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صالحی :تک نرخی شدن
تنها راه حل معضل کاغذ است

حسین انتظامی در حساب توئیتری خبر داد

اصالح نظامنامه اکران

رئیس سازمان سینمایی از تشکیل یک شورای متخصص برای درجهبندی سنی
فیلمها از تابســتان امســال خبر داد .حســین انتظامی ،رئیس سازمان سینمایی
در توئیتی درباره درجهبندی ســنی فیلمها در سینمای ایران ،نوشت« :یک شورا
بــا تخصصهای مکمــل ،درجهبندی ســنی فیلمها را از تابســتان آغــاز میکند.
نظامنامه اکران هم اصالح میشود و چنین فیلمهایی محدودیت اکران خواهند
داشت .از منتقدان هم به خاطر نکات مهمی که مطرح کردند ممنونیم».

«فوقلیسانسهها» پاییز میآیند

رضــا جــودوی ،تهیهکننده ســریال تلویزیونی «فوق لیسانســهها» از احتمال
پخــش ایــن ســریال در اواخــر پاییز یا زمســتان خبــر داد .هوتن شــکیبا ،امیر
کاظمی ،امیرحســین رستمی ،عرفان برزین ،بهنام تشکر ،بیژن بنفشهخواه،
مهــران رجبــی ،متیــن ســتوده ،رویــا میرعلمــی ،کاظــم ســیاحی ،عزتاهلل
مهرآوران و آتنه فقیه نصیری از بازیگران مشــترک در دو فصل این ســریال
بهکارگردانی سروش صحت هستند.

افتتاح  ۳۵سالن سینما در تهران تا پایان سال

محمدرضــا فرجی ،مدیــرکل اداره ســینمای حرفهای معاونت ارزشــیابی و
نظارت سازمان ســینمایی با اعالم این نکته که  ۱۹پروژه فرهنگی ،سینمایی
و تجاری در اســتان تهران با  ۹۴ســالن نمایش فیلم در حال احداث است از
افتتاح  ۳۵سالن سینما در تهران تا پایان سال خبر داد.

با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همایون شجریان ،گواهینامه درجه یک آواز دریافت کرد

چشم امید موسیقی آوازی
ندا سیجانی
خبرنگار

همایــون شــجریان خواننده موســیقی
ایرانــی گواهینامــه درجــه یــک هنری
خــود را در رشــته آواز از ســوی شــورای
ارزشــیابی هنرمنــدان دریافــت کــرد؛
گواهینامــه ای کــه وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی به هنرمنــدان خالق و
جریان ســاز اعطا میکنــد و این درجه
هنــری در حکــم مــدرک علمــی یــک
هنرمند اســت .این گواهینامه هرچند
در  27اســفند  1397بــه امضــای وزیر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی بهعنــوان
رئیــس شــورای ارزشــیابی هنرمندان،
نویســندگان و شــاعران کشــور رســیده
اســت  ،امــا تاریخ صــدور آن به ســال
 93بازمی گردد .در شورای ارزشیابی،
نماینــده معاونــت توســعه مدیریــت
و نظــارت راهبــری رئیــس جمهــور،
نماینــده وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و نماینــده فرهنگســتان هنــر
اعضــای حقوقــی ایــن شــورا هســتند
اکنــون منابــع خبری گــزارش داده اند
که همایون شجریان  ،این گواهینامه را
دریافت کرده است.
ëëوارث خلف پدر
داریــوش پیرنیــاکان نوازنــده
پیشکســوت تــار و مــدرس ضمــن
تبریــک دریافــت ایــن نشــان بــرای
همایــون شــجریان بیــان داشــت:
همایون شجریان میراث دار فرهنگی
بسیار غنی است و با پشتوانه عظیمی
در این راه قدم برداشــته است؛ حامی
و اســتاد بســیار بزرگــوار و ارزشــمندی
چون محمدرضــا شــجریان .همایون
جــوان با اســتعداد ومحبــوب مردم و
هنرمنــدان بویــژه خــود من اســت اما
بهتر این اســت همایــون عزیز میراث
پــدر را حفــظ کنــد و موســیقیهایی
اجــرا و عرضــه کنــد کــه از راه پــدر که

تی نیوز

بــه گــزارش ،ایرنا از خانه ملت« ،ســیدعباس صالحی» در
روی خـط جلســه کمیســیون فرهنگــی مجلس کــه معاونــان وی نیز
خـــــــبر
حضور داشــتند ،اظهار داشت :نیاز ســاالنه کشور در بخش
کاغذ  400هزار تن اســت که کاغذ مطبوعات و نشــر دارای سهم  80تا  100هزار
تنی هستند .وی افزود :تالطمهای ارزی در سال گذشته و فاصله قابل توجهی
که بین ارز کاالهای اساسی و بازار آزاد وجود داشت ،به التهاب بازار کاغذ دامن
زد .وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی به گزارشــی از توزیع کاغذ در  14ماه گذشــته
اشاره کرد و یادآور شد :میزان کاغذ روزنامهای ترخیص شده در پنج ماه منتهی
به شــهریور ســال  97حدود دو برابر هشــت ماه پس از آن بود و این امر نشــان
میدهد کارگروه جدید حل بحران کاغذ نقش قابل توجهی در کنترل بازار ایفا
کرد .صالحی با یادآوری اینکه  20هزار تن حواله کاغذ از ســوی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی و  130هزار تن خارج از این وزارتخانه داده شــده است ،ادامه
داد :دو مسأله در حوزه کاغذ وجود دارد؛ نخست آنکه عدهای ارز گرفتند و کاغذ
نیاوردند و دوم آنکه عدهای کاغذ وارد کردند ولی مشــخص نیســت آن را کجا
بردند .وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با یادآوری همکاری تنگاتنگ کمیته حل
بحران کاغذ با سازمان تعزیرات ،راهحل از بین بردن التهاب بازار کاغذ را تک
نرخی شــدن آن دانســت .صالحی توضیح داد :اگر سیســتم تک نرخی و آزاد
فقط برای کاغذ اعمال شود ،حتماً قیمت مطبوعات و نشر برای مصرفکننده
و تولیدکننــده غیرقابل تحمل خواهد بود ولی اگر تمام محصوالت تک نرخی
شــود ،شــاید بتوان این التهاب را مدیریت کرد .وی در این جلســه همچنین بر
تسریع در آزاد شدن کاغذ وارداتی از گمرکات تأکید کرد.
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داریوش پیرنیاکان

علی جهاندار

محمدرضا درویشی

بر مدار دودمان

فردین خلعتبری آهنگســاز خوب کشورمان که در آلبوم
«امشب کنار غزلهای من بخواب» با همایون شجریان
بــــرش
همکاری داشته در این باره به «ایران» گفت :پیش از آن
که نشــانی ترا نشان دهد ،نشــانی صدایی خوش را به گوشها دادی .دوباره
و از پس روزگاران پر خاطره .اشک و لبخند ،غم و شادی مکرر و نگاههای به
دور دســت ،ماورای اکنون ،ماجرایی داشــت پیدا و پنهان در دمی ماندگار در
آوازی ،که همیشه بیم انقطاع آن در ذهن فرزانه روزگار چرخید و میچرخد
و این بار امید تسلســل رو به اوج ،خشــنودش میکند .چه بر مدار دودمان و چه در قالب تدوین اســتاد و شــاگرد،
آنچه میماند راه گذاریســت به بعد .بعدی که در آن پیداییم و هراس تکدر خاطرمان نیســت .هنگام این همه،
همراهــی رســمی ،قدمی اســت بــه پیش ،چون میدانم برای تو ایســتگاهی نیســت که عشــاقت را نگــران کند یا
بفریبــدت ،که پیشــتر از این ســلوک َ
ســلفت را دیدهایم .همایون عزیــز ،تاریخمان تصدیق میکنــد ،هر قدمی به
پیش با مقاومت روبهرو شده است .وقوف به این حقیقت ،عزمت را راسختر کند و هوشیارترت سازد.
اســتاد او نیز بوده دور نشــود.البته این
بــدان معنا نیســت که همایــون مانند
پــدرش بخوانــد و مقلــد محــض پدر

باشد چرا که استاد شجریان هم مانند
هیــچ یــک از اســتادانش نخوانــده اما
چارچوبهای اصیل موســیقی ایرانی

را حفــظ کــرده و در عیــن حــال در هر
آواز ایشــان نــوآوری و خالقیــت وجود
دارد و از همایــون عزیــز نیــز انتظــار

داریم چارچوبهای اصیل موســیقی
ایرانی را در عین نوآوری حفظ کند.
او در ادامه افزود :موســیقی آوازی
ما در حال نابودی اســت .متأسفانه از
آن روزگار که در رادیو اســتادان بزرگ
آواز چــون بنــان ،قوامــی ،شــهیدی،
خوانســاری ،گلپایگانــی ،ایــرج و
شجریان حضور داشتند و آواز هرکدام
رنــگ و بــوی متفاوتی داشــت بســیار
گذشــته است و جای تأســف است که
موســیقی آوازی مــا امــروز درمحــاق
رفتــه و آن گونــه کــه در گذشــته بــود
دیگر نیســت .البته در موسیقیســازی
هــم ایــن اتفاقات به چشــم میخورد
و بــا وجود عــده کثیر جوانان مســتعد
امــا متأســفانه کاری اصولــی انجــام
نمیگیــرد و ایــن لطمــه بزرگــی بــه
موسیقی ایرانی است .من به همایون
عزیــز تبریــک میگویــم و قطعــاً
اســتحقاق آن را دارد اما انتظار داریم
همانطور که اشــاره شــد اصالتهای
موسیقی ایرانی را حفظ کند.
ëëانتظار باالی جامعه هنری
علــی جهانــدار خواننــده و مدرس
پیشکســوت آواز نیــز در این باره گفت:
همایون شجریان عزیزحافظ موسیقی
آوازی پــدرش اســت و مســئولیت
بســیاری بــه عهــده اوســت یعنی هم
مســئول حفظ نام شــجریان اســت که
محبوبیتی بســیار در دل مــردم دارد و
هم موسیقی آوازی که او در این مسیر
قدم برداشته است بنابراین مسئولیت
سنگینی برعهده دارد و جامعه هنری
انتظار بسیاری از او دارد و باید مراقب
باشــد راهش را درســت انتخاب کند و
تحت تأثیر عام قرار نگیرد.
او در ادامه افزود :جوانان باید طبق
روال پیشینیان و با احتیاط قدم بردارند
و بایــد در راســتای ارزشهــای معنوی
موســیقی اصیــل کشــورمان حرکــت
کننــد چرا که یــک بیاحتیاطی ممکن

اســت جبرانناپذیر باشد و اعتبار خود
را به هــر چیزی نفروشــند؛ اعتباری که
از دست میرود برگشــتی ندارد.مردم
کشور ما بســیار آگاه و هوشیار هستند و
خوب و بد را تشخیص میدهند و هیچ
گاه اشــتباه نمی کننــد و هنرمندانی که
در این راه مســیر درســت و ســامت را
طی کردهاند بهتریــن راهنما برای این
جوانان هستند بنابراین عزیزانی چون
همایون یا جوانان دیگر که در این راستا
حرکــت میکننــد بایــد بیشــتراحتیاط
کننــد و تحت تأثیــر تعریــف و تمجید
روز قرار نگیرند و از بزرگان و پیشــینیان
تبعیت داشته باشند.
ëëحساسیّت مسیر پیش رو
محمــد رضــا درویشــی آهنگســاز و
پژوهشــگر پیشکسوت موســیقی ایران
نیــز بیــان داشــت :همایون شــجریان
خواننــده بســیار خــوب و توانمنــدی
اســت و مــن بهعنــوان یــک دوســت
و موســیقیدان بــرای ایشــان آرزوی
موفقیــت دارم .او در ادامــه گفت :هر
هنرمنــدی چــه آهنگســاز یــا نوازنــده
و خواننــده هــر ژانــری را کــه انتخــاب
میکنــد بــه ســلیقه خــودش بــوده و
ایــن در خصوص همایــون هم صدق
میکنــد .من مبصــر یا داور موســیقی
ایران نیســتم .آقای همایون شجریان
بــه لحــاظ توانایــی در خوانندگــی
خواننــده بســیار برجســتهای اســت و
مســیری را کــه انتخــاب کــرده قطعــاً
صالح و عالیق خودش دانسته است.
درویشــی در خصــوص شــرایط
امروز موســیقی آوازی گفت :موسیقی
آوازی ما بیمحتوا شــده است و علت
آن دوری از تفکر اســت چرا که ســطح
تفکــر در جامعــه ایــران یــک رونــد رو
بــه سراشــیبی دارد؛ جامعــه هنــری
مســتثنی از کل جامعه ایران نیســت و
متأسفانه این سطحی اندیشی و سبک
انگاری روز به روز غالب میشود.

در دومین روز «کن  »2019شکل میگیرد

از جارموش تا زندگی پنهانی ترنس مالیک

IMDB
صحنهای از «یک زندگی پنهانی» ،ساخته جدید ترنس مالیک

گزارش

وصال روحانی
خبرنگار

جشــنواره بینالمللی فیلم «کن  »2019که از دیشب با نمایش فیلم جدید جیم
جارموش به نام«مردهها نمیمیرند» بهعنوان اثر افتتاحیه جشــنواره آغاز شــد،
امــروز با پخش ســه فیلــم از بخش مســابقه و ده ها فیلم در قســمتهای جنبی
بهکار خود ادامه میدهد.
یکــی از جاذبههــای اصلــی بخــش مســابقه کــه  21فیلــم شــامل کار غریــب
وکمــدی تلــخ جارمــوش در آن بــرای تصاحــب جایزه نخســت جشــنواره (نخل
طالیــی) رقابــت میکننــد ،حضور فیلــم تازه ترنس مالیک اســت .ایــن فیلم که
مســن اما
«یک زندگی پنهانی» نامگذاری شــده ،مثل اکثر کارهای این ســینماگر ّ
پویــا و جســتوجوگر امریکایی نقبی بــه زندگیهای فاقد قاعــده در غرب و تأثیر
آن بــر زندگی انســانها و بویژه جوانان اســت .آلمان نیز از ســرمایهگذاران «یک
زندگی پنهانی» اســت و نیویورک تایمز در توصیــف این فیلم آن را کاری نامیده
اســت که پرده از برخی ناهنجاریهای رایــج در جامعه امریکایی برمیدارد ولی
ســعی نمیکند کسی را محکوم اصلی جلوه بدهد .مالیک که بهشدت عزلتگرا
اســت و طی  50سال فیلمسازی حتی یک مصاحبه هم انجام نداده و به محیط
جشــنوارهها نمیآیــد ،طبق اخبــار روزنامههای فیگارو و لوماتــن چاپ پاریس به
کن ،شــهری گرم در جنوب فرانســه و محل برپایی جشــنواره ســفر کرده اما هنوز
هیچکس او را در محیط هفتادودومین دوره جشــنواره کن که همچنان جشــنواره
نخست سینمای دنیا است ،مشاهده نکرده است.
ëëاز بهشت تا پارازیت
کــن که در ســال  2011نخل طالی خــود را به «درخت زندگی» فیلم فلســفی و
معناگرای مالیک اهدا کرد ،امروز فیلمهای «این باید بهشت باشد» و «پارازیت»
را هــم از بخــش مســابقه بــه نمایــش میگــذارد و هــر دوی آنــان و همچنین کار
مالیــک فردا (پنجشــنبه) نیــز دو نوبت دیگــر اکران میشــوند تا ناظــران و هیأت
ژوری کــه ریاســت آن بــا الهخاندرو گونزالــز ایناریتوی مکزیکی اســت ،درباره آنها
به جمعبندی الزم برســند و مشــخص شود در روز شــنبه  4خرداد که آرای نهایی
استخراج و اسامی فاتحان اعالم میشود ،چه میزان شانس برای تصاحب جوایز
ارشــد جشــنواره دارند« .این باید بهشــت باشد» کاری است از ســینمای فرانسه و
کانــادا و کارگردانیاش با الیا ســلیمان بوده و فیلمی ملــودرام و اجتماعی با تمی
متمرکز بر مهاجران و زندگیهای چند فرهنگی و چند ملیتی رایج در غرب است.
«پارازیت» در نقطه مقابل کاری از ســینمای رو به اوجگیری کرهجنوبی اســت که
بونــگ جــون هو را پشــت میــز کارگردانیاش داشــته و عوارض امروز جهــان را در
زمینه ارتباطات و آدمهایی که به ســختی با یکدیگر زمینههای گفتوگو را بر قرار
میکنند ،به تصویر میکشــد .سینمای کره طی ســالهای اخیر حضوری خوش را
در جشنوارههای ونیز و برلین که صاحب رتبه دوم مشترک در میان جشنوارههای
جهان هستند (و فقط زیر سایه کن قرار دارند) تجربه کرده و «پارازیت» جدیدترین
تیر سینمای این کشور به سوی مطرحترین جایزه سینمای دنیا به حساب میآید.
با احتســاب اســتقبال قابل توجهی که دیشــب از فیلم افتتاحیه جشــنواره ،یعنی
«مردههــا نمیمیرند» صورت گرفــت ،از این پس هر واکنش مثبت هیأت داوران
به آثار در نوبت پخش مورد توجه دقیق رسانهها قرار خواهد گرفت.

