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ناخوشی این روزهای آقای دوبلور

برگزاری یک نشست
درباره طرح نظام صنفی هنر

نشســت شــورای عالی خانه هنرمندان ایران با حضــور ابراهیم
حقیقی رئیس شــورای عالی و مجید رجبــی معمار مدیرعامل
فرهنگ خانــه هنرمندان ایران ،اعضای شــورای عالی و حجت االســام
و المســلمین احمــد مازنی رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس
شــورای اســامی در محل خانه هنرمندان ایران برگزار شد .در این نشست رئیس
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اســامی عنوان کرد که با تصویب طرح نظام
صنفی هنر میتوان امنیت و آرامش را در جامعه فرهنگ و هنر کشور بهوجود آورد.
او در بخشــی از صحبتهایش گفت :در جنگ جهانی دوم چرچیل را به مجلس
فراخواندند تا از بودجه فرهنگ بکاهند و به بودجه وزارت دفاع بیفزایند .چرچیل
در پاســخ گفــت ما بــرای چه میجنگیــم؟ با این ســخن او ،موضوع کســر بودجه
فرهنگ به نفع بودجه دفاع منتفی شد .اما متأسفانه با اینکه مدعی فرهنگ و هنر
هستیم هر جا که کم بیاوریم از بودجه فرهنگ و هنر میزنیم.

مریــم کاظمــی ،کارگــردان نمایــش «رؤیای شــب تابســتان»
روی خـط و ســعید اســدی ،مدیــر تئاتــر شــهر شــامگاه روز دوشــنبه 19
خـــــــبر شهریورماه به قید وثیقه آزاد شدند .سیدعباس صالحی ،وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرام کرمی ،مدیرکل هنرهای نمایشی پیگیر آزادی
این دو هنرمند بودند که سرانجام به نتیجه رسید .پخش یک تیزر بدون مجوز از
نمایش «رؤیای شــب تابستان» در شبکههای مجازی ،دلیل احضار و بازداشت
این دو هنرمند بوده است .بعد از توقیف نمایش «رؤیای شب تابستان» با دستور
قضایی ،عصر روز یکشنبه  18شهریورماه این دو هنرمند برای ادای توضیحات به
دادسرا مراجعه کردند که در پایان وقت اداری ،روانه بازداشتگاه شدند.

آخرین حضور پیتر در تاالر وحدت

مراســم تشییع پیتر ســلیمانیپور که  ۱۸شهریور ماه امســال در سن  ۵۰سالگی
درگذشــت ،صبــح روز سهشــنبه  ۲۰شــهریور در تــاالر وحــدت برگزار شــد و این
آهنگســاز و نوازنــده ســازهای بــادی در آرامســتان ارامنــه مســگرآباد (دروازه
دوالب) آرام گرفــت .علــی ترابــی ،کارن همایونفــر ،بابــک چمــنآرا ،شــهرام
صارمی ،هومن نامداری ،همایون نصیری ،علیرضا شــجاعنوری ،آذین موحد،
مســعود شعاری ،کریستف رضاعی ،سودابه سالم و ...ازجمله حاضران در این
مراســم بودند .علــی ترابی (مدیرکل دفتر موســیقی) و شــهرام صارمی (مدیر
اجرایی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر) نیز از مدیرانی بودند که در این
مراسم حضور داشتند.

حضور مستند «بَرد» در  ۲جشنواره جهانی

مســتند «َبــرد» ســاخته حمیــد جعفری در چنــد هفته پیــش رو در  ۲جشــنواره
جهانی به رقابت میپردازد .این فیلم ابتدا در جشنواره فیلمهای مستند مردم
شناسی «درخت زردآلو» به نمایش در میآید و سپس در جشنواره فیلم مستند
«بایکال» در کشور روسیه روی پرده میرود.

آغاز یک برنامه سینمایی همزمان با روز ملی سینما

اولیــن قســمت از برنامــه اینترنتــی «کافــه آپــارات» با اجــرای مهــدی کرمپور و
تهیهکنندگی عمار ســبحانی همزمان با روز ملی ســینما 21 ،شــهریور  97پخش
خواهــد شــد و مهدی کرمپــور میزبان علی نصیریان (رئیس بیســتمین جشــن
خانه ســینمای ایران) و منوچهر شاهســواری (مدیرعامل خانه ســینما) اســت.
کافه آپارات برنامهای تخصصی در حوزه ســینما اســت که به بررسی مسائل روز
توگو با هنرمندان و تأثیرگذاران این حوزه میپردازد« .کافه آپارات»
سینما و گف 
چهارشنبهها ساعت  21در دسترس عالقهمندان قرار میگیرد.

انتشار اثری تازه از ابوتراب خسروی

ابوتراب خسروی که این روزها بهعنوان عضو هیأت علمی یازدهمین دوره جایزه
ادبی جالل آل احمد نیز انتخاب شده است ،مجموعهای از یادداشتهای ادبی
خود را در قالب کتابی با عنوان «در حاشــیه داســتان» از ســوی نشر نیماژ منتشر
کرد.

پخش سریال «سربداران» در ایام محرم

جــدول پخــش شــبکه تماشــا بــا پخــش چهــار ســریال «ســربداران»« ،هاتف»،
«قصههای جزیره» و«سرزمین آهن» بهروز میشود« .سربداران» اولین مجموعه
تلویزیونی تاریخی پس از انقالب اســامی بهکارگردانی محمدعلی نجفی است
که از دیشــب ،سهشــنبه ۲۰ ،شــهریور ماه ،ســاعت  ۲۰از شــبکه تماشا پخش شد.
داستان این مجموعه تلویزیونی بر اساس قیام سربداران خراسان به رهبری شیخ
حســن جوری و همچنین عملکرد مردم باشتین علیه استیالی مغول بر ایران و
عکسالعمل مغوالن ساخته شدهاست .حوادثی که در این مجموعه تلویزیونی
یگردد.
یشود ٬به قرن هشتم هجری (۷۳۶-۷۸۸ق) برم 
روایت م 

ثبت بینالمللی فیلمهای ایرانی
برای جلوگیری از پخش غیرقانونی

مهدی یزدانی ،مدیرعامل مؤسســه رســانههای تصویری درباره اقدامات جدید
ســتاد صیانــت از آثــار ســینمایی و ســمعی و بصــری گفــت :ایــن ســتاد از ثبت
خارج
بینالمللــی آثار برای جلوگیری از پخ 
ش غیرقانونی فیلمهــای ایرانی در ِ
کشور حمایت میکند.

استیو جابز در ایران

نمایش «اســتیو جابــز» در آینــدهای نزدیــک روی صحنه خواهد رفــت .مهران
رنجبر نویسندگی و کارگردانی این اثر نمایشی را برعهده دارد که قرار است بعد
از تمرینهای نهایی و بازبینی روی صحنه برود .نورالدین حیدری ماهر ،مجری
طرح این اثر نمایشی است و فرزین محدث در کنار مهران رنجبر در هفت نقش
روانشناسانه به ایفای نقش خواهد پرداخت.

دو جایزه مهم
برای سرآشپز معروف پس از مرگ

جوایــز هنرهــای خــاق امــی  ،۲۰۱۸دو جایــزه بهتریــن
آن سوی نویســندگی غیرداســتانی برای ســریال تلویزیونی و بهترین
مرز ســریال اطالعاتــی را بــرای دهمیــن فصــل از مجموعــه
تلویزیونی آشــپزی ـ جهانگردی «بخشهای ناشــناخته» بــه «آنتونی بوردین»
مجری و ســازنده درگذشــته این مجموعــه اختصاص داد .طبق گزارش ایســنا،
مجموعه «بخشهای ناشناخته» که شامل سفر «آنتونی بوردین» به فرهنگها
و کشــورهای کمتر شــناخته شــده و تســت کردن غذاهای محلی میشد در سال
 ۲۰۱۴جایزه معتبر «پیبادی» را نیز به پاس دستاورد برجسته و خدمات عمومی
شایسته برای «بوردین» به ارمغان آورد.

ایــن قاعده کلی درباره همــه صدق پیدا
نمیکند ،حسین عرفانی یکی از این افراد
اســت که بــا چهره و بیشــتر بــا صدایش
آشــنا هســتیم .عرفانی وقتی به این هنر
گام نهاد که نوزده ســال بیشــتر نداشت،
معرفــش علــی کســمایی بــه اســتودیو
مولــن روژ بــود .او البتــه از آموزشهــای
احمــد رســولزاده هــم برخــوردار شــد و
کم و کیــف این هنر را از این پیشکســوت

علی معلم دامغانی پر سر و صدا آمد و با هیاهو رفت

روایت رفتن مردی که میگفت اینجا همه فاسدند
حسین هاشمپور
روزنامهنگار

علی معلم دامغانی ،شنبه با ریاست
فرهنگســتان هنر خداحافظی کرد اما
شــاید کمتر کســی فکر میکرد شــاعر
پــرآوازه انقــاب که برخی اشــعارش
همچنــان میــان اهل فرهنــگ زمزمه
میشود ،در سال پایانی حضورش در
فرهنگســتان هنــر بــا تندترین موضع
گیریهــا از ســوی جامعــه هنرمندان
روبــهرو شــود .تابســتان و پاییــز ســال
گذشته ،آقای شــاعر ناگهان جنجالی
بــه پا کــرد که هم جبران همه هشــت
ســال سکوتش در مســند فرهنگستان
هنــر شــد ،هــم در ســابقه مدیریــت
هنــری کشــور کامالً بیســابقه بــود؛ او
بیتوجــه به جایــگاه حقوقی اش ،هر
روز تیترهای جنجالی درباره فساد در
جامعه تجســمی بهرســانهها میداد
و در وب ســایت رســمی فرهنگســتان
نامههایی عجیب با لحنهایی غریب
دربــاره بــزرگان هنرهــای تجســمی
منتشــر میکرد .او آنقدر بــر این رویه
اصــرار ورزید تا اینکــه  600هنرمند به
ســتوه آمدنــد و در نامــه اعتراضی به
رئیسجمهــوری خواهان برخــورد با
او شدند.
ëëهشــت ســال یک طــرف و این یک
سال یک طرف
معلــم دامغانــی در کســوت رئیــس
فرهنگســتان هنر راحت بود ،از همان
دی  88تــا همیــن مــرداد 96؛ در این
مــدت یــا فرهنگســتان هنــر بــا افــول
جــدی برنامههــا و رویدادهــا روبــهرو
شــده بود یــا اینکــه فعالیتهایش را
رســانهای نمیکــرد؛ کافــی اســت در
گوگل یا حتی ســایت این نهاد اندکی
وقت بگذاریــد و برنامههای این چند

سال را مرور کنید.
البتــه در ایــن مدت چشــمه جوشــان
شــعر اســتاد بــه راه بود و اشــعار و گاه
یادداشــتهایش بــه مناســبتهای
مختلــف در ســایت فرهنگســتان
هنــر منتشــر میشــد؛ حتــی دو
سرویس«ســوگ ســرودها» و «آرزوی
اهل فرهنگ» به این مهم اختصاص
یافتــه و اســتاد تقریبــاً هیــچ رخدادی
را بینصیــب نگذاشــته اند؛ از ســوگ
زنده یــاد عــزتاهلل انتظامــی تا شــعر
برای ملکه ریاضی جهان که هماکنون
نیز در سایت قابل مشاهده است.
دربــاره آن هشــت ســال ،دو چهــره
صاحبنام عضو پیوســته فرهنگســتان
کــه نخواســتند نامشــان گفتــه شــود،
میگوینــد حتــی یک جلســه بــا آقای
رئیــس برگــزار نکردند؛ گویــا اعضای
پیوســته چنــان از کــم تحــرک شــدن
فرهنگســتان هنر گالیهمنــد بودند که
در پایــان دوره چهــار ســاله رئیــس و
در بــدو کار دولــت یازدهــم ،از رئیس
جمهــوری روحانــی خواهــان تغییــر
علــی معلــم دامغانــی میشــوند که
بنــا بــه هــر دلیلــی دولــت موافقــت
نمیکنــد؛ امــا در پایــان دوره دوم
چهار ســاله که حدود یک ســال پیش
بــود ،درســت بهمــن مــاه وقتــی در
مراسمی غیررســمی اعضای پیوسته
در مکانی غیر از فرهنگســتان گردهم
میآینــد ،پیــرو جنجال آفرینیهــای
عجیب و غریب علی معلم در زمینه
تجسمی ،با تأکید مؤکد خواهان عزل
او میشــوند کــه در نهایــت ایــن امــر
نیمه شهریور امسال محقق شد.

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر

آزادی دو هنرمند بازداشت شده

«شصت ســال» زمان کمی نیست؛ حاال
گیریم دو ســه ســال کمتــر؛ آن هم وقتی
پای اتاقهــای تاریک و خفــهای درمیان
باشــد که تنها بــه چند میکروفــون و یک
صفحه نمایش محدود میشوند.
درد دل مشترک اغلب دوبلورها را شاید
بتــوان در این دانســت که زحمــات آنان
هیچگاه به اندازه دیگر عوامل ،وازجمله
بازیگرهــا دیــده نمیشــود .بــا ایــن حال

فراگرفت .ازجملهویژگیهاییکه صدای
او را متمایــز از دیگــر فعــاالن این عرصه
ســاخته ،دامنه صــدای نیرومنــد و قابل
انعطــاف اوســت و صدالبتــه مهارتــش
در تیپ ســازی .جالب اســت که بدانید
عرفانی را از جمله صداپیشگان منحصر
بهفــرد دوبلــه کشــورمان میداننــد .او
به جــای بازیگرانی همچــون «همفری
بــوگارت»« ،شــان کانــری» و «آرنولــد

شوارتزنگر» صحبت کرده و گویندگی در
فیلمهای«شاهینمالت»و«کازابالنکا»
و «بربادرفتــه» را از نمونــه کارهــای
شــاخص و به یادماندنی وی میدانند.
البتــه صــدای ایــن هنرمنــد  76ســاله
عرصه دوبله به برخی فیلمهای ایرانی
هم گره خــورده و او به جای اکبرعبدی،
کاظم افرندنیا وجمشیدهاشــم پورهم
صداپیشــگی کــرده اســت .او در ســریال

لــوک خــوش شــانس هــم بــه جــای
«جالی»(اســب ازخودراضــی لــوک)
صداپیشــگی کــرده اســت .با ایــن حال
حســین عرفانــی ایــن روزهــا شــرایط
چندان خوبی نــدارد ،آنطــور که دختر
وی گفتــه ،ایــن پیشکســوت دوبلــه به
علــت عارضــه تنفســی در بخش
مراقبتهــای ویــژه بســتری
شده است.

ســال ســکوت برای دو مــاه ناگهان به
تیتــر یــک صفحات هنــری رســانهها
بــدل شــد؛ او در اقدامــی بیســابقه
پیامی روی وب ســایت این مجموعه
قــرار داد و مدعــی شــد 500«:تابلوی
بــدون شناســنامه و ســند بــه خزانــه
فرهنگســتان تحمیل شــده اســت»...
او بــه حتــم بــا آگاهــی کامــل از بــار
معنایــی کلمــات نوشــت«:عجالتاً
مال ،مالاهلل است ».و جالبتر اینکه
در وب ســایت فرهنگســتان هنــر ،زیر
پیام رئیس ،فهرســتهایی مشــتمل
بر همه این  500تابلو ،از مشــخصات
آثــار گرفتــه تــا همــه فروشــندگان و
حتــی تاریخ فــروش نیز منتشــر شــد
کــه مایــه تعجــب دوچنــدان بــود.
جامعه تجســمی ســالها میدانست
گنجینــه هنری بانــک پاســارگاد که از
آن بــه مــوزه بانــک پاســارگاد هم یاد
میشود در طبقه باالیی مؤسسه صبا،
وابســته به فرهنگستان هنر نگهداری
میشــد و اتفاقاً شــمار آثــارش حدود
 500تابلوســت ،از ایــنرو موجــی از
ناباوری شــکل گرفت کــه علی معلم
ایــن مطلــب را نمیدانــد؟! حتــی
توجوی ســاده در اینترنت
یک جســ 

ëëرئیــس فرهنگســتان هنــر یازدهــم
مرداد وارد شد
چهارشــنبه یازدهــم مــرداد مــاه ،96
علــی معلــم دامغانی بعد از هشــت

میتوانســت نشــان دهد که دوازدهم
اســفند  1393در مؤسســه صبا(زیــر
نظــر فرهنگســتان هنــر) بخــش تــازه
خریداری شده این گنجینه در حضور
وزیر وقت فرهنگ و ارشــاد اســامی،
علی جنتی ،به نمایش درآمد و کتاب
آن در یک مجلد نفیس منتشر شد.
اهالــی هنــر میدانســتند بیــش از
یــک دهــه اســت بانــک پاســارگاد
بابــت اشــغال ایــن فضــا به مؤسســه
صبــا اجــاره پرداخــت میکنــد و ایــن
زمزمه هر روز بلندتر شــنیده میشــد
کــه آیــا صاحبخانــه قصــد کــرده،
امــوال مســتأجر را صاحــب شــود؟ و
چــرا صاحبخانــه بعــد از یــک دهــه
ناگهــان متوجه شــده اموال مســتأجر
مالاهلل اســت؟! گفته میشــد برخی
هنرمنــدان به دیدار معلــم دامغانی
رفتند و به او گفتند همان فهرستی که
در وب سایتتان منتشر کردید ،اتفاقاً
شناســنامه اصالــت ایــن آثار اســت و
معلوم میکند بانک پاسارگاد توسط
شرکت زیرنظرش پارس آریان ،از این
فروشــندگان کارهــا را خریده اســت...
اما آقای رئیس حرفش همان بود ،که
بود .جامعه تجســمی از اقدام غریب

فرهنگستان هنر شوکه شد و بدرستی
تشــخیص داد اگر ســکوت کنــد ،دیگر
ســرمایهگذاران بــزرگ عرصــه هنر با
دیدن سرنوشت موزه بانک پاسارگاد
ممکن اســت پا پس بکشــند؛ ابتدا 10
چهره شــناخته شــده ماننــد نصراهلل
افجهای ،لیلی گلستان ،علی شیرازی
و ...هفــده مــرداد مــاه در متنــی توأم
بــا احتــرام گواهــی دادنــد ایــن آثــار
بــه بانــک پاســارگاد تعلــق دارد ،امــا
در کمــال حیــرت معلــم دامغانــی
در مصاحبــهای همــه ایــن  10نفــر را
شــریک دزد خوانــد! بعدتــر آیدیــن
آغداشــلو ،پرویــز تناولــی ،علیرضــا
ســمیعآذر ،حســین پاکدل ،علی اکبر
امین تفرشــی ،غالمرضا نامی و چند
نام دیگر ...یک به یک از طریق رسانه
بــه او توضیح دادند اشــتباه میکند و
عجیــب که رئیس ســر حوصلــه برای
هــر یــک از ایــن نامهــای شــناخته
شــده روی ســربرگ فرهنگســتان
جوابیههایی مینوشت که گاه از دایره
ادب خــارج بود و آن را در وب ســایت
مجموعه فرهنگستان منتشر میکرد.
معلــم دامغانــی دوازدهــم شــهریور
ســال گذشــته ،کار را یکســره کرد و در
گفتوگــو بــا «روزنامــه ابتــکار» که در
صفحــه نخســت هم تیتر شــد ،اعالم
کرد«:اینجــا همــه فاســدند؛ هنرمنــد
فاســد ،گالــریدار بــرای فســاد گالری
ایجــاد کــرده ،خبرنــگار فاســد ،بانک
فاسد است»...
طبیعــی بــود کاســه صبــر خانــواده
تجســمی لبریــز شــود ،پنجــم مهــر
مــاه انجمــن هنرمنــدان نقــاش در
بیانیــهای اعــام کرد«:با ابراز تأســف
از لحن نامناســب رئیس فرهنگستان
هنر نســبت بــه هنرمنــدان ،اســتفاده
از چنیــن لحــن ناشایســتی از ســوی
مدیــری کــه خــود مســئول یــک نهاد

لزوم اصالح و بازنگری طرح تکریم هنرمندان

صف طوالنی کاناداییها
برای دیدن فیلم
اصغرفرهادی

چه کسانی و چرا باید تکریم شوند؟
مریم سادات گوشه
روزنامهنگار

اواســط دهــه هفتــاد بــود کــه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی طرحی را به
نام طــرح تکریم به تصویب رســاند.
براســاس این طرح قرار شــد مبلغی
نزدیــک بــه  200هــزار تومــان بــرای
قدرشناســی از هنرمندان پیشکسوتی
کــه گواهینامــه درجــه یــک هنــری
دارند و در رشــته خود صاحب سبک
هستند ،پرداخت شود.
ایــن مبلغ گرچه در همان دهه هفتاد
مبلــغ فوقالعــادهای بــه حســاب
نمیآمــد ،امــا در هرصــورت رقــم
نســبتاً قابــل توجهــی بــرای قدردانی
از هنرمنــدان بــود و میشــد از آن
دفــاع کرد؛ اما با گذشــت دو دهه و با
توجه به تورم ،این مبلغ امروز ارزش
مــادی آن روز خــود را از دســت داده
و حــاال مدیــران وزارت فرهنــگ قول
میدهنــد کــه آن را از اول مهرمــاه به
 800هــزار تومــان برســانند! آن هــم
بــه پیشکســوتان بــاالی  60ســال ،که
بیــش از  35ســال ســابقه آفرینــش
هنــری و گواهینامــه درجه یک هنری
داشــته باشــند و تــازه از فیلتــر تأییــد
شــورای ارزشــیابی هنرمنــدان نیــز
بگذرنــد .خبــری کــه هفتــه گذشــته
ســید حســین ســیدزاده مدیــر عامل
صنــدوق اعتبــاری هنــر در نشســت
خبری به اصحاب رسانه داد.
البتــه ایــن مبلــغ هــم بــه قــول
ســیدزاده«گرچه ناچیز اســت و ما در
بســیاری از مواقع شرمنده هنرمندان
هســتیم ،اما این مبلــغ فقط به بهانه
قدرشناسی پرداخت میشود».

ســید عبــاس صالحی ،وزیــر فرهنگ
وارشــاد اســامی نیزچنــدی پیــش
دربــاره ایــن طــرح و مبلــغ آن گفتــه
بود«:مــا بــا وجــود تمــام منابــع
محدودمــان آن را از حــدود  ۲۰۰هزار
تومان چند برابر کردهایم و از شهریور
به  ۸۰۰هزار تومان خواهد رسید».
امــا نکتــه حائز اهمیــت در خصوص
افــرادی اســت کــه مــورد تکریــم این
طرح قرار میگیرند و البته طرحی که
به نظر میرســد بعد از گذشت بیش
از بیســت ســال نیاز به بازنگری دارد.
حتــی به نظر میرســد نــام این طرح
(تکریــم) نیــز کــه چنــدان خوشــایند
اصحــاب فرهنگ و هنر نیســت ،نیاز
به تغییر دارد.
در گذشــته هنرمندان صاحب سبک
بســیاری بودنــد کــه مشــاغل دیگری
داشــتند و به خاطر بــاال رفتن حقوق
و مزایــای شــان ،وزارت فرهنــگ بــه
آنها گواهینامــه درجه یک هنری (که
معــادل مــدرک دانشــگاهی اســت)
مــیداد و از هنرمندانــی کــه نیــاز بــه
حمایت داشتند ،تکریم میکرد.
حاال صنــدوق هنــر شــرایط تکریم را
بــه گونــهای برنامهریزی کرده اســت
کــه فقــط آنهایــی که صاحب ســبک
هســتند و ایــن گواهینامــه را دارنــد،
تکریم شــوند؛ چه نیاز داشته باشند و
چه نداشته باشند.
در هــر صــورت ناگفتــه پیداســت که
این مبلغ برای یک استاد درجه یک
صاحب ســبک بســیار ناچیز اســت؛
بخصــوص آن دســته از هنرمندانی
که با ســیلی صــورت ســرخ میکنند
و ایــن مبلــغ هــم دردی از آنهــا دوا
نمیکند.

فرهیختــه هنــری اســت دور از شــأن
جامعه هنری ایران است».
و ســرانجام پانزدهــم مهرمــاه ســال
گذشــته  600هنرمند که در میانشان
نامهای بزرگان تجســمی بــه وفور به
چشــم میخــورد در بخشهایــی از
نامهای اعتراضی به رئیس جمهوری
نوشــتند« :ایشــان در پاســخ بــه
اظهارنظــر مؤدبانه هنرمنــدان ،آنان
را بارهــا فاســد خوانده ،بزرگــی از هنر
ایــران را مالخــر میخواند و به اســتاد
بزرگــوار دیگری مینویســد«:فضولی
نکــن» و به رســانهها میگویــد :اینجا
همه فاسدند».
پــس از ایــن نامــه ،علــی معلــم
دامغانــی تقریبــاً ســکوت پیشــه کرد،
بانــک پاســارگاد از طریق شــکایت به
قــوه قضائیه بــاز پسگیــری موزهاش
را پی گرفت و جامعه هنری چشم به
راه واکنش رئیــس جمهوری و دولت
مانــد؛ هرازگاهــی شــایعاتی به گوش
میرســید که رئیس فرهنگســتان هنر
بــزودی تغییــر خواهــد کرد امــا گفته
میشــد ایــن اتفــاق به روشــن شــدن
پرونــده  500تابلــوی نقاشــی پیونــد
خورده است؛ درباره سرنوشت دادگاه
هم خبرهای غیررســمی منتشر شده
امــا اکنون که معلم چند روزی اســت
دیگر رئیس فرهنگســتان هنر نیست،
گمانههایــی مطــرح اســت کــه پایــان
دوره کاری او یــک ســال پیــش بــود و
رفتن او در این روزها در اثر هیاهوهای
فصل داغ سال گذشته است.
به یقین صحیح نیست دوره مدیریت
 9ســاله یــک نهــاد را با یک ســال اخیر
ســنجید امــا خبرهای آن هشــت ســال
و خبرهای حاشــیه ســاز این یک سال،
چنــان در هم تنیده شــده اســت که هر
گزارشــی را خــواه ناخــواه تحــت تأثیــر
خود قرار میدهد.

محمدرضا اسدزاده

ëëهنرمندانی کــه نیاز به طــرح تکریم
ندارند از فهرست خارج میشوند
محمدرضــا اســدزاده رئیس شــورای
عالــی هنرمنــدان ،نویســندگان و
شــاعران کشــوردر پاســخ به «ایران»
در خصــوص لــزوم بازنگری در طرح
تکریــم هنرمنــدان میگویــد« :بحث
تکریــم هنرمنــدان از زمــان قبــل از
انقــاب هــم مطــرح بــود .آن زمــان
رقمــی را بــرای هنرمندانــی کــه نیــاز
مالــی داشــتند ،مشــخص کردنــد.
اکنــون هم فراتراز بحــث رقم باید به
ایــن مســأله پرداخت که چه کســانی
و بــه چــه دلیلــی باید تکریم شــوند؟
اینطور نیست که هر کسی گواهینامه
درجــه یک هنــری دارد ،ایــن مبلغ را
بگیرد».
اودر ادامه افزود« :این طرح اکنون در
شاخصههای مبالغ حمایتی در حال
بازنگــری و تدویــن اســت .بنابر ایــن
اساســاً اینکــه به همــه هنرمندانی که
گواهینامه درجه یک هنری دارند این
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مبلغ پرداخت شــود ،نادرست است.
اکنــون شــورایی متشــکل از اعضــای
شــورای عالی ارزشــیابی هنرمندان و
صندوق هنر در حال بررســی اســت.
یکشنبه هفته گذشــته نیز در سازمان
ســینمایی بــا اســتادان ایــن حــوزه
ایــن بحــث مطــرح بــود و قرار اســت
حوزههای نویســندگان ،شعرا ،تئاتر و
هنرهای ســنتی میــراث فرهنگی را با
حضور اســتادان آن حــوزه به صورت
جداگانه بررسی کنیم».
اســدزاده توضیــح داد«:در طــرح
جدیــد پــس از ارزیابــی و بازنگــری
فهرســت کاملــی کــه تاکنــون تکریــم
میشــدند ،آن دســته از افــرادی کــه
نیازمند این مبلغ نیســتند از فهرست
خارج میشوند .اکنون در این شرایط
اقتصادی کار بســیار بزرگی اســت که
وزیــر فرهنگ توانســتند ایــن مبلغ را
چهار برابر افزایش دهند».
او در خصــوص اینکــه برخــی
هنرمندان پیشکسوت به خاطر مبلغ

کم این طرح آن را درشأن گواهینامه
درجه یــک هنری نمیداننــد ،افزود:
«ایــن طــرح بــ ه شــأن و ســاحت
هنرمندان آسیبی وارد نمیکند.اصل
طــرح تکریــم چه قبــل و چــه بعد از
انقالب مبالغ و بودجهای بوده اســت
که برای هنرمندان در نظرگرفته شده
اســت که نوعــی حمایــت و قدردانی
بوده است».
ëëباید با طرحی جدید از پیشکسوتانی
که دچار چالشند حمایت کرد
عباس عظیمی مدیرعامل مؤسســه
هنرمنــدان پیشکســوت درمــورد
بازنگــری ایــن طــرح میگویــد« :اگــر
قرار اســت ایــن مبلغ بــه هنرمندانی
کــه نیــاز دارند ،داده شــود ،پــس باید
نــام «تکریــم» هــم عــوض شــود .در
قدم بعدی نیز به مسائل و مشکالت
هنرمندان پیشکســوت باالی  60سال
رسیدگی کنند.
مثــاً بــه هنرمنــد تــراز اولــی کــه از
لحاظ مســکن دچار مشــکل اســت یا
حقــوق بازنشســتگی نــدارد یــا دچار
چالشهــای جــدی در زندگــی شــده
اســت ،در قالــب طرحــی جدیــد
مبلغــی را درنظر بگیرنــد و پرداخت
کننــد .یعنــی بــا طــرح تکریــم کــه با
سیاســتی دیگــر اتخاذ شــده آن خلط
مبحث نکننــد ،بلکه با طرحی جدید
برای هنرمندان شــاخص که در تمام
زمینهها مشــکالتی دارند ،این منابع
را به این سمت سوق دهیم».
او در ادامه افزود«:بعضی از هنرمندان
هــم در ظاهــر نشــان نمــی دهــد کــه
مشــکلی ندارنــد امــا در باطــن دچــار
مشــکالتی هســتند که بــه حمایت نیاز
دارند».

جشــنواره فیلم تورنتو از روز پنجشــنبه
ششم ســپتامبر ( 15شــهریور) بهمدت
 10روز کار خــود را آغــاز کــرده اســت.
ســینمای ایــران نیــز در ایــن جشــنواره
نمایندگانی دارد .فیلم سینمایی «همه
میدانند» بهکارگردانی اصغر فرهادی
از جملــه آثــار حاضــر در ایــن مراســم
است ،فرهادی بههمراه خاویر باردم و
پنهلوپه کروز ،بازیگران این فیلم در این
رویــداد هنری حضور پیدا کرده اســت.
عالقهمنــدان به ســینما در تورنتو برای
تماشــای تازهتریــن ســاخته کارگــردان
برنده اســکار ایرانی در ســینماهای این
شهر صف کشیدند.

جایزه امی برای آهنگساز
ایرانی «بازی تاج و تخت»

رامیــن جــوادی (آهنگســاز ایرانــی -
آلمانــی) روز یکشــنبه  ۱۸شــهریور ۹۷
(برابــر بــا نهــم ســپتامبر  )۲۰۱۸بــرای
ســاخت موســیقی ســریال «بــازی تاج
و تخــت» برنــده جایــزه معتبــر امــی
شــد .جوادی ضمن اعــام این خبر در
توئیترش از کســب جایزه امی درســت
پیش از روی صحنه رفتن برای اجرای
زنــده موســیقی ســریال «بــازی تــاج و
تخت» در سن خوزه خبر داد.
ســن خوزه ( ،)San Joseســومین شــهر
بزرگ ایالت کالیفرنیا در کشــور ایاالت
متحــده امریــکا اســت .طبــق گــزارش
ایلنــا ،رامین جــوادی  ۴۳ســاله متولد
آلمــان اســت .او مــادری آلمانــی دارد
و پــدرش یــک پزشــک ایرانــی اســت.
موســیقی او برای فیلــم «مرد آهنین»
نیز در ســال  ۲۰۰۸نامــزد جایز ه گرمی
شد .جایزه امی بهعنوان معادل اسکار
برای تلویزیون دانسته میشود.

