــما ابــاغ نشــده و در واقــع انتصاب شــما
بــه صــورت کامــل تحقق پیــدا نکرده اســت ،در
رســانهها یا جای دیگری ایــن موضوع را مطرح
نکنید چرا که این مسأله ممکن است باعث کج
فهمی شود».

الرس آيوينگردر نقش نیکوالی دوم در نمایی از فیلم «ماتیلدا»

باشــند با هنرمندي صورت پذيرفته اســت .براي
حقيقــي جلــوه کــردن هر چــه بيشــتر صحنهها،
بخشــي عمده از فيلم نيــز در قصرهاي واقعي و
قديمــي روسهــا که تزارهــا ســالها در آن حکم
ميراندنــد يــا محــل جــوالن اشــراف اين کشــور
بودند ،تصويربرداري شده است.
ëëناديده گرفتن توصيه دربار
ايفاي نقش ماتيلدا در اين فيلم با ميشالينا
اولشانسکا است که از لهستان ميآيد و به گفته
اوچيتل وي به خوبي توانسته است روح آن زن

اســير شــده در ناآراميهاي زمــان را به تصوير
بکشــد .اوچيتــل ميافزايــد :دربــار روســيه بــه
نيکوالي دوم توصيه کرده بود با يک پرنســس
آلمانــي به نــام الکســاندرا فون هســن ازدواج
کنــد امــا نيکوالي به ســبب عالقــه بــه ماتيلدا
ايــن را نپذيرفــت و نــه فقــط از مســيرزندگي
شــخصياش خارج شد ،بلکه با ناديده گرفتن
قدرت بلشويکهايي که قصد برکناري او و کل
تزاريســم ظالم را از روســيه داشــتند ،زمينه به
قدرت رسيدن آنها را فراهم آورد.

ëëبيتفاوتيدولتپوتين
در روزهاي اخير مليگراهاي روسيه کوشيدهاند
بــا ايجــاد ناآراميهايــي از نمايش «ماتيلــدا» در
شــهر ســنپترزبورگ کــه زادگاه نيکــوالي هم بود
جلوگيــري کننــد امــا مأمــوران امنيتي مانــع اين
کار شــدهاند .ناتاليــا پوکلوســکايا نماينــده دوماي
روســيه نيــز با ارســال نامــهاي بــه دادســتاني کل
روسيه مدعي شده است پخش اين فيلم فريبنده
احساسات عمومي را در روسيه جريحهدار کرده و
بايد بالفاصلــه از پردهها برچيده شــود اما دولت
والديمير پوتين و وزارت فرهنگ و هنر اين کشــور
بــا زرنگــي هوشــمندانهاي از هرگونــه اظهارنظــر
مثبت يا منفــي درباره اين فيلم خــودداري کرده
و هيــچ مانعــي در توزيــع و پخــش ايــن فيلــم به
وجــود نياوردهاند .يک منتقد برجســته ســينماي
روسيه هم ديروز نوشت تکيه بيش از حد اوچيتل
روي مســأله ارتبــاط نيکــوالي دوم بــا ماتيلــدا در
فيلمــش بخــش عمدهتر زندگــي او را کــه همراه
بــا کنشهــاي سياســي بــود و همچنين وســعت
فعاليتهــاي کمونيســتها و هــواداران لنين که
روســيه را درنورديد و ســقوط تزاريســم را موجب
شــد به يک موضــوع درجه دوم تنــزل داده و اين
يک موضعگيري درست و تاريخنگاري صحيح به
حساب نميآيد بلکه زمينه چيني جنجال و ايجاد
هياهو به قصد داشتن گيشهاي بهتر است.

