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پرده برداری از یک تصمیم بزرگ سینمایی

روی خـط
خـــــــبر

خانه سینما اعالم کرد امسال مراسمی با عنوان جشن بزرگ ساالنه برگزار نخواهد کرد
نرگس عاشوری
خبرنگار

کشف نامههای منتشرنشده
شاعر برنده نوبل

«جــان کلــی» ،محققــی که چندیــن دهه ازعمــرش را صرف جســتوجوی
هــزاران نامــه از «ویلیــام باتلــر ییتــس» کــرده در حالی که مشــغول مراحل
پایانــی نــگارش جدیدتریــن کتابــش دربــاره این شــاعر و نمایشــنامهنویس
نامدار ایرلندی بود ،موفق به کشــف مجموعهای از نامههای «باتلر بیتس»
در کتابخانــه دانشــگاه پرینســتون امریکا شــد .این مجموعــه نامهها در دهه
 ۱۹۷۰میالدی از کتابخانه دانشــگاه به ســرقت رفته بود و ســالها هیچ اثری
از آن نبــود تــا اینکه بتازگی فردی ناشــناس آن را به کتابخانــه بازمیگرداند.
ایــن نامهها ســالهای  ۱۹۰۸تــا  ۱۹۱۰از زندگی «ییتس» را پوشــش میدهد؛
دورهای که دربردارنده تردید و بالتکلیفیهایش در زندگی بوده است.
عکس :ایلنا

نماینــدگان رســانههای خبــری آمــده بودنــد تــا
ابهاماتشــان را درباره کم و کیف بیستمین جشن
بزرگ ســینمای ایران جویا شــوند و گالیهشــان را
نســبت بــه دوره پرانتقــاد گذشــته مطــرح کنند و
خواستار برگزاری جشنی در خور فضای فرهنگی
و درشــأن اهالی ســینما شــوند در حالی که هیأت
مدیــره و رئیــس این دوره جشــن خانه ســینما به
نشست رســانهای آمده بودند تا بگویند امسال از
جشــن بزرگ و ویژه خبری نیست و قرار است در
هزینهها صرفهجویی شــود .منوچهر شاهسواری
مدیرعامــل خانه ســینما صبــح روز سهشــنبه 19
تیرماه در نشســتی که در خانه ســینما برگزار شــد
اعالم کرد که امسال خانه سینما برخالف رسم هر
ساله جشــنی بزرگ برگزار نخواهد کرد« :قرار بود
یک روز خوش داشته باشیم ولی این یک تصمیم
جمعی اســت .تصمیم گرفتیم جشــن سینما را
بــا داوری خوب به قــوت اجرا کنیم اما از مراســم
گ و هزینــه اضافی خودداری میکنیم» علی
بزر 
نصیریان با برگزاری جشنهای فرهنگی و هنری
موافــق اســت و آن را باعــث ایجــاد احتــرام بیــن
هنرمندان میداند و برای تشــویق اســتعدادهای
جــوان ضــروری میخوانــد« :ما بایــد بــرای کار و
همــکاران خود احترام و حرمت قایل باشــیم و از
موفقیتهــای آنها لذت ببریم .چنــدی پیش به
اصغر فرهادی گفتم جایــزهای که گرفتهای انگار
من هم ســهیمم» بــا این وجــود او نیز گفت :من
اینجا فقط به عنوان یک نماد هســتم و امیدوارم
ایــن برنامــه در چارچــوب محــدود تــر و بــا آبرو،
اُنــس و الفــت برگزار شــود .تورج منصــوری دبیر
هیأت مدیــره آکادمی نیز در توضیحات تکمیلی
میگویــد قرار اســت ماحصــل ایــن صرفهجویی
برای مســائل بیمهای و دیگــر اقدامات مربوط به
مســائل زیرساختی هزینه شود .لغو جشن بزرگ
خانــه ســینما و هزینههــای آن ،حواشــی چند روز
اخیر و شــائبههای مطرح شده در برخی رسانهها
را در جســتوجوی دالیــل این تصمیــم به ذهن
حاضــران متبادر میکند« .تصمیم امســال ما به
هیچ عنوان به شــایعهای که پخش شــد ،مبنی بر

اینکه ســازمان بازرســی ورود کرده ،ارتبــاط ندارد
چون ما ساالنه حسابرســی در خانه سینما داریم
و هیچ ایرادی درباره حسابرسیهای خانه سینما
تاکنون وجود نداشته است ».و این عبارات پاسخ
منوچهــر شاهســواری به ایــن ابهامات اســت .در
ادامه مازیار میری که مدیریت اجرایی این جشن
را به عهده دارد هزینه جشــن سال گذشته را 824
ن تومان عنوان میکند تا شاید نقطه پایانی
میلیو 
باشد بر حاشیههای مربوطه.
ëëبرهوت برنامه فرهنگی برای همدلی با مردم
با کوچکســازی مراسم ویژه بیستمین جشن
بــزرگ ســینمای ایــران کــه برخــی آن را معــادل
حذف این مراســم تعبیر کردهاند درست یک روز
پس از اعالم لغو کنســرت نمایش «سی» به نظر
میرســد دومینوی لغــو رویدادهــای فرهنگی به
منظور همراهی با شرایط معیشتی مردم در حال
شکلگیری است .زنجیرهای که با حلقه انصراف
ســیروان خســروی از برگزاری کنســرت آغاز شد و
حاال با در حالت انتظار قرار گرفتن پروژه «سی» و
حذف جشن بزرگ خانه سینما بر حلقههای آن
افزوده میشود .اقدام به حذف چنین برنامههایی
اگر چه تحت عنوان همدلی و همراهی با شرایط
معیشــتی جامعــه صــورت میگیرد امــا در بطن
خود ابهامات و پرسشهایی را هم به همراه دارد.
برخی بر این باورند که با وجود کمبود برنامههای
فرهنگی در کشــور ،این همراهی میتوانســت در
قالــب کاســتن از هزینه بلیتها یا اجــرای رایگان
برنامــه در مناطــق محــروم و حتــی تخصیــص
بخشــی از سود آن به نیازمندان و ...صورت بگیرد
تا هم از فضای نشــاط و امید در جامعه کم نشود
و هــم فضای هنری در حالــت رخوت و تعطیلی
قــرار نگیــرد .بــا وجود ایــن به نظر میرســد قصه
حذف جشن بزرگ ســینمای ایران و برگزاری آن
در چارچــوب محدود روایت متفاوتتــری دارد و
اگر چه از آن دست تصمیماتی است که موافقان
بســیار دارد امــا بــا چالــش زیر ســؤال رفتن نفس
برگزاری این مراســم در سالهای گذشته و انتقاد
به فعالیت صنفی خانه ســینما هم همراه است.
آنچــه میخوانید واکنــش برخی از اهالی ســینما
به اعــام تصمیم هیــأت مدیره خانه ســینما در
گفتوگو با «ایران» است.

زندگی میان مردم

تصمیــم عاقالنه و درســت حذف مراســم
جشــن خانــه ســینما نشــأت گرفتــه از
احمد طالبینژاد نــگاه صادقانــه علــی نصیریــان اســت کــه
منتقدسینما میتوانســت بــه اعتبــار حکمــی کــه گرفته
بر برگزاری جشــن پافشــاری کند اما او در ایــن مملکت زندگی
میکنــد و از وضعیــت معیشــتی مــردم آگاه است.شــأن نزول
جشــن و اهداف آن هرچه که باشــد مهم نیست ،شرایط امروز
جامعه حکم میکند به هر قیمتی که شــده از این ولخرجیها
جلوگیری کنیم .وقتی در جشــنواره فجر فیلمها دیده میشود،
داورها و منتقدان رأی میدهند و آثار منتخب معرفی میشوند
برگزاری دیگر جشــنها و جایزه دادنهای دوباره چه ضرورتی
دارد .اینجــا هالیــوود نیســت کــه گلدن گلوب داشــته باشــیم و
هم اســکار و هم جشــنواره موردی مثل ساندنس و شیکاگو و...
اینجا ایران اســت با مقتضیات جغرافیایی و فرهنگی خودش.
در دور ه شــکننده شــرایط اقتصادی امروز برگزاری جشن خانه
ســینما دهــن کجی به مــردم اســت و نتیجهای جز هــدر دادن
ســرمایه ندارد .به امید آنکه هزینه این جشنها صرف مسائل
زیر ســاختی و رفاهی قشــر آســیبپذیر شــود تا نفع فرهنگی و
اقتصادی داشــته باشد .حتی امسال میشود از جشنواره فجر و
جشنواره کودک هم چشمپوشی کرد.

کمای صنفی

بهطور کلی منافع فعالیت صنفی در سینما
را متوجه اکثریت اعضای صنوف نمیبینم.
علیرضا داودنژاد در شــرایطی که اصلیترین مشــکل ســینما
نویسنده ناامنــی بــازار و ناامنی شــغلی اســت و هیچ
و کارگردان
تصمیــم جدی بــرای رفــع آن وجــود ندارد
بــرای من ســینماگر چــه اهمیتی دارد که برای یک شــب اهالی
ســینما را بــه روی ســن دعوت کننــد و به آنهــا جایــزه بدهند یا
ندهنــد .در شــرایطی کــه اصلیترین مســائل ســینما مســکوت
مانــده اســت چــه اهمیتــی دارد که یک شــب جشــن بگیرند یا
نگیرنــد .مــن میگویم مشــکل بیــکاری را باید حل کرد و شــما
میگوییــد هزینه جشــن را خرج بیکارها بکنیــم؟! من میگویم
صنــف بایــد زمینــه فعالیت حرفــه را فراهم کند تا کســی بیکار
نشــود و پاســخ میشنویم که حاال یک جشــن صنفی را تعطیل
میکنیم تا هزینهاش صدقه بیکاری شود.
در شــرایطی که با ســاماندهی بــازار  VODو ویدئو ظرفیت
تولیــد ســینمای ایران میتواند هــزار فیلم باشــد آن را با ناامن
کــردن بــازار به  70فیلم محــدود کردهاند و آن وقــت برای رفع
بیــکاری میخواهنــد جشــن نگیرنــد .بــه اعتقــاد من ایــن گونه
فعالیــت صنفــی عبث اســت و همه چیــز در ادامــه یک کمای
صنفی پیش می رود.

همسرا
برپایی اجالس جهانی شاعران ُ

چهارمین اجالس جهانی شاعران ُ
همسرا ،سوم مردادماه همزمان
بــا والدت باســعادت امام رضــا(ع) با حضــور  ۴۵۰تن از شــاعران
سراسر کشور و چند شاعر فارسی زبان از افغانستان و تاجیکستان و
یک شاعر عرب زبان در فرهنگسرای اندیشه برگزار میشود.

«روز موعود» در جشنواره فیلمهای ژانر وحشت

فیلم کوتاه «روز موعود» بهکارگردانی میدیا کیاست در بخش مسابقه بیست و
چهارمین دوره جشنواره فیلم برینواش در اوکلند امریکا به نمایش درخواهد
آمد.این فیلم که به زبان انگلیســی اســت ،با روایتی ســوررئال داستان فرشته
مرگی را به تصویر میکشــد که به ســراغ یکی از قربانیانش میرود ولی این بار
روال کار بهصورتی که انتظار دارد پیش نمیرود.

رونمایی «یادگار سرو» کیوان ساکت

نماهنگ «یادگار سرو» به آهنگسازی کیوان ساکت و خوانندگی وحید
تــاج ســاعت  ۱۸امروز(چهارشــنبه  ۲۰تیر مــاه) با حضور تعــدادی از
هنرمندان و عالقه مندان موســیقی در تاالر ایوان شــمس تهران و با
هدف حمایت از بیماران مبتال ب ه ام اس رونمایی میشود.

الیحه کپی رایت در راه مجلس

ســیدهادی حسینی معاون حقوقی ،امورمجلس و استانهای وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،از بازنگری الیحه مربوط به قانون کپی رایت خبر داد و گفت:
بــا اصالح کامل موارد درخواســتی این الیحه حداقل تا یــک ماه آینده تقدیم
مجلس میشود .به گفته حسینی ،قانون کپی رایت از الیحههای مهم دولت
در حوزه فرهنگی کشــور بوده که  4ســال قبل تقدیم مجلس شــورای اسالمی
شده و متأسفانه بدون در پی داشتن نتیجه خاصی متوقف شده بود.

