
نمايش اين آثار تاكيدي 
بر روحيه صلح طلبي و 

زيباپسندي ايرانيان است

واكنش انجمن نقاشان به اجراي طرح 
»نگارخانه اي به وسعت يك شهر«

 دومي��ن دوره ط��رح »نگارخانه اي به 
وسعت يك شهر« اين روزها در تهران 
در حال برگزاري اس��ت، طرحي كه س��ال گذش��ته 
برگزاري آن شروع شد و در همان دوره اول انتقادهاي 
زي��ادي به دنب��ال داش��ت. همين ها موجب ش��د تا 
انتظ��ارات از دومي��ن دوره برگزاري اي��ن طرح باالتر 
رود؛ انتظارات��ي كه به نظر مي رس��د همچنان بخش 
عمده اي از آنها برآورده نشده است. در حالي كه به نظر 
مي رسيد بر اساس گفته هاي برگزاركنندگان آن طرح 
»نگارخانه اي به وسعت يك شهر« در اين دوره تمركز 
بيشتري بر آثار ايراني داشته باشد و بعضا با برنامه ريزي 
منسجم تري نسبت به انتخاب آثار خارجي و همچنين 
محل نمايش آثار اقدام كند، اين اتفاق نيفتاده و همين 
مس��اله موجب ش��د واكنش هاي مختلف��ي از جانب 
ش��هروندان تهراني نس��بت به برگزاري اين طرح در 
فضاي مجازي صورت بگي��رد. اما از طرفي ديگر يكي 
از اهداف اين طرح آش��نايي ابتدايي شهروندان با هنر 
و آثار هنري بوده و همين مس��اله موجب ش��ده تا در 
يك هفته اي كه از برگزاري آن گذش��ته واكنش هاي 
مثبتي را هم نس��بت به برگزاري آن ش��اهد باش��يم. 
انجم��ن هنرمندان نق��اش ايران و انجم��ن فرهنگي 
هنري تصويرگران در تازه تري��ن واكنش به برگزاري 
اين طرح بيانيه  مشتركي را منتشر كرده اند. در بيانيه 
اي��ن دو انجمن آمده اس��ت: »هنر پي��ام آور زيبايي و 
شادي است و همواره در طول تاريخ بر ارتقاي مفاهيم 
ناب انساني تاكيد داشته است. هنرمندان ايراني كه بر 
مقام واالي انساني تاكيد دارند اين روزها شاهد زيباتر 
ش��دن دوباره شهر تهران به وسيله طرحي متفكرانه و 
نو هستند. تزيين ش��هر با زيباترين آثار هنري ايران و 
جهان، تهران را بيش از گذش��ته به ش��هر خردورزي 
و مهرباني بدل كرده اس��ت. پايتخت ايران اس��امي 
امروز زيباتر و آرام تر از هر روز هس��ت و تجربه جديد 
»نگارخانه اي به وسعت شهر« افق هاي روشني را براي 
اجراي طرح هاي ملي و بين المللي ديگري در تهران در 
برابر اذهان بيدار مردم و هنرمندان پديدار كرده است. 
در اي��ن ميان آنچه در صدر اخبار جه��ان قرار گرفته، 
حاكي از شگفتي جهانيان در بدل شدن يك كانشهر 
به يك نگارخانه تمام وقت از معرفت و زيبايي و انديشه 
است. ديدن يادگارهاي مهمي از تاريخ زيبايي ايران و 
جهان، دعوت به مهربان تر ش��دن است؛ همچنانكه بر 
ارتقاي س��طح معلومات شهروندان و تاكيد بر ديدن و 
انديش��يدن هم صحه مي گذارد. اما آنچه بيش از همه 
به چشم مي آيد توجه شهرداري تهران بر مقام انساني 
ش��هروندان است كه ش��هروند را زيبا و شاد و مهربان 
مي خواهد. ش��هري بدون تبليغات كه با چشمپوشي 
اقتصادي كاني نيز همراه ب��وده، مويد نگاه معرفتي 
شهرداري تهران به وضعيت روحي و رواني مردم است 
تا در خال 10 روز در فضايي شاد، مهربان و اميدوارانه 
به گنجينه هاي معرفتي و معنوي تاريخ معاصر بشري 
نظر كنند. نماي��ش آثار هنرمندان جهان در س��طح 
ته��ران، آن هم در زمانه اي ك��ه تمامي منطقه درگير 
جنگ و خونريزي است، تاكيدي بر روحيه صلح طلبي 
و زيباپسندي ايرانيان دارد كه همواره در مسير منطق 
و اعتدال گام برداشته و از ديرباز با فرهنگ صلح و مدارا، 
همنشين و مانوس بوده اس��ت.« در بخش ديگري از 
اين بيانيه با اشاره به فعاليت هايي كه در طول 10 سال 
گذشته از سوي سازمان زيباسازي شهرداري تهران در 
جهت حمايت از هنرمندان و استفاده از ايده هاي آنها 
در زيباتر ساختن تهران نوشته شده است: »شهرداري 
تهران دس��ت كم در 10 س��ال اخير مهم ترين حامي 
هنرمندان و ايده هاي ش��ان در زيباساري شهر تهران 
در ايج��اد فضايي براي تعامل و انديش��ه بوده اس��ت. 
هنرمندان ايران، چه آنهايي كه در اين سال ها همراه و 
ياور شهرداري تهران در زيبا كردن شهر بوده اند و چه 
آنها كه به عنوان شهروند ناظر رفتار انديشمندانه اين 
نهاد حامي هنر بوده اند، از اين حركت نو و انديشمندانه 
سازمان زيباسازي شهر تهران به نام »نگارخانه اي به 
وسعت شهر« حمايت مي كنند و آمادگي خود را براي 
حركت هاي خردمندانه و پيش��رو بعدي ش��هرداري 
تهران اعام مي دارد. ما هنرمندان ايراني كه دل در گرو 
اعتاي موثر و همه جانبه ايران عزيز داريم، از مجموعه 
ارزشمند سازمان زيباسازي شهر تهران به خصوص از 
معاون هنرمند و مدير فهيم اين سازمان، جناب آقاي 
س��يدمجتبي موس��وي كه همواره به عنوان حامي و 
همراه هنر در بطن اتفاقات هنري اين سازمان پيشرو و 
نوآور هستند، تشكر كرده و از تداوم اين حركت پيشرو 
و نو در هنر شهري حمايت مي كنيم. از خداوند متعال 
براي كليه همكاران س��ازمان زيباس��ازي شهر تهران 
كه در پيش��برد اهداف واالي انساني در متعالي كردن 
فضاي زيست مردم تهران مي كوشند، بهروزي و توفيق 
خواستاريم.« در همين زمينه انجمن هنرمندان نقاش 
ايران با انتشار نامه  ديگري خطاب به شهردار تهران از 
برگزاري دومين دوره طرح »نگارخانه اي به وس��عت 
يك شهر« تشكر كرد. در اين نامه خطاب به محمدباقر 
قاليباف آمده است: »ايده و اجراي چنين پروژه اي در 
كانشهري مثل تهران مي تواند هم در ابعاد هنري و هم 
فرهنگي تاثيرات بسيار مثبتي داشته باشد. اين طرح 
در كنار آشنايي عمومي مردم با ارزش هاي تجسمي و 
پشتوانه هنري ايران و جهان، در ارتقاي زيبايي شناسي 
و آموزش بصري نيز موثر خواهد بود. اين فكر فرصت 
10 روزه اي ب��راي زيباتر كردن ش��هر و امكاني براي 
شادماني و آرامش مردم يك شهر شلوغ است. « يكي 
از پيشنهادات مطرح شده در روزهاي برگزاري دومين 
دوره اين طرح اجراي آن در شهرهاي ديگر ايران بود. 
پيش��نهادي كه انجم��ن هنرمندان نق��اش هم از آن 
استقبال كرده و در انتهاي اين نامه مي نويسد: »قطعا 
تكرار اين پروژه در س��ال 1395 اش��كاالت احتمالي 
س��ال قبل را برطرف كرده اس��ت. انجمن هنرمندان 
نقاش ايران در كنار تش��كر و خرسندي، اميدوار است 
اين پروژه در آينده در شهرهاي ديگر ايران نيز توفيق 

اجرا يابد و به اين حركت ابعاد ملي ببخشد.«

علي مطلب زاده   كيهان كلهر با كنسرت »پردگيان باغ سكوت« 
در فرهنگسراي شهركرد روي صحنه رفت. ايرنا

  پنج�اه  و يكمي�ن جش�نواره بين المللي فيلم 
»كارولووي واري« با فيلم انگليس�ي »انسان نما« 

به كارگرداني »شين اليس« آغاز مي شود. ايسنا
  هشتمين آلبوم احس�ان خواجه اميري تيرماه 

امسال منتشر مي شود. ميزان
  محمود گبرلو منتقد، نويس�نده و مجري سابق 
برنامه س�ينمايي »هفت« به دليل ناراحتي قلبي 

در بيمارستان پارسيان تهران بستري شد. مهر
  نمايش�گاهي از 20 اثر هنري اس�پانيايي كه در 
دوره پهلوي از نمايش�گاه هاي مختلف اس�پانيا 

خريده شده در كاخ نياوران افتتاح شد. ايسنا
  فيلم »اين يك روياست« ساخته محمود غفارى 
از ١٧ خرداد در گروه سينمايي هنر و تجربه اكران 

مي شود. آنا

مذاكره با »خاوير باردم« و »پنه لوپه كروز« براي بازي در فيلم جديد فرهادي
نشريه ورايتي از مذاكره جدي و رسمي با »خاوير باردم« و »پنه لوپه كروز«، زوج هنري برنده اسكار اسپانيايي براي بازي در فيلم جديد اصغر فرهادي خبر داد. اصغر فرهادي بعد از موفقيت آخرين ساخته اش در كن 
حاال خود را براي ساخت فيلم جديد و اسپانيولي زبانش آماده مي كند و در همين راستا مذاكرات براي به خدمت گرفتن دو ستاره برنده اسكار به عنوان بازيگران اصلي اين فيلم آغاز شده است. فرهادي هم اكنون 
مشغول تكميل فيلمنامه اصلي اثر جديدش است و ماه آينده براي پيدا كردن لوكيشن هاي مناسب فيلم راهي اسپانيا خواهد شد و مراحل فيلمبرداري اين فيلم نيز قرار است از تابستان يا اوايل پاييز آغاز شود. 

خبر كوتاه

گپ روزسرخط خبرها
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حسيني: وظيفه ام 
را انجام دادم

م�ن ب�ه ش�ادي م�ردم 
خوش�حالم. البته شادي 
فقط اين نيست كه دايما 
فيلم خنده دار بس�ازيم. 
همي�ن ك�ه بتواني�م ب�ا 
موفقيت هاي مان شادي 
را براي م�ردم به ارمغان 
بياوري�م اتف�اق مثبتي 
اس�ت و خ�دا را ش�كر 
مي كنم كه وظيف�ه ام را 
انج�ام دادم. همچني�ن 
هر فعاليت�ي كه عزتي را 
براي مردم اين سرزمين 
به ارمغان بي�اورد باعث 

شادي من است. 

پرده نقره اي 

نمايش »صور اس��رافيل« به نويسندگی 
سياووش پاكراه و كارگردانی عامر مسافر 
آستانه پنجشنبه شب برای نخستين بار 
به صحنه رفت. عامر مسافر آستانه در اين 
اثر نمايشی به سراغ جنگ رفته و تاش 
كرده تا از زاويه  يك كودک به مصايب آن 
بپردازد: »داستان در مورد كودكی است 
كه وارد يك روس��تای مرزی می ش��ود. 
روس��تايی كه بين دو ط��رف جنگ واقع 
ش��ده و جنگ خيلی فرسايش��ی شده و 
سال هاست كه دارند می جنگند. آدم های 
اين روس��تا به واسطه شرايطی كه جنگ 
برای ش��ان ايجاد كرده آدم های بس��يار 
عجيبی هس��تند. و ب��ا ورود اين كودک 
ش��روع به تاثير گرفت��ن از او می كنند و 

همه دچار تغيير و تحوالتی می شوند.«
مس��افر آس��تانه در س��ال های اخير در 
تئات��ر به ط��ور وي��ژه  روی ب��دن و فرم 
متمرك��ز بوده اس��ت. ب��ا اي��ن همه در 
دومي��ن تجربه كارگردان��ی اش ترجيح 
داده تا به جای استفاده از بدن، نمايشی 
ديالوگ مح��ور را كارگردانی كند: »اين 
نمايش ديالوگ محور است. من تمركزم 
سال ها روی بدن و حركات بوده اما نه در 

نمايش »پروانگی« ك��ه كار اولم بود و نه 
در اين نمايش به آن سمت نرفتم. از عمد 
نخواس��تم بروم. دليل خاصی نداش��ت. 
البته دوست دارم كاری را بكنم كه بتوانم 
از بدن درآن استفاده كنم اما در اين قالب 
نمی گنجي��د. اگر ب��دن را وارد می كردم 

اضافه كاری می شد.«
ايلي��ا نصراله��ی، كودك��ی  ك��ه در 
نمايش »فهرس��ت« درخش��يده بود در 
»صوراس��رافيل« نقش اصلی را بر عهده 
دارد. عامر مسافرآس��تانه در گفت وگو با 
»اعتماد« تجربه كار ب��ا او را لذت بخش 
توصي��ف می كن��د: »كار با ايلي��ا خيلی 
لذت بخش بود. اساس��ا كار ب��ا كودكان 
سختی هايی دارد اما لذت های بزرگی هم 
به همراه دارد. از خروجی كار ايليا خيلی 
راض��ی ام و اينكه مطمئنم بهت��ر و بهتر 
خواهد ش��د. برای اولين اجرا درخش��ان 
بود. هرچند هنوز جا دارد كه بهتر و بهتر 
ش��ود.« اما تئاتر ايران در ح��ال ورود به 
فضای ساختاری و اجرايی تازه ای است. 
عب��ور از تئاتر دولتی و رس��يدن به تئاتر 
خصوصی. مس��يری كه سال هاس��ت در 
نق��اط ديگر جهان طی ش��ده و البته اگر 
درس��ت اجرا شود، كمك ش��ايانی برای 
تئاتر ما خواه��د بود. مسافرآس��تانه اما 

می گوي��د كه هنوز اين وضعيت روش��ن 
نيس��ت. »متاس��فانه اگ��ر بخواهيم در 
مورد معضات تئاتر صحب��ت كنيم، نه 
بزرگترين معضل، بلك��ه بزرگترين ها را 
داريم كه خيلی هم به هم مربوط هستند. 
يكی از اين معضات اين اس��ت كه هنوز 
معلوم نيس��ت تئاتر ما دولتی هس��ت يا 
نيست. اكثر جاهای دنيا اين طوری است 
كه تئات��ر از حمايت يك بخش برخوردار 
است. ش��هرداری يا دولت يا بخش های 
ديگر. تئاتر ما هم اينگونه هست اما االن 
دولت پای خودش را از تهيه تئاتر بيرون 
كشيده و فقط سالن می دهد كه اكثريت 
س��الن های دولتی درصد می گيرند. اين 
يعنی شراكت تنها در س��ود، آن هم اگر 
باش��د. چون همه می دانيم ك��ه اينطور 
نيس��ت. االن فرم��ول اين ش��ده كه اگر 
بخواهی درآمد داش��ته باش��ی بايد اين 
كارها را بكن��ی و اينكه اينط��ور چيزها 

خيلی آسيب زننده است.« 
او تاكي��د می كند كه در ش��رايط كنونی 
تئاترهای خصوصی بيش��تر مجبورند به 
فكر تامين هزينه های س��الن باش��ند تا 
كيفيت آث��ار و اين موضوع به تئاتر لطمه 
خواه��د زد: »خ��ب االن تئاتر خصوصی 
آمده اما تئاتر خصوصی ما هم به ش��دت 

عامر مسافرآستانه: معلوم نیست تئاتر ما دولتی هست یا نیست!
»صور اسرافيل« در ايرانشهر

صحنه 

ترانه 
عليدوستي: 

اميدوارم 
نمايندگان 
شايسته اي 

براي سينماي 
ايران باشيم. 
اميدوارم اين 

اتفاق پلي براي 
حضور بيشتر 
و پرافتخارتر 

سينماي ايران 
در مجامع 

بين المللي 
مختلف باشد

در شرايط 
كنونی 

تئاترهاى 
خصوصی 

بيشتر 
مجبورند به 
فكر تامين 
هزينه هاى 

سالن باشند 
تا كيفيت آثار 
و اين موضوع 
به تئاتر لطمه 

خواهد زد

استقبال مردمي
از بازگشت كاروان طاليي كن

اصغرفرهادي و شهاب حسيني: از شادي مردم خوشحاليم

فرودگاه امام خميني در نخستين ساعات 
جمعه هفتم خرداد ماه، مملو از جمعيت 
بود. اين از معدود دفعاتي بود كه مردم به 
خاطر سينما و به احترام آن، گردهم آمده 
بودند تا به عوامل فيلم »فروشنده« نشان 
دهند افتخارآفريني ش��ان در جشنواره 
كن تا چه اندازه موجب شادي مخاطبان 
سينمادوست شده است. ساعت 00:51 
جمعه 7 خردادماه هواپيماي عوامل فيلم 
»فروش��نده« ش��امل دو بازيگر آن ترانه 
عليدوستي و شهاب حس��يني به زمين 
نشست. اصغر فرهادي با پرواز بعدي و در 
ساعت 1 بامداد به ايران آمد و با استقبال 

گرم مردم روبه رو شد. 
اين مراس��م كه ب��ا هماهنگي س��ازمان 
س��ينمايي و ب��ا همراه��ي آناهي��د آباد 
و رخش��ان بني اعتم��اد س��ازمان دهي 
مي ش��د، به دلي��ل ازدح��ام جمعيت با 
مش��كاتي روبه رو ش��د. با وجود اينكه 
از قب��ل نام��ه معرفي خبرن��گاران براي 

مسووالن فرودگاه ارس��ال شده بود ولي 
همكاري هاي الزم با آنها صورت نگرفت. 
هرچند رخش��ان بني اعتم��اد و آناهيد 
آباد؛ دو س��ينماگر كش��ورمان براي رفع 
مش��كات خبرن��گاران ت��اش فراواني 

كردند. 

اصغر فرهادي: من به چنين شرايطي 
عادت كرده ام

اصغر فره��ادي پس از واكن��ش به ابراز 
احساس��ات مردم ب��ا حض��ور در جمع 
خبرنگاران گفت: »خيلي متشكرم كه اين 
راه دور را آمديد و از ما استقبال كرديد. من 
به تمامي سواالت شما در روز دوشنبه و 
در نشستي خبري پاسخ مي دهم و اجازه 
بدهيد به دليل ش��رايط حاكم و ازدحام 
جمعيت در فرصت بهتري پاس��خگوي 

همه سواالت شما باشم.«
او با اش��اره به حضور در جش��نواره كن و 
بردن جايزه در چنين جشنواره اي، عنوان 
كرد: »اين جو براي من تمام مي شود و به 

چنين شرايطي عادت كرده ام.«

ش��هاب حس��يني نيز با حضور در جمع 
خبرن��گاران گف��ت: »جاي س��ينماي 
ايران در چني��ن رويدادي خال��ي بود و 
بايد چنين اتفاقي مي افت��اد. به هر حال 
تمام تاش م��ان را كرديم ك��ه نماينده 
شايسته اي براي سينماي ايران باشيم و 

خدا را شكر كه اين اتفاق افتاد.«
او ادام��ه داد: »م��ن ب��ه ش��ادي مردم 
خوشحالم. البته شادي فقط اين نيست 
كه دايما فيلم خنده دار بسازيم. همين كه 
بتوانيم با موفقيت هاي مان شادي را براي 
مردم به ارمغان بياوريم اتفاق مثبتي است 
و خدا را شكر مي كنم كه وظيفه ام را انجام 
دادم. همچنين ه��ر فعاليتي كه عزتي را 
براي مردم اين سرزمين به ارمغان بياورد 

باعث شادي من است. 
او در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه بعد 
از گرفتن اي��ن جايزه به عنوان مهم ترين 
جايزه تاريخ س��ينماي ايران چه حسي 
دارد ه��م توضيح داد: »خدا را ش��كر من 

وظيفه ام را براي سرزمينم انجام دادم.«
حسيني در پاس��خ به اين پرسش كه آيا 

اين جايزه س��كوي پرتاب��ي براي حضور 
شما در سينماي اروپا و امريكا خواهد بود 
يا نه هم گف��ت: »هر چه كه خدا بخواهد، 
اما من ترجيح مي دهم كه در س��رزمينم 

فعاليت خود را ادامه دهم.«
ترانه عليدوستي در جمع خبرنگاران و در 
ميان ازدحام شديد استقبال كنندگان با 
تش��كر از مردم گفت: »ح��دس مي زدم 
مردم از عوامل فيلم »فروشنده« استقبال 
كنند اما نمي دانس��تم اس��تقبال تا اين 
اندازه زياد باش��د. امي��دوارم نمايندگان 
شايسته اي براي س��ينماي ايران باشيم. 
امي��دوارم اي��ن اتفاق پلي ب��راي حضور 
بيش��تر و پرافتخارتر س��ينماي ايران در 

مجامع بين المللي مختلف باشد.«

بي تفاوتي ادامه دار رسانه ملي به 
اخبار فيلم فرهادي

در اين مراسم عاوه بر مردم و مخاطبان 
س��ينما، رخش��ان بني اعتماد و آناهيد 
آباد، هنرمندان و مديران س��ينمايي نيز 
حضور داشتند. عليرضا تابش، مديرعامل 
بنياد سينمايي فارابي، حبيب ايل بيگي، 
مع��اون ارزش��يابي و نظارت س��ازمان 
س��ينمايي، هوش��نگ قوانل��و، كامران 
ملك��ي، جلي��ل اكبري صح��ت، حبيب 
رضايي، امي��ن تارخ، كي��وان كثيريان، 
كاوه سجادي حسيني، نيما رييسي، علي 
عايي و... از جمله حاضران در مراس��م 

استقبال بودند. 
چند روز پيش در اختتاميه شصت ونهمين 
جش��نواره بين المللي فيلم ك��ن، اصغر 
فرهادي نماينده س��ينماي اي��ران كه با 
جديدترين اث��ر خود در بخش اصلي اين 
رقابت حضور داش��ت، توانس��ت جايزه 
بهتري��ن فيلمنام��ه را از آن خ��ود كند. 
همچنين ش��هاب حس��يني بازيگر اين 
فيلم نيز توانست براي نخستين بار نشان 
نخل طاي اين جشنواره را براي سينماي 

ايران به ارمغان بياورد. 
با توجه ب��ه اهمي��ت اين دو جاي��زه، از 
همان لحظات اولي��ه دريافت آن، اخبار 
و فيلم هاي اختتاميه كن در ش��بكه هاي 
مجازي بارها و بارها منتشر شد. همچنين 
سايت هاي خبري ايران و دنيا اين رويداد 
را پوش��ش دادند و از اهميت نخل طاي 
ك��ن و تغيير جايگاه س��ينماي ايران در 

دنيا گفتند. 
هنرمندان و مديران س��ينمايي كش��ور 
به صورت رس��مي ي��ا در صفحات خود 
در ش��بكه هاي اجتماعي اين موفقيت را 
به عوامل »فروشنده« تبريك گفتند. از 
جمله اين هنرمن��دان و مديران مي توان 
به حج��ت اهلل ايوب��ي، رييس س��ازمان 
س��ينمايي، محمدرضا ع��ارف، نماينده 
منتخب مردم ته��ران، علي جنتي، وزير 

فرهنگ و ارش��اد اس��امي، عل��ي دايي 
فوتباليس��ت، پروي��ز پرس��تويي، نيكي 
كريمي، به��رام رادان، حامد بهداد، امين 
ت��ارخ، رضا عط��اران، ايرج طهماس��ب، 
هنگام��ه قاضياني، فاطم��ه معتمدآريا، 

هانيه توسلي و... اشاره كرد. 
اي��ن در حالي ب��ود كه صدا و س��يما در 
واكنش به موفقيت فرهادي و حس��يني 
ترجيح داد س��كوت كند. موضع رس��انه 
ملي كاما نامش��خص ب��ود به طوري كه 
شبكه تازه تاسيس »پايتخت« به صورت 
زير نويس اين موفقي��ت را تبريك گفت 
و در هيچ ي��ك از بخش هاي خبري صدا 
و س��يما، حرفي از موفقيت »فروشنده« 

به ميان نيامد.  
با توجه به فش��ار منتقدان و خبرنگاران 
در رس��انه هاي مختل��ف و تمايل مردم 
براي شنيدن خبر موفقيت دو سينماگر 
ايراني در رويداد جهاني از رسانه ملي، اين 
رسانه يك روز بعد در بعضي از بخش هاي 
خبري شبكه هاي مختلف خود، به كسب 
نشان نخل طاي بازيگري مرد جشنواره 
كن و جايزه بهترين فيلمنامه اشاره كرد. 
اين در حالي است كه صدا و سيما بيشتر 
توجه خود را به جايزه ش��هاب حسيني 
معطوف كرد و بدون اش��اره به مجموعه 
»ش��هرزاد« و درخشش حسيني در آن، 
دلي��ل محبوبيت و موفقي��ت او در ميان 
مخاطب��ان را بازي در مجموعه »ش��وق 

پرواز« در نقش شهيد بابايي دانست. 
با هم��ه اينه��ا هواپيماي عوام��ل فيلم 
»فروش��نده« بامداد جمعه هفتم خرداد 
م��اه در ف��رودگاه امام خمين��ي )ره( به 
زمين نشست و اس��تقبال پرشور و گرم 
مردم از آنها نش��ان داد كه پر رنگ نشدن 
اين رويداد توس��ط رسانه ملي، چيزي از 

هيجان مردم كم نكرده است. 
خوش��بختانه ت��ا اينجاي س��ال جديد 
اتفاقات خوش��ايندي در سينماي ايران 
رخ داده اس��ت. ف��روش قاب��ل توجه در 
ماه ه��اي ابتداي��ي س��ال و همچني��ن 
موفقي��ت س��ينماي اي��ران در يك��ي از 
مهم ترين رويدادهاي س��ينمايي در دنيا 
نش��ان مي دهد نگاه مخاطبان ايراني به 
س��ينما، لطيف تر و منعطف تر از گذشته 
شده است. ش��ايد به همين خاطر است 
عاقه داريم آنچه 17 س��ال پيش و بعد 
از نخس��تين موفقيت ايران در جشنواره 
كن پيش آمد را به ياد نياوريم. اتفاقي كه 
اين روزها در رس��انه هاي مجازي بازنشر 
مي شود و نقل قولي از عباس كيارستمي 
اس��ت: »وقتي نخل طا گرفتم كسي به 
من تبريك نگفت. حت��ي زماني كه وارد 
فرودگاه شدم، پاسپورتم را كه مهر كردند 
گفتند از در پش��تي برو، ع��ده اي جمع 

شده اند و قصد دارند كتكت بزنند.«

الهام نداف

خبرگزاري مهر

اشتباه جا افتاده است. چون كار ديگری 
نمی كند. تئاتر خصوصی ما اين شده كه 
يك نفر س��النی را اجاره می كند و هزينه 
كرده و در نتيجه بايد پول در بياورد. اگر 
هم بخواهد پول در بي��اورد پس به گروه 
تئاتری فكر نمی كند. اين گونه هميش��ه 
گروه متضرر خواهد ب��ود. اين خيلی بد 
اس��ت. يكی از بزرگ ترين ايرادات تئاتر 
ماست. ايرادات درونی هم هست كه من 
كوچك تر از اينم كه بخواهم در موردش 

صحب��ت كنم. ام��ا هس��ت و می بينيم. 
اميدواريم كه رفع شود«

نمايش »صوراس��رافيل«، به كارگردانی 
»عامر مس��افر آس��تانه« و نويس��ندگی 
»س��ياوش پاكراه« با بازی فاطمه نقوی 
)مهم��ان از گ��روه تئاتر ب��ازی(، كاظم 
سياحی، بهار كاتوزی، مهدی حسينی نيا 
و ايليا نصرالهی در سالن استاد سمندريان 
مجموعه ايرانشهر به صحنه رفته و اجرای 

آن تا 13 تيرماه ادامه خواهد داشت.

عليرض��ا قربان��ي در روزهاي نهم و ده��م خردادماه 
در تاالر »حافظ« ش��هر ش��يراز روي صحنه مي رود 
و قطعاتي از س��اخته هاي فردين خلعتبري و مهيار 
عليزاده را اجرا مي كند. جشن امضاي آلبوم »دخت 
پري وار« با حضور قرباني، امروز در ش��هر ش��يراز از 
س��اعت 17 تا 19 در مجتمع كتاب »شهر كاغذي« 
برگزار مي ش��ود. از س��وي ديگ��ر كنس��رت آلبوم 
»دخت پري وار« به آهنگس��ازي مهي��ار عليزاده به 
دليل استقبال مخاطبان براي دومين بار در پايتخت 
تمديد شد. س��امانه فروش بليت به تازگي براي روز 
23 خرداد هم فعال ش��ده و تعداد ش��ب هاي اجراي 
»دخت  پري وار« در تاالر وحدت به 5 شب رسيد. مهر

جايزه »ج��ورج اورول« در س��ال 2016 كه از آن به 
عنوان مهم ترين جايزه كتاب سياسي جهان نام برده 
مي شود، به كتاب »ابتكار روس��يه« نوشته »آركاي 
اوستروفسكي« رسيد كه اين كتاب از لحاظ پرداختن 
به موضوع دس��تكاري و فريب رس��انه اي ش��باهت 
بسياري به آثار خود »جورج اورول« دارد. خبرآنالين 

اركسترسمفونيك چهارشنبه شب پنجم خردادماه 
با رهبري مهمان شهرداد روحاني روي صحنه رفت. 
ارس��ان كامكار كه در دوران حضور علي رهبري به 
عنوان مدير هنري اركسترسمفونيك، اين مجموعه 
را به دليل خس��تگي ترک كرده بود، پس از بازگشت 
اركس��تر از چين باز هم در جايگاه مايس��تر اركستر 

نشست.  فارس

نخستين جشنواره فيلم روح اهلل عصر روز چهارشنبه 
پنج��م خرداد ماه ب��ا برگزاري مراس��م اختتاميه در 
اصفهان به كار خود پايان داد. در مراس��م اختتاميه 
اين جش��نواره جوايز بخش هاي فيلمنامه، مستند، 
نماهنگ، داستاني و انيميشن به شرح زير اهدا شد: 
در بخش فيلمنامه »علي كيوان« نويسنده فيلمنامه 
سرباز به عنوان نخس��تين نفر اول اين بخش معرفي 
شد. رضا بسطامي، نويسنده فيلمنامه كتاب فارسي 
و زيبا ارژنگ، نويس��نده فيلمنامه محراب آرامش دو 
نفر بعدي برگزيده اين بخش بودند. اين جشنواره در 
شاخه »حمايتي« نيز جشنواره س��ه اثر را از حميد 
حيدري سورش��جاني، احس��ان م��رادي و كوروش 
نيك نام شايسته دريافت جايزه جهت توليد معرفي 
ك��رد. در بخش مس��تند ني��ز »بهزاد رس��ول زاده« 
كارگردان فيلم بدون ش��رح، س��يد پرويز ش��جاعي 
س��ازنده فيلم »آواي ماندگار« و مهدي شاهسواري 
س��ازنده فيلم »ايران��ي باغيرت« به عن��وان نفرات 
برگزيده جوايز اين بخش را دريافت كردند. در بخش 
نماهنگ هي��ات انتخاب يك اثر را شايس��ته تقدير 
دانست و تنديس جشنواره به »حجت مهرابي فرد« 
س��ازنده نماهنگ خاک پر از غم اهدا شد. در نهايت 
بعد از اهداي جوايز بخش انيميشن و بخش داستاني 
جايزه ويژه هيات داوران نخستين جشنواره روح اهلل 
به ج��واد ُمزدآبادي براي فيلم »روي موج دريا« اهدا 

شد.  اعتماد

علي جنتي، وزير فرهنگ و ارش��اد اسامي به انتقاد 
صريح از فيلم س��ينمايي 50 كيل��و آلبالو پرداخت و 
گف��ت: »50 كيلو آلبالو« با وج��ود آنكه مجوز اكران 
گرفته و از آن هم استقبال ش��ده،  اشكاالت فراواني 
دارد. م��ن پ��س از اعتراض هايي كه توس��ط برخي 
رس��انه ها انجام ش��د، ش��خصا آن را بازبيني كردم. 
واقع��ا فيلم نامناس��ب و مغاير سياس��ت هاي دولت 

است. فارس

نمايش��گاه خيريه عكس با مشاركت س��من ها از 8 
خردادماه در تهران برپا مي ش��ود. به گفته محس��ن 
طايي، مديركل طرح هاي ملي جوانان وزارت ورزش 
و جوانان، برگزاري نمايش��گاه خيري��ه عكس براي 
آزادي جوانان زنداني خواهد بود و در آن آثار تعدادي 
از عكاسان حرفه اي به مدت 15 روز در ابتداي مسير 
پياده روي باش��گاه انقاب به نمايش درمي آيد. اين 
نمايشگاه همچنين به مدت دو هفته در فرهنگسراي 

جماران برپا مي شود. 

تمديد اجراي »دخت پري وار«

جايزه »جورج اورول« 
براي نويسنده روس

اجراي اركسترسمفونيك 
با رهبري شهرداد روحاني

برگزاري اختتاميه نخستين 
جشنواره روح اهلل

انتقاد وزير ارشاد 
از »50 كيلو آلبالو«

برگزاري نمايشگاه خيريه 
عكس براي آزادي 

جوانان زنداني

درباه عدم پوش��ش درس��ت تلويزيون از موفقيت 
سينماي ايران در جش��نواره كن بايد گفت كه اين 
رسانه به دليل تغيير مديريت در مرحله گذار است. 
با احترام به تمام رشته هاي ورزشي و ورزشكاراني 
كه افتخارآفريني مي كنند، اين مساله را نمي شود 
نادي��ده گرف��ت كه رس��انه ملي ب��ه كوچك ترين 
موفقيت ه��اي جهاني اي��ن حوزه واكنش نش��ان 
مي ده��د. تلويزيون اگر مي خواه��د حق مطلب را 
ادا كند بايد به س��ينما هم اهمي��ت بدهد و تحليل 
درستي از آن داشته باش��د. دليل واكنش نداشتن 

اين رس��انه خيلي وقت ها به خاطر تحليل نادرست 
و ترس است. 

ش��ب برگزاري اختتاميه جش��نواره ك��ن، يكي از 
شبكه هاي رسانه ملي در حد زيرنويس، اين موفقيت 
را اطاع رس��اني كرد. روز بعد هم در بخش خبري 
ساعت دو شبكه اول س��يما، با جهت گيري مثبت، 
اين موفقيت را تبريك گفت و البته شهاب حسيني 
را به عن��وان بازيگر برآمده از تلويزيون معرفي كرد. 
البته اينك��ه هر نهادي حس��يني را متعلق به خود 
بداند، به خودي خود مورد اش��كال نيس��ت چون 
شهاب حس��يني متعلق به همه مردم ايران است. 
اما اينكه با وجود حضور خبرنگاران رس��انه ملي در 
مراسم استقبال از عوامل »فروشنده« در فرودگاه، 

اين رسانه واكنش��ي به استقبال مردم نشان نداده، 
كمي عجيب است. 

با توجه به استقبال مردم از اخبار مراسم اختتاميه 
ش��صت ونهمين جش��نواره فيلم كن، پيش بيني 
مي كرديم كه استقبال مردمي پرشور و گرم برگزار 
شود. البته بي نظمي و ازدحام جمعيت در فرودگاه 
بيش از اندازه بود، اين مس��اله ب��ه دليل تجربه كم 
استقبال مردم براي هنرمندان سينما است. حتي در 
مورد استقبال از ورزشكاران هم به جز رشته واليبال، 
گمان نمي كنم چنين استقبالي صورت گرفته باشد. 
جمعيت، به اندازه اي بود كه نتوانستيم گل هايي كه 
براي آقايان شهاب حسيني، اصغر فرهادي و خانم 
ترانه عليدوس��تي تهيه كرده بوديم، به دست شان 

برسانيم. برنامه اس��تقبال از اين عزيزان در فرصت 
كم طراحي ش��ده بود و تعدد تصميم گيرندگان در 
فرودگاه امام)ره( نيز به اين بي نظمي ها دامن مي زد. 
با همه اينها قرار بود استقبال مردمي صورت گيرد 
و ازدح��ام جمعيت با هر نظمي، باز هم در برگزاري 
برنامه خلل وارد مي كرد.  در مورد موضع گيري هاي 
صورت گرفته توسط برخي رس��انه ها درباره فيلم 
»فروش��نده« نيز باي��د بگويم در اك��ران اين فيلم 
تاثيري ندارد. ما بر اس��اس قوانين و مقررات عمل 
مي كنيم. آقاي فرهادي با احترام به قوانين كش��ور 
براي س��اخت اين فيلم از ش��وراي پروانه ساخت، 
مجوز گرفت و درباره اكران فيلم در ايران طبق روال 

معمول، شوراي پروانه نمايش تصميم مي گيرد. 

حبيب ايل بيگي
معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي

تلويزيون تحليل درستي از سينما ندارد

پيام رضايی


