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مهدی عسگرپور :برخی ،انقالبیگری را با فحاشی یکی میگیرند!
بــا وجــود اســتقبال مــردم از مجموعــه
تلویزیونی«رهایم نکــن» ،کارگردان این
ســریال مناســبتی طــی یکــی -دو هفته
اخیــر با حاشــیههای متعددی از ســوی
برخــی رســانهها روبــهرو شــده؛ یکــی از
این حاشــیهها مرتبط با اظهارنظرهایی
است که به نقل از«جمیله دارالشفایی»
نویســنده «رهایــم نکــن» در فضــای
مجازی منتشر شده است.

محمــد مهدی عســگرپور در این رابطه
میگوید« :رفتــار و اظهارنظرهای خانم
دارالشــفایی یــک رفتــار کامالً شــخصی
اســت و کامالً به خودشان ارتباط دارد».
هــر چند کــه در جای دیگر از ســخنانش
گفته که رفتار و جمالتی که او به کار برده
را نمیپســندد .او ضمن نقد از برخی از
افــرادی کــه بیــش از همــه دم از اخالق
میزنندامابیشترازسایرافرادبیاخالقی

میکنند ،تأکیــد میکند«:جامعه با این
پدیده مواجه شــده که متأسفانه کسانی
که بیشــتر از اخالق دم میزنند بیشتر از
هر فرد دیگری بیاخالقی از خود نشــان
میدهنــد ».بــه عقیده عســگرپور امروز
بــا نســلی مواجهایــم کــه نتوانســتهایم
الگوهــای درســتی را بــرای آنان ترســیم
کنیــم .او ضمــن گالیه از افــرادی که این
روزهــا بــا ادبیاتــی نامناســب از «رهایم

نکاتی درباره همکاری محسن چاوشی با «شهرزاد»

نکــن» نقــد کردهانــد ،میگوید«:ایــن
بیاخالقی متأسفانه در بخش زیادی از
نســل کنونی وجود دارد و حتی تعدادی
از نیروهای انقالبی نیز دچار بیاخالقی
شــدهاند .تأســفبار ایــن اســت که حتی
برخی ،انقالبیگری را با فحاشی یکسان
گرفتهانــد بــه همیــن دلیــل مــا کمتــر
جمالتی پیدا میکنیم که از آنها ادبیات
استخراج شود یا تکیه بر اخالق اسالمی

هویتسازی برای یک سریال

داشــته باشــد ».وی دربــاره چرایی ابتال
بــه بیاخالقی در روزگار فعلی گفته«:ما
دوران آرمانگرایــی بعــد از انقــاب کــه
بســرعت نیز شــکل گرفت را نتوانستیم
بــه دوره واقعگرایــی متصــل کنیــم بــه
همیــن دلیــل همچنــان در تــب و لــرز
جامعهای که از یکســو آرمانگراست و از
سوی دیگر میخواهد واقعیتگرا باشد،
ماندهایم».

گزارش «ایران» درباره اهدای درجه یک هنری و حواشی آن

ممتاز بودن یا استاد بودن؛ مسأله این است
گــزارش

مریم سادات گوشه
روزنامه نگار

«هیس پسرها فریاد نمیزنند»
مجوز گرفت

«ایران»  -فیلمنامه جنجالی پوران درخشــنده پس از کش
و قوسهای فراوان باالخره مجوز ساخت گرفت .فیلمنامه
سینمــا «هیس پسرها فریاد نمیزنند» به تهیهکنندگی ،کارگردانی
و نویسندگی پوران درخشنده سرانجام توانست موافقت شورای ساخت سازمان
سینمایی را اخذ کند.
پــوران درخشــنده پیــش از اینکــه «هیــس دخترها فریــاد نمیزنند» را بســازد،
فیلمنامه «هیس پســرها فریاد نمیزنند» را به ارشــاد داد اما در کســب پروانه
ســاخت نــاکام مانــد .او در گفتوگویــی عنوان کرده بــود که حتی ایده داســتان
«هیــس دخترها فریاد نمیزنند» هم از داســتان واقعی یک پســر گرفته شــده
اســت« :ســال  68دفترچهای از شهر بوکان
به دســت من رسید که هنوز هم اینجاست.
در این دفترچه پســری توضیح داده بود که
مورد آزار قرار گرفته است».
درخشــنده ســال گذشــته پــس از دریافت
جایــزه اول برگزیــدگان بخــش فیلمهاى
ســینمایى دومیــن جشــنواره ملــى فیلــم
ســامت بــرای «زیــر ســقف دودی» بــار
دیگر پرونده ســاخت «هیس پسرها فریاد
نمیزنند» را به جریان انداخت اما تالش
دوبارهاش برای جلب نظر مدیران بینتیجه ماند .او اگر چه در آیین اختتامیه
این جشــنواره بهصورت ضمنی از دریافت حمایت و قولهای مســاعد برای
ساخت این فیلم خبر داد اما شهریورماه سال گذشته پس از رد مجوز ساخت
بــرای ایــن فیلمنامــه در گفتوگویی عنــوان کرد کــه اگرچه توضیحــی برای
دلیل رد شــدن درخواســتش نشــنیده اما به او اعالم شده که اکثریت اعضای
شورای صدور پروانه ساخت مخالف این فیلم هستند .حاال با تغییر ترکیب
شــورای پروانه ساخت سینمایی در مهرماه ســال گذشته باالخره تالشهای
ایــن فیلمســاز اجتماعــی نتیجــه داده و در روزهایی که تلخی خبــر تجاوز به
پســران در مدرســهای در غرب تهران همچنان داغ است این فیلم موفق به
دریافت پروانه ســاخت شــده اســت .او چندی پیــش در واکنش بــه ماجرای
مناقشــهبرانگیز آزار جنسی در یک دبیرستان پســرانه اعالم کرد« :وقتی این
ماجراها پیش میآید ،بیشــتر ناراحت میشــوم چون من رسالتی داشتم که
ایــن فیلم را برای جامعــ ه خود که اذعان دارم ،خانوادهام هســتند و از طرف
آنها ســفارش ساخت این فیلم را گرفته بودم ،بسازم ».درخشنده قرار است
در این فیلم داســتان زندگی و گذشــته مراد صفرخانی (بابک حمیدیان) که
در «هیس دخترها فریاد نمیزنند» شــیرین (طناز طباطبایی) را مورد آزار و
اذیت جنسی قرار میدهد  ،روایت کند.
همچنین َ
«دبیت» به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل صفاری و نویسندگی
مهدی علی میرزایی در ژانر کمدی و «آهوی پیشونی سفید  »3به تهیه کنندگی،
کارگردانــی و نویســندگی ســیدجواد هاشــمی در ژانــر کــودک و نوجــوان ،دیگر
فیلمنامههایی هســتند که موافقت شــورای ســاخت سازمان ســینمایی را اخذ
کردند.

صداوسیما

موضوع اهــدای «درجه یک هنری» یعنی
همــان نشــانی کــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی اعطــا میکند ،سالهاســت که به
موضوع بحث و جدل میــان اصحاب هنر
دامن زده است .آخرین مثال از این دست،
که به بحث داغی در برخی رسانهها دامن
زده و ســر از فضــای مجــازی نیــز درآورده
اســت ،بحــث «اهــدای نشــان درجــه یک
هنری» به ســید مجتبی حســینی ،معاون
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســت؛ جنجالــی کــه بــا نامــه غالمرضــا
مشعشــعی ،اســتاد خوشنویســی و عضــو
شورای ارزشــیابی هنری ،به وزیر فرهنگ و
ارشاداسالمیوانتشارآندربرخیرسانهها
پا گرفت .مشعشــعی در نامه خود مدعی
شــده که خط سید مجتبی حسینی در حد
ممتاز بوده است ،نه استادی و اینکه وزارت
متبوعروالقانونیومعمولاینماجرا-که
به تقاضای هنرمند انجام میشود -را طی
نکرده اســت .داســتان اهدای درجه هنری
(و نــه نشــان هنری کــه ریاســت جمهوری
اهــدا میکند) به ســالهای قبــل از انقالب
بر میگــردد .دورانی که برخــی هنرمندان
صاحبنامــی کــه تحصیــات آکادمیــک
نداشــتند و برای اینکه به حقوق حقه خود
برســند ،اقــدام بــه گرفتــن درجه هنــری از
وزارت فرهنگ میکردند تا با معادلسازی
این گواهــی با مدارک آکادمیــک بتوانند از
مزایا و حقوقی که حقشــان بود ،بهرهمند
شــوند .هنرمنــدان از شــورایی بــا عنــوان
شورای ارزشــیابی چنین درجهای را تقاضا
میکردند و پس از گذراندن مراحلی موفق
بــه دریافــت این نشــان میشــدند .بعد از

انقــاب هم ایــن کار تا ســال  66به تعویق
افتاد اما با درخواست هنرمندان رشتههای
مختلفبازهمشورایارزشیابیهنرمندان
در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی تشکیل
شد تا هنرمندان فاقد مدرک باز هم بتوانند
از این طریق درجه هنری دریافت کنند.
این موضوع ســالها ادامه داشــت ،تا اینکه
هنرمنــدان هنرهــای ســنتی هم از شــورای
انقــاب فرهنگــی درخواســت شــکلگیری
شورای ارزشیابی هنرمندان سنتی میکنند.
شــورا با پیشــنهاد آنها موافقت میکند و دو
شــورای مجزا یکی در وزارت ارشاد و دیگری
در ســازمان میــراث فرهنگــی بــرای اهدای
درجــه هنــری تشــکیل میشــود .در ســال
 ۸۴شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی طبــق
مصوبــه  ۵۶۹متممی تصویــب میکند که
ایــن دو شــورا در یکدیگــر ادغــام شــوند و از
آنجا که متقاضیان صرفاً هنرمندان شاغل
در دســتگاههای دولتــی نبودنــد ،در نهایت
تصویب شــد که همه هنرمندان میتوانند
برایاعطایدرجههنریدرخواستبدهند؛
حتــی هنرمندان آزاد .این شــورا به ریاســت
شخص وزیر و با حضورنمایندهای از وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،یــک نماینده
ازسازمانبرنامهوبودجهکشور،یکنماینده
از فرهنگســتان هنــر و دو نفــر از اســتادان
برجسته از هریک از رشتههای هنری با توجه
به موضوع جلسه برگزار میشود.
ëëدرجه هنری صرفاً به درخواست هنرمند
یشود
اهدانم 
محمدحسین نیرومند ،دبیر اسبق شورای
ارزشیابیهنرمندان،نویسندگانوشاعران،
پیشتــر دربــاره ایــن موضــوع گفتــه بــود:
اســاس کار درخواســت خود هنرمند است
و همه هنرمندان متقاضی دریافت درجه
هنــری بایــد یک مســیر مشــخصی را طی

کنند .بهعبارتی ،اصل بر آن اســت که همه
هنرمندان خودشــان اقدام به درخواســت
درجه از شــورا کنند ،اما برخی از هنرمندان
برجســته و تراز اول کشــور چنــدان تمایلی
به چنین نوع درخواســتی ندارند ،لذا طبق
مصوبه شــورا قرار شــد با معرفــی معاون
مربوطــه این نوع هنرمندان خارج از نوبت
ارزیابیشوند.
ëëجنجالبرسراهدایدرجهیکهنری
بحثی که این روزها درگرفته ،بر سر این است
که چرا مدارک حسینی به کمیته تخصصی
موردنظــر ارجــاع داده نشــده اســت؟ علــی
شــیرازی ،عضــو شــورای ارزشــیابی انجمن
خوشنویســان و عضــو کمیتــه تخصصــی
ارزشــیابی وزارت فرهنگ وارشــاد اســامی،
درایــن خصــوص بــه «ایران»مــی گویــد:
«بســیاری از هنرمندان شــناخته شده بدون
اینکهکارشانبهکمیتهتخصصیارجاعشود
یاخودتقاضادهندبانظرشوراوشخصوزیر
مدرک درجه یک هنری میگیرند ،و این کار
نیز کامالً قانونی است و کوچکترین اشکالی
بــر آن وارد نیســت ».او با اشــاره بــه اینکه در
روزهای اخیر عدهای در این خصوص بحث
کرده و فضــا را غبارآلود میکننــد ،میگوید:
«متأســفانه بعضی از اســتادان میگویند ما
اســتاد ارشــد هســتیم در صورتی که رسیدن
بــه این رتبــه رونــد خــاص خــودش را دارد.
 30ســال پیش استاد ســید حسن میرخانی
و سید حسین میرخانی (برادران میرخانی)
به استاد کیخسرو خروش این رتبه را دادند و
بعدازایناستاداندیگراستادارشدنداریم».
شایدنظرهانسبتبهدرجهاستادیمتفاوت
باشد.اینکهمقیاسومعیاراستادیدرحوزه
هنرکیستوچیستبازهمکاربسیارسختی
اســت؟ و نظرهــا هــم متفــاوت .غالمرضــا
مشعشــعی که این روزها نســبت به اهدای

این درجه معترض اســت ،از درجه استادی
در انجمــن خوشنویســان میگویــد :قریــب
 50ســال است که در انجمن خوشنویسانم.
برای اینکه کسی درجه استادی داشته باشد،
نیاز اســت بجز خط نســتعلیق خــط دومی
نیــز بیامــوزد .یا شکســته نســتعلیق یا خط
شکســته که میتواند به دلخواه خط ثلث یا
نسخ که خط عربی اســت و با آن کالماهلل را
مینویسند ».مشعشــعی میگوید«:بعد از
فوتاستادانارشدحاالانجمنخوشنویسان
در حوزه خط نستعلیق ،شکسته نستعلیق و
خــط ثلــث و نســخ اســتادان ارشــد و بنامی
دارد .که من هم جزو همین استادان هستم
و اگر کســی بخواهد درجه اســتادی ارشــد از
انجمــن بگیرد بایــد زیر نظر هیــأت  5نفره
اســتادان ارشــد که من هم جزو آنها هســتم
باشد ».او پس از برشمردن نامهای استادان
ارشــد این انجمن در ادامــه میگوید « :پس
از بررســی آثار دانش آموختگان در شــورای

ارزشــیابی انجمن افراد به شورای ارزشیابی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای گرفتن
مــدرک درجه هنری پیشــنهاد میشــوند».
اودر خصوص خط حسینی میگوید« :من و
اســتاد کابلی در مورد خط ایشان نظر دادیم
ط شان در حد ممتازی است نه
که ایشــان خ 
استادی».
ëëبودنیانبودنشورایارزشیابی
قطعــاً پاســخ مدیــران وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی که پیگیری بســیاری برای
صحبــت با آنهــا کردیــم در شــفاف کردن
موضوع بیاثرنیست .اما با این حال به نظر
میرســد بعد از انقالب اســامی که تعداد
دانشــکدههای هنر بســیار شــده و بــا توجه
به مدارک و مــدارج علمی معتبری که در
خصوص درجه هنری به دانش آموختگان
این دانشــگاهها داده میشــود شــاید دیگر
نیازی به شورای ارزشــیابی وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی هم نباشد .شورایی که هر

از گاهی باعث ســوءتفاهم میان اهالی هنر
میشود.
ëëسکانسآخر
در لحظات پایانی این گزارش از نامه روابط
عمومی انجمن خوشنویسان ایران مطلع
شــدیم که خطاب به سید عباس صالحی
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی نوشــته:
اســتاد غالمرضا مشعشعی اســتاد ارشد و
عضو شــورای ارزشــیابی تعیین شایستگی
استادی انجمن هستند .در این نامه ضمن
معرفی سید مجتبی حسینی از سوی استاد
غالمحســین امیرخانی به معاونت هنری
وقــت جهــت اخذ رتبه هنری اشــاره شــده
استوهمچنیندرپایانبهسوابقحسینی
کــه برگزیده جشــنواره بینالمللــی جهان
اســام در سال  ۸۱و برگزیده جشنواره ملی
خوشنویسی امام علی(ع) در سال  ۷۹و نیز
برگزیدهجشنوارهخوشنویسیفجرسال۷۴
اشاره شده است.

لزوم همراهی دولت در ترجمه آثار تألیفی به زبانهای دیگر

«ایران» « -دایره جغرافیایی زبان فارسی
محــدود اســت»؛ ایــن یکــی از گفتههــای
اغلب اهالی کتاب اســت ،مسألهای که آن
را یکــی از مهمترین دالیل مطرح نشــدن
ادبیات معاصر فارسی در جهان میدانند.
فرهاد حسنزاده ،نویســندهای که در دوره
اخیر برگــزاری جایــزه «هانس کریســتین
اندرسن» نام وی در فهرست پنج نویسنده
برتر جهان در حوزه کودک و نوجوان جای
گرفــت هم چنیــن عقیــدهای دارد و حتی
تأکید دارد« :ما درســال های اخیر ترجمه
معکوس را انجــام دادیم ولی حاصل آن
چیزی نبوده که باید باشد .به نظرم در این
جریان به ادبیات کملطفی شده و آنطور
که باید به آن پرداخته نشده است».
همان طور که فرهادحسنزاده تأکید دارد،
کارشناســان ادبــی بیتوجهی بــه بازگردان
داشــتههای معاصــر ادبیــات فارســی بــه
ســایر زبانهای جهــان را یکی از مهمترین
مواردی میدانند که منجر به مطرح نشدن
تألیفــات نویســندگان ایــران در کشــورهای
دیگر شــده اســت .او که یکــی از نامزدهای
اصلی ایــن جایزه در دوره اخیــر بود درباره
اینکه شــناخته شــدن یــک نویســنده فراتر
از مرزهــای جغرافیایــی کشــورش بــه چــه
مواردی بجز قلــم و ادبیات خوب نیاز دارد
بــه مهــر ،گفت«:هــر نویســندهای دنیــای
خاص خــودش را دارد و در این فضا و دنیا
اثــری را خلــق میکنــد .من بهعنــوان یک
نویســنده ایرانی که  30ســال است در حال

نوشــتن هســتم به گمانــم توانســتهام این
دنیــای اختصاصی را بــرای خــودم و برای
مخاطبانــم ایجاد کنم کــه ایــن را میتوان
موفقیت در نیمی از راه دانست».
توگــو
آن طــور کــه حســنزاده در ایــن گف 
مطــرح کــرده ،باقــی  50درصــد ایــن راه بــه
تــاش و عملکرد آژانسهای ادبی ،ناشــران
و از همــه مهمتــر دســتگاهها و ســازمانهای
دولتــی مرتبط میشــود .او در همیــن رابطه
تصریــح کرد«:بــه بــاور مــن فعالیــت و
عملکــرد آژانسهای ادبی و ناشــران و حتی
دســتگاههای دولتــی کــه وظیفــه حمایت از
نویســنده و معرفــی آن را دارنــد در ایــن راه
مشخص میشود .شاید یکی از دالیلی که من
امســال در این جایزه اندرسن برگزیده نشدم
به همین کمکاریهــا بر میگردد .به ترجمه
نشدنها و معرفینشــدنهای یک نویسنده
که لزوماً نباید از سوی خود او صورت بپذیرد.
جــا دارد کــه یک سیســتم یا دســتگاهی دایر
شــود که بتواند آثارتألیفی خوب را شناســایی
کــرده و معرفــی کند .ایــن کار نویســنده را به
نوعی خودباوری میرســاند که بتواند با قوت
بیشتری راه خود را ادامه دهد».
نامــزد دریافــت جایــزه هانس کریســتین
اندرســن ضمــن تأکید بر اینکــه دولت در
این مســیر با تأمین هزینه مادی مورد نیاز
بــرای ترجمه آثار قابل قبــول میتواند به
دیده شدن آثارمعاصر در آن سوی مرزها
کمک کند گفت« :البته انتخاب آثار باید به
عهده بخش خصوصی یا نهادهای مردم

ریچارد کالیدرمن پیانیست و موزیسین
شناختهشــده جهــان ،در نخســتین
اظهــارات رســمی خــود از عشــق و
عالقــهاش برای اجــرای زنــده در ایران
ســخن گفت .او در پیامی که به صورت
فایــل ویدئویــی در اختیــار رســانههای
ایران قرار داده متذکر شــده که همیشه
هدفش از موسیقی ارائه صلح و عشق

معرفیدبیرهفدهمینجشنمدیرانتولیدسینما

هفدهمین جشــن انجمن صنفی مدیران تولید سینما برای
روی خط
نخســتین بــار با ســاختاری جدیــد در تیر مــاه امســال برگزار
خـــــبر
میشــود .بــر اســاس تصمیم هیــأت مدیــره انجمن صنفی
مدیران تولید سینما ،علی قائم مقامی از مدیران تولید با تجربه سینما به اتفاق
آرا بهعنوان دبیر این جشن منصوب شد.

انتقاد بردیا کیارس به هزینه ساخت سرود ملی

بردیا کیارس نوازنده و رهبر ارکستر معتقد است ،بهتر بود هزینهای که
صرف ساخت سرود تیم ملی فوتبال ایران در جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه
توسط ارکســتر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران و اجرای منتخب
این دو ارکستر در روسیه میشود ،صرف بهتر شدن وضعیت ارکسترها
میشد .او به ایسنا گفته است :اگر همه چیز درست و سرجای خودش
بود ،از این حرکتها کیف میکردیم اما االن مانند این است که با کت و
شلوار شیک ،پیراهن پاره بپوشیم .کاش به فکر پایه و اساس باشند؛ نه
اینکه افتخار کنند که ارکسترها را به اینجا و آنجا بردند.

فروش  5هزار بلیت برای بازی فوتبال ایران و مراکش

فــروش بلیت نمایش بازی ایران و مراکش در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸
در سینماها که از سهشنبه شب ( 22خردادماه) آغاز شد تا ظهر روز چهارشنبه
به  ۱۰۰میلیون تومان رسیده است.

معرفیاعضای علمیهشتمینجایزهادبیپروین

ژالــه آمــوزگار ،امیربانو کریمی(امیــری فیروزکوهــی) راضیه تجار،
مریــم جاللی و ســودابه فضائلی ،بهعنوان اعضــای هیأت علمی
هشتمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی انتخاب شدند.

واکنش اسکرین دیلی به نمایش «آخرین داستان»
در جشنواره انسی

نهادی باشــد کــه در زمینه ادبیــات دارای
تخصص هستند چراکه دولتها معموالً
کارشناسانتخصصیندارند».
حمایتی که حســنزاده از لــزوم انجام آن
ســخن گفت مشــابه کاری است که اغلب
کشــورها تحــت عنــوان «گرنــت» انجــام
میدهنــد .در این طرح دولتها ،ناشــران
خارجی را با پرداخت هزینههای مورد نیاز،
به ترجمه آثار خود تشویق میکنند.
آنطــور که تجربههای جهانــی در بخش

اظهارنظر کالیدرمن درباره اجرای کنسرت در ایران
در جهان اســت .کالیدرمن در این پیام
ایــن اجرا را برآورده شــدن آرزو و تعبیر
رؤیای بیست ســال ه عنوان کرده و گفته
اســت« :بهمــدت چهــل ســال ،مــن با
موســیقیام بــه همــه جــای دنیا ســفر
کــردهام و تنهــا هدف من ارائه شــادی،
زیبایی ،احساســات زیبا ،اخالق مداری
و بویژه صلح و عشــق اســت .این همه

مجموعه «شــهرزاد» در ســه فصلی که ارائه کــرد ،تجربه
همکاری با چند خواننده را پشــت ســر گذاشــت؛ علیرضا
یادداشت
قربانی ،محسن چاوشی ،سینا ســرلک ،امین بانی و فرناز
ملکــی ،امــا بیراه نیســت اگــر بگوییــم در این میــان فقط
محسن چاوشی بود که توانست به برند «شهرزاد» چیزی
اضافــه کند و در عین حال که آثار دیگــران هم در فواصل
مختلف این ســریال شنیده شد ،اما حاال شمایل موسیقی
صابر محمدی
روزنامهنگار شــهرزاد را اگر بخواهیم به یاد بیاوریم ،بیشــتر با چاوشــی
است که مقابل چشم ترسیم میشود.
ایــن ادعا را از چند ســرفصل میتوان پی گرفت؛ ابتدا به فصل
دوم برویــم ،به روزهایــی که حتی تهیهکننده این ســریال هم به افت کیفیت
قصه و دیگر موارد اذعان میکرد اما تیر خالص را پخش قسمت نهم فصل
دوم بــود کــه به پیکره کمجان شــهرزاد شــلیک کرد؛ جایی که ســینا ســرلک،
بهتنهایی قطعهای را خواند و شائبه نگرانیها برای کناررفتن چاوشی بهعنوان
یکی از مهمترین عوامل موفقیت سریال تقویت شد .هر چند دو قسمت دیگر
زمان الزم بود برای رفع این نگرانی تا چاوشــی برگردد این بار بدون ســرلک.
خواننده اغلب همکاری ،که همکاریهای قبلیاش با مجموعه هم نه تنها به
چشم نیامده بود بلکه انتقاداتی هزینهساز را هم برای سریال بهدنبال داشت.
بیــش از اینهــا اما ،میتــوان هم از کاری که چاوشــی برای افــزودن به حیثیت
هنــری فصل اول انجام داد و هم از تالش او برای احیای برند تضعیفشــده
شهرزاد در فصل سوم سخن گفت .هشت اثر او برای فصل اول ،پابهپای درام
تأثیرگذار سریال پیش میآمد و یکییکی گل میکرد .در دالیل این موفقیت،
بایــد مفصلتر نوشــت اما صورتبنــدی خالصه آن را اینطــور میتوان ارائه
کرد :رصد الیههای رویین و زیرین روایت و اســتفاده از مابهازاهای پنهان آنها
در ترانهها و اجراهایی متناســب با فواصل مختلــف قصه .ترانههای انتخاب
شــده در قطعات چاوشی هر یک از زاویهای متفاوت به درام شهرزاد نزدیک
شــدند و هر بار ،بیآنکه بخواهند داللتی ســخیف و البته معمول در موسیقی
مجموعههــای تلویزیونی و ســینمایی با مصادیق دراماتیــک آن برقرار کنند،
بهجای اجرای نعلبهنعل ایدههای تصویری مجموعه در قالب ترانه ،سعی
کردند روایتی موازی و در عین حال مســتقل بسازند .ماجرا برای قطعاتی که
چاوشــی برای فصل دوم و ســوم هم خواند از همین دست بود .نام خواننده
در اغلب قســمتهای هر ســه فصــل ،روی جلد قید میشــد؛ جایی که فقط
نــام کارگــردان و تهیهکننــده را همراه با چاوشــی میدیدیم و از نــام بازیگران
مجموعه هم خبری نبود .این نشان میداد که کارگزاران مارکت این مجموعه
هــم ،از وجــه ترغیبی و تهییجی خواننده محبوب برای مخاطبان «شــهرزاد»
کامالً آگاه بود هاند.
حاال قصه «شهرزاد» به آخر خط رسیده ،هر چند کارگردان این مجموعه آرزو
کرده بتواند فصل چهارمی هم بســازد؛ از همین حاال میتوان پیشبینی کرد
یکی از مهمترین پرســشهایی که با آغــاز احتمالی پیشتولید فصل چهارم
شکل خواهد گرفت چیست :آیا محسن چاوشی با شهرزاد همکاری میکند؟

چیــزی اســت کــه مــن میخواهــم بــه
شــما در کنســرتهایم در کشــورتان
ارائــه دهــم .بــزودی میبینمتــان».
طبــق گــزارش ایســنا ،این پیانیســت و
موزیســین شناختهشــده جهــان قــرار
اســت در روزهــای  ۳۱خــرداد و ،۳ ،۲ ،۱
 ۶ ،۵تیرماه و در شــش سانس در سالن
وزارت کشور روی صحنه برود.

ادبیــات نشــان داده خواننــدگان ادبیــات
داستانی معموالً عالقه بسیاری به ادبیات
بومــی ســایر کشــورها دارنــد .اتفاقــی کــه
مصــداق آن را میتــوان در مطرح شــدن
آثــار نویســندهای همچــون مارکــز ،خالق
رمــان مشــهور «صد ســال تنهایــی» دید.
حســنزاده هــم چنیــن عقیــدهای دارد و
البته از نپیوستن ایران به معاهده جهانی
«برن» یا همان «کپی رایت» بهعنوان یکی
از موانع جدی یاد میکند.

بزرگتریــن کمپانــی مســتقل انیمیشنســازی ایــران اســتودیو هورخــش اولیــن
انیمیشن بلند خود «آخرین داســتان»را در جشنواره بینالمللی انسی خارج از
بخش مسابقه رونمایی میکند .بنابر اعالم اسکرین دیلی «آخرین داستان» از
این جهت قابل توجه اســت که اولین انیمیشــن بلندی اســت که کامالً با کمک
عوامــل ایرانــی و با هنرمندان ایرانی داخل کشــور ایران به تولید رســیده اســت.
همچنین «آخرین داستان» نخستین انیمیشن بلند ایرانی است که در مهمترین
جشنواره انیمیشن دنیا ،جشنواره انسی کشور فرانسه ،رونمایی میشود.

واکنش ترامپ به توهینهای دنیرو
آن سوی
مـــــــرز

چند روز پس از آنکه رابرت دنیرو در مراســم اهدای جوایز تونی با الفاظی تند به
دونالدترامپتاخترئیسجمهوریامریکابهسخنانتوهینآمیزاوواکنشنشان
داد .ترامــپ که معموالً حملههای منتقدانش را بیپاســخ نمیگــذارد در توئیتر
دنیرو را فردی با بهرههوشی خیلی پایین توصیف کرد .طبق گزارش خبرآنالین،
رئیــس جمهوری امریــکا در توئیتر نوشــت« :رابــرت دنیرو فردی با بهرههوشــی
ن است که در صحنههای زیادی در فیلمها مشتهای زیادی به سرش
بسیار پایی 
خورده است .من سخنان او را در مراسم تونی تماشا کردم و عقیده دارم که در اثر
آن ضربههایی که خورده ،گیج شــده اســت ».الفاظ توهینآمیز دنیرو در چند روز
گذشته بازتاب گستردهای در رسانهها داشت .دنیرو پیش از این نیز بارها به ترامپ
تاخته و یک بار ابراز تمایل کرده بود که با مشت ترامپ را بزند.

