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ﭼﻬﺮه روز

اطالعات شورای »پروانه ساخت« به بیرون درز میکند؟

گالری گلستان میزبانی میکند

پروانهای که بزرگتر میشود

خانه ابری نیما و ابراهیم حقیقی

 گروه هنر :خانه ابری ،عنوان نمایشــگاه عکس
و ســریگرافی ابراهیم حقیقی اســت که از جمعه
 ۲۴آذر  ۹۶در گالری گلســتان به نمایش گذاشــته
میشــود .ابراهیم حقیقی درباره این نمایشگاه به
خبرنگار »شــرق« گفت :این نمایشــگاه به همراه
شعرهای نیما یوشــیج که در حقیقت حالوهوای
شــعرها را رعایت کــردهام ،برگزار میشــود .این
نمایشــگاه  ۳۰قطعــه اثــر شــامل  ۲۳عکس و
هفت قطعه با چاپ سیلکاســکرین یا سریگرافی
اســت .به نظر این گرافیست ،کل نمایشگاه فضای
شــعرهای نیماســت که آن هفت اثر ســریگرافی
دربرگیرنــده عکسهایی با چاپ دســتی و با تیراژ
بســیار پاییــن خواهد بود کــه هرکدام به شــکل
مســتقل امضا و عرضه خواهد شد .حقیقی درباره
تجربه قبلی خود کــه با روش خطنگارهها عرضه
شده اســت ،گفت :من از چند سال پیش به شیوه
خطنگارهها ،آثاری را به همراه شعر شاعران ایران
عرضه کردهام .اینبار نیز نیما یکی از این شــاعران
اســت که مناســب دیدم برخی از عکسهایم که
متناســب با حالوهوای برخی از اشعار او هستند،
در کنار هم در نمایشگاهی عرضه شوند .او افزود:
پیش از این خطنگارههایم با شــعر شاعرانی مانند
موالنا ،حافظ و خیام عرضه شــده و اینبار ســراغ
شــاعران معاصر آمدهام .حقیقــی درباره انتخاب
نیما برای چنین منظوری ،معتقد اســت :او شــاعر
بســیار بزرگی اســت که شــاید دلیلی بهتر از این
نمیتوان برای چنین منظــوری در نظر گرفت؛ اما
او را خیلی دوســت دارم و فرقــی نمیکند پدر یا
پسر شــعر نو ما باشــد؛ نیما طوری شعر گفته که
وقتــی االن هــم میخوانیــم ،مثل این اســت که
همین دیروز شعر را گفته باشــد .بنابراین حاال که
دوســت دارم درباره شاعران معاصر کار کنم ،بهتر
دیدم با نیما کار کنم و اگر زنده باشــم به شــاعران
دیگر هــم خواهم پرداخــت .ابراهیم حقیقی ۳۰
ســال تجربه عکاسی دارد و نزدیک به هزار عکس
برگزیده در آرشــیوش دارد که این تطبیق شــعرها
و عکس بر اســاس این تجربیات ۳۰ســاله انجام
میشــود .به مناسبت هشتصدمین ســالگرد تولد
موالنا ،خطنگارههای ابراهیم حقیقی از اشــعار او
بــا عنوان نقش ماه در آب ،در ســال  ۸۶در گالری
دی تهــران نمایش داده شــد .همچنین در ســال
 ۸۷نمایشــگاه خطنگارههایش را بر اساس اشعار
حافــظ برگزار کرد کــه در همین گالــری دی بود.
ابراهیم حقیقی آثار خطنگاره خود را با عنوان »من
و ماتیس و خیام« در سال  ۹۲در گالری گلستان به
نمایش گذاشــت .او در این نمایشگاه مجموعهای
از آثــار خطنگارهاش را بر اســاس اشــعار خیام و
بــا بهرهگیــری از نقاشــیهای قیچیبریده هانری
ماتیــس )نقاش معــروف فرانســوی در قرن ۱۹
میالدی( در کنار نقاشــیهای خود روی دیوار برد.
نمایشــگاه خانه ابری ،هر روز از ســاعت چهار تا
هشــت عصر در گالری گلســتان واقع در دروس،
خیابان شهیدکماســایی ،پالک  ۳۴از  ۲۴آذر برگزار
میشود و عالقهمندان میتوانند از آن بازدید کنند.
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آغاز نمایشگاه هنرمند مقیم کانادا
در گالری مژده
 گــروه هنر :نقاشــیهای رضــا بیگنــاه ،هنرمند
ایرانــی مقیم کانــادا ،از عصر چهارشــنبه ،پانزدهم
آذر ،در گالری مژده به تماشــا درآمــد .این هفتمین
نمایشــگاه انفرادی او بهشــمار میآید که اغلبشان
در تورنتوی کانادا برگزار شــده بودنــد .بیگناه درباره
آثارش میگویــد» :هر دوره از نقاشــیهایم متأثر از
رویداد یا اتفاقی است که مرا ملزم به بیان خود کرده
اســت .مهاجرت و همزمان اندیشیدن در دو فرهنگ
متفاوت ،اگرچه بیشــترین تأثیــر را بر فرم و مضمون
نقاشیهایم داشته اســت ،اما بهطورکلی انسان ،به
معنای وسیع کلمه ،محور تمام آنهاست .با اینکه هر
دوره از کارهایم ،مســتقل و متفاوت به نظر میرسد،
امــا در نهایت مضمون مشــترکی دارند که درونیات
مــرا بازگو میکنند«.بیگناه متولد  ۱۳۴۹اســت و در
ســال  ۱۳۷۹کارشناسیارشــد کارگردانی نمایش از
دانشگاه تربیتمدرس و در ســال  ۱۳۹۲کارشناسی
طراحی داخلی را از کالج کانستوگای کانادا اخذ کرده
اســت .او  ۱۵تجربه در زمینه کارگردانی تئاتر و چهار
تصویرسازی کتاب کودک را نیز در رزومه هنری خود
دارد .نمایشگاه نقاشیهای رضا بیگناه تا بیستویکم
آذر در گالــری مــژده ،بــه نشــانی ســعادتآباد،
عالمهشمالی ،هجدهم شرقی ،پالک  ۲۷دایر است.

گــروه هنر :بهتازگی پروانه ســاخت دو فیلــم »التاری«
محمدحســین مهدویان و »متری شــشونیم« ســعید
روستایی صادر شــد؛ دو فیلمی که چند ماهی در صف
انتظــار دریافت پروانه ســاخت بودند و بــه قول جمال
شورجه ،یکی از اعضای شــورای پروانه ساخت ،مشکل
محتوایی داشتند و نیاز بود تا پس از انجام اصالحات به
شــورای پروانه ساخت ارائه شوند! اما این تمام ماجرای
پرچالش ماههای اخیر شــورای پروانه ســاخت نیست.
زمانی که کمیتهای برای بررســی فیلمهــای توقیفی و
تعیینتکلیف آنها تشکیل شد نیز بار دیگر جایگاه شورای
پروانه ساخت به چالش کشیده شد ،چراکه برخی از این
فیلمها باوجود داشتن پروانه ساخت و نمایش ،سالها و
ماهها در فهرست فیلمهایی دستهبندی شدند که اجازه
اکران عمومی ندارند .ســختگیری بیش از حد شورای
پروانه ســاخت و نگاه نظارتی آن حاال به زعم بســیاری
نسبت به گذشــته بیشتر شده اســت .نگاه سلیقهای یا
چارچوبهایی که برای صدور پروانه ســاخت نیاز است،
دووجهی اســت که مرکز توجه بسیاری از سینماگران در
چگونگی عملکرد این شوراست.
شوراییکهیکبارحذفشد!
سالهاســت که ســینماگران با تأکید بیشتری درباره
کاهــش دخالت دولت در ســینما صحبــت میکنند و
سعی کردهاند حرفشان را به هر شکلی که شده به گوش
مدیران فرهنگی برسانند .برخی از اهالی سینما معتقدند
کاهش دخالت دولت در برخــی زمینهها پویایی در این
عرصه را ایجاد میکند و وجود شــورای پروانه ســاخت
و صدور مجوز فیلمســازی نیز از دیگر مراحلی است که
یک فیلم برای بهسرانجامرســیدن باید طی کند و برخی
از ســینماگران اساسا با ماهیت آن مخالفند .برخی دیگر
نیز معتقدند وجود شورای پروانه ساخت باعث میشود
تا دســتکم نیمی از مراحل ســاخت یک فیلم قانونی
طی شود .بااینحال بسیاری از سینماگران از دورهای یاد
میکنند که مدت کوتاهی به مدد زندهیاد ســیفاﷲ داد،
شورای »پروانه ساخت« حذف شد و نتایج مثبتی در پی
داشــت ،هرچند که این روزها درباره اینکه داشتن پروانه
ساخت لزوما بهمنزله نمایش یک فیلم نیست نیز بیشتر
صحبت میشود .خســرو معصومی ،کارگردان سینمای
ایــران ،مدتی قبــل درباره لــزوم وجود شــورای پروانه

ساخت به »شرق« گفت» :پروانه ساخت بهنوعی سوپاپ
اطمینان تهیهکننده اســت تا بداند وقتــی برای فیلمی
سرمایهگذاری میکند ،خیالش راحت است که آن فیلم
پروانه نمایش هم میگیرد ،چون کار قانونی کرده ،اما به
شرط آنکه شــورای پروانه ساخت ،در فیلمنامه دخالت
نداشته و پاستوریزهاش نکند .اگرچه امروز دیگر نمیتوان
قطعــی گفت که چــون فیلمی پروانه ســاخت گرفته،
حتما اکران میشود .باید از اعضای شورا خواست کمی
فتیله را پایین بکشــند و به فیلمســازی که در سینمای
ایران شناسنامهای دارد ،ســختگیری نکنند«.مخالفان
ماندن شورا دیدگاه دیگری دارند .امیرحسن علمالهدی،
کارشناس ســینما و مدیر گروه سینمایی »هنر و تجربه«،
درباره ماهیت شــورای پروانه ساخت دیدگاهی متفاوت
دارد .او پیــش از این به »شــرق« گفته اســت» :بیش از
یک دهه اســت که ماهیت صدور پروانه ساخت نیاز به
بازنگری دارد .با توجه به تجربه جهانی و ذات ســینما،
نیاز است تا تمامی کنترلها در این حوزه به سمت پروانه
نمایش هدایت شــود و سازمان ســینمایی برای حذف
پروانه ســاخت به فکر باشــد« .علمالهــدی همچنین
میگوید» :نیاز است فیلمسازان بهصورت درجهبندی و
افرادی که دارای اعتبار سینمایی یا صنفی هستند ،از روند
دریافت پروانه ساخت حذف شوند و تمامی مسئولیتها
به تهیهکنندگان واگذار شــود و اساســا مسئولیت تولید
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فیلــم باید برعهده تهیهکننده باشــد .وزارت ارشــاد نیز
میتواند براســاس یک ارزیابی ،صدور پروانه ساخت را
به ســمت تهیهکنندگان و کارگردانان اول ببرد و افرادی
که فاقد رزومه شفاف هستند و کسانی که سالها در این
عرصه فعالیت کردهاند از این پروسه حذف شوند«.
حسن برزیده ،کارگردان »مزارشریف« ،هم از آن دسته
کارگردانهایی است که به وجود این مرحله بوروکراتیک
در پروسه تولید فیلم انتقاد دارد.
و حاال ،درزکردن اطالعات به بیرون
مخالفان و موافقان شــورای پروانه ســاخت در بین
اهالی ســینما دالیل خاص خودشــان را بــرای حضور
و عدم حضور این شــورا دارند ،اما اینها دلیل نمیشــود
که عملکرد این شــورا زیر ذرهبین سینماگران قرار نگیرد؛
خصوصا اینکه در چند روز گذشته ،پیش از اعالم رسمی
شــورای پروانه ســاخت مبنیبر دریافت یا عدم دریافت
پروانه ساخت فیلمی خاص ،خبرها از منابعی که گفته
میشــود »نزدیک به حوزه هنری« هستند ،به بیرون درز
کرده اســت .این از جمله مــوارد تأملبرانگیز درزکردن
اخبار از اتاقهای ارشــاد و شــورای پروانه ســاخت به
بیرون اســت .ردشدن فیلمنامه تازه »حامد محمدی« از
ســوی شورای پروانه ســاخت و همچنین عدم موافقت
با فیلمنامه مســعود دهنمکی از جمله اخباری بود که
پیش از اعالم وزارت ارشاد در یک کانال تلگرامی وابسته

به حوزه هنری رســانهای شد .این کانال مدعی شده بود
فیلمنامههای تازه حامد محمدی و مســعود دهنمکی
در شــورای پروانه ساخت رد شدهاند .این کانال تلگرامی
خبر داد؛ دهنمکی که مدتی است ،به دنبال ساخت فیلم
»زندانیها« اســت فیلمنامهاش از سوی شورای پروانه
ساخت رد شده؛ فیلمی که شنیده میشود اولین سهگانه
از ســری جدید سهگانههای مسعود دهنمکی با موضوع
شخصیتهای انقالبی اعدامشده است.
همچنیــن به گزارش این کانــال ،حامد محمدی که
قصد داشت یک طنز سیاسی را به تهیهکنندگی منوچهر
محمدی در ســال جــاری مقابل دوربین ببرد ،از ســوی
شــورای پروانه ســاخت نتوانســت پروانه ساخت فیلم
جدید خود را به ثبت برســاند و ســاخت تازهترین فیلم
کارگردان »اکسیدان« در هالهای از ابهام قرار گرفت.
ساعاتی پس از نشــر این اخبار ،مسعود دهنمکی از
دریافت پروانه ساخت فیلمش در صفحه شخصیاش
نوشــت و اعالم کــرد که فیلــم تــازه او؛ »زندانیها« با
موضوع شخصیتهای انقالبی ســاخته خواهد شد .از
آنســو حامد محمدی هم به سینمادیلی گفت که تمام
تمرکزش روی نگارش چند فیلمنامه است و بهتر است
برای کشــف این ماجرا سراغ منابعی در مجموعه حوزه
هنری رفت که این اخبار را منتشر میکنند!
مشکلکجاست؟
کناررفتن ســایه اقدامات بوروکراتیک از سر سینما یا
حمایت دولتی از آثار ســینمایی دو روی ســکهای است
کــه ســینماگران را از هــم تفکیک میکنــد و هنوز هم
نمیتوان از تصمیمــی قاطع در این زمینه صحبت کرد.
بااینحال صحبت بر سر سختگیریهای شورای پروانه
ســاخت و اعمال نظر بیشــتر در صدور پروانه ســاخت
اســت که در نهایت منجر به محدودیت بیشتر و اعمال
سلیقه بیشــتر در تولیدات سینمایی میشود .هرچند که
از زاویــه دیگر ،تعدد آثاری که پس از ســاخت در صف
اکرانهای ســینمایی جمع میشوند و مشکل دیگری به
نام فیلمسوزی را منجر میشود ،از جمله مواردی است
که پای شورای پروانه ساخت را وسط میکشد.
همه اینهــا به کنار ،باید پرســید علــت درز اخبار و
اطالعات از شــورای پروانه ســاخت به بیرون چیست و
حوزه هنری در این میان چه نقشی دارد؟

مجتبی عبداﷲنژاد درگذشت

نمایشگاهی در حمایت از کودکان بیسرپرست

اکران »عصبانی نیستم« شاید وقتی دیگر

مجتبی عبداﷲنژاد در ۴۸ســالگی از دنیا رفت .پیکر این مترجم
و نویسنده در زادگاهش ،کاشمر ،به خاک سپرده میشود .لطفاﷲ
ساغروانی ،مدیر نشر هرمس و ناشر آثار عبداﷲنژاد ،به ایسنا گفت،
این مترجم ،نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی صبح چهارشنبه۱۵ ،
آذر و در پی ســکته قلبی از دنیا رفته است .او همچنین اظهار کرد:
پیکر ایشان به کاشــمر منتقل میشود و امروز تشییع و در همانجا
به خاک سپرده خواهد شــد .مجتبی عبداﷲنژاد که آثار زیادی را از
آگاتا کریستی ترجمه کرده بود ،متولد سال  ۱۳۴۸در کاشمر بود.

گروه هنر :نمایشــگاه گروهی عکــس با عنوان »مهــر زندگی« در
حمایت از کودکان بیسرپرست از سوی بنیاد نیکوکاری مهر زندگی
بهتر ،در برج آزادی برگزار میشود.
آثــار این نمایشــگاه ۸۰ ،قطعه عکس با موضوع طبیعت اســت
عواید حاصل از فروش آثار نمایشــگاه ،صــرف آموزشوپرورش و
حمایت از کودکان بیسرپرست »بنیاد نیکوکاری مهر زندگی بهتر«
خواهد شــد .عالقهمندان از  ۲۰آذر به گالری بوســتان برج آزادی
مراجعه کنند.

گروه هنر :اکران فیلم ســینمایی »عصبانی نیســتم« از آخر آذر به
زمان دیگری موکول شد.
علی سرتیپی ،مدیرعامل مؤسسه پخش فیلمیران ،اعالم کرد :با
وجود آمادگی برای اکران فیلم طبق قرارداد منعقدشده در شورای
صنفی نمایش ،اما به دلیل تراکم فیلمها ،تصمیم گرفتیم فیلم در
تاریخ دیگری بهجز  ۲۹آذر اکران شــود .بنابراین با هماهنگی اداره
کل ســینمای حرفهای و شورای صنفی نمایش ،تصمیم به تعویق
اکران »عصبانی نیستم« گرفتیم.

گفتوگو با حسین زمان ،خواننده

ﺻﺪاى ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﮐﺮد
رضا آشفته» :اتفاقاتی که برای برخی از هنرمندان افتاده
توســط پارهای از مراجعی است که آن مراجع نظراتی را
درباره این هنرمندان ابراز کردهاند .تالش ما این است که
تجدیدنظر و تغییر دیدگاهی از سوی این مراجع نسبت به
کسانی که در حوزه هنر فعالیت داشتهاند و دارند ،صورت
بگیرد و در این رابطه ،انشاءاﷲ ما گفتوگوهای متقابلی
را ادامه میدهیم« .اینها را وزیر ارشاد به ایلنا گفته است.
هفته گذشته سیدعباس صالحی اینچنین موضع وزارت
ارشاد را درباره خوانندهها و موزیسینهایی مانند حسین
زمــان ،آریا آرامنــژاد و هومن خلعتبری بیــان کرد که
بهشدت خواهان بازگشــت به عرصه کار رسمی هستند.
یکی از این خوانندهها حسین زمان است .او در گفتوگو
با »شرق« از ممنوعیت خود و آینده آن گفته است.
 با توجه به گفتههای اخیر وزیر ارشــاد در رابطه
با برداشــتن ممنوعالکاری شما ،آیا در این خصوص
صحبتی هم با شما شده است؟
نــه ،اما من خودم تقریبا از ابتدای ریاســتجمهوری
آقای روحانی پیگیر مشــکلم بودهام و  ۱۰بار به معاونت
هنری ،دفتر موسیقی و حراســت وزارت ارشاد مراجعه
کردهام که هیچ جواب مشخصی به من ندادهاند.
 آخرینبار چه زمانی مراجعه کردهاید؟
فکر کنم اســفندماه  ۹۵بود که به حراســت ارشــاد
مراجعه کردم و در آنجا نماینــده وزارت اطالعات آمده
بود و در دفتر مسئول حراست ارشاد یک ساعت صحبت
کردیم ،اما تا امروز جوابــی به من ندادهاند و عمال هنوز
برای رفع آن هیچ اتفاقی نیفتاده است.
 مسئله شما دارد خیلی کهنه میشود ،چرا به آن
پاسخی نمیدهند؟
مســئله ممنوعالکاریام دارد  ۱۵ســال را پشتسر
میگذارد و دولتهای گذشــته هیچ پاســخ مشخصی
نداده و گفتهاند طبق دســتوری کــه از باال دادهاند؛ نباید
به شــما مجوز بدهیم .بنابراین هنوز پاســخی برای آن
ندادهاند.
 برداشتتان از حرفهای آقای وزیر چیست؟
آقای وزیر با این وعده پیگیری شــاید این مسئله را به
جایی برسانند.
 شما در این ســالها هیچگاه برای کار موسیقی
از ایران خارج نشــدهاید و حتی موسیقی هم در آنجا
منتشر نکردهاید؟
من هرگز برای کار از ایران خارج نشــدهام ،اما تصور

میکنم آن پرســش و پاســخ خبرنگار ایلنا درباره آقای
خلعتبری باشــد که به خارج مهاجرت کردهاند و شاید
برخی آقایان تصور کرده باشــند که مــن هم مهاجرت
کــردهام ،امــا من به قصــد کار هیچگاه از ایــران خارج
نشدهام.
 با این اوصاف صدایتان را چگونه همواره تازه نگه
میدارید؟
من بههرحــال کار خواندن را با تمرین و ممارســت
صدا از نظر کیفی حفظ میکنم و در این سالها چهار تا
پنج کار تک هم آماده و در فضای مجازی منتشر کردهام
و خیلی محدود توانستهام با مخاطبانم ارتباط بگیرم .در
این سالهای ممنوعالکاری نیز در حدود هفت تا هشت
قطعه خواندهام.
 متأسفانه قدر و قیمت موسیقی در فضای مجازی
دیده نمیشود و چگونه است این هزینهکردن شما؟
برگشت ســرمایه روی کار موســیقی فقط از اجرای
زنده و کنســرت ممکن میشود و حتی فروش آلبوم نیز
به تیراژ قابلمالحظهای نمیرسد که تأمینکننده مخارج
ام،
کرده م
سرمایه ر
این قطعات ر ی
تولید ین
در و ی
آن باشد .آنچه هم ر
اســت ،اما پشــیمان هم نیســتم ،چون با
از جیب رفته ت،
گرفتهام و ارزش آن را دارد.
مخاطب ارتباط فته
وحالتــان در ایــن ســالها بهلحــاظ
 حس تــان
آزادی کار چه بوده است؟
ممکننشدن ادی
قطعا کسی که دستوبالش بسته است و اجازه
ظر روحی خیلی به او فشــار
فعالیت ندارد ،از نظر
میآید .برای ما که عشق و عالقهمان این است
کارمان را ادامه بدهیم ،ارزش
که در عرصه هنر ارمان
دارد که کارمان را در اختیار مردم بگذاریم و در
نزدیــک برخورد کنیم .آرزوی
ضمن با مردم از زدیــک
هر هنرمندی که ازز موســیقی و نمایش
محروم میشــود بازگشت به
ت .وقتی
عرصه هنر اســت.
محروم
هنرمند از کارش حروم
است
میشود زیر فشار ست
فشار
و بهتر اینکه این شار
برداشته شود.
ن
 باوجوداین
امیدوار
ر
چگونه
هستید؟
آنچــه مــن را
سرپا نگه داشته و

از این حس بد دور نگه میدارد این است که به وظیفهام
عمل کردهام و بهخاطرش هنــوز هم در عرصه هنر به
کسی باج نمیدهم و هیچگاه سرم را در برابر کسی خم
نکردهام و این به من آرامش میدهد.
 از قطعــات منتشرشــدهتان در فضای مجازی
بگویید؛ چه بازخوردی داشته؟
بازخــوردش خیلی خوب بوده و چنیــن انتظاری از
مردم میرود که اســتقبال کنند .از یــک ترانهام خیلی
خوب استقبال شد و تا جایی که من اطالع دارم ،تابهحال
چند میلیونبار دانلود شــده و به نظرم کارم اثر خودش
را میگذارد و بهنوعی ثابت میکند که صدای هنرمندان
را نمیتوان محدود کرد و جلوی کارشــان را گرفت .در
همین  ۱۵ســال هنری به نظرم حداقل یک ترانه هم کار
خودش را بکند ،ارزشمند است.
 هزینههای زندگی بســیار باالســت و شما منبع
درآمدتان درحالحاضر چیست؟
خوشــبختانه هیچگاه اجرای موسیقی کار اصلیام
نبوده و سالهاســت در زمینه آموزش در مراکز آموزش
ام .ررشــته تخصصــیام الکترونیک و
عالــی
کــرده م
ی کارر ر
مخابــرات اســت و همینهــا را تدریس کــردهام ،اما
ســال اخیر جلــوی این را هم
متأســفانه در چهار ،پنج س
گرفتهاند ،اما هنوز هم روی پای خود ایستادهام و زندگی
را میچرخانم ،هرچند راحت هم نیســت .ســالها پای
تختــه و کالس ررفتهام کــه از آن هم محروم
خوشــبختانه آنقدر ســواد و
شــدهام ،اما خ
آگاهی داشــتهام که بتوانم از آن
دانش و آگاه
استفاده کنم.
دانشگاه تدریس میکردید؟
 در کدام دان
در آخرین ســ
ســالها ،هم عضو هیئت علمی
دانشــگاه صنعتی شــریف کیش و هم معاون
برنامه بــودم که این فرصت را
طرح و برن
از من گرفتند .اما اکنون مشــاوره
آیتــی به شــرکتهای آشــنا
ممیدهــم و با آنکــه آنچنان
خــوب هم نیســت اما هنوز
هم کار میکنم.
 درخواســت شــما از
مسئوالنی که میتوانند برای
این رفع ممنوعیــت ،کاری
برایتان کنند ،چیست؟
ایــن فقط خواســته من

نیســت ،بلکه این حق برای همه هنرمندان اســت که
اوال برایشــان قائل شــوند که حقشــان ضایع شــده و
مســئوالن امر موظفند که احقاق حــق کنند .من بارها
در مصاحبههایم گفتهام جامعه موســیقی نمیتواند از
بزرگان موســیقی ،چه به شــکل فردی و چه به صورت
تشکلهای موسیقی حمایت کند و در این  ۱۵سال حتی
یکبار هم از تشکل خانه موسیقی با من تماسی گرفته
نشده که بگویند ما میخواهیم برای حل مشکلت کاری
کنیم .متأســفانه در جامعه موسیقی هوای همدیگر را
نداریم و هیچ حمایتی از دوســتان نمیشود .همچنین
مســئوالن مکلف باید به وظیفه اصلی خودشان عمل
و حقــوق هنرمندان را حفظ کنند و اگــر هنرمندانی در
موســیقی ،سینما یا تئاتر در این ســالها جلوی کارشان
گرفته شده است ،مدافع این هنرمندان باشند.
 آیا رســانهها و محافل فرهنگی توانســتهاند از
افرادی مثل شما حمایت کنند؟
برخی از رســانهها که آنها هم خیلی زیاد نیســتند،
این کار را کردهاند و شــاید آنها هم مالحظاتی داشتهاند
که نتوانســتهاند به این مباحث بپردازند و این مسائل را
مطرح کنند .اما رسانههایی هم حامی امثال من بودهاند
و گاهی این کار را کردهاند.
ممنوعالکارشــدنم مخفــی نمانــده و بازتــاب
بینالمللی داشته است؛ هرچند برای خودم خوشایند
نیســت که اســم ایران اینگونه مطــرح و جلوی کار
هنرمندان در مملکت خودشان گرفته شود .این بازتاب
خوبی ندارد.
 آیا همواره موسیقی ایرانی را دنبال میکنید؟
بله ،من موســیقی غربی ،موسیقی ایرانی تولیدشده
در خارج و داخل را دنبال میکنم و همیشــه اطالعاتم
درباره موسیقی بهروز است.
 پس همیشه در فضای موسیقی هستید؟
نمیتوانیم از موســیقی دل بکنیم فقط از مردم دور
نگه داشته شدهایم اما تا حدی هم این مسئله در فضای
مجــازی قابل جبران هســت اما ارتباط زنــده و نزدیک
حسی دارد که در فضای مجازی نیست.
 نکته پایانی؟
دعــا و آرزو میکنــم این محدودیتهایــی که برای
افراد مختلف در رشــتههای مختلف هنری در مملکت
ما گذاشتهاند ،برداشته شود چون اکثر این افراد بهناحق
ممنوعالکار شــدهاند و باید این ممنوعیتشان برداشته
شود و بیشتر شاهد آزادی باشیم.

اطالعیه شهر کتاب فرشته درباره
سوءاستفاده از تندیس و لوگوی
»جایزه فرشته«

 گروه هنر :روابطعمومی شــهر کتاب فرشته با
انتشار خبری ،درباره به سوءاستفاده و بهرهبرداری
غیرقانونــی از تندیــس و لوگــوی جایزه فرشــته
اطالعیــه داد .بــه گــزارش روابطعمومي شــهر
کتاب فرشــته ،با توجه به انتشــار خبری از سوی
برخــی رســانهها مبنیبر آغــاز بــه کار جایزهای
ذیــل عنــوان »ارغــوان« و از آنجا که ایــن جایزه
قرار اســت با تندیــس و لوگوی »جایزه فرشــته«
فعالیت خود را بنیان گذارد ،روابطعمومی شــهر
کتاب فرشته ضروری میداند جهت شفافسازی
و روشنســاختن این اتفاق به توضیح ذیل اشــاره
کنــد .تندیــس و لوگوی معرفیشــده از ســوی
دســتاندرکاران جایــزه مذکــور تنهــا مربوط به
»جایزه فرشته« بوده و طبعا تمامی حقوق مادی
و معنوی آن نیز متعلــق به مجموعه فرهنگی -
هنری شــهر کتاب فرشته است و لوگو تندیس آن
به نهاد یا شخصي واگذار نشده و این خبر تکذیب
ميشــود .الزم به توضیح اســت فراخــوان دوره
چهارم جایزه فرشــته و اعضــاي هیئت انتخاب و
داوري و همچنین دبیر آن طبق روال هر ســال در
زمان مقرر منتشر خواهد شد.

ﯾﺎد دوﺳﺖ
درگذشت »خالو قنبر« ،پیشکسوت
موسیقی نواحی

اسطوره موسیقی آیینی هرمز
درگذشت
 گروه هنر :هنرمند پیشکسوت موسیقی محلی
و از اعضای اصلی گروه لیوای هرمز ،سهشنبه۱۴ ،
آذر ،به دلیل ایســت قلبی درگذشت .این هنرمند
در سومین روز از هفته هنر هرمز در تهران هنگام
اجرای برنامه در مجموعه تئاتر باران دچار عارضه
شد و در بیمارســتان فیروزگر بستری شد و به کما
رفت ،اما به دلیل ایســت قلبی از دنیا رفت .گروه
لیوای هرمز متشــکل از پیشکســوتان موسیقی
هرمــز و از قدیمیترین گروههای هرمزگان اســت
که تاکنون در فستیوالهای مختلف کشور حضور
داشــته و به معرفی آیینهای موسیقی هرمزگان
پرداختــه .او یکــی از اصلیتریــن میراثهــای
موســیقی ،علیالخصــوص موســیقی محلی و
جنوب کشــور بود که در اولین آلبوم رسمی گروه
»داماهی« حضور افتخاری داشــت .وزیر ارشــاد
بــا حضور در مجموعــه »تئاتر بــاران« در جریان
فعالیتهــای هفتــه هنــر هرمــز در بخشهای
مختلــف قرار گرفــت .او ابراز امیــدواری کرد که
هنرمندان هرمز انجام ایــن کارها و امور هنری را
زمیــن نگذارند و یاد خالو قنبــر را زنده نگه دارند.
در پی درگذشــت این پیشکسوت موسیقی اقوام،
اجرای برنامه موســیقی گروه »لیوا« در هفته هنر
هرمز لغو شــد .به گفته مســئول اداره کل ارشاد
هرمز ،پیکر این هنرمند برای تشییع به جزیره هرمز
منتقل میشود .گروه لیوای هرمز از پیشکسوتان
موســیقی هرمز و قدیمیترین گروههای هرمزگان
تشکیل شــده که تاکنون در فستیوالهای مختلف
کشــور حضور داشــته و بــه معرفــی آیینهای
موســیقی هرمــزگان پرداخته اســت» .هفته هنر
هرمز« روز  ۱۲آذر با حضور هنرمندان و مســئوالن
حوزه فرهنگ و هنر در تئاتر باران آغاز شد.

روى آﻧﺘﻦ

راما قویدل با سریال »خانواده
دکتر ماهان« به تلویزیون میآید
 گــروه هنر :ســریال تلویزیونــی »خانــواده دکتر
ماهان« ،بــه کارگردانی راما قویــدل و تهیهکنندگی
بهروز خــوشرزم در مرحله پیشتولید قرار دارد .به
گزارش روابطعمومــی این پروژه تلویزیونی ،خانواده
دکتر ماهان داســتانی اســت در ســتایش زندگی و
خوشــبختی خانوادگی؛ داستانی که مخاطبش را به
سادهزیستی داوطلبانه دعوت میکند؛ این مجموعه
روایتگر نگاهی تازه و الهامبخش در جهت تشــویق
جسارت تغییر و شکستن عادتهایی است که انسان
امروز را تنهاتر از همیشه ،خسته و ملول کرده است.
از منظر دکتر ماهان ،زندگی یک راه نرفته و ناشناخته
است ،ازهمینرو امیر عطش و التهابی دارد تا همسر
و فرزنــدان نوجوانــش را بــا خــود در ماجراجویی
شــنیدن نــوای اســرارآمیز طبیعت و پاســداری از
زیســتبوم همراه کند .این مجموعــه تلویزیونی به
سفارش سیمافیلم ساخته میشود.

