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 فيلمس��ازي نه تنها يكي از س��خت ترين ش��غل هاي 
دنياس��ت بلكه يكي از جذاب ترين ها هم هس��ت؛ اما 
رنج بي پايان ساخت هر پروژه از الف تا ي بر هيچ كس 
پوش��يده نيست. فيلمس��از قراراس��ت چيزي به دنيا 
اضافه كند، حرفي براي گفتن داش��ته باش��د و اما اين 
مطلب درباره يكي از همان فيلمس��ازاني است كه به 
دنياي پيرامونش چي��زي افزوده! كس��ي كه هوش و 
جس��ارتش راهي را هم براي ديگران گش��وده، يعني 
اس��تيون س��ودربرگ! جوان ترين برنده نخل طالي 
كن، فيلمسازي كه توانايي قابل توجهش در پرداختن 
به س��وژه هاي متنوع، قابل ستايش اس��ت. نه تنها ۳۰ 
فيلم س��ينمايي را كارگرداني كرده بلكه چهار سريال 
تلويزيوني هم ساخته. فيلمبرداري، تدوين، بازيگري 
و حتي آهنگس��ازي هم انجام داده! بي خود نيس��ت 

مي گويند همه فن حريف است! 
 

بخشي از كارنامه اي  پروپيمان
 س��ال ۱۹۸۹، در ۲۶ سالگي با نخس��تين فيلم بلندش 
»س��كس، دروغ ها و ن��وار ويدئويي« در بخش مس��ابقه 
جش��نواره كن پا به پاي ش��وهي ايمامورا )باران س��ياه(، 
جوزپه تورنات��وره )س��ينما پاراديزو(، اس��پايك لي )كار 
درس��ت را انجام بده(، جيم جارموش )قطار اسرارآميز(، 
امير كوستوريتسا )عصر كولي ها( رقابت كرد و به عنوان 
جوان ترين كارگردان، نخل طالي آن سال را گرفت. بعد 
از موفقيت اين فيلم، سودربرگ »كافكا« را در شهر پراگ 
ساخت. فيلمي معمايي/ نوآر، سياه وسفيد كه اقتباسي آزاد 
بود از زندگي فرانتس كافكا. سال ۱۹۹۸، با فيلم »خارج از 
ديد« وارد دوره جديد حرفه اش شد؛ نخستين همكاري 
س��ودربرگ با جورج كلوني. درامي جناي��ي و رمانتيك 
كه اقتباس��ي بود از رماني به همين نام اثر المور لئونارد. 
س��ال ۲۰۰۰ براي كارگرداني دو فيل��م» ارين براكويچ« 
و »قاچاق« نامزد اسكار ش��د. جوليا رابرتس براي» ارين 
براكويچ« اس��كار بهترين بازيگ��ري را گرفت. فيلم نامزد 
چهار جايزه مه��م ديگر آكادمي هم ش��د: بهترين فيلم، 
كارگردان، فيلمنامه غيراقتباس��ي و بازيگر مكمل مرد. 
براي فيلم»قاچاق« اسكار بهترين كارگرداني را گرفت كه 
البته الزم به ذكر است كه در هاليوود تنها يك نفر در يك 
سال براي كارگرداني دو فيلمش نامزد اسكار شده آن هم 
مايكل كورتيز بود براي دو فيلم »فرشتگاني با چهره هاي 
آلوده« و »چهار دختر« )س��ال ۱۹۳۸(، درست ۶۰ سال 

پيش از آن تاريخ كه جايزه هم نگرفت. 
در سال هاي بعد سودربرگ فيلم هاي تجاري زيادي ساخت 
ازجمله »يازده يار اوشن« نخستين فيلم از سري فيلم هاي 
اوشن. در حقيقت بازسازي فيلمي با همين نام محصول 
سال ۱۹۶۰. فيلم اول با بازي گروه رت پك ازجمله فرانك 
سيناترا، دين مارتين و سامي ديويس جونيور با كارگرداني 
لوييس مايلستون ساخته شده بود. استيون سودربرگ هم 
از بازيگراني مثل جورج كلوني، برد پيت، مت ديمن، دان 
چيدل، اندي گارس��يا و جوليا رابرتس براي نسخه جديد 
استفاده كرد. سال ۲۰۰۲ »سوالريس« را ساخت. يك فيلم  
علمي خيالي كه اقتباس��ي آزاد از رماني به همين نام بود، 
نوشته استانيسالو ِلم نويسنده لهستاني. آندره تاركوفسكي 
در سال ۱۹۷۲ اقتباسي از اين رمان انجام داده بود. برخي 
از منتقدان امريكايي فيلم سودربرگ را در مقايسه با فيلم 
تاركوفسكي ازلحاظ ساختار تكنيكي اثر بهتري دانستند؛ 
اما تاركوفس��كي در بيان استعاري نس��بت به سودربرگ 
جلوتر است: به دليل شرايط سياسي- اجتماعي اتحاديه 
جماهير شوروي سابق، تاركوفسكي به استعاره رو مي آورد 

تا از چنگ سانسور فرار كند. 
 س��ال ۲۰۰۶ » آلماني خوب« را س��اخت با بازي جورج 
كلوني از پاهاي ثابت فيلم هايش. پس از مجموعه اوشن، 
سال ۲۰۰۸ سودربرگ فيلم دوقس��متي »چه« را با بازي 
بنيس��يو دل تورو در نقش ارنس��تو چه گوارا ساخت. اين 
فيلم كه بخش دوم از يك سه گانه است، به همراه قسمت 

اول بانام »آرژانتين« كه درب��اره انقالب كوبا بود به صورت 
يك فيلم چهارساعته در جش��نواره كن نمايش داده شد 
و منتقدان آن را س��تودند. دل تورو جايزه بهترين بازيگر 
جشنواره كن را به دس��ت آورد. سودربرگ هم نامزد نخل 

طال شد. 
 س��ال ۲۰۱۱، سودربرگ به سراغ »ش��يوع« رفت با بازي 
گوينت پالترو، مت  ديمن، جو د ال، كيت وينسلت، ماريون 
كوتيار و الرنس فيش��برن. »ش��يوع« ك��ه در افتتاحيه 
ش��صت و هش��تمين جش��نواره ونيز به نمايش درآمد، 
درباره ويروس��ي مرگبار بود كه از هنگ كنگ تا شيكاگو و 
لندن را فرا مي گيرد و تمام دني��ا را به هم مي ريزد؛ فيلمي 
كه اضطراب هاي دنياي معاصر را به تصوير مي كشد. سال 
۲۰۱۳ »ع��وارض جانبي« را س��اخت با ب��ازي روني مارا، 
كاترين زتا جونز و جود ال. زماني كه اس��توديوهاي بزرگ 
هاليوودي حاضر به پخش فيلم تلويزيوني »پشت چلچراغ« 
نش��دند مگر اينكه دوب��اره تدوينش كند، س��ودربرگ با 
HBO  وارد مذاك��ره ش��د و به اين ترتي��ب تهديده��اي 
هاليوودي ها را خنثي كرد. فيلم ب��راي دريافت نخل طال 
در جشنواره فيلم كن ۲۰۱۳ نامزد شد، تحسين منتقدان 
را برانگيخت و چند ماه بعد هم در س��ينماهاي انگلستان 
اكران شد. همچنين فيلم در بخش بهترين ميني سريال 
و فيلم تلويزيوني در هفتاد و يكمين مراس��م گلدن گلوب 
برنده شد و مايكل داگالس جايزه بهترين بازيگر در بخش 
بهترين ميني سريال و فيلم تلويزيوني را برد. همان سال 
در جش��نواره برلين درباره آخرين حضورش در س��ينما 
حرف زد، از بازنشستگي؛ اما درست يك سال بعد سريال 
موفق و منتقدپس��ند The Knick، محصول مشترك 

شبكه »اچ بي او« و »سينمامكس« 
را كارگردان��ي ك��رد. از آن ب��ه بعد 
ت��ا ۲۰۱۷ هيچ فيلمي نس��اخت 
و س��پس كمدي مف��رح » لوگان 
خوش شانس«؛ و حاال سال ۲۰۱۸، 
 Unsane س��ودربرگ ب��ا فيل��م
تجربه اي جديد انجام مي دهد. فيلم 
را با يك گوشي آيفون فيلمبرداري 
كرده است، بر اساس فيلمنامه اي 
از جاناتان برنشتاين و جيمز گرير 
با حضور بازيگراني چون كلر فوي، 
جونو تيمپل، ايمي اروينگ، جاشوا 
لنرد و ايمي مالينز. داستان فيلم در 
مورد زن جواني اس��ت كه در يك 

آسايشگاه رواني گرفتارشده و با بزرگ ترين ترس خود روبرو 
مي ش��ود؛ اما آيا اين ترس واقعي است يا حاصل توهمات 

اوست؟
 Unsane ب��ه لحاظ روايي فيلمي به يادماندني اس��ت و 
فيلمنامه نويسان جاناتان برنشتاين و جيمز گرير كارشان 
را خيلي خوب انجام دادند. س��وير ولنتين��ي )با بازي كلر 
فوي( به يك ش��هر جديد نقل مكان ك��رده، كار جديدي 
را شروع كرده در خانه اي جديد. همه چيز براي فرار از شر 
يك مزاحم؛ مزاحمي كه فك��ر مي كند، آنها براي يكديگر 
ساخته ش��ده اند و خياالت ذهن ديوانه خود را بر تصويري 
ساختگي از س��وير بناكرده. سوير از احس��اس اضطراب و 
ترس��ش براي يك مركز مش��اوره اعتراف مي كند. قصد 
خودكشي داشته. مشاور اسناد و مداركي را به دست سوير 
مي دهد تا امضا كند. قبل از اينكه س��وير بداند چه اتفاقي 
افتاده، خودش را در اتاق بيمارس��تان با يك سري پرستار 
نفهم محبوس مي بيند. بايد تمام وسايلش را تسليم آنها 
كند. گويا كاغذهايي را كه امضا كرده به بيمارستان اجازه 
مي دهد او را بيست وچهارساعته تحت نظر قرار دهند. در 
اتاقي قرارش مي دهند كه بيماران خطرناك و ناجور آنجا 
كم نيست. كاركنان بيمارستان مثل يك حيوان وحشي با 
او رفتار مي كنند. سوير عصيان مي كند. داد و بي داد به راه 
مي اندازد؛ اما هر پرخاشگري و عمل خشونت آميزي از نگاه 
دكترها به مثابه تش��ديد بيماري است و منجر به بستري 
شدنش مي شود. وضعيت او هرروز بدتر مي شود. فيلمساز 
چنان تنشي در تماشاگر ايجاد مي كند تا خود را در موقعيت 

س��وير قرار دهند؛ اما وقتي حقيقت آشكار مي شود، فيلم 
بس��ياري از انرژي خود را از دست مي دهد. فيلمنامه مدام 
از سوير يك شخصيت پريش��ان و مضطرب ارايه مي دهد 
كه كلر فوي به خوبي از پس بازي آن برمي آيد. خلق چنين 
كاراكتري، زني نه چندان دوست داشتني و پريشان تصميم 
جسورانه اي بوده است. نشان دادن معايب و بي ثباتي سوير 
بخش مهمي از روايت فيلم است كه بسيار ايده درخشاني 

بوده. 
 اينجا چه كسي ديوانه است؟

 Unsane از آن دس��ته فيلم هايي است كه مي توان در 
اين جمله خالصه شان كرد: اينجا چه كسي ديوانه است؟ 
فيلم هايي چون »خانم ناپديد مي شود« آلفرد هيچكاك 
)۱۹۳۸(، »باني لِيك گم ش��ده« ات��و پرمينجر )۱۹۶5( 
و نمونه هاي مدرني چون »نقشه پرواز« روبرت شونتكه 
)۲۰۰5(، »فراموش ش��ده« به كارگردان��ي جوزف روبن 
)۲۰۰4( و »نگهبان« ساخته جان كارپنتر )۲۰۱۰( همه 
بر روي شخصيت هاي زني متكي هس��تند كه پريشان 
احوال اند و كس��ي )كس��اني( را به وضوح به ياد مي آورند 
كه معلوم نيست در واقعيت وجود خارجي داشته باشند. 
Unsane  هم درگير يك بازي مشابه است، با بازي كلر 
فوي بازيگر مجموعه تلويزيوني تاج the Crown. زني 
سفيدپوست، شكننده و عصباني؛ زني كه مي خواهد بقيه 
را متقاعد كند كه مزاحمي در اتاق او نفوذ كرده است. در 
نيمه اول فيلم، كارگردان ب��ا چنين احتمالي مخاطب را 
دست مي اندازد. آيا حقيقتا حق با سوير است و موجودي 
مزاحم در اتاق اس��ت؟ يا حق با پرستارهاست؟ آنها مدام 
تكرار مي كنند كه حرف هاي س��وير غيرمنطقي است و 
نبايد هر آنچه مي بيند را باور كند. 
بيننده ه��م درس��ت در موقعيت 
مشابه با سوير قرار مي گيرد. انگار 
كه فاصله زيادي است ميان آنچه 
مشاهده مي كند و آنچه سودربرگ 

به او القا مي كند كه ببيند. 
 بخش زيادي از فيلم در بيمارستان 
اتف��اق مي افتد. س��وير م��دام در 
تالش است تا كاركنان بيمارستان 
را متقاعد كند ك��ه حالش خوب 
اس��ت و همه چيز را تحت كنترل 
دارد. او مدام تكرار مي كند كه يكي 
از كاركنان بيمارستان به نام جورج 
)جاش��وا لئونارد( كه نام اصلي اش 
ديويد استراين است، از بوس��تن تا اينجا دنبالش آمده و 
درواقع همان مزاحمي است كه زندگي اش را خراب كرده. 
اتاقش كدر و كم نور است. معموال دوربين آيفون نمي تواند 
در نور كم خوب عمل كند. چهره ها تار مي شوند، رنگ ها 
مايل به زرد تيره مي شوند و منابع نوري به يك جور سفيد 
آزاردهنده منجر مي ش��وند. كاراكترهاي سفيدپوس��ت 
رنگ شان چرك به نظر مي رسد و سياهپوستان عين سايه 
مي شوند؛ اما ازآنجايي كه كارگرداني كاربلد و متخصص 
پش��ت فيلم قرار دارد و آنقدر در مراح��ل اصالح رنگ و 
ُپست ُپروداكشن معجزه آسا عمل مي كند كه امكان ندارد 
بيننده متوجه ش��ود در حال تماشاي فيلمي است كه با 

آيفون گرفته شده!
چگونه اس�تيون س�ودربرگ فقط با يك گوشي 

آيفون سروكار دارد؟
ب��ا نگاه��ي ب��ه بخش��ي از كارنام��ه پروپيم��ان آقاي 
همه فن حريف، به راحتي مي توان فهميد كه سودربرگ 
فيلمس��ازي اس��ت كه هر كاري دلش مي خواهد انجام 
مي ده��د و آن را به روش خ��ودش هم انج��ام مي دهد. 
حاال اين بار با ش��عار آينده اين چنين است، فيلمش را با 
يك گوش��ي آيفون ۷ پالس باكيفيت 4k با اس��تفاده از 
نرم اف��زار FiLMiC Pro فيلمبرداري ك��رده. به گفته 
خودش، عميق ترين حس آزادي ك��ه تابه حال به عنوان 
يك فيلمس��از تجربه ك��رده، در اي��ن فيلم ب��وده. البته 
س��ودربرگ اولين فيلمسازي نيس��ت كه با آيفون فيلم 
ساخته، اما بدون ش��ك معتبرترين فيلمسازي است كه 

آن را امتحان كرده. در كارنامه اش فيلم هايي ثبت ش��ده 
كه فيلمبرداري شان بس��يار حائز اهميت است. معموال 
فيلم هاي��ش را خودش فيلمب��رداري مي كند. تجربه گر 
است چه در فرم و چه در سبك. درباره تكنولوژي دوربين 
و نحوه مطابقت ف��رم و محتوا هم اس��تاد اس��ت. قصد 
س��ودربرگ از فيلمبرداري با آيفون مثل فيلم تانجرين 
 S5 نارنگي( س��اخته ش��ان بيكر ك��ه آن هم ب��ا آيفون(
فيلمبرداري شده، كاهش هزينه توليد فيلم نبوده، بلكه 
عالقه شخصي اش به اين شيوه توليد فيلم بوده. هركسي 
به ديدن اين فيلم برود و چيزي از جزييات پيش توليدش 
ندان��د، هرگز متوجه نمي ش��ود ك��ه با گوش��ي موبايل 
فيلمبرداري ش��ده. فيلم اولين حضور جهاني خود را در 
جشنواره برلين داشته و ۲۳ مارس ۲۰۱۸ در سينماهاي 
امريكا اكران شده است. برخورد قريب به اتفاق منتقدان 
امريكايي با اين فيلم متوس��ط بوده درحالي كه برخي ها 
س��ودربرگ را يكي از ماهرترين كارگردانان حال حاضر 

سينماي بدنه امريكا ناميدند. 
 ش��ايد خيلي عجيب به نظر برس��د! قرار نيست كيفيت 
آيفون جايگزيني براي كيفي��ت دوربين ۳5 ميليمتري 
باشد. جلوه س��ينمايي كه دوربين هايي باكيفيت مشابه 
دوربي��ن ۳5 ايج��اد مي كنند اگ��ر بخواهي��م در چند 
كلمه بگنجانيم، عيني��ت يافتن تصاوير گ��رم روي نوار 
س��لولوييدي اس��ت؛ اما تصويري كه دوربين ديجيتال 
توليد مي كند ش��فاف تر اس��ت با وضوح باالتر؛ اما هنوز 
براي برخي از مخاطبان س��نتي اين تصاوير هيچ حس و 
حال خاصي ندارند و ناخوشايند به نظر مي آيند؛ اما اين 
احس��اس ناخوش��ايند، تصاوير غريب و كيفيت تصوير 
ب��ا وضوح ب��اال، دقيقا همان چيزي اس��ت كه اس��تيون 
سودربرگ براي تحقق اهدافش الزم داشته است. آيفون 
عمق سطح فوكوس تصوير را بدون از بين بردن وضوح، 
مس��طح مي كند كه حس��ي ناخوش��ايند به بيننده القا 
مي كند. انگار يك جاي كار مي لنگد، درحالي كه همه چيز 
در فريم سر جايش است. در برخي موارد، ميزان اطالعات 
بصري كه سودربرگ مي تواند به پيش زمينه تحميل كند، 
بسيار زياد است، به طوري كه مغز مي كوشد تصميم بگيرد 
كه چش��م ها به كدام س��مت نگاه كنند. چطور مي توان 
بهتر ب��ا ذهني��ت دروني زني در ش��رف از دس��ت دادن 
مش��اعرش ارتباط برقرار كرد؟ س��ودربرگ همچنين از 
سُبك وزني و قدرت مانور آيفون براي ايجاد صحنه هاي 
حسي فيلم استفاده مي كند. اوضاع براي سوير در پايان 
نيمه دوم فيلم خيل��ي خوب پيش نم��ي رود، وقتي كه 
قاتل او را در سلولي انفرادي، بدون هيچ راه فراري به دام 
انداخته است. هنگامي كه سوير و قاتل باالخره در نزاعي 
سهمگين درگير مي شوند، فيلم به سمتي كه سودربرگ 
مي خواهد مي رود. با دوربين كوچك سبكش در فضايي 
كوچك و فش��رده صحنه را ۳۶۰ درجه پوشش مي دهد. 
با چندين كات متوالي، درست همان احساس شخصيت 
فيلم را به بيننده منتقل مي كند كه انگار هيچ جايي براي 
رفتن ندارد.   فيلمبرداري با گوشي به لحاظ شرايط فني 
به فيلمس��از نوعي آزادي عمل مي دهد. به خصوص براي 
فيلمسازي مثل سودربرگ كه اس��اس حرفه اش را برپايه 
ش��عار =DO IT YOURSELF DIY خودت انجام بده 
قرار داده كه به او اين اجازه را مي دهد تا از نظام مالي هاليوود 
فرار كند. انتخاب چنين دوربيني براي اين فيلم باوركردني 
نيست. به خصوص براي چنين داستان جمع وجوري كه 
تمام اتفاقاتش از برخورد كاراكترها باهم به وجود مي آيند و 

تمام حركات و جزييات چهره ها در فيلم مهم است. 
 ه��ر س��ال، ش��كاف بي��ن قابليت ه��اي تكنول��وژي و 
محدوديت هاي سرمايه كمتر و كمتر مي شود و اين امكان 
را براي فيلمسازان آماتور فراهم مي سازد تا بتوانند به راحتي 
فيلم بس��ازند. فيلمس��ازاني چون ش��ان بيكر و استيون 
سودربرگ از اين ابزار سود مي برند تا آثاري با استاندارد باال 
توليد كنند. آنها درواقع بازار جديدي به وجود مي آورند كه 
انگار هيچ مانعي جلوي راه فيلمسازها براي خلق آثارشان 
وجود ندارد و به قول سودربرگ ديگر تنبل ها هيچ بهانه اي 

براي نساختن فيلم هاي بلندشان ندارند. 

اضافه ش�دن س�ه فيلم جديد به چرخ�ه اكران، 
خبري است كه روز گذش�ته منتشر شد. از سوي 
ديگر حس�ام الدين س�راج، خواننده موس�يقي 
ايراني خبر جديد آلبوم خود را اعالم كرده اس�ت 
و به زودي »حق مالكيت ادبي؛ گفته ها و ناگفته ها« 
برگزار مي شود؛ همايش�ي كه به مشكالت حوزه 

نشر مي پردازد. 

تغيير فيلم هاي روي پرده سينماها

سخنگوي كارگروه اكران از آغاز نمايش سه فيلم سينمايي 
جديد خبر داد. غالمرضا فرجي درباره مصوبات جلس��ه 
دوشنبه ۲۱ خردادماه كارگروه اكران فيلم هاي سينمايي 
به ايس��نا گفت: از روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه فيلم هاي 
»دشمن زن« به كارگرداني كريم اميني به جاي »تگزاس« 
در س��رگروه ماندانا و فيلم »دلم مي خواد« به كارگرداني 
بهمن فرم��ان آرا در س��رگروه زندگ��ي جايگزين فيلم 
»ناخواسته« مي ش��ود. او افزود: همچنين فيلم »در وجه 
حامل« بهمن كاميار هم از همين تاريخ به جاي فيلم »آن 
سوي ابرها« در گروه جوان اكران مي شود. به گفته فرجي 
اكران ديگر فيلم ه��ا در زيرگروه ها همچنان ادامه خواهد 
داشت. س��خنگوي اين كارگروه درباره پخش فوتبال در 
سينماها نيز گفت: قرار براين شده كه درباره اين مساله در 

شوراي عالي اكران در وزارت ارشاد تصميم گيري شود. 

همكاري مجدد سراج و كامكار
 

حسام الدين سراج، خواننده موسيقي ايراني در گفت وگو با 
مهر درباره آلبوم موسيقي كه در تدارك انتشار آن است، 
گفت: آلبوم جديدم با همراهي گروه »سور« به سرپرستي 
مجيد موالنيا از ۶ ماه پيش آماده انتشار است، اما به دليل 
اينكه شركت منتش��ركننده آلبوم بايد براي ثبت مجدد 
مجوز خود پروسه اداري را طي كند هنوز موفق به انتشار 
آلبوم نش��ده ايم. طب��ق قوانين جديدي كه اعالم ش��ده 
شركت هاي قديمي كه از سه سال گذشته به قبل فعاليت 
داشتند بايد دوباره براي ثبت مجدد اقدام كنند و پس از آن 
نسبت به صدور مجوز آلبوم هاي اين شركت اقدام مي شود. 
اين خواننده موس��يقي ايران��ي در پايان درب��اره برنامه 
كنس��رت هاي خود توضيح داد: تا تابستان برنامه قطعي 
براي كنس��رت نداريم، اما اي��ن احتمال وج��ود دارد كه 
تابستان امسال كنس��رت »ترانه هاي زمين« را بار ديگر 
برگزار كنيم. اين كنسرت سال گذشته با همكاري يوردال 
توكجان نوازنده عود و اردم شمشك نوازنده باقالما از كشور 
تركيه و حضور اردشير كامكار نوازنده كمانچه و همايون 
نصيري نوازنده پركاش��ن برگزار و قطعاتي با ملودي هاي 
عربي، ك��ردي و ترك��ي ب��راي مخاطبان اجرا ش��د كه 

خوشبختانه مورد استقبال عالقه مندان قرار گرفت. 

نبود قانون كپي رايت به ضرر اقتصاد نشر است
 مديركل دفتر مطالعات و برنامه ري��زي فرهنگي وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي مي گويد ع��دم عضويت در 
كنوانس��يون برن در درازمدت براي اقتصاد نشر زيان آور 
خواهد بود. علي اصغر س��يدآبادي، در گفت وگو با س��تاد 
خبري همايش »حق مالكيت ادبي؛ گفته ها و ناگفته ها« 
با اش��اره به برخ��ي نتايج اين ع��دم عضوي��ت، ازجمله 
ترجمه هاي ب��د و هم زمان از يك كت��اب گفت: به خاطر 
نبود قانون كپي رايت، وقتي ناش��ري كتاب پرفروش��ي 
منتشر مي كند، هيچ تضميني وجود ندارد كه يك ناشر 
ديگر ترجمه ديگري از همان كتاب را روانه بازار نكند كه 
اين مساله به ضرر اقتصاد نش��ر خواهد بود.  اين نويسنده 
افزود: اگرچه نپيوستن ما به كنوانسيون برن براي حمايت 
از آثار ادبي، در برخ��ي از حوزه ها به كتاب هاي تاليفي نيز 
آسيب وارد مي كند، اما به نظرم اشكال اساسي اين است 
كه ترجمه و انتشار كتابي كه حق التاليف آن به نويسنده 
يا ناشر پرداخت نش��ده، كاري غيراخالقي اس��ت. او اين 
ش��رايط را يكي از موانع انتقال كتاب هاي ما به بازارهاي 
جهاني دانس��ت و درب��اره داليل برخ��ي از مخالفان اين 
معاهده گفت: استدالل مخالفان پيوستن به كنوانسيون 
برن اين است كه دسترسي ما به منابع خارجي محدود و 
قيمت كتاب هاي ترجمه بيشتر خواهد شد. آنها اين تفكر 
را در پوشش چنين اس��تداللي ارايه مي دهند كه انتقال 
دانش به ايران دچار مش��كل مي ش��ود. اين بحثي است 
كه اغلب ناشران كتاب هاي دانشگاهي مطرح مي كنند؛ 
اما در اين موضوع مغلطه اي وجود دارد. اول اينكه انتقال 
دانش هاي جديد لزوما با كتاب ص��ورت نمي گيرد و دوم 
اينكه مخاطبان دانش هاي جديد هم عموم مردم نيستند، 
بلكه افراد معدودي هستند كه آنها هم به كتاب ها و مجالت  
خارجي دسترس��ي دارند. مش��اور وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي همچنين با تاكيد براينكه عدم عضويت ايران در 
كنوانسيون برن، به ايجاد نوعي رانت در حوزه كتاب هاي 
كودك و نوجوان دامن زده اس��ت، گفت: در غياب قانون 
كپي رايت قيمت تمام ش��ده كتاب هاي ترجمه بس��يار 
ارزان تر از كتاب هاي تاليف اس��ت. اي��ن موضوع در حوزه 
كتاب هاي كودك و نوجوان بسيار بيشتر است و معضل 
مهمي براي نويس��ندگان و تصويرگران داخلي به شمار 
مي رود. همايش دوروزه »حق مالكي��ت ادبي؛ گفته ها و 
ناگفته ها« از سوي انجمن صنفي داستان نويسان استان 
تهران و با هم��كاري وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي 

شهريورماه امسال در كاشان برگزار مي شود. 

آخرين فيلم بهمن فرمان   آرا 
اكران مي شود

 فرناز جورابچيان

به مناسبت دومين سالگرد درگذشت 
حميد سبزواري انجام مي شود

بازسازي منزل پدر شعر انقالب 

بحث بازسازي منزل زنده ياد حميد سبزواري اين 
روزها مراح��ل جدي تري را طي مي كن��د و آنگونه 
كه پيداس��ت اقدام ب��ه اي��ن كار از زم��ان امضاي 
تفاهمنام��ه واگذاري ت��ا به ام��روز، با برداش��تن 
قدم هايي مبن��ي برتهيه گزارش س��المت خانه و 

پالن ساختمان آغاز شده است. 
به گ��زارش رواب��ط عموم��ي معاون��ت فرهنگي و 
اجتماع��ي وزارت عل��وم، تحقيق��ات و فن��اوري، 
مهن��دس مجتبي كاويان با اش��اره ب��ه تفاهمنامه 
واگذاري منزل مرحوم اس��تاد حميد سبزواري، با 
هدف بهره برداري ادب��ي و فرهنگي طي قراردادي 
۱5 س��اله به دانش��گاه حكيم س��بزواري، گفت: با 
توجه به اينكه خانه به صورت رسمي تا به امروز به 
دانشگاه تحويل نشده و شروع كار مرمت ما نيازمند 
تحويل خانه اس��ت، قرار اس��ت روز ۲۲ خردادماه، 

طي مراسمي خانه رسما تحويل دانشگاه شود. 
مهندس كاويان با اش��اره به اينكه اين خانه در دو 
برهه زماني س��اخته شده اس��ت، ادامه داد: قدمت 
بخش��ي از بنا به دوره قاجار و بخشي ديگر به دوره 

پهلوي بر مي گردد. 
مديردفترفني دانش��كده معماري دانشگاه حكيم 
س��بزواري با اش��اره به اينك��ه خانه از س��ه حياط 
تشكيل شده است، اظهار داش��ت: اين خانه شامل 
يك حياط ب��زرگ و دو حياط كوچك تر اس��ت كه 
واحد مركزي آجري، واحد غربي خش��تي و واحد 
ش��رقي كه تخريب شده اس��ت و تنها آثاري از اين 

قسمت باقي مانده است. 
مهندس كاوي��ان اف��زود: كاري كه ما باي��د انجام 
دهيم اين اس��ت كه بن��اي غربي را مرم��ت كنيم، 
بناي مركزي كه مقداري س��الم تر است نوسازي و 
اصالح شود و بناي شرقي بايد بازسازي كامل شود 
يا يك س��اختمان ميان افزا كه از شكل بناي اصلي 
الهام گرفته شده باشد، در اين قسمت خانه ساخته 

شود. 
مسوول مرمت خانه حميد سبزواري گفت: برآنيم 
براي مرمت بنا طرح پژوهش��ي كاربردي نوش��ته 
شود و براي مدتي كارگاه آموزشي مرمت دانشگاه 

در اين خانه مستقر شود. 
وي با تاكيد بر اينكه هزينه مرمت اين بنا از بودجه 
پژوهشي دانشگاه تامين خواهد شد، افزود: مرمت 
اين بنا داراي تجربه هاي پژوهشي بوده و به بخشي 
از س��واالت علمي در حوزه هاي فني و تخصصي و 

همچنين تئوريك پاسخ خواهد داد. 
مديردفترفني دانش��كده معماري دانشگاه حكيم 
س��بزواري با اش��اره به اينكه خانه پ��دري حميد 
س��بزواري را با خش��ت خام مرمت خواهيم كرد، 
عنوان ك��رد: در س��بزوار تجربه مرمت با خش��ت 
را تا به ام��روز نداش��ته ايم اين در حالي اس��ت كه 
در بس��ياري از ش��هرها اين تجربه پذيرفته ش��ده 
اس��ت و هم اكنون با دانش��جويان مرمت س��رگرم 
بررس��ي علمي و عمل��ي الزم براي توليد خش��ت 
خام هس��تيم. به واق��ع اين مرمت فرصتي اس��ت 
براي افزايش اطالع��ات علمي و ميدان��ي ما راجع 
به ش��يوه مرم��ت بناهاي خش��تي كه اگر پاس��خ 
مناس��ب درياف��ت ش��ود در مرم��ت ديگ��ر ابنيه 
 خش��تي منطقه ني��ز از اي��ن تجربيات اس��تفاده

 خواهد شد. 

درباره حميد سبزواري
حس��ين آقاممتحني مش��هور به حميد سبزواري 
)متولد سال ۱۳۰4( در سبزوار، شاعر معاصر ايران 
بود كه در سال ۱۳۹۳ موفق به كسب نشان افتخار 

جهادگر عرصه فرهنگ و هنر شد. 
حميد س��بزواري، شاعر اش��عار مختلف حماسي، 
عرفاني اعم از قصيده، غزل، دوبيتي، رباعي و شعر 

نو است. 
پدرش عبدالوهاب و پدر بزرگش مال محمد صادق 
ممتحني هر دو شاعر بودند. اصول شاعري را از پدر 
خود آموخت كه در بزرگس��الي نابينا ش��ده بود. از 
آنجايي كه مادرش بانويي باسواد بود و تمام حروف 
را در دوران پيش از مدرس��ه به او آموزش داده بود 
وقتي به مدرس��ه رفت در كالس اول مي توانس��ت 

بسياري از كتاب ها را بخواند. 
وي در سال ۱۳۱۱ در سن هفت سالگي به مدرسه 
رفت و در مدرسه شيخ حس��ن داورزني كه مدرسه 

مردمي بود به تحصيل علم و دانش مشغول شد. 
حميد س��بزواري از س��ن ۱4 س��الگي ش��روع به 
س��رودن ش��عر كرد و اش��عارش را در دفت��ري با 
نام »فرياد نامه« مي نوش��ت كه بيش��تر اش��عارش 
اجتماعي ب��ود و اين بيش��تر به عل��ت جريان هاي 
س��ال ۱۳۲۰ و ورود متفقين به ايران و مش��كالت 

اقتصادي و معشيتي بود. 
اس��تاد س��بزواري دوران جواني خود را در ش��هر 
س��بزوار گذران��د و به علت مش��كالت معيش��تي 
تحصيالتش گس��يخته ماند. او جام��ع المقدمات 
را نزد ميرزا حبيب جويني خوانده اس��ت. حاج آقا 

محمد علي محمدي نيز ازديگر استادان وي بود. 
كتاب هاي »س��رود درد، س��رود س��پيده، كاروان 
س��پيده، يادي��اران، ب��ه رن��گ آم��ده دش��من، 
س��رودي ديگ��ر و...« آث��ار به ج��ا مان��ده از پدر 
ش��عر انق��الب اس��ت. اس��تاد حميد س��بزواري 
ته��ران ۱۳۹5در  س��ال  خ��رداد   ۲۲ روز   در 

 درگذشت. 

درباره استيون سودربرگ؛ فيلمساز مولف

پروندهآقايهمهفنحريف!

سودربرگ اولين فيلمس�ازي نيس�ت كه با آيفون فيلم س�اخته، اما بدون شك معتبرترين 
فيلمسازي است كه آن را امتحان كرده است.

فيلم  Unsane به لحاظ روايي فيلمي به يادماندني است و فيلمنامه نويسان جاناتان برنشتاين و 
جيمز گرير كارشان را خيلي خوب انجام دادند.

  س�ودربرگ جوان تري�ن برنده 
نخل ط�الي كن؛ فيلمس�ازي كه 
توانايي قابل توجهش در پرداختن 
به سوژه هاي متنوع، قابل ستايش 

است.
  س�ودربرگ ۳۰ فيلم سينمايي 
چه�ار  و  ك�رده  كارگردان�ي  را 
س�ريال تلويزيوني هم س�اخته. 
فيلمب�رداري، تدوين، بازيگري و 
حتي آهنگس�ازي هم انجام داده 

است.


