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«هدهد زرین»
در دست تصویرگر برتر2012

ایس�نا :ش��ورای کتاب کودک به نمایندگ��ی از ایران
نش��ان هدهد زرین را به بهترین تصویرگر کتاب کودک و
نوجوان سال  ،2012پیتر سیس به دلیل تصویرسازی کتاب
«منطقالطیر» عطار نیشابوری داده است .این جایزه به پاس
قدردانی از تصویرس��ازی یک کت��اب اصیل ایرانی به پیتر
سیس اهل چک اهدا ش��ده است .داوران این جشنواره به
طور ویژه پیتر سیس را به سبب تواناییاش در بهکارگیری
تکنیکها و طراحیهای مختلف در کنار رویکرد خالقش
در برقراری یک تعادل ظریف بین عناصر فانتزی و واقعی در
تصویرگری موضوعهای مستند و تاریخی ستودند.
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دورقابچینها

اوستا محمود گفت« :از ش��ما؟» سرهنگ گفت« :بله،
مصدقالس��لطنه» یک شیرینی برداش��ت و گذاشت توی
دهانش و گفت« :تولدتون مبارک اوس محمود ».داییجان
ساکت و مغموم بود .انگار خودش را تسلیم دست سرنوشت
ک��رده بود .هر حرفی میزد هر کس ب��ه نفع خودش آن را
تحلی��ل میکرد .اوس��تا محمود و نوریحمومی ت��و زرد از
آب درآمده بودند و جدال با س��رهنگ اختالفات را عمیقتر
میک��رد و موضع فرنگیسخان��م و حبیباللهی هم مبهم
بود .ناگهان کاس��کو گفت« :آدمف��روش ».همه به طرف او
برگش��تند .لپهای آویزان سرهنگ سرخش��ده بود .فریاد
زد« :جناب حبیباللهی ،با کی��ه؟» حبیباللهی گفت« :با
هیچکس ».کاس��کو جیغ زد« :آدمفروش ».داییجان گفت:
«معلومه با کیه ».فرنگیسخانم گفت« :با کیه؟» داییجان
گفت« :ببینین روش به طرف کیه ».کاس��کو رویش به من،
سرهنگ ،نوریحمومی و اوستا محمود بود .حبیباللهی بلند
شد و قفس را برداشت و گذاشت دمدستشویی و گفت« :این
پرنده گاهی زر زیادی میزنه ».کاسکو گفت« :خائن ،خائن»...
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از تفکیک جنسیتی دانشگاهها
تا تقسیم دانشها به نرینه و مادینه

کارنامه زنان باستانشناس میهن ،ملت و مردم ما در
همیندورانکوتاهچنددههتاریخمطالعاتباستانشناسی
در کشور هم بسیار درخش��ان و هم آموزنده و پربار بوده
اس��ت .اگر میخواستیم فرصتی و تصویری به اختصار و
اجمال از نام و نامه زندگی و آثار و سهم و نقش این زنان
دانشور و دانشدوست و پژوهشگر باستانشناس ارایه دهیم
از چندین مجلد فرامیگذشت .با این همه دوپاره کردن و
دوپ��اره دیدن جامعه باستانشناس��ی به زن��ان و مردان
باستانش��ناس نه تنها با واقعیتپژوهای باستانشناسی
و ماهیت دانش باستانشناس��ی منطبق و موافق نیست
بلکه تاریخ و تجربه کاوشها و کش��فیات و دستاوردهای
باستانشناسی به ما آموخته تا چه میزان تقسیم و تفکیک
مش��اهدات و مطالعات باستانشناسی به نرینه و مادینه
موهوم و غیرواقعی اس��ت .در هیاتهای باستانشناسی
مردان و زنان و دانشجویان دختر و پسر در سطح جامعه
جهانی شانه به شانه هم در کاوشها و پژوهشها مشارکت
و حضور فعال دارند و اینک کلنگ باستانشناسان فارغ از
تفکیکها و تمایزات جنسیتی در بهکف آوردن جرعهای از
باده معرفت از جامهای شکسته و ارایه تصویری روشنتر
از تاریخ و فرآیند حضور تاریخی انس��ان در جهان چونان
هس��تندهای تاریخی ش��ده و تاریخمند و فرهنگساز و
فرهنگپذیر ،در خط مقدم اندیشه و آگاهی تاریخی انسان
دوره جدی��د و معاصر چاب��ک و چاالکتر از قلم مورخان
بر صحنه حضور دارن��د .عظیمترین بخش از مطالعات و
دستاوردهای باستانشناسی حاصل کارگروهی هیاتهای
باستانشناس��ی بوده است .بسیاری از کتب و مقاالت به
چاپرسیده و منتشرش��ده نیز محصول کارگروهی فارغ
از تفکیکها و تحریمها و تمایزات جنس��یتی بوده است.
گزارشها و مقاالت مشترک ارایهشده در همایشهای ملی
و بینالمللی موید چنین واقعیتی است .سنگ افکندن بر
سر راه تحوالت و دستاوردهای باستانشناسی و با ذهنیتی
بسته و بدوی به دانشی اینچنین پرمایه ،پرظرفیت ،پربار
و تاثیرگذار ،نگریستن جفای نابخشودنی بهتاریخ ،فرهنگ،
ملت ،میهن و مردم ماست.
گام در می��دان مجاه��دت نهادن و با چراغاندیش��ه
و خرد حرکت کردن و واقعیتها را در روش��نایی ایمانی
خ�لاق دیدن و عص��ای تدبیر را در مدیری��ت تحوالت و
اتخ��اذ تصمیمها از کف ن��دادن و راهها و مجاری رخنه و
نفوذ راروی بدخواهان میهن و ملت بستن و زیادهخواهان
و افزونطلب��ان و متج��اوزان را مای��وس ک��ردن و در دام
تعص��ب و تبختر نلغزیدن و با ذهنی هوش��یار و وجدانی
بیدار و احس��اس مسوولیت به سرنوشت دیگری به هدف
و امید و ایمان به افتتاح جامعه و جهانی متعالی ،متوازن،
متعادل ،آباد و آزادتر کوشیدن و مجاهدت کردن یک چیز
اس��ت و چشمها را روی واقعیتها بستن و سخن دیگری
نشنیدن و قرائت خاصی از دیانت و دینداری را سپر گرفتن
و اف��راط را بر اعتدال و تعصب را بر غیرت و همت محترم
و مقدم داش��تن و قفل تصمیمهای عجوالنه و آمرانه را بر
کلیدهای ایمان خالق مردمان و اندیشه و خرد گرهگشای
اه��ل حکمت و دانش و دانایی ترجی��ح دادن ،چیز دیگر.
س��عی ورزیدن و مجاهدت کردن و افکندن کنجکاویها
و کش��شها و کنشهای خالق و آفرینش��گر آدمیان در
مسیری اصیل و گوهرین و انسانسازتر به امید و ایمان به
افتتاح جامعه و جهانی آزاد و آباد و متعالیتر یک چیز است
و فرار و گریز از واقعیتها و پناه گرفتن زیر سقف تصمیمها،
تفکیکها ،تحریمهای عجوالنه و آمرانه چیز دیگر.
یک عنایت به ز صد گون اجتهاد  /جهد را خوف است
از صد گون فساد
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خشت و آینه

نکاتی درباره کنسرت مشترک همایون شجریان و سهراب پورناظری

محمدحسین توتونچیان

درختان میدانند رازماندگاری تغییر است

برگزارکننده کنسرت آیینهها
پایی��ز ،چند روزی اس��ت که خودی نش��ان داده .آیا فقط
درختان میدانند راز ماندگاری تغییر اس��ت؟ همیشه تغییر و
نوآوری افقهای نویی را به وجود آورده؛ خصوصا اگر این تغییر ،با
نگاه مثبت و با علم به راهی که در آن گام برمیداریم ،همراه باشد.
از فردا برج میالد میزبان چند شب اجرای سهراب پورناظری و
همایون ش��جریان است .س��هراب پورناظری به دلیل جوانی و
فضای��ی که در آن کار میکند و برگزاری چندین کنس��رت در
سراسر دنیا ،نگرشی نو به موسیقی اصیل دارد .همایون شجریان
هم با علم و دانش موسیقایی خاص خود که ذاتا از پدر به ارث
برده و با آگاهی از این اتفاق خوب به همراه س��هرابپورناظری
و دیگ��ر اعضای گروه ،قرار اس��ت برنامهای بینظیر را رقم بزند.

فکر میکنم در آس��تانه این کنس��رت باید فقط آن را ببینید،
چراکه از هماکنون نوید اجرایی فوقالعاده را میدهم .همیش��ه
ب��ر این اعتقاد بودهام که انس��انهای متفاوت کارهای متفاوتی
انج��ام نمیدهند ،بلکه فق��ط آن کارها را بهگون��های متفاوت
انجام میدهند .به شخصه در مقام برپاکننده این کنسرت ،کار
متفاوتی انجام نمیدهم؛ تنها تالشم بر این بوده تا این برنامه را
به گونهای متفاوت ارایه دهم .این کار متفاوت ،صرفا در برگزاری
یک کنسرت ،گرفتن مجوز از ارشاد ،بلیت فروختن و تبلیغات
خالصه نمیشود ،بلکه مهم اس��تانداردهای برگزاری کنسرت
اس��ت ،عاملی که در ش��رکت ققنوس بس��یار محترم انگاشته
میشود .برای«ققنوس» فرقی ندارد که کنسرت ساالر عقیلی

اعتراض حرفهای بازیگران مشهوربه حوزه هنری
بازیگ��ران این بار از منظ��ر اعتبار حرفهای وارد ش��ده و
هوی��ت حرفهای خود را از فیلمهایی که ب��ازی کردهاند جدا
نمیدانند .پس از ماجرای اعتراض10کارگردان و تهیهکننده
سینما اینک نوبت بازیگران آنهاست که نسبت به عدم اکران
فیلمهایشان اعتراض و بیانیهای منتشر کنند .ویشکا آسایش،
صابر ابر ،فرهاد اصالنی ،مهناز افش��ار ،پانتهآ بهرام ،حس��ین
پاکدل ،آتیال پس��یانی ،نگار جواهریان ،میت��را حجار ،بهرام
رادان ،حبیب رضایی ،مصطفی زمانی ،الدن طباطبایی ،رضا
عطاران ،ترانه علیدوس��تی ،هنگامه قاضیانی ،نیکی کریمی،
باران کوثری ،مهران مدیری ،حسن معجونی ،احمد مهرانفر
و شیرین یزدانبخش بازیگران فیلمهای «برف روی کاجها»،
«بیخود و بیجهت»« ،پذیرایی س��اده»« ،پل چوبی»« ،من
مادر هستم» و «من همسرش هستم» در نامه سرگشا دهای
به تصمیم حوزه هنری برای اکران نکردن این فیلمها اعتراض
کردن��د .در متن این بیانیه خطاب به مدی��ران حوزه هنری
نوش��ته شده است« :در خبرها آمده که شما در حوزه هنری
قصد دارید ش��ش فیلم از آثار سینمای ایران را تحریم کنید.
ظاهرا قرار است از نمایش این شش فیلم در سینماهای حوزه
هنری ممانعت کنید و گویا ادعا کردهاید که این فیلمها «ضد
ارزشی» و «غیراخالقی» هستند .ما بازیگران این شش فیلم
هس��تیم و هویت حرفهای خود را جدا از فیلمهایی که بازی
کردهای��م ،نمیدانیم .فیلمهای ما پارهای از وجود ماس��ت و
بیحرمتی ش��ما به این فیلمها بیحرمتی به ما و به جایگاه
بازیگر در سینمای ایران است .ما بازیگران این شش فیلم در
کنار آثارمان ایستادهایم و آماده شنیدن هر نقد مثبت و منفی

درباره این آثار هستیم ولی تهمتهای شما را بر نمیتابیم و
دخالت ش��ما را در روند نمایش این آثار حرکتی غیراخالقی،
غیرقانونی و خالف عرف و ادب س��ینمای ایران میدانیم .ما
چشم به انتظار نمایش فیلمهایمان در اکران عمومی هستیم و
قضاوت درباره ارزشهای اخالقی این فیلمها و رفتار شما را به
مردم کشورمان میسپاریم».
اعتراض وزیر به انتشار بیانیههای متعدد
در حالی که بازیگران مش��هور در بیانیهای نسبت به رفتار
ح��وزه اعتراض کردند وزیر ارش��اد درب��اره اعتراض جمعی از
سینماگران به مواضع حوزه هنری در زمینه اکران بیان کرد:
«نیازی نیست که به این مساله دامن زده شود .بین ما و حوزه
هنری تفاهمی امضا شده است و هیچ اختالفی در این زمینه
وجود ندارد ،دیدید که در موضوع تحریم مراسم اسکار هم بین
وزارت ارش��اد و حوزه هنری توافق کامل انجام ش��ده است».
محمد حسینی درباره تعداد فیلمهای مورد نظر حوزه هنری
برای اکران نکردن در س��ینماهای متعل��ق به آن نهاد گفت:
«فیلمهایی که مربوط به جش��نواره فجر س��ال گذشته بوده
تعدادشان کامال مشخص است اما فیلمهایی که در جشنواره
حضور نداش��تند بعدا به وزارت ارش��اد اعالم میشوند ».وی
در باره این مطلب که گفته میش��ود حوزه هنری درخواست
ممیزی برخی از فیلمها را داشته و ارشاد چنین مجوزی به آنها
داده است ،تاکید کرد« :این بحثها مطرح نیست ».حسینی
در پایان در مورد اینکه عنوان میشود حوزه هنری در خصوص
فیلمهای ممنوع ممیزی میکند و این نوعی دخالت در ارشاد
محسوب میشود ،بیان داشت :نه! این بحثها مطرح نبود.

جلد سوم و چهارم دیوان نمایش در راه است
ناشر رسمی بهرام بیضایی میگوید که بهزودی جلد سوم و
چهارم دیوان نمایش منتشر میشود .دیوان نمایش مجموعه
نمایشنامههای بیضایی است که پیش از انقالب نوشته شده و
در دو جلد منتشر شده است و به تازگی چاپ سوم آن وارد
بازار کتاب شده است .نمایشهایی چون عروسکها ،غروب در
دیار غریب ،قصه پنهان و ...در این دو جلد منتشر شده است.
پرویز براتی« :خانه موس��یقی» جشن 13س��الگی خود را با
تقدیر از موس��یقیدانان برتر و اجرای برنامههای متنوع تا 12
روز دیگر برپا میکند .امسال هم ،همچون سالهای قبل ،این
نهاد صنفی ،جش��نی برپا میکند تا هم 13س��الگی تاسیس
خود را جشن بگیرد و هم 11هزار عضو خود را دور هم جمع
کند .تفاوت جشن امسال اما ،اجرای موسیقی «پاپ» در این
جشن است؛ نکتهای که حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه
موس��یقی روز گذش��ته در نشس��ت خود با خبرنگاران از آن
به عنوان «ویژگی جش��ن امس��ال» یاد کرد .در این نشست
حمیدرضا عاطفی قائممقام دبیر جش��ن هم حضور داش��ت.
نوربخش از تمایل خانهموسیقی به برپایی جشن در چند شب
گفت و البته دلیل یک روزه ش��دن آن را اینطور توضیح داد:
«س��النهای برج میالد در ش��بهای قبل و بعد از جشن پر
بود .س��الن میالد نمایش��گاه بینالمللی هم جا داشت ،منتها
مس��ووالن آن گفتند باید برای هر چند ش��ب برنامه هزینه

اس��ت یا همایون شجریان! در هر ش��رایطی باید دو روز قبل از
کنسرت تمام بلیتها فروخته شده باشد .مردم میدانند بلیت
کنس��رتهایی را که توسط ققنوس برگزار میشود ،نمیتوانند
دقیقه  90از گیش��ه بخرند .یکی دیگر از استانداردهای ما این
اس��ت که برنامههایمان نهایتا با یک دقیقه تاخیر شروع شود و
مردم یاد بگیرند اگر سر ساعت در سالن نباشند قطعه اول و دوم
را از دست میدهند .وقتی فقط با اعالم خبر از سایت ققنوس و
پوشش خبری سایتها و رسانهها ،حجم استقبال تا این اندازه باال
میرود ،دو قضیه متفاوت را به وجود میآورد؛ اول اینکه این باال
بودن تقاضا منجر به باال رفتن تعداد متقاضیان میشود ،یعنی بار
بلیتهای اهدایی ما به شدت باال میرود و این کاهش درآمد را

اصغر فرهادی در «زوریخ» از سینما گفت
ش��رق :اصغر فرهادی این روزها در جش��نواره فیلم زوریخ
حاضر شده اس��ت ،کارگردانی که حضورش در این جشنواره با
استقبال روبهرو ش��ده است .کارگاه فیلمسازی او در هشتمین
دوره این جشنواره با استقبال فیلمسازان جوان روبهرو شد .در این
جشنواره چهرههای دیگری همچون تام تیکور و جری وینتراب
هم حضور داشتند .هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم زوریخ 20
تا  30سپتامبر (30شهریور تا 9مهر) در سوییس برگزار میشود.
فرهادی در کارگاه فیلمسازی که برگزار کرد از تجربههای نوشتن
و کارگردانی و ساخت فیلم برای فیلمسازان گفت .فرهادی یکی
از اولین و معدود فیلمس��ازان ایرانی اس��ت که پس از دریافت
جایزههای بینالملل��ی و دریافت جایزه اس��کار از طرف دولت
متبوعش توبیخ نشد.
کدام فیلمسازها فرهادی را فیلمساز کردند :فرهادی در این
کارگاه از اولین فیلمهایی که روزی بر زندگیاش تاثیر گذاشت نام
تحت تاثیر قرار داد.
برد ،اینکه فیلم «دزد دوچرخه» او را سخت 
او پس از کشف دنیای فیلمهای ویتوریو دیسکا ،بعدها با سینمای
فدریک��و فلینی ،اینگم��ار برگمن ،آنتونیونی و کیشلوفس��کی
سینمای دلخواهش را کشف کرد .فرهادی به مخاطبانش در این
کارگاه آموزشی گفت ،کارگردانی را از 13سالگی و پیش از آنکه
برای تحصیل در رشت ه تئاتر وارد دانشگاه شود ،آغاز کرده است.
آیا «ماجرا» الهامبخش «درباره الی» بود :فرهادی معتقد
است با وجود تشابه میان این دو فیلم (در هر دو آنها یک زن در
محور فیلم است و ماجرا در تعطیالت میگذرد) اما تفاوتهای
بس��یاری میان فیلم او و فیلم آنتونیونی وجود دارد .با این حال
فرهادی معتقد اس��ت در فیلم آنتونیونی همه چیز در یک روز
اتفاق میافتد و ترس و هراس اصلیترین نکته فیلم میشود.
سکوت طالیی است  :فرهادی در این فیلم درباره لحظههایی
که سکوت طوالنی را در فیلم «درباره الی» گنجانده ،حرف زد .او
درباره لحظههایی که پیش از گمشدن الی تنها تصویر بادباک در
آسمان دیده میشود ،در این کارگاه توضیح داد .فرهادی گفت
گاهی وقتها این سکوتهای طالیی میتوانند همه داستان را
به دوش بکشند.
چرا فرهادی بداههپردازی نمیکند :اصغر فرهادی میگوید:
«در ایران اگر برای ساخت یک فیلم در گوگل جستوجو کنید،

کاستاریکا و کنسرت در سن پترزبورگ
«امیر کاستاریکا» ،برنده دو نخل طالی کن همزمان با نشست
جهانی فیلمش در س ن پترزبورگ روسیه حاضر میشود اما
ای��ن بار او با رهب��ری گروه موس��یقی «»No Smoking
که قرار است یک کنس��رت برگزارکند .این گروه موسیقی
قرار اس��ت مجموعهای از بهترین آهنگهایش را که شامل
موسیقی فیلمهای «امیر کاستاریکا» است ،اجرا کند.

تایمز« :پنهلوپه کروز» نس��بت به حضور در بالیوود ابراز
عالقهمندی کرد و گفت :از طرفداران سینمای هند است
و عالقهمند اس��ت در کنار «ش��اهرخ خان» بازی کند.
وی در ادامه با اش��اره به در اختیار داش��تن حق اقتباس
سینمایی از یک کتاب ،گفت :قصد دارد تا این فیلم را در
هند فیلمبرداری کند.

بازگشت شجریان به شورایعالی «خانه موسیقی»

کتاب و آلبوم برگزیده سال به صورت دوساالنه برگزار میشود،
عنوان کرد« :امس��ال نوبت کتاب برگزیده است که به عنوان
کتاب برتر سال در سه بخش پژوهش ،تالیف و ترجمه معرفی
خواهد شد ،بدیهی است که سال آینده به انتخاب بهترین آلبوم
سال اختصاص دارد ».مدیرعامل خانهموسیقی در پاسخ به این
سوال «ش��رق» که چرا جشن خانهموسیقی با وجود وعدهها
امس��ال هم به شکل بینالمللی برپا نمیشود ،گفت« :مصوبه
هیاتمدیره اینگونه بود که جشن امسال بینالمللی شود اما
بنا به دالیلی این اتفاق رخ نداد ».حمیدرضا عاطفی در پاسخ به
همین سوال گفت« :اردیبهشت ماه امسال یک گروه موسیقی
را از فرانس��ه دعوت کردیم اما آنها اعالم کردند که نمیتوانند

گزارش
اکران آناکارنینا در سینماهای انگلیس و ایرلند آغاز شده است.
تصویری
فیلمی که این روزها صدرنشین جدول اکران شده است ،با این حال
پیشبینیها حاکی از این است که این فیلم تازه با رسیدن به آمریکا
موجی از فروش و طرفداران را پیدا خواهد کرد« .آنا کارنینا» از هفتم سپتامبر که
در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش گذاشته شد ،نمایش عمومی خود را هم آغاز
کرد .این فیلم در نیمه ماه نوامبر در آمریکا روی پرده میرود و از اوایل ماه دسامبر
در کشورهای آلمان ،هلند و پرتغال به نمایش در میآید و از ژانویه سال آینده
میالدی در دیگر کشورهای اروپایی نیز اکران میشود.

شما نمیتوانید بفهمید که این فیلم در چه مرحلهای از ساخت
اس��ت ».او به حاضران در ای��ن کارگاه گفت :گاهی وقتها این
پروژهها در ذهنام جان میگیرند ،نمیدانم از کجا میآیند ولی
وقت��ی میآیند دیگر رهایم نمیکنند ،این درگیر ش��دن و فکر
کردن خیلی برایم زمان میبرد .اما وقتی به مرحله نوشتن رسید،
ش��ب و روز به آن فکر و کار میکنم ،موقع نوش��تن درباره الی
هشت ماه زمان صرف کردم.
چ�را صحنه آغازین «جدایی» مهمترین س�کانس فیلم
اس�ت :ب��رای اینکه تمام این فیلم حول محور همین س��وال
میگردد .سوالی که قاضی از زن میپرسد چرا میخواهی بچهات
را ببری؟ و تمام این فیلم در جستوجوی همین پاسخ بودم.
آیا جدایی س�ندی است بر احوال جامعه ایرانی  :فرهادی
معتقد است این برداشتها میتواند متفاوت باشد .او گفت درباره
س��اخت این فیلم نمیتوانم چیزی بگویم .ش��ما باید تصمیم
بگیرید که این فیلم درباره چه س��اخته شده است ،اما این یک
فیلم نمادین نیست ،بلکه یک سبک واقعگرایانه دارد .برای من
مهم اس��ت که فکر نکنیم این اثر نماینده تمام آن کشور است.
ایران 70میلیون جمعی��ت دارد ،در نتیجه فیلم من لزوما تمام
کشورم را به تصویر نمیکشد .طبقات مختلف ،تفکرات مختلف و
تفاوتهای فراوانی در یک کشور وجود دارد.
این همه تلخی از کجا میآید :او در پاس��ش به این پرسش
جواب همیشگیاش را داد و گفت نمیدانم چرا این به یک بحث
تبدیل شده است ،من همیشه این طور نوشتهام .فکر میکنم این
انعکاسی از شخصیت من باشد .ای کاش میتوانستم آن را عوض
کن��م .اما در عین ح��ال ،اگر در اولین نگاه فیلم غمگین به نظر
میرسد ،نکت ه مهم آن است که پس از تماشای آن دربارهاش فکر
کنید و به دنبال پاسخ آن باشید.
فیل�م تازهای ک�ه کارگردانش دوس�تش دارد :این
کارگ��ردان اکنون روی پروژه فیلم جدیدش که نام قطعی برای
آن انتخاب نشده کار میکند .او در این پروژه درام که در پاریس
فیلمبرداری میشود ،عالوه بر «طاهر رحیم» و «برنیس بژو» از
علی مصفا هم دعوت کرده است .فرهادی درباره فیلم جدیدش
گفت فیلم جدیدم تا س��ه هفته دیگر ب��ه مرحله فیلمبرداری
میرسد ،من حس و حال خوبی دارم.

تمایل «پنهلوپه کروز» برای بازی در بالیوود

حمیدرضا نوربخش در آستانه سیزدهمین جشن «خانه موسیقی» مطرح کرد
کام��ل را پرداخت کنید .ای��ن در حالی بود که برج میالد این
سالن را به صورت رایگان به ما داد ».او در مورد کمبود بودجه
خانه موسیقی به «شرق» گفت« :ما کاری را در خانه موسیقی
میکنیم که یک دس��تگاه دولتی با پنجمیلیارد بودجه انجام
نمیدهد .گردش مالی ما خندهدار اس��ت و ش��اید باور نکنید
که این گردش مالی از گردش مالی یک س��وپرمارکت کمتر
است!» او درباره تقدیرهای سیزدهمین جشن خانه موسیقی
توضیح داد« :امس��ال از یک صدابردار ،سازنده ساز ،خواننده و
آهنگساز که همگی از پیشکسوتان موسیقی هستند ،تقدیر
خواهیم کرد و بانوان پیشکس��وت موس��یقی نیز طبق روال
گذش��ته تقدیر خواهند شد ».نوربخش با بیان اینکه انتخاب

در پی دارد .از سوی دیگر ،تقاضای بیش از حد باعث میشود ما
نتوانیم به نیاز همه پاسخ دهیم؛ ضمن اینکه چنین کنسرتهایی
با این حجم مخاطب ،حساسیتهای خودش را هم در پی دارد.
حساسیتهای تبلیغی ،طراحی ،اسپانسری و نیز حساسیتهای
مربوط به حراست ،اداره اماکن و تقاضای خبرنگاران برای حضور
در کنس��رت ،فشار کاری را روی ما صدچندان میکند و ما هم
روی نقاط بیشتری تمرکز میکنیم که همه چیز دقیق و مرتب
انجام شود .در مورد آنتراکت (تنفس) نداشتن کنسرت پیش رو
هم باید بگویم این ،نظر همایون ش��جریان بود و من هم خیلی
از این موضوع استقبال کردم؛ چرا که هنرمند طوری رپرتوار را
تنظیم میکند که حس ش��نوندهها را از پایه به اوج میبرد و با
یک قطعه پایانی فوقالعاده زیبا تمام انرژی شنونده را میگیرد
و مخاطب کامال تخلیه شده سالن را ترک میکند .مایه افتخار،
مباهات و عالقه قلبی من اس��ت که بتوانم کنسرت پدران این
بزرگواران را هم برگزار کنم.

در این تاریخ در تهران حضور داش��ته باش��ند؛ اما جشن سال
آینده به طور قطع بینالمللی خواهد بود ».نوربخش در پاسخ
به س��وال دیگر «ش��رق» درباره اینکه آیا ب��ا توجه به اینکه
محمدرضا شجریان قصد بازگش��ت به ایران در روزهای آتی
را دارد ،امس��ال از این خواننده تقدیر میکند یا احیانا اجرایی
برای او در نظر گرفته است یا نه ،جواب داد« :شجریان رییس
شورایعالی خانهموسیقی است و حتما بعد از بازگشت ایشان
جلسهای را با حضورشان برگزار خواهیم کرد .اما باید ببینیم چه
تصمیمی در این زمینه گرفته میشود ».در پایان این نشست
حمیدرضا عاطفی از برگزاری دومین نمایشگاه آثار شنیداری
همزمان با جشن خانه موسیقی ایران خبر داد و گفت« :امسال
این نمایش��گاه در محوطه پارک خانههنرمندان ایران برگزار
میش��ود و از  15تا  22مهرماه برپا خواهد بود ».گفتنی است
سیزدهمین جشن خانه موسیقی ساعت  19روز  17مهر در
سالن همایشهای برج میالد تهران برگزار خواهد شد.

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامههای مختلف در این چند روز با
چند سوال تکراری همراه است.
سوالهایی که ایشان هربار جوابهای متفاوتی به آن میدهند .وی در
جدیدترین موضعگیریاش درباره وضعیت خانه سینما گفت« :اساسنامه باید
اصالح و انتخابات برگزار شود».
وی در حاشیه جشنواره فیلم مقاومت در پاسخ به سوالی درباره معرفی نماینده
وزارت ارشاد برای اصالح اساسنامه خانه سینما افزود« :ما در این زمینه در
حال بررسی هستیم».

همزمان با  60سالگی سلطنت ملکه بریتانیا چهار پرتره از او که در سال 1985
توسط اندیوارهول طراحی شدند با عنوان «ملکههای حاکم» به نمایش عمومی
گذاشته میشوند .در واقع مجموعه «ملکههای حاکم»  16پرتره از چهار ملکه
زنده زمان وارهول بودند .جدا از ملکه الیزابت دوم ،سه ملکه دیگر بئاتریکس
ملکه هلند ،ملکه مارگارت دانمارک و ملکه نتومبی سوییس بودند .در این
نمایشگاه فقط چهار پرتره ملکه الیزابت به نمایش درمیآیند.

تحریم اسکار
تصمیم احساسی یا عقالنی؟

ش�رق :یکشنبه شب بنیاد فارابی «یه حبه قند»
را به عنوان نماینده اسکار اعالم کرد ،دوشنبه صبح
رییس سازمان سینمایی پیشنهاد تحریم اسکار را داد،
دوشنبه ظهر قائممقام بنیاد فارابی از بیدلیل بودن
تحریم اسکار سخن گفت و در نهایت دوشنبه شب
وزیر ارش��اد اعالم کرد که اسکار باید تحریم شود .در
طول روز سهش��نبه واکنشها به این اتفاق از سوی
سینماگران ادامه داشت .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در افتتاحیه جش��نواره فیلم مقاومت اعالم کرد« :به
دلی��ل اعتراض به س��اخت و نمای��ش فیلم موهن
درباره پیامبراکرم (ص) و عدم موضعگیری رس��می
توسط دس��تاندرکاران ،ما امسال در اسکار شرکت
نخواهیم کرد ».وی تش��ریح کرده است« :امروز طی
صحبتهایی که با حوزه داش��تم ،دیدم که آنها هم
با این اقدام موافق هس��تند و به همین دلیل رس��ما
اع�لام میکنم ما به عنوان واکن��ش جدی در قبال
اهانت و جس��ارت غیرقابل تحمل به ساحت پیامبر
اسالم (ص) امسال از شرکت در مراسم جایزه اسکار
ممانعت میکنیم و از س��ایر کشورهای اسالمی هم
تقاضا داریم که اینگونه اعتراض خود را نشان دهند».
هرچند شایبه اینکه اگر فیلم دیگری انتخاب میشد،
ارش��اد روند دیگری را در پیش میگرفت یا اختالف
بین حوزه هنری و ارش��اد یکی از دالیل پشت پرده
این روند است ،بیش از هر زمان دیگری مطرح است.
میرکریمی :حوزه هنری از توافق در این زمینه
بیاطالع است
کمی بعدتر کارگردان «یه حبه قند» که فیلمش
به آکادمی اسکار معرفی ش��دهاست در پی مواضع
وزارت ارشاد مبنی بر تحریم اسکار درباره توافقی که
در این زمینه با او ش��ده است ضمن رد آن به ایسنا
گفت« :به عنوان نویس��نده ،کارگردان و تهیهکننده
فیلم از همه چیز بیخبرم و برای خودش��ان بریدند
و دوختند ».وی افزود« :مس��ووالن حوزه هنری هم
از هرگون��ه توافقی در این زمین��ه بیاطالعند ».این
کارگردان ادامه داد« :به هر حال من «یه حبه قند»
را برای کش��ورم س��اختم و مزدم را از مردم گرفتهام
و هیچ طلبی از کس��ی ندارم.ای کاش فیلم دیگری
انتخاب میش��د تا این فرصت برای سینمای نجیب
ایران باقی میمان��د .در آرزوی روزهای خوش آینده
بر محمد و آل محمد صلوات میفرستم ».در واکنش
به این اتفاق از یک طرف محمدعلی باشهآهنگر این
تصمیم را یک تصمیم احساسی دانست و گفت« :به
نظرم ما نباید برای اثری که هیچ ارزش هنری ندارد،
چنین هزینهای را پرداخت کنیم ».و از طرفی دیگر
فرش��ته طائرپور در یادداشتی به نکته مهمی اشاره
کرده اس��ت« :در میان تمام کش��ورهای مسلمان و
معترض به فیلم موهن و بیارزش یک نادان مصری،
ایران تنها کشوری است که قادر است پاسخ یک جرم
سینمایی را با زبان سینمایی بدهد .شعارهای مرگبار
دادن ،آتش زدن ،کش��تن آدمهای باربط و بیربط و
قه��ر کردنهای خودآزار ،کاری اس��ت که ملتها و
دولتهای دیگر میتوانند به آن اکتفا کنند ،اما ایران با
توجه به صنعت فعال سینماییاش ،دارای گنجینهای
از فیلمهای انسانی و مبتنی بر مکارم اخالقی اسالمی
است که تماشای آنها از سوی ملتهای دیگر میتواند
چهرهای واقعی و مهربان از اسالم و مسلمان به دنیا
عرضه کند ».وی در بخش دیگری از یادداشتش در
ایسنا نوشته است ...« :و سوال آخر اینکه چرا چنین
تصمیم��ی پیش از ط��ی مراحل کارشناس��ی برای
انتخاب گرفته نش��د؟ ...شاید منتظر بودند که فیلم
دیگری انتخاب شود! ...شخصا رفتن همان فیلم را هم
–هرچه که هست -از تحریم اسکار بهتر میدانم».
انعکاس در رسانههای خارجی
اما در این میان بحث تحریم اسکار در رسانههای
خارجی هم آمده است .به گزارش ایسنا خبرگزاری
فرانس��ه تیتر «ایران در اعتراض به فیلم ضداسالمی
آمریکایی از اسکار کنار کشید» را برای انعکاس این
خبر انتخاب کرده اس��ت .ای��ن خبرگزاری به نقل از
سخنگوی آکادمی اسکار در لسآنجلس اعالم کرد:
هنوز چیزی ب ه طور رس��می از س��وی مقامات ایران
مبنی بر تحریم اس��کار به آنها اعالم نشده و تماس
مستقیمی از سوی کمیته انتخابی فیلم ایرانی با آنها
گرفته نشده و از طریق رسانهها در جریان این اقدام
قرار گرفتهاند ».آسوشیتدپرس نوشت :در حالیکه
ای��ران در آخرین دوره برگزاری جوایز اس��کار موفق
به دریافت جایزه با فیلم «جدایی» ش��د و در رقابت
با یک فیلم اس��راییلی ب��رای اولینبار افتخارآفرینی
ک��رد ،اما مقامات ایران تصمیم گرفتهاند در اعتراض
به ساخت فیلم توهینآمیز «برائت از مسلمانان» از
جوایز اس��کار  2013کنار بکشد .فاکسنیوز آمریکا
نیز ضمن انتشار این خبر ،درخواست رسمی «جواد
شمقدری» برای تحریم اسکار در اعتراض به ساخت
فیلم موهن را علت اصلی اتخاذ این تصمیم دانسته
اس��ت .خبرگزاریه��ا ب��ا گرایشه��ای مختلف در
اینباره اظهارنظر کردهاند حتی فارس نوش��ته است:
«ناهماهنگیها در حوزه مدیران س��ینمایی نشان از
نبود راهبرد فرهنگی درس��ت و مناس��ب است .این
نظارت دقیق و ناکارا آسیبهای جدی به سینمای ما
وارد آورده است ».به هرحال به نظر میرسد انتخاب
فیلم برای اسکار آن هم بهصورت شبانه برخالف نظر
رییس س��ازمان سینمایی و حتی با وجود تبریک او
اتفاق غریبی اس��ت که افتاده است .به نظر میرسد
در حال حاضر جمال ش��ورجه و فرجاهلل سلحش��ور
تئوریس��ینهای سازمان س��ینمایی هستند .هر دو
پیش از این از تحریم اسکار گفته بودند و سلحشور تا
جایی پیش رفت که فرستادن فیلم به آکادمی اسکار
را حرام دانست.

