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مگر نويسندهها هم ميميرند؟
مراس�م يادبود كورش اسدي در اهواز برگزار شد .كورش اسدي ،نويسنده و منتقد ادبي جمعه شب دوم تيرماه ،چند هفته پيش از آنكه پنجاه و سه ساله شود در تهران درگذشت .عدهاي از دوستان و دوستداران
زندهياد كورش اس�دي ،آيين بزرگداش�تي را در محل كتابخانه خوزستانشناس�ي علوم ايراني در خيابان  ۱۲كيانپارس اهواز برگزار كردند .در اين آيين جمعي از نويس�ندگان ،شاعران و اهل قلم همچون قاسم
آهنينجان ،بهروز ناصري ،حياتقلي فرخمنش ،هوشنگ چالنگي ،آرش آذرپناه ،بهمن ساكي و محمد حياتي درباره شخصيت و آثار كورش اسدي سخن گفتند و عدهاي از شاعران نيز به شعرخواني پرداختند.

سرخط خبرها

آن سوي آبها

خان�ه كاريكاتور ش�اهد برپايي نمايش�گاهي از
آث�ار كاريكات�ور آرش فروغي با عن�وان «ريفرم»
خواهد بود.
مدير ش�بكه دو س�يما ضمن اعالم خبر ساخت
سري سوم مجموعه «محله گل و بلبل» براي پخش
درايامزمستانازپيگيريهايجديدتلويزيونبراي
بازگشت مجموعه «كاله قرمزي» خبر داد .ايسنا
نمايش «نارنيا» به نويسندگي و كارگرداني غزال
حسينيدرتماشاخانهاستادمشايخيپرديستئاتر
تهران روي صحنه ميرود.
انيميشن كوتاه «مراس�م پردهبرداري» به سي و
سومين جش�نواره «كارتون كالب» ريميني ايتاليا
راه يافت .مهر
با نمايش  ۵فيلم كوتاه ژاپني در تهران ،شب فيلم
ژاپن با هم�كاري امور بينالملل انجمن س�ينماي
جوانان ايران و سفارت ژاپن برگزار شد.

اليواكشنهاي «شيرشاه» و
«دامبو» به زودي در سينماها

خبر كوتاه

اجراي فوقالعاده نمايش
«آناكارنينا»

نمايش «آناكارنينا» به نويسندگي و كارگرداني آرش
عباسي ،روز سهش��نبه  ۲۷تيرماه با اجراي فوقالعاده
در  ۳اجراي ساعت  17:30و  19:30به صحنه ميرود.
نماي��ش «آناكارنينا» با بازي معصومه رحماني و بهنام
ش��رفي كه از  ۳۰خردادماه در س��الن دكت��ر ناظرزاده
كرماني اجراي عموم خود را آغاز كرده است طبق جدول
زمانبنديشده روز سهشنبه  ۲۷تيرماه به اجراي خود
در تماشاخانه ايرانشهر پايان ميدهد.

«پيشخدمت» از ۲جشنواره
بينالمللي جايزه گرفت

انيميشن «پيشخدمت» به كارگرداني فرنوش عابدي
برنده جايزه دوم بهترين انيميش��ن از جشنواره «بلك
فيلم» سانفرانسيس��كوي كاليفرنياي امريكا ٢٠١٧
شد .جشنواره «بلك فيلم»  black filmدر شهر سان
فرانسيسكو در ايالت كاليفرنياي امريكا برگزار ميشود.
ماموريت اصلي جشنواره به نمايش گذاشتن سينماي
سياه پوس��تان امريكا ،فرهنگ آفريقايي و مجموعهاي
متنوعازفيلمهايياستكهپياميمثبتعرضهميكنند
و كليشههاي منفي را از بين ميبرند .هجدهمين دوره
اين جش��نواره  ۱۵تا  ۱۸ژوئن  ۲۰۱۷برابر با  ۲۵تا ۲۸
خردادماه برگزار شد .همچنين اين انيميشن موفق به
دريافت جايزه از بخش فيلمهاي ترس��ناك جشنواره

Festival Internacional de Cine de Querétaro

مكزيك شد .اين جشنواره از  ۹تا  ۱۳جوالي برابر با ۱۸
تا  ۲۲تير برگزار شد .مهر

«روبينسون كروزو» دوباره در
تبريز به روي صحنه ميرود

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي تئاتر شهر تبريز،
اي��ن نمايش براي آمادگي جهت حضور در فس��تيوال
بينالمللي كس��تنبورگ در كشور بوسني و هرزگوين
به صورت محدود در تبريز روي صحنه ميرود .نمايش
«روبينس��ون كروزو» از  ۲۵تير به م��دت چهار روز هر
روز ساعت  18:30در س��الن اصلي تئاتر شهر تبريز به
اج��را درميآيد .در اين نمايش روزه��اي  ۲۵و  ۲۶تير
سيروس مصطفي و رش��اد معيني و  ۲۷و  ۲۸تير علي
فتوحي و رشاد معيني بازي خواهند كرد« .روبينسون
كروزو» پيش از اين در اكثر شهرهاي ايران و جشنواره
بينالمللي تئاتر فجر و همچنين كشور تركيه و آلمان
درشهرهايآنكارا،كلنومانهايماجراداشتهوبااستقبال
خوب تماشاگران مواجه شده است.

نمايشگاهپوسترفيلمسازان
ايراني در موزه سينما برپا شد

نمايشگاهپوسترآثارفيلمسازاننسلدومسينمايايران
به منظور گسترش فرهنگ بصري مخاطب سينماي
ايراندرفضاينمايشگاهيمحيطيموزهسينمايايران
روي ديوار رفت .پوسترهاي موجود در اين نمايشگاه از
مجموعهپوسترهايسينمايياستكهكمترديدهشده
و اغلب متعلق به فيلمهاي دهه ۷۰سينماي ايران است.
در اين مجموعه نمايشگاهي ،پوستر فيلمها بر حسب
سال نمايش در سينماها كنار هم چيده شدهاند ،به اين
ترتيب كه پوستر فيلم «تعقيب سايهها» به كارگرداني
علي ش��اهحاتمي كه در سال ۱۳۷۰نمايش داده شده،
نخستين پوس��تر از مجموعه آثار به نمايش درآمده در
اين نمايشگاه است .احسان برآبادي ،محمدعلي باطني،
به��زاد خورش��يدي ،حيدررضاي��ي ،ابراهيم حقيقي،
محمدعلي حدت ،امير شيبان خاقاني از جمله طراحاني
هستند كه به ترتيب از جهت كمي بيشترين طراحي
پوس��تر فيلمهاي كارگردانهاي نس��ل دوم سينماي
ايران را انجام دادهاند .عالقهمندان به بازديد از نمايشگاه
پوستر «گام دوم» ميتوانند به نمايشگاه محيطي موزه
س��ينماي ايران مراجعه و از اين نمايش��گاه به صورت
رايگان ديدن كنند.

تغيير زمان برگزاري جشنواره
فيلمسبز

زمان برگزاري ششمين جشنواره بينالمللي فيلم سبز
ايران به منظور برگزاري هرچه بهتر اين رويداد فرهنگي
تغيير كرد .ششمين جش��نواره بينالمللي فيلم سبز
كه مقرر بود در تيرماه امس��ال برگزار ش��ود با تصميم
برگزاركنندگان  ۱۸تا  ۲۴ش��هريور برگزار خواهد شد.
بر اس��اس اعالم برگزاركنندگان اين جشنواره با توجه
به مش��اركت حداكثري اس��تانهاي جنوبي كشور و
افزايش دماي ه��وا در ماههاي تير و م��رداد در نهايت
مقرر شد ششمين دوره جشنواره بينالمللي فيلم سبز
ايران به منظور برگزاري هرچه بهتر و حضور حداكثري
عالقهمندان به حفظ محيط زيس��ت در استانها براي
حضور در اين رويداد و تماشاي آثار رسيده به ششمين
جشنوارهبينالملليفيلمسبز،شهريورماهامسالبرگزار
ش��ود .پيش از اين  ۳۱تير تا  ۶مرداد براي برگزاري اين
جشنواره انتخاب شده بود.
اين جشنواره به منظور ارتقاي فرهنگ و آگاهيرساني
حفظمحيطزيستدرتهرانوهمزماندرسراسركشور
برگزار ميشود.

باشگاه طرفداران محصوالت كمپاني
والتديزني كه در سال  2009تاسيس
ش��د ،هر دو س��ال يكبار نمايش��گاهي با نام D23
را برگ��زار ميكند .ب��ه گ��زارش هاليوودريپورتر؛ در
نمايش��گاه اين دوره فقط محصوالت انيميشن و اليو
اكشن اين كمپاني براي حدود هفت هزار طرفداران
اي��ن كمپاني به نماي��ش درآمد .نخس��تين كليپ از
اليو اكش��ن «ش��ير ش��اه» يكي از نمايشهاي ويژه
اين نمايش��گاه براي حضار بود كه ش��امل تصاويري
بك��ر از طبيعت آفريقا و گونهه��اي مختلف جانوران
ميش��ود .جان فاورو ك��ه پيش از اي��ن فيلم «كتاب
جنگل» را روي پرده برده ب��ود ،حاال كارگرداني اين
اليو اكش��ن را بر عهده گرفته است .او پس از نمايش
اين كليپ درباره فيلم «ش��ير شاه» گفت« :ما عاشق
اين فيلم هستيم و سخت بر آن كار ميكنيم ».فاورو
اين فيلم را با اس��تفاده از تكنيكهاي توليد مجازي
در لسآنجل��س ميس��ازد و در س��اخت آن دوباره
ب��ا راب لگاتو ،مدي��ر جلوههاي ويژه كه ب��راي فيلم
«كتاب جنگل» جايزه اس��كار اين بخش را به دست
آورد ،همكاري ميكند .آنها اينبار نيز براي س��اخت
«شير شاه» سراغ ابزار و تكنيكهاي واقعيت مجازي
رفتهاند .از طرفي كمپاني ديزن��ي خبر اقتباس اليو
اكشن تيم برتون از انيميشن كالسيك «دامبو» كه در
سال  1941ساخته شد را تاييد كرده است .با وجودي
كه برتون در اين نمايشگاه حضور نداشت اما در پيامي
ويديويي تاييد كرد كه توليد رسمي و بازسازي تصاوير
ماجراهاي فيل پرنده آغاز ش��ده است .او در اين پيام
گفت« :يكي از محبوبتري��ن فيلمهاي ديزني براي
من ،نس��خه اصلي فيلم «دامبو» است و ميخواهيم
حال و هواي فيلم اصلي در اين فيلم جريان داش��ته
باش��د ».در اين ويديو برتون در قطار كيسي جونيور
كه يكي از صحنههاي فيلم اس��ت ،نشس��ته است .او
براي س��اخت «دامبو» دوباره با همكارهاي س��ابق
خود از جمله طراح توليد برنده اسكار ريك هاينريش
و طراح لباس برنده چهار جايزه اس��كار كولين اتوود
همكاري ميكند .كالين فارل ،اوا گرين ،دني دوويتو
و مايكل كيتن از جمله ستارگاني هستند كه در مقابل
تازهواردهاي سينما مانند نيكو پاركر ،فاينلي هابينز
ب��ه ايفاي نق��ش ميپردازند .قرار بود ويل اس��ميت،
بازيگر امريكايي ش��خصيت اصلي فيلم را بازي كند
اما به خاطر تداخل زماني برنامههايش نتوانس��ت در
اين فيلم حضور داش��ته باش��د .حاال قرار است او در
نسخه اليو اكش��ن «عالءالدين» به كارگرداني گاي
ريچي ،نقش غول چراغ جادو را ايفا كند .ارن كروگر،
فيلمنامهنويس��ي كه نگارش سه قسمت از مجموعه
فيلمه��اي «تبديلش��وندگان» را بر عهده داش��ت،
فيلمنامه «دامبو» را نوش��ته اس��ت .داس��تان اصلي
فيلم زندگي بچه فيلي را كه در سيرك كار ميكند و
براي فعال كردن ني��روي بالقوهاش ميجنگد ،دنبال
ميكند .برتون در كارگرداني اين فيلم از عناصر اليو
اكش��ن و انيميش��ن بهره خواهد برد .كمپاني ديزني
تاريخ اك��ران اين فيلم را كه در انگلس��تان س��اخته
ميش��ود 29 ،مارس ( 2019فروردي��ن  )98اعالم
كرده است.

پرده نقرهاي

انتقاد كيومرث پوراحمد از وضعيت فعلي سينما و رسانه ملي

اميدي به حذف سانسور ندارم

در پي انتش��ار يادداش��ت محمد رحمانيان در صفحه
 12مورخ  1396/4/23روزنامه اعتماد ،روابط عمومي
بنياد رودكي به اظهارات اين هنرمند پاسخ داد .در متن
جوابيه بنياد آمده است :استاد محمد رحمانيان در تاريخ
 1396/4/23روزنامه اعتماد مطالبي عنوان فرمودهاند
كه با احترام به شأن وجايگاه رفيع استاد عزيز و به منظور
تنوير افكار عمومي موارد زير در پاسخ به ياداشت مذكور
عنوان ميشود.
 .1آقاي رحمانيان از تابس��تان سال گذشته مذاكراتي
را با بنياد رودكي جهت ساخت و اجراي نمايش صدام
داشتهاند كه با وجود مشكالت فني و زماني و مخالفت
اهالي موسيقي و صرفا به جهت همراهي با توليد اثري
ارزشي ،قرارداد مربوط به آن در اسفند ماه  1395منعقد
و مقرر شد خارج از روال عادي و به جهت طوالني بودن
نمايش در ماههاي مرداد و ش��هريور  1396ودر ساعت
 21:30در تاالر وحدت اجرا شود.
 .2در حالي كه تمرين��ات نمايش صدام با تامين مكان
آن در تاالر وحدت از خردادماه در حال انجام بود ناگهان
و تنها  20روز مانده به اجرا و بدون مكاتبه و هماهنگي
قبلي و صرفا به صورت ش��فاهي ،آقاي رحمانيان اعالم
ميدارند كه ميخواهند نمايش متن «عاشقانهها» را
جايگزين نمايش صدام نمايند.
 .3از آنجا كه برنامههاي تاالر وحدت يك سال قبل بسته
ميشودوهرگونهتغييردرآنبايستيباهماهنگيقبلي
صورت گيرد تاكنون هيچ مكاتبه رسمي از سوي آقاي
رحمانيان مبني بر تقاضاي اجراي «عاشقانهها» به بنياد
رودكي واصل نشده است.
 .4با وجود فقدان موضوع بند س��وم وبه استناد مذاكره
ايش��ان با معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد
اسالمي ودر نظر داش��تن احترام استاد با تغيير اجراي
نمايش صدام به عاش��قانهها موافقت ش��فاهي صورت
گرفت و عنوان ش��د كه اي��ن نمايش ني��ز مانند همه
نمايشهاي��ي كه در ت��االر وحدت و راس س��اعت 18
برگزار ميگردد ،برگزار ش��ود و حتي جهت همراهي با
ايشان با ش��روع نمايش از  18:30و پايان آن در ساعت
 20:30موافقت گردي��د .چرا كه كاركنان تاالر وحدت
مجبور هستند سالن را براي اجراي بعدي كه موسيقي
است آماده ،نمايند.
 .5برخالف ادعاي مطرح ش��ده مجموعه بنياد رودكي
به هيچ عنوان مخالفتي با اجراي نمايش عاش��قانهها
نداشته و ندارد واصوال مقام تشخيص محتواي برنامه در
صالحيت مركز ديگري هست كه از حوزه بنياد رودكي
خارج است؛ لذا طرح اين موضوع قاعدتا هيچ مناسبتي
نداشته و صرفا يك فضاسازي رسانهاي براي موضوعي
كه وجود خارجي ندارد ارزيابي ميشود.
 .6در پايان از اس��تاد محمد رحمانيان خواهشمنديم
مستندات خود را در خصوص نمايش عاشقانهها كه با
بنياد رودكي داشتهاند در همين روزنامه ارايه فرمايند و
قضاوت با خوانندگان عزيز باشد.

مطالبه متقابل تئاتريها و وزير فرهنگ و ارشاد از يكديگر

جايگاه تئاتر بايد ارتقا يابد

براي امثال من
كار سخت شده
است

كيوم�رث پوراحم�د:
ما ه�م فيلمه�اي خوبي
ميس�اختيم ام�ا ام�روز
تهيهكنن�دگان ،س�الن
س�ينما ه�م خريدهاند و
تعيينميكنندچهفيلمي
ساخته ش�ود يا نشود .در
نهايت براي امثال من كار
بسيار سخت شده است،
چرا كه م�ن بايد از بيرون
سينما براي ساخت فيلم
سرمايه بياورم.

علي مطلبزاده
«من هيچ تقاضايي از دولت ندارم زيرا
در س��اختارهاي حكومتي مش��ابه ما؛
وزير ارشاد كار زيادي نميتواند انجام دهد .وزير ارشاد
جزيي از وزرايي اس��ت كه بايد تاييد شود و در چنين
مدلي نميتوان كار زيادي انج��ام داد .روزگاري فقط
وزارت ارش��اد مبصر بود اما ام��روز برخي افراد خاص
و نهادها مبصر س��ينما هس��تند؛ لذا م��ن اميد ندارم
بتوانيم سانس��ور را حذف كنيم ».برنامه «سيوپنج»
با اجراي فريدون جيراني شنبهشب ميزبان كيومرث
پوراحمد بود تا اين كارگردان در نخس��تين قس��مت
از س��ري جديد اين برنامه اينترنتي از وضعيت امروز
سينما و فعاليتهايش به عنوان يك فيلمساز بگويد.
اما گفتههاي پوراحمد در اين برنامه تنها به اين موارد
ختم نميش��د و او در كن��ار انتقادهايي كه از وضعيت
رس��انه ملي داش��ت از دولت يازدهم و حسن روحاني
و دس��تاوردهاي برجام هم دفاع كرد .پيروزي حسن
روحاني در دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري
موضوع ديگري بود كه پوراحمد در صحبتهايش به
آن اشاره داش��ت .او با طرح اين س��وال كه «دوستان
اصولگرا چرا اينقدر بياصول رفتار ميكنند» توضيح
داد« :شما در انتخابات باختيد؛ بعد يك نفر به نام حسن
عباسي ميگويد ميخواهد جلوي روحاني بايستد .ما
كه  ۲۴ميليون نفر هس��تيم؛ پشت روحاني هستيم».
پوراحمد در ادامه از دس��تاوردهاي برجام در اقتصاد
ايران هم دفاع كرد .به گفته پوراحمد برجام اتفاق بزرگ
و مهمي بود و مردم ،امروز دولت را به دس��تاوردهاي
مهمي كه برجام داشته دوست دارند .اما پوراحمد در
بخش ديگري از گفتههايش در برنامه «سيوپنج» به
موضوعي اشاره كرد كه چهارشنبه گذشته در هفتمين
ش��ب كانون كارگردانان از آن صحبت كرده بود .او با
انتقاد از تهيهكنندهها و سوپراستارهاي فعلي توضيح
داد« :امروز برخي افراد به سينما وارد شدهاند و درست

مانند كس��ي كه وارد ظرف عسل شده عمل ميكنند.
آنها پ��ول كالن ميگيرند اما بازيگر خوبي نيس��تند،
فقط خوشگل هستند و سوپراس��تارهاي بدلي ».او با
اشاره به اينكه برخي تهيهكنندگان در سينما با نصف
پول س��اخت فيلم براي خود پنته��اوس ميخرند،
توضيح داد« :من فيلم «اتوبوس ش��ب» را با پول يك
تلهفيلم س��اختم و حتي قرارداد هم نداشتم« .پنجاه
قدم آخ��ر» را با بودجه يك ميليارد توماني س��اختم.
در س��اخت اين فيلم تهيهكننده با انجمن س��ينماي
انقالب و دفاع مقدس ش��ريك بود .من هم در نهايت
 ۲۰۰ميليون تومان براي يك سال دستمزد گرفتم .در
فيلم «كفشهايم كو؟» هم با علي قائممقامي شريك
بوديم و س��ودي عايد ما نش��د ».انتقادهاي كيومرث
پوراحمد در ادامه متوجه صداوس��يما هم ش��د« :هر
بخش از رسانه صدا و س��يما يك نوع عمل ميكند».
اين كارگردان برخوردي را كه با فيلم «اتوبوس شب»
در پخش از دو ش��بكه مختلف سيما ش��د مثال زد و
گفت« :ش��بكه يك در همين رس��انه فيلم «اتوبوس
شب» را سانسور كرد و شبكه چهار ،آن را كامل پخش
كرد » .پوراحمد بعدتر از اتفاقاتي كه در هنگام نمايش
فيلمهاي «پنجاه قدم آخر» و «كفشهايم كو؟» افتاده
بود هم صحبت كرد تا از س��ينمايي بگويد كه مطلوب
اوست .به گفته او در دهه  ۶۰و  ۷۰يعني زمان مديريت
سيدمحمد بهشتي كارگردانساالري بر سينما حاكم
بود« :ما ه��م فيلمهاي خوبي ميس��اختيم اما امروز
تهيهكنندگان ،سالن س��ينما هم خريدهاند و تعيين
ميكنند چه فيلمي ساخته ش��ود يا نشود .در نهايت
براي امثال من كار بسيار س��خت شده است ،چرا كه
من بايد از بيرون س��ينما براي س��اخت فيلم سرمايه
بياورم ».پوراحمد در پايان به فيلمسازاني مثل شهرام
مكري ،رضا درميش��يان و مجيد برزگر اشاره كرد كه
گرچه جوان اما بهروز هس��تند« :اينها فيلمهاي قابل
تاملي ميس��ازند .من هم فيلمهاي مكري و برزگر را
بيش از  ۵بار در سينما ديدهام».

قفسه

بابك احمدي
س��يدرضا صالحياميري ،وزير فرهنگ
و ارش��اد اسالمي روز گذشته در نشست
دوروزه«چشماندازتئاتراستانها»درتماشاخانهسنگلج
شركت كرد و پاي صحبتهاي هنرمندان و مديران تئاتر
نشست .صالحياميري در اين نشست كه علي مرادخاني
معاونهنري،مهديشفيعيمديركلهنرهاينمايشيو
مديران كل ارشاد استانها به همراه تعدادي از هنرمندان
حضور داشتند از مطالبات حال حاضر هنرهاي نمايشي
شنيد و از سويي مطالبات مورد نظرش از اهالي اين هنر را
بيان كرد« .بر اين باورم كه بايد تالش جدي براي تقويت
اين حوزه داشته باش��يم نه به دليل صرف اقتصاد حوزه
تئاتر،بلكهمعتقدمتئاترميتواندهويتبخشعملكند،
مشروط بر اينكه به مباني هويتي آشنا و واقف باشد».
صالحياميري كه بعضا براي تماش��اي آثار نمايشي به
س��النهاي تئاتري ميآيد در ادامه ب��ه ضرورت پيوند
هرچه بيش��تر هنر نمايش با مس��ائل اجتماعي تاكيد
كرد؛ تاكيدي كه به نوعي مطالبه وزير فرهنگ از جامعه
تئاتر تلقي ميشود« .برخي از روزها وقتي به سالن تئاتر
ميروم بيش��تر به اين موضوع ايمان ميآورم كه ما بايد
حوزه تئاتر را در كشور به عنوان يك هنر ماندگار ،بيش
از پيش تبليغ كنيم .بر اين باور هستم كه گفتمان تئاتر
در دهه چهارم بايد مبتني بر اجتماعي ش��دن اين هنر
باش��د ».وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در ادامه از مساله
اخالق به عنوان «چالش بزرگ جامعه امروز ايران» ياد
كرد و در تبيين اظه��ارات خود بحث جرايمي همچون
قتل «ستايش» و «آتنا» را پيش كشيد« .وقتي ستايش
كشته ميش��ود جامعه نميلرزد و وقتي جنايت بعدي
برايآتنااتفاقميافتددرجامعههراسيبهوجودنميآيد.
اين مساله ناش��ي از بحران افول اخالقيات است ».او به
همين علت رسالت تئاتر را يك رسالت اجتماعي تعريف
كرد .وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي آسيبهاي مرتبط با
خانواده مانند «افزايش آمار طالق»« ،فقدان گفتمان بين

اعضاي خانواده» را از جمله مواردي بيان كرد كه جامعه
امروز ايران را «دچار آس��يبهاي بنيادين» كرده است.
«جامعهاي كه خش��ونت در آن رواج دارد ،آس��يبهاي
اجتماعي هم زياد ميش��ود .سرعت تحوالت در جامعه
ايران زياد است .فروش لوازم آرايش چند برابر كتاب است
و تبديل به الگوي مصرف نابسامان شده است .هنر تئاتر
ميتواند بهعنوان هنري مردمي نقش مهمي در سالمت
جامعه ايفا كند».اما اظهارات مهدي شفيعي ،مديركل
هنرهاي نمايش��ي كه در ابتداي نخستين جلسه از اين
نشست دو روزه مطرح شد نيز درست در جهت اظهارات
وزير بود .شفيعي تئاتر امروز ايران را در مقايسه با ديگر
هنرها حامل گونههاي بس��يار متنوع فرمي و مضموني
دانس��ت و از نياز به «تعالي مديريت» يا ارتقاي جايگاه
س��ازماني اين هنر گفت« .اس��تدعا ميكنم مجموعه
وزارتخان��ه را به همافزاي��ي براي ارتق��اي جايگاه تئاتر
رهنمونسازيد ».جان كالم مديركل هنرهاي نمايشي
در جلسه روز گذش��ته همين عبارت بود .او در ادامه به
مشكالت س��اختاري پيش پاي گسترش فعاليتهاي
نمايشي در استانها اش��اره كرد« .لزوم مشخص شدن
دقيق هزينه كرد اعتب��ارات حمايتي وزارت ارش��اد از
طريق انجمنهاي تخصصي زيرمجموعه نيز از ضروريات
نظام يافتن مطلوب فعاليتهاست« ».ترغيب آموزش و
پرورش به استفاده از تئاتر به عنوان مقولهاي آموزشي»
كه به گفته شفيعي «ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در
مصوبهاي به صراحت بر اين شيوه آموزشي تاكيد كرده اما
متاسفانه در مقام اجرا با كاستيهاي قابل توجهي مواجه
است ».اين مدير همچنين به «واگذاري مديريت بعضي
تاالرهاي نمايشي در اختيار ادارات كل فرهنگ و ارشاد
اسالمي استانها به افراد غيرمتخصص» اشاره كرد و از
لزوم «ساخت مشاركتي تاالرهاي تخصصي كمهزينه از
طريق همكاري با استانداريها و شهرداريها» گفت .در
روز دوم ،جلسه مشترك ش��وراي مديران معاونت امور
فرهنگ��ي با معاونان امور هنري ادارات كل اس��تانها با
حضور علي مرادخاني ،معاون وزير برگزار خواهد شد.

نت روز

خانواده محمود در جريان برگزاري جايزه او هستند

بازتاب
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به محمد رحمانيان

صحنه

در نشست «گفتمان ضرب اصول» مطرح شد

دبير جايزه احمد محمود به حاشيهها پاسخ داد مطالبات اهالي موسيقي از دولت دوازدهم
ما مديون
احمدمحمود
هستيم

حرف خيل�ي خندهداري
اس�ت ك�ه گفت�ه ش�ود
موسس�ان جاي�زه و
داورانش با احمد محمود
نس�بتي ندارن�د .يعن�ي
ما حتم�ا بايد پس�رخاله
محم�ود باش�يم تا اس�م
جاي�زهاي را ب�ه ن�ام او
بگذاريم؟ نس�بت هم ه ما
ادبيات است و چه نسبتي
بزرگتر از اي�ن؟ محمود
نويس�ند ه بزرگي است و
همه ما نويسندگان ايراني
به او مديون هستيم.

ندا آلطيب
دبير نخستين جايزه كتاب سال احمد
محمود تاكيد ميكند كه خانواده اين
نويسنده در جريان برگزاري اين رويداد هستند و هيچ
مشكلي هم با اين موضوع ندارند.
هفته گذش��ته خبري درباره راهاندازي جايزه احمد
محم��ود منتش��ر و به فاصل��ه اندكي حاش��يههايي
درباره اين جايزه مطرح ش��د مبني بر اينكه خانواده
او در جري��ان برگزاري اين جايزه نيس��تند ،اما ديروز
كامران محمدي ،دبير اين جايزه تاكيد كرد كه تمام
هماهنگيها با خانواده او انجام شد ه است و آنان نهتنها
هيچ مخالفتي با اين جايزه ندارند ،بلكه از اين رويداد
استقبال هم ميكنند .او در گفتوگويي با مهر تاكيد
كرد كه شخصا با پسر احمد محمود گفتوگو كرده و
خانواده او كامال در جريان برگزاري اين جايزه هستند
و اي��ن نكته خيلي واضح اس��ت كه وقتي قرار اس��ت
جاي��زهاي به نام نويس��ندهاي و در تجليل از او برگزار
ش��ود ،برگزاركنندگان حتما اين موضوع را با خانواده
آن نويسنده هماهنگ كنند.
محمدي بر اين نكته هم اصرار دارد كه خانواده محمود
نهتنها ب��ا اين جايزه مخالفتي ندارند بلكه حتي از اين
بابت خوشحالند كه گروهي نويسنده باعث شدهاند نام
محمود همان طور كه حقش است ،زنده شود و حتي
قرار بر اين اس��ت كه در شروع جايزه ،يعني در مراسم
نهايي امسال كه همزمان با سالروز تولد محمود روز 4
دي ماه برگزار ميش��ود ،جشن تولد نماديني براي او
گرفته شود و خانواد ه محمود براي اجراي اين پيشنهاد
هم همكاري الزم را داشتهاند.
دبير جايزه احمد محمود درباره حاش��يه ديگري هم
س��خن گفته است ،اينكه حاشيهس��ازان گفته بودند
مي��ان برگزاركنن��دگان اين جاي��زه و احمد محمود
نسبتي وجود ندارد« :حرف خيلي خندهداري است كه
گفته شود موسسان جايزه و داورانش با احمد محمود

نس��بتي ندارند .يعني ما حتما بايد پسرخال ه محمود
باشيم تا اسم جايزهاي را به نام او بگذاريم؟ نسبت همه
ما ادبيات اس��ت و چه نسبتي بزرگتر از اين؟ محمود
نويسند ه بزرگي است و همه ما نويسندگان ايراني به
او مديون هس��تيم» .محمدي به س��الهاي گذشته
هم اش��اره دارد و يادآوري ميكند كه در زمان حيات
محمود نيز بزرگداش��تي ب��راي او در دور ه اول جايزه
منتقدان و نويسندگان مطبوعات برگزار كرده بودند:
«آن موقع ،يعني هفده ،هجده سال پيش ،خوشبختانه
محمود زنده بود .عدهاي ج��وان كه عموما كتابي هم
نداش��تند ،با دبيري احمد غالمي ،دعوتش كردند و با
وجود حال خيلي بدي كه داش��ت به مراسم آمد .اما
حاال محم��ود با هم ه تنهايي آخر عمرش ،از دنيا رفته
و متاسفانه وقتي كس��ي از دنيا ميرود ،انواع و اقسام
وكيل و وصي پيدا ميكند كه معلوم نيس��ت تا ديروز
كجا بودهاند ».اين نويسنده تاكيد دارد كه جايزه احمد
محمود رقيبي براي هيچ جايزه ديگري نيس��ت بلكه
تالشي است براي اينكه در كنار ديگر جوايز ادبي ،حال
و هواي خموده ادبيات را پوياتر كند.
يكي از حاش��يههاي مطرح ش��ده درباره ارتباط اين
جايزه با انجمن تازه تاس��يس داستان نويسان است.
چراك��ه برخي از اعضاي هي��ات داوران اين جايزه در
آن انجمن هم حض��ور دارند اما محمدي اين موضوع
را رد ميكند« :فعال هيچ ارتباطي بين اينها نيس��ت.
بحثهاي مقدماتي برگزاري جايزه احمد محمود دو،
سه سال پيش مطرح شد و اين خيلي قبلتر از آن بود
كه انجمن صنفي داستاننويسان بخواهد شكل بگيرد.
يعني اين دو فعال ارتباط مستقيمي به هم ندارند .البته
اميدوارم با توجه به اينكه بنده عضو هياتمديره و دبير
انجمن هم هستم ،بتوانيم در سالهاي آينده از انجمن
هم كمك بگيريم و با همكاري هم كار را انجام دهيم كه
فكر ميكنم حاال كه انجمن داريم ،شكل درستترش
همين اس��ت كه جايزهها هر كدام بهنوعي با انجمن
همكاري كنند».

گروه فرهنگ و هنر
حوزه موس��يقي با حاشيههاي پررنگي
كه در طول يكي ،دو س��ال اخير داشته
همچنان نياز به توجه جديتر دولتي دارد .اين موضوعي
است كه دستكم دولت دوازدهم و وزير ارشادش بايد
براي آن برنامه ويژهاي داش��ته باش��ند .در فاصله چند
هفته مانده به آغاز كار رس��مي دول��ت دوازدهم اينبار
نوبت به اهالي موسيقي رس��يد تا در تازهترين نشست
«گفتمان ضرب اصول» درب��اره مطالبات اين حوزه از
دولت آينده بگويند .در اين نشست كه قرار بود با حضور
حجتاهلل ايوبي ،رييس ستاد هنرمندان حسن روحاني
و حميدرضا نوربخش ،مديرعامل خانه موسيقي برگزار
ش��ود در نهايت منوچهر صهبايي ،نگار خاركن ،كيوان
فرزين و س��يدمهدي قادري درباره اوضاع موس��يقي و
خواستههاي اهالي اين حوزه از دولت دوازدهم صحبت
كردند .نگار خاركن نخس��تين س��خنران اين نشست
ترجيح داد به حواش��ي موسيقي در يكي ،دو سال اخير
بپردازد« :سياس��ي ش��دن موس��يقي هيچگاه به نفع
موس��يقي نبوده است .فضاي موس��يقي پيش از دوره
يازدهم به بس��تگي حاال نبود .دعوايي كه بين جناحها
وجود دارد باعث ايجاد اين بستگي شده است .لغو شدن
كنس��رتها نيز همينگونه بوده است .من نيامده بودم
كه حرف بزنم ،آمده بودم كه سوال بپرسم .ما به عنوان
موزيسين از حدود دقيق خط قرمزها خبر نداريم .خط
قرمزها را به ط��ور حدودي ميدانيم ،ام��ا از چگونگي
دقيق آنها بياطالع هستيم .ما هنوز نميدانيم در چند
شهرس��تان اجازه اجرا داريم و در چه شهرستانهايي
اجازه نداريم اجرا داشته باشيم .من به عنوان موزيسين
نميدان��م زيرمجموعه كجا هس��تم »...اي��ن نوازنده
كمانچه در ادامه از انتظارات جامعه بانوان موزيس��ين
از دول��ت آينده هم گفت .به گفته او نام جامعه بانوان به
تنهايي وخامت اوضاع را نش��ان ميدهد و نشاندهنده
تفكيك جنسيتي در موضوعي است كه اصال جنسيتي

نيست .خاركن در ادامه به حمايت هنرمندان از حسن
روحاني در زمان انتخابات اش��اره ك��رد و انتظار توجه
به مطالبات اهالي موس��يقي را بجا دانست .عدم حضور
ايوبي و نوربخش در نشس��ت «گفتمان ضرب اصول»
باعث ش��د تا كيوان فرزين ،ديگر سخنران اين نشست
صحبتهاي��ش را با اين موضوع ش��روع كند« :حضور
پيدا نكردن در چنين جلساتي ايراد دولت نيست ،بلكه
ايراد فرهنگي اس��ت .دولت نيز گزيدهاي از فرهنگ ما
اس��ت .ما بايد در هر مرتبهاي توان پاسخگويي داشته
باشيم » .فرزين در ادامه به صحبتهاي خاركن اشاره
كرد و توضيح داد« :قانونگ��ذار هم نميداند خط قرمز
كجاست .در عين اينكه ما بايد به قوانين احترام بگذاريم
اما نبايد خودمان را محدود كنيم .جامعه موسيقي بايد
درخواس��تش را براي برداشتن چنين محدوديتهاي
غلطي بدهد ».فرزي��ن وجود ممي��زي در هنر را غلط
دانست و عنوان كرد كه در نهايت مخاطب است كه در
مورد هر نوع موسيقياي تصميم ميگيرد .بعدتر نوبت به
سيدمهدي قادري رسيد تا از مشكالت موسيقي در ايران
صحبت كند .به گفته او علت اصلي مش��كل موسيقي
ما اين اس��ت كه موسيقي را وس��يلهاي براي پر كردن
اوقات فراغت ميدانند و موسيقي را به چند وجه تقليل
دادهاند .قادري دفاع موافقان وجود موسيقي را بدترين
نوع دفاع دانست و گفت« :موسيقي را فقط ابزاري براي
نش��اط مردم ميدانند .اين نگاه باعث شده موسيقي به
پديدهاي تبديل شود كه بشود راحت آن را لغو و محدود
كرد ».منوچهر صهبايي كه چند سالي هم به عنوان رهبر
اركستر سمفونيك تهران فعاليت داشت سخنران بعدي
اين مراسم بود .او با اشاره به مشكالتي كه بعد از حضورش
در ايران در حوزه موس��يقي شاهد آن بوده توضيح داد:
«در همه جا هنرمندان هنر و محصوالتشان را عرضه
ميكنند و روي صحنه ميروند ،دولت فقط در جنبههاي
مالي حمايت ميكند و بقيه مسائل را بر عهده مخاطبان
ميگذارد .مخاطبان هستند كه ميگويند اين بخش را
الزم دارند يا ندارند».

