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انتقادهای ارجمند
از «مختارنامه» تا «هزارپا»

«ایــن فیلــم (چراغهــای ناتمام) دو پا بیشــتر نداشــت،
هزارپــا نبــود .مــن هــم ترجیــح میدهــم در فیلمهایی
سینــما
کــه دو پــا دارنــد بــازی کنــم ».ایــن عبــارات بخشــی از
صحبتهای داریوش ارجمند بازیگر پیشکســوت ســینما است که از فروش
فیلمهــای کمــدی بــه خاطر بار شــوخیهای جنســی گالیهمند اســت« :این
روزها فیلمنامههایی وجود دارد که اصالً آدم خجالت میکشد آنها را ببیند،
البته خیلی خوب هم از آنها اســتقبال میشود و فروش فوقالعاده میکند.
معیار ما هم همین مسائل شده است ».او که از اهمیت یافتن آمار و میزان
فــروش آثــار ســینمایی گالیــه دارد معتقد اســت پــول و جنســیگرایی همه
ســینما و تلویزیون را فراگرفته اســت« :خوبی و بدی همه چیز متأســفانه بر
اســاس پول سنجیده میشود .خیلی جالب اســت اگر فیلمی باالی میلیارد
بفروشــد خوب اســت اگر نــه فیلم بدی اســت .فیلم هم که میســازیم باید
شــوخیهای جنســی در آن بگذاریــم ،پــول و جنســیگرایی همــه ســینما و
تلویزیون را فراگرفته است».
ارجمند در بخش دیگری از صحبتهایش با خبرآنالین در پاسخ به نیاز
مخاطب به دیدن کارهای تازه گفته اســت« :وظیفه تلویزیون یا سینما فقط
این نیست که دنبال خواست مخاطب برود .به هر حال وظیفه فرهنگی هم
هســت .خواســت مخاطب شــاید همین فیلمهایی باشــد که االن میبینید،
فیلمی که جوک سکســی معیار خنده آن اســت ،خوب هم میفروشــد .این
بــه نظر من سوءاســتفاده از گرفتاریهای مــردم و از ممنوعیتهای جامعه
اســت .چه آنهایی که راجع به جنگ ســاختند چه آنهایی که جفنگ ،همین
وضعیــت را دارنــد .وقتــی ســلیقه مــردم را پاییــن بیاوریــد اوضــاع همیــن
میشــود ».او البتــه در بخــش دیگــری از صحبتهایــش طعنههــای تنــد و
تیــزی هم به «مختارنامه» داشــته و گفته اســت« :نه مختــار اینقدر بزرگ و
علیهالسالم بود نه آن مجموعه چندان شاهکار ساخته شده که به قول شما
چند سال است کل شبکههای تلویزیون آن را پخش میکنند».

درخواست رئیس آکادمی سینمای اسپانیا
از فرهادی

بارروســو (رئیــس آکادمــی ســینمای اســپانیا) در جمــع
روی خـط اعضــای ایــن آکادمــی و گروهــی از فیلمســازان جوان که
خـــــــبر بــرای شــرکت در مســترکالس اصغر فرهادی به اســپانیا
رفتهانــد ،در مادریــد گفت اصغر فرهادی در زمره فیلمســازان بزرگ تاریخ
سینما ازجمله فلینی و کوروساوا است .او از فرهادی خواست که به فعالیت
هنری خود دراســپانیا همچنــان ادامه دهد و تأکید کرد که آغوش ســینمای
ایــن کشــور برای او همیشــه بــاز اســت .رئیــس آکادمی ســینمای اســپانیا با
ســتایش کار تازه فرهادی گفت که فیلمســاز ایرانی با شــگفتی فیلمی کامالً
اســپانیایی ساخته است .آکادمی سینمای اسپانیا به تازگی اصغر فرهادی را
بهعنوان عضو افتخاری هیأت امنای این آکادمی معرفی کرد.

زندگی سعدی روی صحنه تئاتر کانادا

نمایش «ســعدی مســافر شهر عشق» نوشــته علینقی رزاقی با بازی محمد
عمرانــی در تاریخ  ۲۲ســپتامبر ســال میالدی ،مطابق با  ۳۱شــهریورماه ،در
شهر ونکوور کانادا به روی صحنه میرود.

حسن معجونی در «ایده اصلی»

در آســتانه آغــاز فیلمبرداری فیلم تــازه آزیتا موگویی ،حســن معجونی هم
بــه جمــع بازیگران ایرانی «ایده اصلی» پیوســت .بهرام رادان ،ســاره بیات،
مریال زارعی ،پژمان جمشیدی و مهرداد صدیقیان دیگر بازیگران این فیلم
هســتند .ایران ،کانادا ،اســپانیا و قبرس جنوبی بهعنوان لوکیشنهای اصلی
«ایده اصلی» انتخاب شده است.

برگزاری مراسم تشییع دوبلور پیشکسوت

مراسم تشییع پیکر دوبلور با سابقه صداوسیما مهدی آریننژاد یکشنبه ۲۵
شــهریور در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا با حضور دوســتان این هنرمند و
عالقهمندان برگزار شد.

نمایش «عروسکها»ی یک هنرمند ایرانی در ترکیه

 20اثر سیامک عزمی با عنوان «عروسکها» در استانبول به نمایش گذاشته
میشود.

اعالم اسامی گروه انتخاب مسابقه تئاتر ایران فجر

نسیم ادبی (بازیگر ،طراح و کارگردان) ،محمد مساوات (مدرس ،کارگردان،
نمایشــنامهنویس و طــراح) و کیومرث مرادی (مدرس ،کارگــردان ،بازیگر و
نمایشــنامهنویس) بهعنوان اعضای گروه انتخاب مســابقه تئاتر ایران  -یک
در بخش تئاتر صحنهای معرفی شدند.

الهام پاوه نژاد دختر شاه لیر می شود

الهــام پاوهنژاد به گــروه بازیگران نمایش «شــاه لیر» به کارگردانی مســعود
دلخواه پیوســت که قرار اســت از هفته پایانی آبان در سالن اصلی مجموعه
تئاتر شــهر روی صحنه برود .این بازیگر قرار اســت در نقش «ریگان» یکی از
دختران شاه لیر به ایفای نقش بپردازد.

فیلم تازه آیدا پناهنده در همکاری با تهیهکننده ژاپنی

«پاییز نیکایدوها» به کارگردانی آیدا پناهنده با اتمام آخرین
فیلم سینمایی
ِ
مراحــل فنــی ،آمــاده نمایش شــد .تهیــه کنندگی این اثــر را نائومی کاواســه
فیلمســاز ســینمای ژاپن و برنده دوربین طال و جایزه بزرگ جشــنواره فیلم
کن برعهده دارد و فیلم محصول مشترک دو کشور ژاپن و هنگ کنگ است.

حضور نوه جک نیکلسون
در فیلم کارگردان برنده اسکار

دوک نیکلســون نوه جک نیکلســون در نخستین تجربه
آن سوی بازیگریــش بهعنــوان یکــی از بازیگران نقــش مکمل در
مرز
تریلــر «مــا» بــه کارگردانــی جــوردن پیلی برنــده جایزه
اســکار میپیونــدد .از دیگــر بازیگــران این فیلــم میتوان بــه لوپیتــا نیونگو،
وینســتون دوک ،الیزابــت مــوس و تیم هیدکر اشــاره کرد .جزئیات داســتان
فیلــم هنوز نامشــخص اســت .این فیلــم اولین پــروژه جوردن پیلــی پس از
قرارداد با کمپانی یونیورسال پیکچرز است.
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پاییز در انتظار «اپرای عشق»
بهــروز غریبپــور ،کارگردانــی کــه
سال هاســت بــرای حفــظ گونههــای
ســنتی تئاتــر کشــورمان از خطــر
فراموشــی تالش کــرده ایــن روزها در
تــدارک بــه روی صحنــه بــردن اپرای
عروســکی دیگــری بهنــام «اپــرای
عشق» است.
این هنرمند صاحب سبک عرصه
هنرهــای نمایشــی در ایــن کار هــم
تأکیدش بر ادبیات کالســیک فارســی

اســت ،او ایــن بــار بــه ســراغ عطــار و
داستان عشق «شیخ صنعان به دختر
ترســا» رفتــه اســت .داســتانی کــه بــه
گفته غریبپــور آنقدر منحصر به فرد
اســت که به داســتان عاشــقانه «دکتر
فاســتوس و مارگارت» در نمایشــنامه
«فاوســت گوته» تنــه میزند ،هر چند
کــه حتی از جهاتی این داســتان عطار
را از آن باالتر میداند.
بــه گفتــه ایــن مــدرس کهنــه کار

تئاتر ،اپرای این نمایش تنظیم شــده
و هماکنون ساخت عروسک ،طراحی
صحنــه و ســاخت موســیقیاش آغاز
شده اســت .بر اســاس برنامهریزیها
این اپرای عروســکی طی یکی-دو ماه
آینده و در پاییز به روی صحنه خواهد
رفت.
غریبپور سالها تالش کرد تا این
بــاور غلــط را تغییــر دهد کــه نمایش
عروســکی تنها خاص کودکان نیست،

از ســویی او نخســتین کســی ســت کــه
اپرا ،بخشــی از هنر موســیقی که حتی
قبــل از انقــاب هــم مقاومتهایــی
درباره آن در کشــورمان وجود داشــته
را بــا موســیقی ایرانــی و خوانــدن در
دســتگاهها و ردیفهــای آوازی ایرانی
آن هم در تلفیقی با هنر تئاتر بیامیزد.
تلفیقــی کــه در ابتــدای راه قــدری
محال به نظر میرســید ،امــا او موفق
شــد و حــاال از ایــن اســتاد دانشــگاه و

کارگــردان کهنــه کار تئاتــر بهعنــوان
مبــدع اجــرای ایــن گونــه نمایشــی-
موســیقایی در کشــورمان یاد میکنند.
نخســتین نمایشــی کــه بــه این شــیوه
بــه روی صحنه بــرد ،اپرای «رســتم و
ســهراب» در تاالر فردوســی و به سال
 82اســت؛ غریبپــور ســال  87هــم
موفــق بــه اجــرای «اپــرای عاشــورا»
بهعنــوان نخســتین اپرای ملــی ایران
شد.

اهالی موسیقی با «ایران» در میان گذاشتند

مرثیه ای برای نغمه ها و نوحه های فاخر عاشورایی
ندا سیجانی
خبرنگار

موســیقی آیینی و مذهبــی بیانکننده
باورها و اعتقاداتی اســت که از گذشته
تــا بــه امــروز وجــود داشــته اســت؛
اعتقاداتــی کــه امــروز رنــگ دیگــری
گرفتــه و باورهایی که غیرباورشــدهاند
آنچنان کــه در هنرهــم تأثیرگذاربوده
و دیگــر کمتــر شــاهد آثارهنــری
مذهبــی هســتیم که براســاس باورها،
اعتقادهــا و دانشهــا شــکل بگیــرد،
بویژه در تولیدات موســیقی؛ یا اگرهم
هســت خیلــی نایــاب اســت .عــدهای
تقصیرکار را برگردن سیاست و فضای
جامعــه میاندازنــد و عــدهای دیگــر
بودجههــای محدود را بهانه میکنند.
این مسیرســبب شــده موســیقیهای
وارداتــی تاثیــر مخربــی برتولیــدات
مذهبی داشته باشــند .آنچه که امروز
بــه گــوش جوانهــا میرســد بیــش از
آنکــه اعتقــادات را تحکیــم کنــد نگاه
آنها را تغییر داده است.
ëëگنج هایی از نوحه را کشف کردم
رســول نجفیان بازیگــر و کارگردان
تئاتــر اســت و در زمینــه آثارموســیقی
عاشــورایی و مذهبی کارهای متفاوتی
ارانــه کــرده ؛ آثــاری چــون «عاشــورا
میگریــم»« ،ذوالجنــاح میآیــد
بیســوار» و ...او میگوید :ســی سال از
عمــرم را همراه با دیگــر هنرمندان با
دوربین فیلمبرداری به شهرســتانها
و روســتاها میرفتم و ناخــودآگاه این
عشق در من بهوجود آمد که در زمینه
آثــار مذهبــی تحقیــق و جســتوجو
کنــم .آن زمانها وقتــی فرصتی پیش
میآمد و گروه به تهران بازمیگشــت
مــن میماندم و در روســتاها بهدنبال
مثنــوی خــوان یــا شــاهنامه خــوان
میگشــتم .ثــروت مــا تنها بــه بناهای
کهنســال و آثــار تاریخــی خالصــه
نمیشــود بلکــه میــراث ارزشــمندی

محسن جلیلی

وجود دارد که ســینه به ســینه به نسل
امروز منتقل شده است.
اوافــزود :نوحه هــا و نواهــای
عاشــورایی جــزو ارزشــمندترین آثــار
فاخــر فرهنگــی و میــراث معنــوی ما
هســتند و از آنجایــی کــه درمعــرض
آســیب قرارداشــتند و جــای آن را
آهنگهــای ســخیف لسآنجلســی
گرفتــه بــود وظیفــه خــودم دانســتم
درایــن زمینــه فعالیــت کنــم هرچند
کــه یــک عــده از روی غــرض آمدنــد
وگفتنــد مــن نوحه خوان شــدهام .اوالً
کــه نوحــه خوانــی کار زشــتی نیســت.
دوم اینکه خــود را در جایگاه مداحان
و نوحــه خوانهــای عزیــز کــه صــدای
گرمــی دارند و شــمع محفل حســینی
را بــا نوحههــای اصیــل روشــن نــگاه
داشتهاند نمیدانم.
نجفیــان گفــت :زمانــی کــه ایــن
کارهــا تولیــد شــد بــا اســتقبال خوبــی
روبهرو شــدم و احســاس کــردم تولید
این گونه آثار ضــرورت دارد .بنابراین
همانطورکــه ازالبــهالی خاکهــا و
کاســههای شکســته گنج پیدا میکنند
من هم جستوجو کردم تا از دلهای
شکســته شــاهنامه خوانیهــا ،مثنوی
خوانیها و نوحه و نواهای عاشــورایی
را جمعآوری کنم.

ëëعدم تبلیغات در رسانه ملی
محســن جلیلــی از آهنگســازانی
است که درزمینه آثارمذهبی فعالیت
میکند و ســال گذشته آلبوم موسیقی
«ســربلندان» بــا صــدای خواننــدگان
نام آشــنایی چــون علیاصغــر
شــاهزیدی ،قاســم رفعتــی ،محمــد
معتمدی ،حســین علیشــاپور ،بامداد
فالحتی و ...را منتشر کرد .او میگوید:
کــم توجهــی در انتشــار آلبومهــای
موســیقی تنها به موسیقیهای آیینی
و مذهبــی محــدود نمیشــود بلکــه
چند ســالی اســت تمامــی بخشهای
موســیقی گرفتــار این مســأله هســتند
ولی بــا وجود این مصائــب کموبیش
تولیداتــی درزمینــه موســیقی آیینــی
وجــود دارد کــه متأســفانه تبلیغاتــی
ازســوی رســانهها بــرای آنهــا انجــام
نمیگیــرد .او گفــت :رســانههای
دیــداری و شــنیداری بیشــتر معطوف
به پخــش کارهایی چــون مداحیها و
فضاهــای نوحــه و روضه هســتند و به
تولیدات خوانندگان موســیقی اقبالی
نشــان نمیدهنــد این درحالی اســت
که تأثیرهر اثرهنری به شــنیده شــدن
و دیدن آن اســت .بهطورمثــال آلبوم
«ســربلندان» اتفاقــی بــود کــه شــبیه
آن درســالهای اخیــررخ نــداد و بــا 8

رضا مهدوی

خواننده درجه یک ونســلهای ســنی
متفــاوت جمــعآوری شــده بــود امــا
حتــی یک قطعه ازاین آلبــوم از رادیو
و تلویزیون پخش نشد.
ëëکارهــای ســطحی درشــأن اهــل
بیت(ع) نیست
رضا مهدوی ،پژوهشگر و کارشناس
موسیقی نیز براین نظر است که همین
تعــداد آثــاری هم کــه تولید و منتشــر
میشــود عــرض ارادت هنرمنــدان و
موســیقیدانها به اهل بیت(ع) است
اما متأسفانه باید بگویم این تعداد در
شأن دستگاه امام حسین(ع) نیست و
هنرمندان باید نســبت به تولید چنین
کارهایی دســت به عصــا حرکت کنند
و وســواس به خــرج دهند نه به صرف
اینکه ملودی به ذهنشــان رســیده یا از
جایی برداشــت کردهاند با یک تنظیم
سردســتی و بودجههای اندک یک کار
ضعیــف تولید کنند کــه دراین صورت
بهتراســت کاری تولیــد نشــود ،چرا که
مردم از گذشــتهها تا اکنون دراین ایام
گوششــان به ســمت مداحان و روضه
خوانها و ذاکران بازاست و میشنوند.
بهگفته مهدوی تجربه نشــان داده
آثارموســیقایی حتــی اگــر بــا کیفیــت
خوب هم منتشــر شــود مــردم خیلی
وابســتگی به آن ندارند ارتباط غریبی

رضا صادقی

بــا آن دارنــد .راهــکاری کــه میتــوان
پیشــنهاد کــرد ایــن اســت کــه یکــی
ازدســتگاههای دولتــی یــا بخشهای
خصوصــی کــه از منابــع مالــی خوبی
برخوردارنــد بهتریــن گزینههــای
خوانندگــی ،شــعر ،ترانــه ،تنظیــم
وآهنگسازی را در یک اتاق فکر دعوت
کرده و مشورت کنند و طی این سالها
آنقدرچکــش کاری صــورت بگیــرد تا
اثــری ماندگارمنتشرشــود تــا جبــران
این ســالها باشــد ومــردم از شــنیدن
آن لــذت ببرنــد .او افــزود :هنرمندان
هدفشــان عــرض ارادت اســت امــا
نباید با کارهای ســطحی باطن قضیه
را ناخواســته خدشــه دار کننــد ،چــرا
که کار ســطحی درشــأن دســتگاه امام
حســین(ع) نیســت و اگــر قراربرایــن
اســت کار تبلیغــی انجــام شــود بایــد
ازهرجهــت درجه یک باشــد .کســانی
که درایــن مســیرحرکت میکنند باید
دانــش واعتقاد داشــته باشــند و کار را
خودخواسته و دلی منتشر کنند.
ëëنــگاه ویــژه متولیــان فرهنگــی بــه
مداحان
رضا صادقی ازخوانندگان موسیقی
پاپ اســت کــه فعالیتهای بســیاری
درتولیــد آثــار مذهبــی چــه بهصورت
تک آهنــگ و چــه همخوانی بــا دیگر

سید هادی حسینی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرد

الیحه نظام جامع حقوق مالکیت فکری در اختیار بهارستان
مریم سادات گوشه
خبرنگار

حدود ســه ســال پیش حســین نوش
آبــادی معــاون وقــت حقوقــی و
پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در خصــوص الیحــه نظــام جامــع
حقــوق مالکیــت فکــری خبــر داد که
در حال تصویب اســت و در ســخنانی
اظهار داشــت که قانون فعلی حقوق
مالکیت فکری پاســخگوی مشکالت
جامعــه نیســت .بعد از گذشــت ســه
ســال از ایــن موضــوع ســید هــادی
حسینی معاون حقوقی ،امورمجلس
و اســتانهای وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی  19تیر ماه امسال از بازنگری
الیحه مربوط به قانون کپی رایت خبر
داد و گفت«:بــا اصــاح کامــل مــوارد
درخواســتی این الیحه حداقل تا یک
مــاه آینده تقدیم مجلس میشــود».
حــاال که دو ماه از تقدیم این الیحه به
مجلس میگذرد ،با معاون حقوقی و
پارلمانی وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی
در خصــوص آخریــن وضعیــت ایــن
الیحه گفتوگو کردیم.
ëëمدتهاســت که الیحه نظام جامع
حقــوق مالکیــت فکــری در گیــر و دار
تصویب شــدن از سوی مجلس است
چرا اینقدر تصویب این الیحه به طول
انجامید؟
بهخاطر اختالف دیدگاهی اســت
که بین دستگاههای مرتبط با موضوع
بــوده اســت .کپی رایت یــک موضوع
فرابخشــی اســت .در واقــع هــم بــه

حــوزه صنعت مرتبط اســت و هم به
حوزههای فرهنگی و مالکیت معنوی
کــه بهحــوزه فرهنــگ برمی گــردد.
درهمــان حوزههــا هــم مثــاً وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت و وزارت
دادگســتری و همچنین قــوه قضائیه
وسایر قوا مدعی این موضوع هستند.
بنابرایــن وزارت فرهنــگ متولــی
موضــوع مالکیت معنوی اســت و در
حــال حاضــر ایــن الیحه بــه مجلس
رفتــه و بــا توجه بــه مــدت زمانی که
از آن گذشــته ،مســأله طوالنــی شــده
اســت ،آن هــم بــه خاطرتغییراتــی
کــه در نیازهــا ،مســائل فرهنگــی و
همچنین مسائل جهانی و حوزههای
دیگــر پدیــد آمــده و نگــرش هــای
جدیــدی در حــوزه کپی رایــت اتفاق
افتــاده اســت .بنابرایــن بــا محوریت
کمیسیون قضایی مجلس و با حضور
دانشــگاهیان و حوزویــان و همچنین

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
ویرایش اولیهاش انجام و االن نهایی
شــده اســت و در جلســهای کــه هفته
گذشــته بــا حضــور وزیــر دادگســتری
تشــکیل شــد گزارش پیشــرفت کار را
مطرح کردیم .از دســتگاههایی که در
جلسه مالکیت فکری شرکت داشتند
خواستیم که نظرات اصالحیشان را
اعالم کنند و احتماالً اواســط مهرماه
ایــن مســأله در صحــن کمیســیون
قضایــی مجلس مطرح میشــود .ما
از دوســتان کمیســیون فرهنگــی هم
دعوت خواهیم کرد که نمایندگانشان
در ایــن جلســه شــرکت کننــد .البتــه
هنــوز بــه کمیســیون فرهنگــی ارجاع
نشــده اســت ،امــا بــرای اینکــه مــا
میخواهیــم این موضوع پربار شــود
و بعداً مشــکلی در این زمینه نداشته
باشــیم و همه دیدگاه ها باشد ،هم از
دستگاههایی که مرتبط با این مسأله
هســتند نظرخواهــی می کنیــم وهم

کمیســیون فرهنگی مجلس را درگیر
این کار میکنیم .سپس این الیحه در
نوبــت صحن قــرار میگیــرد و بعد از
اینکه در کمیسیون کارهای نهاییاش
انجــام شــد و بندهــای پیشــنهادی
الیحه دولت ارائه ،به تصویب خواهد
رســید و بعــد از آن در نوبت تصویب
صحن قرار میگیرد و تبدیل به قانون
میشود.
ëëمــواد اصالحــی که اعمال شــده چه
مواردی است؟
تعــداد آنهــا خیلــی زیــاد اســت و
اکنون نمیتوان این موارد را برشمرد.
ëëایــن الیحه چه فرقی بــا الیحه قبلی
کرده است؟
شــاکلهاش همــان الیحــه اســت و
ســاختار کلی الیحه تغییر نکرده ولی
اصالحــات اساســی صــورت گرفتــه
است.
ëëچه شد که کمیسیون قضایی این کار
را به عهده گرفت؟
چــون ایــن الیحه یــک کار حقوقی
است و از نظر تخصصی هیأت رئیسه
مجلــس آن را بــه کمیســیون قضایی
ارجاع داده است .کمیسیون فرهنگی
چون بهره بردار اســت ما در جلسات
بعــدی از آنها دعوت کردیم شــرکت
داشــته باشــند .چون ویرایش و پایش
ایــن الیحــه حقوقــی بود ســه وجــه را
در آن قــرار دادیــم .یکــی حقوقدانان
مجلس و کمیســیون تخصصی ،وجه
دوم دانشــگاهیان بودند که اســتادان
حــوزه مالکیــت معنــوی را دعــوت
کردیم و وجه ســوم دوستان مرتبط با

حوزه علمیه بودند که در این موضوع
نظر فقهی داشتند.
 ëëفکر میکنید این الیحه کی تصویب
شود؟
بــه محــض اینکــه کار کمیســیون
شــروع شــود ،شــاید حداکثر ظرف دو
هفتــه ایــن کار تمــام شــود و در نوبت
صحن قرار بگیرد که نوبت صحن هم
در دو وجه است عادی و دیگر با کمک
دکتــر الریجانی و امضــای نمایندگان
تــا بخواهنــد ایــن الیحــه زودتــر در
دســتور کار قــرار گیــرد ،ان شــاءاهلل تــا
انتهای سال این الیحه تصویب شود.
انصافــاً الزم اســت حقوق بســیاری از
نویسندگان ،نقاشــان ،خوشنویسان و
ســایر هنرمندان و اهل تفکر که تولید
فکر میکنند ،حفظ شود و برای کشور
ما ایــن خوب نیســت که هنــوز الیحه
کپی رایت تصویب نشــده است .البته
اکنــون قانونــی داریم که با کســانی که
حق کپــی رایــت را رعایــت نمیکنند
برخــورد شــود امــا قانــون جامعــی
نیســت .ایــن قانــون میتوانــد قانون
جامعــی باشــد و مــا آن را بــا خیلی از
قوانین مشابه کشورهای دیگر مقایسه
و بومیســازی کردیــم و نــگاه هــای
کشورهای پیشرو و سابقه دار را هم در
نظر گرفتیم.
در انتها میتوان به اهالی فرهنگ
مــژده داد کــه اتفــاق خوبــی بــرای
هنرمندان خواهد افتاد و این امتحانی
است برای کمیسیون قضایی مجلس
شــورای اســامی کــه کارنامــه خوبــی
برای این دوره مجلس داشته باشند.

رسول نجفیان

خواننــدگان داشــته اســت قطعاتــی
چــون «قــرص مــاه خونی»« ،ســقای
عشــق» و ...از تجربههــای او درایــن
زمینــه اســت و برایــن نظــر اســت
هنرمندانی که دراین مسیر قدم برمی
دارند براساس ارادت قلبیشان است
امــا مشــکلی که وجود دارد این اســت
کــه بعد از ســاخت ایــن آثــار و زمانی
کــه بــرای آن صــرف میشــود هیــچ
اســتفاده دیگــری وجود نــدارد وحتی
دربرنامههایــی متناســب بــا ایــن ایام
کارهای ما ارائه نمیشود و همین امر
ســبب شــده این گونه کارهــا آرام آرام
پنهان و پنهانتر شوند.
ایــن خواننــده بیــان کــرد :حمایت
ازاین کارها به رســانه ملــی و متولیان
فرهنگی برمیگردد اما متولیان بیش
ازآنکــه بــه ایــن موضوعهــا فکــر کنند
میلیونهــا تومــان به برخــی مداحان
پرداخــت میکننــد آن هــم کارهایــی
کــه درشــأن امــام حســین(ع) نبــوده
و بیشــتر شــبیه موســیقیهای ســبک
اســت که بهنظر من قبیح شده است.
ضمن احترام به یک عده که هنوزهم
ارادتهای ویژه خود را اعالم میکنند
بایــد بگویــم امــروز میکروفن دســت
کســانی اســت که این اجــازه را بهخود
میدهند هر شعری را بخوانند.

ëëنمایش «آوانتاژ»
اخبـــار از اول مهــر در تــاالر
کوتـــاه حافظ
نمایــش «آوانتــاژ» بــا کارگردانــی
کامــران شــهالیی و محمــد الرتــی از
اول مهرمــاه در تــاالر حافــظ روی
صحنــه میرود .ایــن نمایــش روایتی
نامتعــارف و غیرخطــی از زندگینامــه
یک فوتبالیســت و اتفاقاتــی که منجر
به حــذف ایــن بازیکــن از ترکیب تیم
ملــی فوتبــال ایــران در دهــه شــصت
میشود را تصویر میکند.
«ëëبــدو رســتم بــدو» در مســیر ســه
جشنواره
انیمیشــن کوتــاه «بــدو رســتم بــدو»
ســاخته شــیرین ســوهانی کــه دربــاره
تــراژدی رســتم و ســهراب اســت بــه
ســه جشــنواره خارجــی راه یافــت.
این انیمیشــن توســط مســئول بخش
انیمیشــن جشــنواره فیلــم «کاتانیــا»
در ایتالیــا بــرای حضــور در بخــش
غیررقابتــی دعوت شــده اســت که در
ایــن بخــش بهتریــن انیمیشــنهای
ســال  ٢٠١٧و  ٢٠١٨حضور دارند .این
جشــنواره از  ١۴تــا  ١۶ســپتامبر برابر با
 ۲۳تا  ۲۵شــهریور ماه برگزار میشود.
همچنین این انیمیشن در یازدهمین
دوره جشــنواره فیلمهــای ایرانــی
سانفرانسیســکو حضــور دارد .تاریــخ
برگــزاری جشــنواره  ٢٣و  ٢۴ســپتامبر
برابــر بــا  ۱و  ۲مهرمــاه اســت«.بدو
رســتم بــدو» در ادامــه حضورهــای
بینالمللــیاش در یازدهمیــن دوره
جشــنواره «انیماســایروس» کــه از ٢۶
تا  ٣٠ســپتامبر برابر بــا  ۴تا  ۸مهرماه
در یونــان برگــزار میشــود بــه رقابت
میپردازد.

