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دريچه

تاثيرگذارترين فيلمهاي فستيوالهاي جهاني در
س��ال  2011اعالم شد كه در بين آنها فيلم «جدايي
ن��ادر از س��يمين» بههم��راه فيل م «پس��ري با يك
دوچرخه» ساخته برادران داردن« ،روزي روزگاري از
آناتولي» از تركيه« ،ما يك پاپ داريم» از ناني مورتي،
«فائوست» ساخته الكساندر س��وكوروف از روسيه و
فيلم «هنرمند» از فرانسه ساخته ميشل هازاناويكيوس
بهعن��وان تاثيرگذارتري��ن فيلمهاي فس��تيوالهاي
جهاني در س��ال  2011معرفي ش��دند .هزاران فيلم
ن و ونيز تا
در جش��نوارههاي مختلف دنيا از كن ،برلي 
جشنوارههاي پوس��ان ،قاهره و هند اكران شدند ،اما
شايد به تعداد انگش��تان دو دست بتوان از فيلمهاي
تاثيرگ��ذار و موردپس��ند مخاطبان ن��ام برد .هرچند
درنهايت جذابترين انتخاب همان اسكار خواهد بود
كه بسياري چش��م به راه آن هس��تند .فيلم «روزي
روزگاري در آناتولي» از تركيه س��اخته «نوري بيلگه
جيالن» يكي از فيلمهاي تاثيرگذار در جشنوارههاي
جهاني بوده است .اين فيلم كه در جشنواره كن اكران
جهاني ش��د و جاي��زه بزرگ هيات داوران را كس��ب
كرد ،نماينده س��ينماي تركيه در جوايز اسكار است
ك��ه در رقابت با «درخت زندگي» ترنس ماليك نخل
طال را به وي واگ��ذار كرد .فيلم «ما يك پاپ داريم»
س��اخته ناني مورتي از ايتاليا ديگر فيلم تحسينشده
در جش��نوارههاي فيلم در سال گذش��ته بوده است.
اين فيلم در جش��نواره كن نام��زد نخل طال بود و در
جوايز ديويد دوناتلو (معادل جوايز گلدن گلوب آمريكا)
جايزه بهترين فيلم را كسب كرد« .مورتي» با اين فيلم
براي پنجمينبار در بخش رقابتي جشنواره كن حضور
داشت .س��اخت اين فيلم كمدي در مدت  15هفته
در رم و فلورانس با بودج ه 12ميليون دالري س��اخته
شده است و در فستيوالهاي مسكو ،بوسان ،كارلووي
واري ،وايادوليد ،س��ائوپائولو به روي پرده رفته است.
فيلم «جدايي نادر از س��يمين» از ايران ساخته اصغر
فرهادي در فهرست آثار برجسته جشنوارههاي جهاني
فيلم در سال گذشته ميالدي به چشم ميخورد .اين
فيل��م كه برن��ده جايزه خرس طال و خ��رس نقرهاي
بهترين بازيگري از جشنواره برلين است از  30دسامبر
( 9دي) در س��ينماهاي آمري��كا به نمايش درخواهد
آمد .فيلم «فائوس��ت» ساخته الكساندر سوكوروف از
روسيه كه در جش��نواره ونيز موفق به دريافت جايزه
شير طال شد در سالجاري ميالدي نگاههاي منتقدان
فيلم و تماشاگران س��ينما را به خود جلب كرد .اين
فيلم چهارمين و آخرين قس��مت از سري فيلمهاي
ي «سوكوروف» درباره تاثيرات مخرب و منفي
موضوع 
قدرت سياستمداران است .اين فيلم يك اثر اقتباسي
است كه فضاي سردي دارد و عمدتا بر مونولوگهاي
شخصيت اصلي استوار است.
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هنر مدرن بيمعنا شده است

 Á Áشما ميگوييد اين اشتياق براي هنرهاي كاربردي
در نسل جوان هم هست؟

دقيقا .اگر بتوانيد هريك از اين هنرها را با تعاريف هنر
مدرن به جوانان نشان بدهيم كه طعم و بوي تاريخي را در
آن ببينند ،معلوم است كه به سمت آن ميروند.
 Á Áمساله اين است كه چگونه ميشود اين كاربردها
را امروزي كرد؟

اين مساله هر هنرمندي است كه دوست داشته باشد
چنين كاري كند .فرمول خاصي ندارد .ماجرا اين اس��ت
كه مردمان بتوانند اين نوع كاش��يها را ببينند و بخرند.
وقتي اينطور شد ،ميتوانيم بفهميم چقدر مردم خواستار
اين نوع كارها هستند .آنچنانكه وقتي طراحي نمد عوض
ش��د ،اهل هنر و ثروتمندان شهر براي داشتن نمدهاي
من سرودس��ت ميشكستند و با قيمتي بيشتر از فرش
ميخريدند .پس اين نياز وجود دارد منتها اين كاربرديها
در اختيار مردم نيس��ت .من فكر ميكنم بخش زيادي
از مسووليت بدس��ليقگي ملت ايران واردكنندههاي هر
جنسي هس��تند .ژاپن كشور پيشرفتهاي است اما عمق
وسيعي از سليقه سنت س��راميك دارد .هويت تاريخي
را ميش��ود در اين ظرفها ديد درحاليكه كپي گذشته
نيس��تند .همچنانكه هن��ر مدرن بيهويت نيس��ت و
ميتوانيد ريش��ههاي گذشته را در كار هنرمندان مطرح
مدرن ببينيد درحاليكه اينجا هنر مدرن بيمعنا ش��ده
است .هر چيزي را كه نميدانيم چيست ،مدرن ميگوييم.
 Á Áچند س�الي اس�ت كه نمونههايي از بازگشت به
هنرهاي ايراني در آثار هنرمندان ديده ميشود .مثال
نقاشيخطهايي كه برگرفته از خوشنويسي هستند،
هرچند اين آثار هم بيشتر در خارج از كشور عرضه
ميشوند تا بازار داخلي .چرا؟

اگر ماجراي قيمت ف��روش آثار در بازارهاي خارجي
را كنار بگذاريم ،خود عالقهمندي متاسفانه وجود دارد.

کلبهکوچکمن

واكنش پنجم

تاثيرگذارترين فيلمهاي سال 2011

جدايي نادر از سيمين
در كنار فيلم هايي از بزرگان جهان
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ماجراي دنبالهدار خريد آثار هنري از هنرمندان

علي فرامرزي

معادله دومجهولي بودجه يكدهم درصد

نقاش و مدرس هنر
«نيمدرصد ،دودهم درص��د ،يكدهم درصد و حاال
نصف يك دهم درصد از بودجه عمراني »...چندس��الي
است كه اين عبارات ،ترجيعبند سخنان مسووالن وزارت
ارش��اد در بخش تجسمي شده است! موضوع خريد آثار
هنري توسط مسووالن دولتي و ارگانهاي شمول بودجه
ازجمله مطالبي اس��ت كه هر چندوق��ت يكبار عنوان
ميشود و اميدي را به بخشي از جامعه تجسمي تزريق
ميكند و سپس فرو مينشيند .اگرچه تاكنون مقداري
خريد هم از اين طريق صورت گرفته است؛ ولي هيچيك
نه در حد و اندازههاي پيشبيني شده بوده و نه توانسته
اميد هنرمندان را تحقق بخشد.
اين موضوع آنقدر تكراري ش��ده كه هرگاه در بخش
هنري وزارت ارشاد تغيير و تحولي صورت ميگيرد ،جزو
اولين وعدههاي مسوول جديد ،تحقق بودجه خريد مراكز

دولتي است و اخيرا تبديل كلمه «بايد» به «ميتوانند»
در آن تبصره شده است.
آنگونه كه گفته شده در سالجاري پس از پيگيري
مس��ووالن وزارت ارش��اد در مجلس و حس��ن برخورد
كميس��يون فرهنگي با آن باالخره كلمه «مي توانند»
ج��اي خود را به كلمه ال��زامآور «بايد» داد و قولي را كه
آقاي حدادعادل ششسال پيش در جلسه تاالر وحدت
داده بود ،محقق كرد .اين امر ،مراكز دولتي را كه از بودجه
مملكتي استفاده ميبرند ،ملزم به خريد آثار هنري كرده
است .شكي نيست حال كه قانونگذار مساله را الزامآور
كرده ،به ميزاني كه جامعه تجس��مي از خود مشاركت
فعال نش��ان دهد ،ميتواند از آن بهرهمند شود و در اين
بين از نقش و وظيفه انجمنهاي هنري نبايد غافل بود؛
چرا كه مشاركت در امور صنفي هنرمندان جزو مواردي

اس��ت كه در اس��اسنامه آنان آمده و به تصويب وزارت
ارشاد هم رسيده است .اگرچه ميزان بودجه تخصيصي
به اهالي هنر به نحو چشمگيري كاستي گرفته بود ،ولي
اميد ميرفت همين ميزان يك دهم هم چنانچه در اجرا
با مانع روبهرو نش��ود ،بتواند تا حدي جوابگوي توقعات
چندينساله هنرمندان تجسمي شود.
آنچه در هفتههاي گذشته در مطبوعات منعكس شد
خب��ر از آن داد كه همان ميزان يك دهم درصد هم به
دو قسمت تقسيم شده :نيمي از بودجه به خريد صنايع
دستي و نيمي به هنرهاي تجسمي اختصاص يافته است.
اين مساله نارضايتي و اعتراض بعضي از هنرمندان اين
عرصه را به دليل كم بودن رقم جهت خريد آثار به وجود
آورده است؛ تا جاييكه معاونت هنري وزارت ارشاد نيز
چندان از اين مساله راضي نبوده .چيزي كه در آن خبرها

بارهاي اضافي براي اجراي تئاتر بيشتر
ش�رق :وقتي در سال  1348كلنگ تئاترشهر بهعنوان مركز تئاتر
حرفهاي تهران به زمين خورد ،خيلي از اهالي تئاتر خوشحال بودند
كه اولين قدم براي گسترش تئاتر حرفهاي برداشته شد .اما ساخت
سالنهاي تئاتر در اولين قدم ماند و در مدت  40سالي كه از افتتاح
استوانه تئاتر كشور گذشته؛ آمار سالنهاي تئاتر حرفهاي پايتخت
 17ميليوني از انگش��تان يك دست كه تجاوز نكرده ،هيچ هر چه
هم اضافه ش��ده -به جز تماش��اخانه ايرانشهر  -به بدنه سالنهاي
موجود بوده اس��ت و تئاتر در محدوده چهارراه وليعصر و چهارراه
كالج تقريبا مانده است .اين محدود ماندن سالنهاي تئاتر در عمل
بوده و ش��امل حرف و وعدههايي نبود كه در طول اين چند س��ال
بارها از قول مسووالن دولتي شنيده شده است .يكي از مشهورترين
وعدهها ساخت تئاترشهر 2بوده كه حداقل در دوران چهار شهردار
قبلي تهران و همين شهردار كنوني بارها به آن پرداخته شده است
و مكانهاي مختلفي از خاوران تا عباسآباد و تكه زمين بياستفاده
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در مقابل صدا و سيما در نظر گرفته
شده اس��ت .سالن ديگر هم سالن تئاتر آييني -سنتي است كه از
هفت سال پيش در يكي از زمينهايي كه براي تئاترشهر 2در نظر
گرفته شده در حال ساخته شدن است .اينكه چه كسي بايد متولي
ساخت سالنهاي تئاتري باشد هم از آن بحثهايي است كه تكراري
ش��ده و معلوم نيست وظيفه شهرداريها را براي ساخت فضاهاي
فرهنگي نهادهاي دولتي ديگر هم ميتوانند برعهده بگيرند يا خير؟
البته در چند سال گذشته شهرداري تهران بارها از راهاندازي چندين
سالن تئاتر در مناطق مختلف از جمله تپههاي عباسآباد خبر داده
است .سوم خرداد سال  89نيز مجموعه هفت سالن تئاتر و موسيقي
در باغ دفاع مقدس افتتاح ش��د كه به نظر نميرس��د براي اجراي

ارشادي نارنجيپوش شد

مرگ كارگردان در مقابل دوربين

ش�رق :همايون ارش��ادي براي دومي��ن بار پس از
فيلم س��ينمايي «درخت گالب��ي» مقابل دوربين
داري��وش مهرجويي رفت تا ايفاگر نقش تازهاي در
«نارنجيپوش» تازهترين اثر اين كارگردان سينماي
ايران باشد .همزمان با فيلمبرداري اين فيلم هايده
صفيياري تدوين فيلم را آغاز كرده است.

اسكرينديلي«:اسكارمارونفيلهو»،كارگردانوروزنامهنگار
برزيلي هنگام صحبت با تماشاچيان در نشست مطبوعاتي
فيلمش در جشنواره فيلم هند بر اثر حمله قلبي جان باخت.
او كه س��الها پيش از اين دچار سكته قلبي شده بود ،روز
گذشته هنگام صحبت در نشست مطبوعاتي فيلمش در
جشنواره فيلمهند درگوآ درگذشت.

تهران صاحب  28مجسمه جديد ميشود

شرق :شمارش معكوس سومين سمپوزيوم مجسمهسازي تهران
 10آذر تمام ميشود تا تهران صاحب  28مجسمه سنگي جديد
شود .هر چند اخبار سرقتهاي سريالي مجسمههاي تهران در سال
گذشته دوستداران هنر را ملول كرد؛ با اين حال تولد  28مجسمه
سنگي كه كار نخبگان عرصه مجسمهسازي است ،ميتواند براي
اين رش��ته هنري اميدواركننده باشد .جلس��ات سياستگذاري
سومين سمپوزيوم مجسمهسازي تهران حدود  ۹ماه پيش برگزار
ش��ده و ماحصل آن تدوين ضوابط و شرايط اين سمپوزيوم بوده
كه فراخوان آن اوايل تابس��تان س��الجاري منتشر شد .به گفته
دبير اين س��مپوزيوم بينالمللي در اين دوره حدود  ۲۵۰هنرمند
در دو بخش اصلي و دانش��جويي با ارايه ماكت آثارش��ان شركت
كردند كه در نهايت با نظر هيات انتخاب آثار ۱۲ ،هنرمند ايراني
ب��ه بخش اصلي و رقابتي س��مپوزيوم راه يافتند و  ۱۰نفر نيز در
بخش دانشجويي پذيرفته شدند .موسوي با اشاره به حضور ناصر
هوش��مند وزيري بهعنوان هنرمند ميهمان افزوده است :شوراي
سياستگذاري تصميم گرفت يك هنرمند پيشكسوت ايراني را كه
در مجسمهسازي با سنگ نيز صاحب مهارت است به سمپوزيوم

كارگاه دكور و پاركينگي
كه سالن شدند
اين اتف��اق در مورد تاالر
وحدت بهگون��هاي ديگر رخ
داد .ت��االر وحدت ب��ا يكي،
دو س��ال فاصله از تئاترشهر
راهاندازي شده بود و در همان
زمان به جز بخشهاي اداري
– كه بخشي از آن هم در اين
س��الها اضافه شده است -با
دو سالن اصلي و رودكي افتتاح شد .هر دو اين سالنها مختص اجراي
موسيقي و اپرا بود .اما بعد از افتتاح با توجه به كم بودن فضاي تئاتري
كش��ور به تئاتر اختص��اص يافت .اما در حدود س��الهاي دهه  80به
پيشنهاد بهروز غريبپور كارگاه و انبار نگهداري دكور تاالر وحدت – كه
بخشي از بار دكورسازي تئاترشهر را نيز به دوش ميكشيد -تبديل به
سالن فردوسي شد .سالني كه به نمايش عروسكي و بهطور اختصاصي
اپراي عروسكي مختص شد .در چند ماه گذشته كه بحث سالن پرتابل
براي حل مش��كل تئاتر مطرح شد ،بخش��ي از پاركينگ تاالر وحدت
گزينهاي بود كه به اين س��الن يعني سالن حافظ اختصاص پيدا كرد.
اما اين تنها مكاني نبود كه در اين مجموعه به اجراي تئاتر اختصاص
يافت در آبان ماه سالجاري در كنار دو تاالر حافظ و فردوسي در بخش
باقيمان��ده از كارگاه دكور تاالر وحدت و پاركينگ مكاني براي اجراي
تئاتر افتتاح شد كه ميزبان نمايش پايكوبي اسبهاست و در اين مدت
هم به خاطر بارش باران و برف زودهنگام سالجاري با مشكالت زيادي
روبهرو شده است.

دعوت كند و به اين ترتيب آقاي هوشمند وزيري بهعنوان مدعو و
خارج از بخش مسابقه به سمپوزيوم دعوت شد .نكته مهم در مورد
اين دوره از سمپوزيوم اين است كه پنج هنرمند خارجي در كنار
 ۱۲هنرمند ايراني در بخش مسابقه حضور دارند .اين هنرمندان
خارجي بر اساس بررسي سوابق حرفهاي آنها از كشورهاي ژاپن،
سوريه ،گرجستان،سوئد و يونان دعوت شدند كه هنرمند يوناني
به دليل عدم صدور ويزا در موعد مقتضي،امكان حضور نيافت و
هنرمندي از تركيه را جايگزين وي كرديم .تعداد كل هنرمندان
حاضر در اين س��مپوزيوم  ۲۸نفر اس��ت و اين هنرمندان از ۲۱
آبا ن تا  ۱۰آذر مش��غول س��اخت  28مجس��مه سنگي هستند.
نيهات س��بوهات ،مجسمهساز ترك ضمن ابراز خرسندي از ايده
همكاري دس��تياران ج��وان ايراني با اس��تادان خارجي و داخلي
حاضر در س��ومين سمپوزيوم مجسمهسازي تهران ،آن را ايدهاي
جديد ميداند و معتقد است با وجود تبليغاتي كه ميخواهد هنر
مجسمهسازي معاصر ايران را در جهان ضعيف جلوه دهد ،ايران
با تكيه بر نس��ل هنرمندان جوان و پيشكسوت ميتواند حتي از
كشورهاي اروپايي نيز جلوتر باشد.

تاالرهاي فيشرآباد
مجموعه دو تاالر تماشاخانه ايرانشهر قدمت چهارسالهاي دارد.
در همين چهارسال خوب توانستهاند در ميان اهالي تئاتر جاي خود
را باز كنند و به همه ثابت كنند كه اگر فضاي مناس��بي براي تئاتر
باش��د ،تئاتر ميتواند از چهارراه وليعص��ر آن طرفتر هم برود .اما
همين دو تماش��اخانه براي رسيدن به اين جايگاه مسير طوالني را
پشت سر گذاش��تند .دو سوله بحران در برابر زلزله كه به پيشنهاد
آتيال پسياني قرار بود تبديل به سالنهاي پيش ساخته تئاتر شود،
در گذر از مديريتهاي مختلف تبديل به دو س��الن دايم براي تئاتر
حرفهاي ش��د .با راهاندازي اين تماش��اخانه س��الن استاد انتظامي
مجموعه خان��ه هنرمندان نيز براي اج��راي تئاتر با ظرفيت كمي
آماده ش��د .اما اين پاياني بر س��اخت و سازهاي باغ هنر نبود .چند
ماه پيش مديرعامل خانه هنرمندان خبر از س��اخت سومين تاالر
مجموعه تماشاخانه ايرانش��هر داد 14 .مهر بود كه قراردادي مابين
مجيد سرسنگي مديرعامل خانه هنرمندان ايران و مدير تماشاخانه
ايرانشهر و رضا حداد كارگردان تئاتر و سرمايهگذار خصوصي منعقد
شد كه طي آن قرار شد سالني متحرك با ظرفيت حدود  600نفر
در ضلع ش��مالي باغ هنرمندان احداث شود .قرار بود اين سالن يك
سالن متحرك باشد كه نيازمند فونداسيون نيست .اين نشان از اين
دارد كه تصميم مديريت خانه هنرمندان بر اين است كه اين سالن
بهعنوان س��ومين بخش از تماشاخانه ايرانشهر و بخشي از باغ هنر
را راهاندازي كند .تصميمي كه به نظر ميرس��د ظرفيت باغ هنر و
امكانات آن را تحتالشعاع خود قرار ميدهد .همانگونه كه اجراي
بيش از  10نمايش در تئاترشهر بدون فضاي پاركينگ ،اين مجموعه
و همسايگان آن را با مشكل روبهرو كرده است.

مهدي هاشمي و سختي بازيگري
ش�رق« :مهدي هاشمي» در نشست فيلم مصايب
چارلي ك��ه در ارس��باران برگزار ش��د ،گفت :من
«چارلي چاپلين» را خيلي دوس��ت دارم چراكه در
س��ينما همواره يك استثنا بود .درباره نقش خودم
هم «كاكازاد» به علت گويش و وجود زبان كردي
خيلي سخت بود.

نشس��ت نقد آثار هوشنگ كامكار برگزار شد .ابوالحسن مختاباد
ضمن انتق��اد از وضعيت موجود جامعه موس��يقي گفت« :طي
صحبتهايي كه با آقاي كامكار داش��تيم او هم تاكيد داشت كه
متاسفانه به نظر ميرسد جامعه موسيقي ما دچار نوعي رخوت شده
است ».هوشنگ كامكار در بخشي از نشست به صداوسيما اعتراض
كرد و گفت« :من هرگز دس��ت به ساخت آثار سفارشي نزدهام و
حتي در آن س��الهاي دهه ٦٠نيز قطعه«كجايي د اي ش��هيدان
خدايي» را با هزينههاي شخصي و با فروش سكههاي عروسيام
س��اختم و ضبط كردم كه متاسفانه مسووالن صدا و سيما امروز
اين اثر را به نام خودش��ان پخش ميكنند».آهنگساز«كجاييداي
شهيدان خدايي» گفت« :من هرگز امتياز اين اثر را واگذار نكردهام؛
فق��ط دوبار از طرف ارش��اد براي اج��راي زن��ده آن از من اجازه
خواستند كه گفتم ايرادي ندارد .اما هم در صدا و سيما و هم در
راديو به هر شكلي كه بخواهند و بدون هيچگونه اجازهاي آن را به
نام خودشان پخش ميكنند .همچنين در قبال تمام سالهايي كه
اين اثر پخش شده هرگز حق و حقوقي پرداخت نشده است».اين
موسيقيدان ادامه داد« :من نميگويم كسي آثار سفارشي نسازد؛

ناصر عزيزي موفق به فروش چهار تابلو خود در مدرن الهيه شد كه
گزارش
تصویری
در مجموع فروش حدود 30ميليون داشت .او بعد از اين نمايشگاه
ميگويد« :با توجه به شرايط اقتصادي استقبال خوبي از نمايشگاه
شد و البته با توجه به اينكه اطالعرساني نمايشگاه چندان گسترده نبود من واقعا
از سطح استقبال راضي هستم».

فيلم «روز رستاخيز» توسط احمدرضا درويش ساخته ميشود .اين صحنهاي از فيلم
است كه در «ذو َحسم» ميگذرد؛ منطقهاي بين مكه و كربال كه اردوگاه امام حسين(ع)
در آنجا برافراشته شد« .روز رستاخيز» يكي از پروژههاي عظيم سينمايي است كه
به كارگرداني احمدرضا درويش روند تحقيقات و نگارش فيلمنامه آن از اواسط توليد
«دوئل» در سال  81آغاز شد .احمدرضا درويش كه با ساخت دوئل عنوان سازنده
پرهزينهترين فيلم تاريخ سينما را از آن خود كرده است ،پس از سه سال ،نگارش اين
فيلمنامه را به پايان رساند.

الو؟ سالم عزيزم ()92
اردشیر خرمنکوب
وقت��ي ق��رآن ميگوي��د :خداون��د ،بهتري��ن
مكركنندگان اس��ت ،واژه «خير» نشاندهنده اين
اس��ت كه در مكر خدا ،هم برتري حتمي اس��ت و
هم خيرخواهي مس��تمر .اين مكر برتر و پر از خير
خدا ،كجا و كي و برعليه چه كس��اني و چه مكري
وارد عمل ميش��ود؟ اگر قرار باشد با هر مكري كه
زشتكاران به كار ميبندند ،مكر خدا به جانبداري از
ساير مردم وارد عمل شود ،نظام دقيق و سنتهاي
حتمي حاكم بر جوامع بشري بههم ميريزد .ورود
اينچنيني مكر الهي به س��احت زندگي بشر ،اگر
درس��تكاران را ايمني بخش��ايد ،آنان را از پويايي و
رش��د بازميدارد .پس ورود مكر الهي ،به هر از گا ِه
ح��وادث تلخ و ه��ر از گا ِه توطئههاي پليد مكاران
يبَرد .من به لحاظ حس��ي و معرفتي ،دخالت
راه م 
مكر الهي را در امور انسانها ،تقريبا معادل دخالت
مش��يت الهي در امور انس��انها ميدان��م .مثال در
داستان اصحاب فيل كه در قرآن بدان اشاره شده،
به صورت ظاهر ،بايستي سپاه مقتدر و مصممي كه
قصد تخريب خانه خدا را دارد ،پيروز شود .چرا كه
در مقابل او ،نه كس��ي است كه مقاومت كند و نه
مانعي وجود دارد .اين سپاه پرشمار و رعبانگيز ،در
دو قدمي پيروزي حتمي ،گرفتار مكر الهي ميشود
و از پا درميآيد .ظه��ور اين مكر از جانب خداوند،
يك ظهور موردي اس��ت .و نه هميشگي .پيامبران
بس��ياري را سراغ داريم كه با مكر دشمنان خود به
قتل رسيدند .پس چرا مكر خداوند در دفاع از آنان
وارد عمل نش��د؟ همچنين است :مشيت الهي .در
آيه پنجم س��وره روم آمده است« :ينصر ما يشاء =
خداون��د هر كس را بخواهد ي��اري ميدهد ».و يا:
«ان اهلل يبس��ط الرزق لمن يش��اء و يقدر= خداوند
روزي هر كه را بخواهد گسترده يا تنگ ميسازد».
معان��ي همين دو مورد اگر بخواهد كليت همگاني
پيدا كند ،نظام زندگي بش��ر از اعتماد و اطمينان
خارج ميش��ود .اگر جرأت كنم و معاني مشيت را
ب��ر يك جور پارتيبازي خدايي ترجمه كنم ،حتما
بايد بر اين نكته تاكيد كنم كه «يشاء»هاي قرآن،
حتما موقوف به لياقت و استحقاق كسي است كه
اي��ن پارتيبازي در مورد او صورت ميپذيرد .با اين
توضيح ،معناي كلي مشيت الهي اين ميشود :اگر
كسي لياقت و استحقاق داشته باشد ،خداوند ،خارج
از روال سنتهاي جاري خود ،به او عنايت ويژهاي
خواهد كرد .يا بالعكس :اگر بخواهد ،كس��ي را كه
مستحق مجازات باشد ،خارج از جريان سنتهاي
خود ،گوشمالياش ميدهد.
من ش��خصا واقعه طبس را مواجهه مكر الهي
با مكر آمريكاييها ميدانم .در آن بيابان برهوت،
آمريكاييها هيچ مانعي در مقابل خود نداشتند .به
لحاظ محاسباتي نيز همه چيز دقيق و در مشت
آن��ان بود .اما چرا به وزش يك توفان ،همه دانش
و تكنول��وژي و تخصص و طرح و برنامهش��ان در
هم فرو ميش��ود و با گذاردن كشتهها و ضايعات
بس��يار ،راه آمده را باز ميگردند؟ يا در داس��تان
يوسف پيامبر ،مكر الهي ،به مقابله با مكر برادران
يوسف و مكر ديگران ميپردازد و برخالف خواست
آنان ،يوسف تنها و بيپناه را برميكشد و بزرگش
ميدارد. ...
ادامه دارد

اعتراض كامكار به صداوسيما

 Á Áعالقه به چه چيزي؟

خط .اص��وال از نظر م��ن خط جزو هنرها نيس��ت.
خط ضرورتي اس��ت كه ميخواهيم يك متن يا گفته را
بنويسيم تا ديگري بخواند .اما خيلي از اين خطهايي كه ما
ميبينيم اصال خوانا نيست .اينها سياهمشقهايي هستند
كه فقط اداي ميرعماد و صفويه را درميآوردند .ميرعماد
خطها را با هم تركيب كرد و نستعليق باشكوه را ساخت.
او به يك ضرورت س��ليقه ما پاس��خ داد .االن اداي او را
درميآورند .در مهندس��ي الفباي ايران هيچ چيز تازهاي
نميبينيد .در زبان انگليسي وقتي يك نوشته را ميبينيد،
ميتوانيد از راه رنگ و فرم بفهميد واژه صنعتي ،هنري يا
تجاري است .بدون اينكه معنايش را بدانيد.

مشخص نبوده اينكه كدام سازماني اين تقسيمبندي را
انجام داده است!؟
اما س��وي ديگر قضيه ،چيز ديگري اس��ت .به نظر
ي مانده؛
ميآي��د موضوع تا حد زيادي ذهني و مبهم باق 
چرا كه در دو سر اين معادله ،دو مجهول وجود دارد؛ دو
مجهولي كه اگر يكطرف آن هم تا حدودي معلوم باشد
سوي ديگر آن نامشخص است .آيا ما ميدانيم يك دهم
درصد آن تبصره چه عددي را ش��امل ميشود و چقدر
اس��ت!؟ وقتي ما نميدانيم مقدار ريالي آن چقدر است،
خوشحالي يا نگرانيمان بابت چيست!؟
مسلما مجلس شوراي اسالمي از مقدار ريالي آگاهي
داشته كه درصد آن را اين ميزان تعيين كرده است .اما
آيا بهترنبود كه حدود آن را اعالم ميكرد تا هم مسووالن
وزارت ارش��اد و هم جامعه هنري مقدار آن را بدانند؟ با
اين حال آيا مركز هنرهاي تجس��مي ميداند چه تعداد
هنرمند تجسمي در كش��ور وجود دارد و اين تعداد در
س��ال چه ميزان توليد هنري دارند و قيمت آن آثار چه
مقدار است تا بودجه الزم براي خريد آن را بداند؟

وقتي سالني ساخته نميشود

تئاتر اختصاص يافته باشد.
با اين همه در س��الهاي
اخي��ر تالشه��اي زيادي
براي اس��تفاده از فضاهاي
مرده در همين سالنهاي
موجود از تئاترش��هر آغاز
ش��د و اين روزها به تاالر
وح��دت و تماش��اخانه
ايرانشهر هم رسيده است.
تئاترشهر در سال  1351با
دو س��الن اصلي و ش��ماره  2افتتاح شد .بعدها دو سالن چهارسو و
قشقايي و در دهه  70سالنهاي خورشيد و سايه و كارگاه نمايش
هم راه افتاد .اين س��النها بار زيادي را به س��اختمان وارد كرد .به
طوري كه در جريان بازسازي با توجه به صدمههايي كه ساخت و
سازهاي اطراف تئاترشهر به آن وارد كرده بود دو سالن خورشيد و
شماره  2از رده خارج شد و تئاترشهر با پنج سالن فعاليت ميكند.
اين روزها مسووالن تئاترشهر اما از فضاي اين ساختمان بيشترين
اس��تفاده را ميبرند .بيشتر س��النها با دو اجراي متفاوت فعاليت
ميكنند .نكتهاي كه مختص تئاترشهر هم نيست و در تماشاخانه
ايرانشهر باعث شده تا گروههاي تئاتري با فشاري مضاعف فعاليت
كنند .اما اين تنها راهحل تئاترشهريها نيست .يك ماهي است كه
فضاهاي مرده اطراف س��اختمان نيز به تئاتر اختصاص داده شده
اس��ت .وقتي وارد مجموعه ميشويد بايد با سكوت راه خود را پيدا
كنيد ،چون در البيهاي تئاترشهر و كافهتريا و راهروهاي تئاتر در
حال اجرا است.
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بسياري از بزرگان موسيقي دنيا آثار سفارشي ساخته و ميسازند
منتها بايد از نظر كيفي اثري ارزشمند ،با تكنيك باال و فاخر ساخته
شود .اين نميشود كه چون فالن ارگان يا سازمان اثري سفارش
داده وبودجه زيادي هم دارد آهنگساز دمدستيترين اثر ممكن را با
كيفيتي بسيار پايين برايش بسازد».در بخش ديگري از اين نشست
كياوش صاحبنسق نيز به عنوان منتقد برنامه گفت« :آقاي كامكار
در طول سالهاي گذشته مسيري را در آهنگسازي طي كرده كه
نسل ما به طور مشخص آغاز آن را با آلبوم«درگلستانه» با صداي
شهرام ناظري به ياد ميآورد .از آن زمان تا به امروز آثار متفاوتي را
از اين آهنگساز شاهد بودهايم كه آخرين آنها همين پوئم سمفوني
خرمشهر و حلبچه محسوب ميش��ود .هوشنگ كامكار تصريح
كرد« :من در طول چندسال اخيرپنج آلبوم را با هزينهاي بالغ بر
٢٠٠ميليون تومان منتشر كردهام .اما به دليل كپي غيرقانوني اين
آثار در سايتهاي اينترنتي ،ناشران تنها حدودچهار ميليون تومان
را ب��ه من پرداخت كردهاند .اگر مردم هم به اين رويه ادامه دهند
و به كپي اينترنتي غيرمجاز آثار موسيقي بپردازند ،شايد در آينده
ديگر شاهد توليد آثار جدي نباشيم».
برگزاركنندگان
جوايز فيلم كودك
بافتا جايزه بهترين
فيلم كودك سال
 2011را به «هري
پاتر و هديههاي
مرگ» اعطا كردند.
جوايز فيلم كودك
بافتا برندگان آن
با آراي مستقيم
كودكان انگليسي
انتخاب ميشوند.
اين انتخاب
برخالف ديگر
آثار سينمايي
نشان ميدهد كه
كودكان آن چيزي
كه دوست دارند
بر خالف تمام
معيارهاي مطرح
تربيتي ميپذيرند.

ميالد كيايي و اعتراض

مهر:ميالد كيايي كه در حال حاضر مش��غول
نوشتن كتاب يكصدسال موس��يقي ايران است،
ش��يوه تبليغاتي كنسرت «بر بال س��يمرغ» را به
دور از اخ�لاق هنري دانس��ت و گف��ت :تبليغات
گس��تردهاي از طريق بيلبوردهاي شهري بر در و
ديوار شهر آويخته بودند كه البته اين تبليغات براي
هنر موسيقي ،امري نيكو است اما آنچه در تبليغات
گروه همنوازان ش��يدا جاي تاسف داشت اين بود
كه اسم و عكس محمدرضا لطفي بزرگتر از ديگر
هنرمندان گروه ديده ميش��د و متاسفانه اسامي
نوازندهها خيلي ريز در گوشهاي از تبليغات نوشته
شده بود كه اينچنين برخوردهايي در عرصه هنر به
دور از اخالق است.

خبر آخر

سينماداران و قبضهاي گريهآور

ايس�نا :مدتي اس��ت س��ينماداران كش��ور از
قبضهاي گاز خود بهشدت گاليه دارند و در آخرين
واكنشه��ا اع�لام كردهاند كه اگر به واس��طه اين
قبضها مشكلي براي يك سينما ايجاد شود ،بقيه
سينماها هم سالنهاي خود را تعطيل خواهند كرد.
با توجه به رسيدن فصل سرد سال و باال رفتن رقم
قبضهاي گاز ،پيشبيني ميشود كه طي ماههاي
آتي مشكل سينماداران در اين زمينه بيش از گذشته
شود .اما مجتبي شيخبهايي ،مدير گازرساني شركت
ملي گاز ،در پاسخ به اين سوال كه آيا شركت ملي
گاز تدبيري براي رضايت بيشتر اين صنف انديشيده
است ،اظهار كرد :قبضهاي سينماها هم مانند تمام
مراكز ديگر براساس تعرفههاي تعيينشده از سوي
ي يارانهها صادر ميشود و در اين
س��تاد هدفمند 
زمينه ما تنها مجري هستيم.

