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سرنوشت غم انگیز کاناپه

 6ســال بعــد از «خانــه پــدری» باالخــره
خــودش را راضــی کرد کــه روی صندلی
کارگردانــی بنشــیند و فیلــم تــازهاش را
جلــوی دوربیــن ببــرد .کیانــوش عیــاری
در ادامــه رویکــرد واقعگرایانــهاش در
فیلمســازی تصمیم گرفته بــود به جای
اینکــه زن را بــا روســری در خانــه نشــان
دهــد از پوســتیژ(کاله گیــس) اســتفاده
کنــد« :همیشــه خجالت میکشــیدم که
در فیلمهایــم زن باید با روســری در کنار

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد
محارمــش ظاهــر شــود .ایــن خجالــت
و شــرم همــراه مــن بــود .با خــودم عهد
کــردم که یا فیلم نخواهم ســاخت یا اگر
هــم بســازم زن نباید داشــته باشــد و اگر
زن داشــته باشــد باید در مألعام باشــد و
نــه مکانهــای خصوصــی ».تأکیــد او به
وجوه رئالیســتی زندگی اما با محرومیت
از حضور در جشــنواره سی و پنجم فیلم
فجر همراه شــد و پــس از آن «کاناپه» در
کنار «خانه پــدری» در کمد توقیفیهای

ارشــاد قرار گرفت .رویکرد تازه عیاری اگر
چــه از نــگاه برخی تابوشــکنی بــود اما از
نگاه ســینماگران و اغلب منتقدان گامی
در راه واقعیســازی صحنههایــی بود که
اسبابخندهمخاطبانبود.صحبتهای
محسن امیریوســفی در نشست روزنامه
ایران نمونهای از این نگاه است« .تصویر
این حجاب صحنههایی را به وجود آورده
اســت که االن شگفتانگیز و تعجبآور
است .نیمه شب به مردی در تختخواب

زنــگ میزننــد که عملیات شــده اســت
و بعــد خانمــش با چــادر از کنارش بلند
میشــود کــه رضا چــه شــده؟» او کــه به
همــراه عیــاری بــه ایــن نشســت آمــده
بــود از تجربه تماشــای ایــن فیلم گفت:
«سکانس اول «کاناپه» را که با کاله گیس
خانمها دیدم شــبیه دراکوالیی بودم که
نــور میبیند امــا این حس فقــط در یک
ســکانس بود .بعــد از آن فراموش کردم
که زنــان فیلم کاله گیس به ســر دارند».

به گفته عیاری ،تمام کسانی که این فیلم
را دیدهاند در تجربهای مشابه دقایق اول
دچار هیجان شــدهاند و پس از آن عادی
شده است« :اگر فیلم بعدی را من یا فرد
دیگری بســازد ،دیگر آن هیجــان دقایق
اول هــم وجــود نــدارد ».ایــن در حالــی
اســت کــه ابراهیــم داروغــهزاده ،معاون
ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در
گفتوگویــی با مهر تأکید کــرده که اکران
این فیلم منتفی است.

«ایران» دالیل عدم تأثیرگذاری جوایز پرشمار حوزه ادبیات را بررسی میکند

خزان بیبهار ِ جایزههای ادبی
ِ

آلویس هوتشنیگ ،نویسنده معاصر اتریشی:

دوست دارم مرتب به ایران سفر کنم

خدایــی بــه گزارشــگر «ایــران»
میگویدُ :
«عمر کوتاه این رویدادها مانع
شــکلگیری بنیانها و نهادهای قدیمی
و پایــدار میشــود و عمــاً فرصــت کار
اساســی و بلندمــدت و ریشــهدار و مؤثر
از فعــاالن فرهنگی گرفته میشــود .اگر
نهادهــای ادبی را به مثابــه یک درخت
در نظر بگیریم ،هرچقدر ریشــه درخت
جایزههای ادبی عمیقتر باشد بیشک
آن نهــاد بــر و بــار بیشــتری میدهــد».
این عضــو همکار جایزه ادبی هوشــنگ
گلشیری و داور رقابتهای ادبی متعدد
شــاهد ناکامــی و تعطیلــی چندیــن و
چند جایزه بوده اســت و از او میپرسم،
بــه اســتمرار جایــزه جمالــزاده اُمیدوار
هســتید؟ او میگوید« :مــن هرگز ناامید
نمیشــوم و همــواره نامالیمــات را بــا
امیــد و بردباری تحمل کردم و میکنم.
اآلن هــم بهرغــم اینکــه بارهــا شــاهد
خــزان جایزههــای ادبــی بــودم ،امیدم
را از دســت نمیدهــم ،تــاش میکنیم

جایــزه محمدعلــی جمالــزاده درختی
باشــد که ریشــه در اعماق بزند و برگ و
بار پرشمار دهد».
ســاختار ،انســجام ،اســتراتژی و
شــفافیت مؤلفههایی هســتند که شمار
زیــادی از جایزههای ادبی ایــران اعم از
دولتــی و خصوصــی از آن بیبهرهانــد
و فقــدان ایــن مؤلفههــا راه را بــر اعتبــار
و تأثیرگــذاری ایــن جایزههــا میبنــدد.
موضعی که ســعید طباطبایی نویسنده
و فعــال فرهنگی بر آن تأکید میکند .او
کــه در بنیانگذاری و اجــرای جایزههای
ادبــی «روزی و روزگاری»« ،والــس»،
«محمــود اســتاد محمــد» و «صلــح و
دوستی» مشــارکت جدی داشته است،
بــه «ایــران» میگوید«:از نیمــه دهه 70
به این ســو ،در این  20سال شمار زیادی
رقابتهای ادبی آمدند و رفتند و مگر دو
– سه جایزه ادبی دیگر رقابتها چندان
تأثیرگــذار نبودنــد و نقشــی در معرفــی
و فــروش آثــار بــه مخاطبهــای هنــر و

ادبیات نداشتند .با نگاهی به جایزههای
تأثیرگذار از آن جمله رقابت ادبی روزی
و روزگاری میبینیــم ایــن رقابت ادبی،
نهــادی ســاختارمند و شــفاف اســت و
مشــارکت جمعی زیــادی از چهرههای
سرشــناس و تأثیرگــذار هنــر و ادبیــات
بــه عنــوان اعضــای هیــأت امنــا ،هیأت
مدیره ،هیأت ژوری و ...در سیاستگذاری
و برگــزاری آن جلــب کــرده بــود .در
جایزههای مهم بینالمللی هم همین
ل دقیقتــری رخ میدهد.
اتفاق در شــک 
بــه اعتقاد من دلیــل عــدم تأثیرگذاری
جوایز ادبی فقدان ســاختار و انســجام و
ن جایزههایی هم که
شفافیت اســت و آ 
واجد این مؤلفههــا و ویژگیها بودند به
تیر غیب گرفتار شدند».
حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد این
خــزان جوایــز ادبــی متعــدد اما کــم اثر
همچنان ادامه خواهد داشت یا با تغییر
فصــل به مســیر واقعی خــود بازخواهد
گشت؟

چهل فیلم ،چهل خاطره از سینمای ایران
خبرنگار

چند روزی است که موزه سینما جدول
زمانبنــدی اکــران برگزیــده آثار چهل
ســال ســینمای ایــران را منتشــر کــرده
اســت و امــروز مراســم افتتاحیــه ویژه
برنامــه «نمایــش گزیــد ه چهــل ســال
ســینمای ایران» در موزه سینما برگزار
میشود.
 40فیلمــی کــه اغلــب آنها توســط
فیلمخانــه ملــی ایــران مرمت شــده و
حــاال قــرار اســت بــرای اولیــن بــار این
فیلمهــای مرمــت شــده کــه زحمــت
بســیاری بابت آن کشــیده شــده اکران
شــود .علی بختیــاری گردآورنده پروژه
چهــل ســال کــه ایــن فیلمهــا را خــود
انتخــاب کــرده اســت ،در ایــن بــاره به
«ایــران» میگوید« :ایــن برنامه تحت
برنامههــای مطالعاتــی مــوزه ســینما
کار میشــود و مفهــوم اجرایــش ایــن
بــود کــه مــوزهای کــه بــرای مطالعات
ســینمایی آرشــیو ســینمایی نگــه
مــیدارد ،مهمتریــن قســمتش ایــن
اســت که فیلمها را نمایــش دهد .این
ایــده را از ســال گذشــته با آقای قاســم
خــان صحبــت کردیــم که یک ســینما
تک تخصصی ســینمای ایران در موزه
ســینما افتتــاح شــود .نهایتــاً بــه علت
همزمانی این برنامه با چهلمین سال
انقالب دیدیم بهترین موقعیتی است
که نگاهی به تولیدات چهل سال اخیر
بیندازیم .ایــن فیلمها از بین تولیدات
 1357تا  1397است».
او در مــورد اینکــه بــر چــه اساســی
ایــن فیلمهــا را انتخــاب کــرده اســت،
میگویــد« :معیــاری که بــرای انتخاب
فیلمهــا در نظر داشــتیم ،ایــن بود که

بهدنبــال حاشــیههایی کــه واردات مرحلــه نخســت
کاغــذ با ارز مبادلــهای بهدنبــال داشــته و ماهیت درصد
فرهنـــگ
قابل توجهــی از واردکننــدگان ایــن کاالی اساســی با اما و
اگرهای بســیاری روبهرو شــده وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی روز گذشــته در
حاشــیه جلســه هیأت دولت گفت«:در شــش ماهه اول سال مشخص است
کــه چــه افرادی و چــه مقدار کاغــذ وارد کشــور کردهاند ،ایــن اطالعات میان
وزارت فرهنــگ و وزارت اطالعــات تبــادل میشــود تــا ما بــرای تأمین کاغذ
اطمینــان خاطر پیدا کنیم ».ســیدعباس صالحــی در ادامه تأکیــد کرد«:اگر
احیاناً کاغذ درست یا به اندازه توزیع نشده است یا قیمت آن مناسب نبوده
اســت ،مــا نســبت به ثبت ســفارش کاغــذ در آینــده بازنگری خواهیــم کرد.
وزارت اطالعــات و ارشــاد ،اطالعات مربوط به واردات کاغذ در شــش ماهه
اول ســال را تبــادل میکننــد .کار گــروه کاغذ شــامل وزارتخانههــای فرهنگ
و ارشــاد ،صنعــت ،بانــک مرکــزی ،گمرک ،صنــوف مرتبط بــه مطبوعات و
حراست وزارت اطالعات میشود که این جلسات برگزار میشود».
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی همچنین در مورد اقدامــات این وزارتخانه
برای حل مشکالت مطبوعات نیز گفت«:شرایط جدید اقتصادی در ماههای
اخیر موجب ایجاد مشکالتی در رسانهها بویژه رسانههای کاغذی شده است.
مــا درحوزه بیمه بیــکاری ،یارانه و بیمــه خبرنگاران در حال تالش هســتیم.
آییننامــ ه بیمــه بیکاری تهیه شــده اســت و پــس از تأییــد ســازمان برنامه و
بودجــه به دولــت فرســتاده میشــود ».صالحــی افــزود« :یارانــه مطبوعات
راه حلی نیســت ولی مســکن اســت ،برای تأمین یارانه مطبوعات با سازمان
برنامه و بودجه صحبت کردهایم و این بحث در دولت مطرح است .دوستان
هم به ما این قول را دادهاند که مبلغ خوبی برای یارانه مطبوعات اختصاص
دهند چون در شش ماهه اول سال یارانه مطبوعات اصالً خوب نبود».

فرزند رضا براهنی به نیابت از او جایزه ادبی مهرگان را دریافت می کند

با تالش فیلمخانه ملی ایران گزیده چهل سال سینمای ملی نمایش داده میشود

مریم سادات گوشه

ایــران« :آلویــس هوتشــنیگ» ،نویســنده مطــرح اتریشــی
شامگاه سهشنبه درنشست«اتریش میخواند»حاضر شد و
بــــرش
به سؤاالت شرکتکنندگان درباره وضعیت ادبیات معاصر
این کشــور پاســخ گفت ،او درباره حضورش در ایران هم تأکید کرد« :هنگامی که
نوشتن رمان «اتاق لودویگ» را شروع کردم هیچ گاه فکرنمی کردم این داستان
و رمان من را به تهران بکشاند ،دوست دارم مرتب به ایران سفر کنم».
این نویسنده اتریشی بعد از داستان خوانی دراین نشست که درمرکز فرهنگی
شــهرکتاب برگزار شد گفت« :می گویند چرا شاهد رواج تنهایی در ادبیات امروز
اتریش هســتیم و ریشــهاش از کجا آمده! احســاس تنهایی موضوعی نیست که
تنهــا به اتریش اختصاص داشــته باشــد و درتمــام دنیا وجــود دارد .به نظر من
یکــی از وظایــف ادبیات این اســت که این جســتوجوی دیگــری و اینکه چطور
آن دیگــری را پیــدا کنیم که تنها نباشــیم را به ما نشــان دهد.با ایــن حال اغلب
در مورد نویسندهها بخصوص نویسندههای اتریشی گفته میشود که دید منفی
به زندگی دارند و نوشتههای آنان بیشتر متوجه مرگ و چیزهای منفی است».
هرچند که هوتشنیگ خودش چنین نگاهی به نویسندگی ندارد و حتی تأکید
دارد که وظیفه نویسنده این است که همچون یک پزشک سعی کند بیماریهای
انســان امــروز را کشــف کــرده و در داســتانهایش بــرای آنهــا راه حلــی بدهــد،
بیماریهایی که تنهایی هم از آن جمله است.او در بخش دیگری از گفتههایش
درپاســخ به پرســش یکی از حاضران درباره وضعیت مالی نویسندگان اتریشی
گفت«:دولــت از هنر به طورعام ،موســیقی ،تئاتر و بخصــوص ادبیات حمایت
میکند و این حمایت بیشتر شامل حال نویسندههای جوان میشود که به صور
مختلف صورت میگیرد».
بعد از اتمام گفتههای هوتشنیگ که ترجمه آن را علی اصغرحداد ،مترجم
ادبیــات آلمانــی بــه عهده داشــت ،علــی اصغرمحمدخانی ،معــاون فرهنگی
مؤسســه فرهنگی شــهر کتــاب نیزطی ســخنانی بــه ســابقه روابــط فرهنگی دو
کشــور اشــاره کرد و گفت«:انجمن فرهنگی اتریش در ســالهای گذشــته یکی از
فعالترین مراکز فرهنگی کشــورهای غربی در ایران بوده اســت .ایران و اتریش
همیشــه ارتباطات خوب سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی داشتهاند و سابقه روابط
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایران و اتریش تقریباً  400ساله است».

عکس :ایبنا

ُپــر آب چشــم جایزههــای ادبــی در
مهرداد رهسپارِ کوشکی
ایــران ،از همینجا آغاز میشــود؛ همه
خبرنگار
جایزههایــی کــه در ادوار مختلــف ایــن
پائیــز فصلِجایزههــای ادبــی در ایران راه را آمدنــد هماین گونه بودند .جایزه
اســت .حاال بار دیگر پاییز از راه رسیده و «یلــدا»« ،جایزه هوشــنگ گلشــیری»،
باید منتظر برگزاری جوایز متعدد ادبی «جایــزه نویســندگان و منتقــدان
باشــیم؛ پاییزی با درختهای سوگوار و مطبوعــات»« ،جایــزه کارنامــه» و...
برگهایــی که معلوم نیســت از شــاخه جایزههای ادبی مستقلی که با همت و
درختهــا میریزند یا به ســر شــاخهها حمایت بخش خصوصی کارشــان را با
باز میگردند .گشــتی در اخبار فرهنگی ســر و صدا آغاز کردند و چند سالی جد
نشــان میدهــد کــه در همیــن مهرماه و جهــد کردند و ســرانجام یکــی پس از
 97خبرهــا و روایتهــای متعــددی دیگری رو به افول و خاموشــی گذاشتند
از دســتکم  10جایــزه ادبــی دولتــی و و از میــان آن جایزهها تنها ،جایزه ادبی
خصوصی منتشــر شده اســت .از سویی مهرگان بــه همت و مدیریــت علیرضا
نتایــج اولیــن مرحلــه داوری چهارمین زرگــر توانســته اســت در ایــن دو دهــه
دوره جایــزه خصوصــی شــعر «احمــد کارش را ادامه دهد.
شــاملو» اعــام شــده ،و از ســوی دیگر،
داریوش معمارِنویسنده و بنیانگذار
جایــزه ادبی دفتر شــعر جوان موســوم ِ جایــزه ادبــی نیمایوشــیج در پاســخ به
بــه قیصرامینپــور هــم نامزدهایش را گزارشــگرِ «ایــران» دربــاره تــوانِ اندک
معرفی کرده و از آن سو ....همین جایزه جایزههــای ادبــی در ایــران و ایــن کــه
ادبی قیصر پس از سالها متوقف بودن نمیتواننــد توجه جمع زیــادی از مردم
طــی یکی – دو ســال اخیــر فعالیتش را را جلــب و بــا خود همــراه کننــد ،گفت:
مجــدداً از ســر گرفتــه اســت .همچنین «دالیــل متعددی را میتوان دراین باره
جایزه خصوصــی «واو» ،رمان متفاوت برشــمرد که بر ایــن موضوع اثــر دارند.
ســال را معرفــی میکنــد و بالفاصلــه نخســت اینکه ُعمر جوایز ادبی در ایران
فراخــوان پانزدهمیــن دوره این رقابت بســیار کوتــاه اســت .از طرفــی ســرمایه
ادبی منتشــر میشود .دســتاندرکاران مادی و اجتماعی و رســانهای بزرگی در
جوایــز دولتــی داســتان و شــعر انقالب اختیــار ندارنــد .یــک جایزه ادبــی برای
هــم از ادغــام این دو جایــزه خبر دادند تأثیرگــذاری و تشــویق مخاطبهــای
و اعــام کردنــد ،ایــن رویــداد ادبــی خــود بــرای خریــد آثــار برگزیــده در
همزمــان بــا هفته هنر انقالب اســامی رقابتهایــش ،ضــرورت دارد که جایزه
در فروردینمــاه ســال  ،1398برگــزار یــا جوایــزش واجــد ارزش مــادی قابــل
خواهــد شــد و ...اما نکته اینجاســت که توجهــی باشــند .از طرفــی دیگــر ،مهم
هیچیک از این نامهــا و نهادهای ادبی اســت آن رویــداد و نهــاد ادبی پشــتوانه
پر رنگ و لعاب و دهها جایزه موضوعی اجتماعــی بزرگــی را پشــت ســر خــود
دیگر با گســترههای فعالیت محدودتر ببینــد و همچنیــن از حمایت رســانهای
و ...توجــه جمــع کثیــری از مــردم و گســتردهای برخوردار باشــد .متأســفانه
حتــی عالقهمنــدان بــه ایــن حوزههــا جایزههای ادبی در ایران این ویژگیها را
را بــر نمیانگیــزد و ظاهــراً داســتان ِ در اختیار ندارند».

معمــار میافزاید« :بدتر از همه ای 
ن
اســت که خیلیوقتهــا برگزارکنندگان
جایزههــای ادبــی فاقد شــفافیت الزم و
ی مشخص هستند و عمالً بدل
استراتژ 
به باند و محفلی میشوند برای اینکه از
دوستان و همفکرهایشان تجلیل و این
عده را به اصطالح ساپورت کنند».
ایــن فعــال ادبــی ســال ِ 1388
نخســتین دوره جایــزه نیمایوشــیج را
بنیان گذاشت و تا پایانِ دوره فعالیتش
در ســال  1391ســه دوره از ایــن رقابــت
ادبی حوزه شعر را برگزار کرد ،در آخرین
دوره ضمن تجلیلِ از سیمینِ بهبهانی،
جایزه این رقابت به محمد مختاری به
عنوان شــاعر برگزیده  20ســالِ گذشــته
تعلــق گرفت .امــا جریانهایی بیرون از
دستگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
به عنوان متولی قانونی عرصه فرهنگ
ایــن اقدام را تــاب نیاوردند و بــا اعمالِ
فشــار راه را بر ادامه فعالیت این رقابت
ادبــی بســتند .ســایه ســنگین نــگاه غیر
فرهنگــی و غیــر ادبی بر ســر جایزههای
ادبــی فقط بــر این جایزه اثر نگذاشــت،
بلکــه کموبیــش دیگر جایزههــای ادبی
مســتقل هــم در ایــن دو دهــه بــه انحاء
مختلف با همین چالش و چالشهایی
مشابه روبهرو بودهاند .فقدانِ نهادهای
ادبــی بــا قدمــت زیــاد تأثیــر مخربی بر
فضــای عمومــی فرهنــگ و ادبیــات و
کتابخوانــی در ایــران برجــای گذاشــته
اســت؛ موضوعــی کــه علــی خدایــی،
نویســنده و داور و دبیــر جوایــز متعــدد
ادبــی نیز بر آن تأکید میکند .این فعال
فرهنگی بتازگی به عنوان دبیر نخستین
دوره جایزه ادبی محمدعلی جمالزاده
فعالیتــش را آغاز کرده اســت؛ جایزهای
کــه در زمســتان  1398در بخشهــای
داســتان کوتــاه و زندگینگارههــای
اصفهان برگزار میشود».

جزئیات واردات کاغذ با همکاری
وزارت اطالعات بررسی می شود

نمایــش ایــن فیلمهــا بتوانــد طیــف
گســتردهای از محصوالت سینمایی 40
سال را نشــان دهد .یعنی موضوع این
نبــود که ما فقــط بخواهیــم فیلمهای
فاخر یا هنری را نشان دهیم .ما در این
برنامه فیلمهای متوســط را هم نشان
میدهیم گاه فیلمهای بد را هم .برای
اینکــه بگوییــم کــه ســینما یــک طیف
گسترده است».
او در خصــوص نســخههای اصالح
شــده توســط فیلمخانــه ملــی ایــران
میگویــد« :کاری کــه فیلمخانــه ملــی
کــرده بســیار ارزشــمند اســت .بیشــتر
نســخههای قدیمــی را اســکن و رنــگ
کــرده اســت .تصویــری کــه االن دیــده
میشــود بســیار ویــژه اســت و شــاید
تاکنون مثل آن را ندیده باشیم».
وی در خصــوص نحــوه اصــاح
رنگ فیلمهــا توضیح داد« :فیلمهای
پوزیتیــو و نگاتیــو بــه مــرور زمــان
یهای رنگیشان عوض میشود.
ویژگ 
کاری که در اصالح رنگ انجام میشود
و در تمام دنیا هم خیلی مطرح است،
این است که رنگ اصلی فیلم را به آن
برمیگردانند و این با تکنولوژی اسکن
فیلم مهیا میشــود کــه فیلمخانه این
کار را انجام میدهد».
وی در پاســخ بــه اینکــه مرمــت
فیلمها چقدر با استانداردهای جهانی
مطابقــت دارد ،توضیــح میدهد«:به
جــرأت میتــوان گفــت کــه از لحــاظ
اصالح رنگ با اســتانداردهای جهانی
منطبق است».
او در پاســخ بــه اینکــه آیــا  40فیلم
همــه مرمــت شــدهاند ،تصریــح کرد:
«اغلــب ایــن فیلمهــا را فیلمخانــه
مرمــت کرده ،اما فیلمهــای دهه اخیر
چــون در دوره دیجیتال ســاخته شــده

جایزه عراقیها به نوید محمدزاده

شامگاه سهشنبه مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره
روی خـط ســلیمانیه عراق برگزار شــد و جایزه بهتریــن بازیگری به
خـــــــبر نویــد محمدزاده برای بازی در فیلم «بدون تاریخ ،بدون
امضــا» اهدا شــد.همچنین فیلــم سینمایی«ســه رخ» بــه کارگردانی جعفر
پناهــی جایزه بهترین فیلــم را دریافت کرد و مجید مجیــدی جایزه بهترین
کارگردانی را برای فیلم «آن سوی ابرها» بهدست آورد.

همکاری معاونت امور هنری و فرهنگستان هنر

کارگــروه مشــترک همــکاری معاونــت امــور هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی و فرهنگســتان هنــر تشــکیل میشــود .بهگــزارش روابــط عمومــی
معاونــت امــور هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،نشســت مشــترک
معاونــت امــور هنــری و فرهنگســتان هنــر با حضور ســید مجتبی حســینی،
معــاون امــور هنــری ،مدیــران و مشــاوران معاونــت و علیرضا اســماعیلی،
سرپرســت فرهنگســتان هنر و مدیران فرهنگســتان در معاونــت امور هنری
برگزار شــد .در این نشست ،مقرر شــد به منظور تعامل و همکاری معاونت
امور هنری و فرهنگستان هنر ،کارگروه مشترکی تشکیل شود.

معرفی اعضای شورای سیاستگذاری نهمین جشنواره فیلم وارش

اعضای شــورای سیاســتگذاری نهمین جشــنواره بینالمللی فیلــم وارش به
دبیری مهدی قربانپور معرفی و نخستین جلسه این شورا برگزار شد.حجتاهلل
ایوبی دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو ،محمود شــالویی مدیر کل فرهنگ و
ارشــاد اســامی اســتان مازندران ،مهرداد زاهدیان مســتند ســاز ،محمدعلی
سجادی کارگردان و فیلمنامه نویس ،محمدمهدی طباطبایینژاد مدیرعامل
مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی و جعفر صانعیمقدم مدیرعامل هنر
و تجربه اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد را تشکیل میدهند.

«گوریل» در پایان راه

اجــرای «گوریــل» که از هشــتم مهرمــاه با اســتقبال بینظیر مخاطبان در ســالن
شــماره دو عمارت نوفللوشاتو آغاز شد بیست و هفتم مهرماه به کار خود پایان
میدهد .رضا کیانیان ،پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی ،دکتر حسین پاینده ،دکتر
طالیه رویایی ،اتابک نادری ،بهزاد خداویســی ،خســرو پسیانی و صدیق از جمله
چهرههایی هستند که به تماشای این نمایش نشستند«.گوریل» به نویسندگی و
کارگردانی مهدی رضایی تا  27مهرماه ،هرشب ،ساعت  19:45اجرا میشود.این
نمایش برداشت آزاد از نمایشنامه «گوریل پشمالو» اثر یوجین اونیل است.

رونمایی«به سفارش مادرم»

نمایی از فیلم ناخدا خورشید ساخته ناصر تقوایی

به همان صورت پخش میشــود چون
دیگر نیازی به مرمت نبود».
وی در خصــوص نحــوه نمایــش
ایــن فیلمها میگوید« :قرار اســت 36
فیلــم پخش کنیم و هــر هفته دو فیلم
به نمایش درمیآید که تا  2اسفند ماه
ایــن برنامــه ادامه دارد و برای کســانی
که در ســینما تک موزه ســینمای ایران
عضو هســتند ،اکــران میشــود .دیدن
ایــن فیلمهــا شــانس خوبــی اســت
چون نســخههای خوبی از این فیلمها
وجود نــدارد و توصیه میکنم کســانی
که به ســینما عالقه مندنــد این برنامه
را از دســت ندهنــد و همــه مــردم هم
میتواننــد از طریــق عضــو شــدن در
ســینما تــک موزه ســینمای ایــران این
فیلمها را ببینند».
قطعــاً فیلمخانــه ملــی ایــران کــه
به همت محمد حســین خوشــنویس
 30ســال پیــش کارش را آغــاز کــرده،
زحمــات زیــادی در خصــوص حفظ و
نگهداری فیلمهای سینمای ایران چه
پیــش از انقــاب و چــه بعــد از انقالب

کشــیده است .او در این باره به «ایران»
میگویــد« :مــا بــا ســرافرازی و افتخــار
از ســال  63تاکنــون حتــی یــک فریــم
از هیــچ فیلمــی را از دســت ندادهایم.
فیلمخانه ملــی قبل از انقالب بیشــتر
به ســینما تــک پرداخته بــود اما هدف
ما در فیلمخانه این بود که در سینمای
توجو کنیم که چــه آثاری
ایــران جســ 
ســاخته شده و از هر طریقی که میشد
آن را به دست آوریم و با اتکا بر دانش
نگهــداری بــه روز دنیــا ایــن فیلمها را
اصالح و اسکن کنیم و از نابودی نجات
دهیم .به عبارتی سیاست ما بر این بود
که قبــل از زمان اصــاح ومرمت چون
به هــر حــال زمانبر بــود ،بــه اصطالح
دوران مــرگ آنهــا را طوالنیتر کنیم تا
فرصتی داشته باشیم برای احیا و زنده
نگه داشــتن این فیلمهــا یعنی همان
اصالح و اسکن فیلمها».
او در ادامه خاطرنشــان کرد«:شاید
بیــش از  80درصــد تولیــدات ملــی
ایــران را گردآوری کردهایــم و این جزو
باالترین آمارها در جهان است».

مراســم رونمایــی از کتــاب «بــه ســفارش مــادرم» نوشــته ســید احســان
حسینینســب برگزار میشود.این مراسم با همکاری مجموعه هنری خیمه
و انتشارات ب ه نشر روز جمعه ( ۲۷مهرماه) در شهر کتاب دانشگاه به نشانی
خیابان انقالب ،تقاطع بزرگمهر و قدس برگزار میشود.این کتاب مجموعه
روایتهایی از عراق در ایام اربعین است.

جزئیات تور کنسرتهای ناظریها در کانادا

حافــظ ناظری ،خواننده و نوازنده کشــورمان دور جدید فعالیتهای خود را
در کشــور کانادا از سرگرفته اســت.حافظ ناظری با همراهی شهرام ناظری و
گروه بینالمللی «ناگفته» چندی پیش تمرینات خود را در کشور کانادا آغاز
کــرد و اولیــن اجرای خود را  ۱۳اکتبر ( ۲۱مهرماه) در اتاوا روی صحنه بردند؛
این در حالی است که  ۱۴اکتبر ( ۲۲مهرماه) مونترال میزبان حافظ ناظری و
گروهش بود.او  ۲۱اکتبر مصادف با  ۲۹مهرماه با اعضای گروه به تورنتو سفر
خواهند کرد؛  ۲۷اکتبر ( ۵آبانماه) کلگری و در نهایت  ۲۸اکتبر ( ۶آبانماه)
ونکوور میزبان فصل جدیدی از «ناگفته» خواهد بود.

نمایش  ۳۲منتخب جشن سینمای مستند

ســی و دو فیلــم منتخــب بخش مســتند دهمین جشــن مســتقل ســینمای
مســتند ایــران طی روزهــای ٢٨مهر تا  ٤آبان مــاه در قالب یــک هفته فیلم
در ســالن ســیفاهلل داد خانه ســینما بــه نمایــش در خواهــد آمد.این هفته
فیلم با تالش انجمن صنفی کارگردانان ســینمای مســتند و انجمن صنفی
تهیهکنندگان سینمای مستند ایران برگزار میشود.

شکار «شغال» در دیوار چهارم

نمایش «شــغال» به نویسندگی و کارگردانی ســجاد قاطعی از اول آبان ماه
در تماشــاخانه دیوار چهارم بــه صحنه میرود.این نمایش داســتان زندگی
پســری جوان اســت که حس انتقام جویانهای از انسانها در وجودش شکل
گرفته است و در طول اجرا دالیل این رفتارها واکاوی میشود.

