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بيژن كامكار :كودكان موسيقي مخصوص به خودشان را الزم دارند
بيژن كامكار معتقد است زماني كه از طرف مسووالن ،تدريس موسيقي به كودكان ممنوع شد ،هنرمنداني مانند سودابه سالم و ناصر نظر به اشكال مختلف تدريس موسيقي به كودكان را ادامه دادند و در اين مسير سخت،
زحمت كشيدند .امروزه بخش تربيت موسيقي به كودك تا حدي تقويتشده اما بخش توليد موسيقي براي كودك همچنان كمجان است؛ كودكان موسيقي مخصوص به خودشان را الزم دارند كه متاسفانه به داليل
مختلف اين امكان فراهم نيست .نقش و جايگاه موسيقي كودكان در ارتقاي سطح فرهنگي جامعه بهشدت مهم است اما متاسفانه به دليل توليد نشدن موسيقي مخصوص كودك ،هنوز جايگاه خود را پيدا نكرده است.

سرخط خبرها
نخس�تين حض�ور جهاني فيل�م كوت�اه «پايان» به
كارگرداني س�عيد نقويان در جشنواره تيراناي آلباني
رقم ميخورد.
محمد حمزهزاده ،رييس س�ازمان س�ينمايي حوزه
هنري در نشست سراسري مديران امور سينمايي اين
نهاد ،از عالقهمندي حوزه هنري به اكران فيلم خارجي
سخن گفت.
شبكه بيبيسي «هاروي واينستاين» ،تهيهكننده
س�ريال جديد «بينوايان» را به دليل اتهامات اخالقي
كنار گذاشت.
عالءالدي�ن قاس�مي و بابك وال�ي بازيگران نمايش
«راهمرد» به طراحي ،نويس�ندگي و كارگرداني حامد
هوشياري را تكميل كردند.
غرفه ايران در نمايش�گاه كتاب فرانكفورت ديروز
با حضور مديرعامل موسسه نمايشگاههاي فرهنگي و
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران افتتاح شد.

خبر كوتاه

صالحي :اولويت با حوزه
تجسمي است

سيدعباس صالحي ،وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در پاسخ به
اين سوال كه در دور ه جديد وزارت ارشاد ،چه برنامهاي براي
بهروز رساني سيستم حريق و تهوي ه گنجين ه موز ه هنرهاي
معاصر تهران در نظر گرفته ش��ده و آيا بودج ه خاصي به آن
تخصيصدادهشدهياخير،گفت:حفاظتوصيانتازگنجينه
موزه هنرهاي معاص��ر تهران و اينكه ش��رايط مطلوبتري
نسبت به گذشته پيدا كند ،مورد توجه اين دوره خواهد بود.
اين گنجينه ،يكي از مراك ِز مهم ما ،براي آثار نفيس هنري در
كش��ور است و ما تالش ميكنيم انش��اءاهلل شرايطي كه در
موزه وجود دارد ،ش��رايط بهتري از نظر حفاظت و صيانت از
آثار آن باشد .وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره خري ِد چند
اثر ازسوي معاونت هنري وزارت ارشاد از حراجي تهران ،گفت:
در اين دوره ،حتما اولويتگذاري در تخصيص بودجه وزارت
ارشاد در ارتباط با ِ
بحث كل حوزههاي وزارت ارشاد ،ازجمله
حوزه هنرهاي تجسمي و موزه ،اتفاق خواهد افتاد تا خريد اثر.
نتر و شفافتري
همچنين در دور ه جديد ،ما يك نظام روش 
را در اولويتبندي هزينهها خواهيم داشت ،و طبعا هر كاري
از سوي ما استد اللهاي خودش را خواهد داشت تا مشخص
ش��ود چرا بودجهاي در جايي از ارشاد و چگونه مصرف شده
است؛ نه در جايي ديگر .ايلنا

دهقان و قاسمخاني ،داوران
استندآپ كمدي پرشيانا

مهراب قاسمخاني و ش��قايق دهقان به عنوان داوران بخش
اس��تندآپ كمدي جش��نواره هن��ري پارس��يزبانان اروپا
انتخاب شدند .ش��ركتكنندگان اين بخش حداكثر  5اثر از
كارهايشان را در بازه زماني  2دقيقهاي از طريق تلفن همراه
ضبط و به جش��نواره ارس��ال ميكنند .در بخش استندآپ
كمدي پ��س از داوري  20نفر منتخب براي حضور در بخش
آموزش و اجرا در شهر پاريس دعوت ميشوند .ثبت نام حضور
در اين رويداد هنري از  14مهر آغاز و تا  29مهرماه ادامه دارد.
نخستينجشنوارههنري پارسيزبانان اروپاژانويه سال۲۰۱۸
ميالدي در پاريس برگزار ميشود و انجمن فرهنگي پرشيانا
كه يك انجمن متشكل از فارسي زبانهاي ايراني ،تاجيك و
افغان است و در زمينه فرهنگ و هنر فارسي زبانها فعاليت
ميكند مجري برگزاري اين رويداد هنري است.

آخرين اثر «داوينچي» در
انتظار حراج  ۱۰۰ميليون دالري
آخري��ن اثر ب��ه جامانده از لئون��اردو داوينچي در دس��ت
مجموعهداران ش��خصي و يكي از  ۲۰اثر به جا مانده از اين
نقاش نام��دار ايتاليايي به زودي در حراجي كريس��تيز به
فروش خواهد رفت .بر اس��اس پيشبينيها ،اين نقاش��ي
مع��روف از چهره حضرت مس��يح(ع) كه به س��ال ۱۵۰۰
ميالدي بازميگ��ردد ،در حراجي  15نوامب ِر كريس��تيز با
قيمت  ۱۰۰ميلي��ون دالر به فروش خواه��د رفت تا يكي
از ارزش��مندترين آثار هنري نام گي��رد كه تاكنون در يك
حراجي به فروش رفته است« .آلن وينترميوت» ،متخصص
ارشد حراجي كريستيز در حوزه نقاشان استاد بزرگ معتقد
است ،اين نقاش��ي يكي از بزرگترين كشفيات آثار هنري
اس��ت كه گاهي از آن به عنوان نسخه مذكر «مونا ليزا» ياد
ميش��ود و سالها بود كه گمان ميش��د گم شده يا از بين
رفته است .در اين نقاشي حضرت مسيح (ع) با لباسي آبي با
نوارهاي قرمز و در حالي كه گوي بلوريني در دست دارد به
تصوير كشيده شده است.

ويژه

شهردار اصفهان :نهادهاي
محلي در اعتمادسازي مردم
نقشآفريني ميكنند

حجتاالس�لام حبيبرضا ارزاني ،مديركل فرهنگ و ارشاد
اسالمي اصفهان و قدرتاهلل نوروزي ،شهردار اين شهر با هم  
ديدار كردند .به گزارش اداره ارتباطات رس��انهاي شهرداري
اصفهان ،ن��وروزي در اي��ن ديدار بر نق��ش نهادهاي محلي
در اعتمادس��ازي بين دول��ت و مردم تاكيد ك��رد و توضيح
داد« :نهادهاي محلي در اعتمادس��ازي بي��ن دولت و مردم
نقشآفريني ميكنند به طوري كه اين مهم ميتواند عالوه بر
رفع بسياري از مسائل دولت باعث تحول در روابط بينالملل
شود ».وي با اشاره به اينكه تكريم اديان توحيدي در راستاي
وفاق ملي نقش مهمي را بر عهده دارد توضيح داد« :با توجه به
اينكهاصفهانمركزهمزيستي اديان توحيدياستبايدازاين
ظرفيت براي مبحث مهم گفتوگوي اديان و پيروان مذاهب
مختلف اس��تفاده كرد .مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمي
اصفهان هم در اين ديدار توجه به بخش خصوصي و مشاركت
مردم و فعاالن عرصه فرهنگي را مه��م خواند و گفت« :الزم
استدرزمينهموسيقياقداماتيبامدلخاصيصورتگيرد».
ارزاني از راهاندازي حراج بزرگ اصفهان خبر داد و توضيح داد:
«س��عي داريم در نيمه دوم س��ال جاري طرح «حراج بزرگ
اصفهان» را برگزار كنيم و سامانهاي در حال راهاندازي است.
با استفاده از ظرفيت 15خواهرخوانده شهر اصفهان ميتوانيم
در طرح حراج بزرگ اصفهان با صدور كاالهاي باارزش هنري
شاهد رونق اقتصاد هنر باشيم ».وي با اشاره به برپايي كاروان
«اديان توحيدي ،وفاق ملي» در اصفهان افزود« :اين برنامه
در سال گذشته با هدف تاكيد بر وفاق و همدلي هر چه بيشتر
ميان پيروان اديان مختلف ،برگزار شد».

سوژه روز

علي مطلبزاده

شكايت اردالن سرفراز از رضا صادقي
سيناسرلك و علي لهراسبي

كپيرايت؛ اينبار در موسيقي

روز گذش��ته خب��ري در برخي س��ايتها از
جمله نوا منتش��ر ش��د كه در آن به شكايت
اردالن سرفراز ،ترانهس��را ،از علي لهراسبي ،سينا سرلك و
رضا صادقي و صدور راي در مورد اين س��ه خواننده به اتهام
مشاركت در سرقت ادبي اشاره شده بود .در اين حكم كه از
سويشعبه ۱۰۶۰دادگاهكيفريدومجتمعقضاييكاركنان
دولت تهران صادر شده ،اين سه خواننده گناهكار شناخته
ش��دند كه در نهايت راي صادره براي آنها دو س��ال حبس
تعزيري اعالم شد .در متن اين خبر درباره ترانههاي استفاده
شده از اردالن سرفراز هم صحبت شده بود .علي لهراسبي و
رضا صادقي پيش از اين ترانه «سوغاتي» از اردالن سرفراز را
خوانده و منتشر كرده بودند و سينا سرلك هم قطعه «برخيز»
را به عنوان يكي از قطعات سريال پربيننده شهرزاد خوانده
بود .اين قطعهاي بود كه قب�لا با صداي ابراهيم حامدي و با
نام «محتاج» با ترانهاي از اردالن سرفراز منتشر شده بود .با
پيگيريهاي صالح دادگر ،وكيل اردالن سرفراز اين پرونده
در دادگاه فرهنگ و رسانه بررسي و كيفرخواست آن صادر
ش��د تا در نهايت با ارجاع اين پرونده به شعبه  ۱۰۶۰دادگاه
كاركنان دولت راي نهايي در مورد آن به نفع اردالن سرفراز
صادر ش��ود .رضا صادق��ي و مدير برنامههايش نخس��تين
كساني بودند كه روز گذش��ته به اين موضوع واكنش نشان
دادند .علي جعفري ،مدي��ر برنامههاي رضا صادقي ترجيح
داد در صحبتهايش به قطعهاي اشاره كند كه موضوع اين
شكايت بوده است .او در گفتوگويي با خبرآنالين در مورد
قطعهاي كه با نام سوغاتي در شبكههاي مجازي منتشر شده
توضيح داد« :تقريبا دو سال پيش بود كه رضا صادقي قطعه
«س��وغاتي» از ترانههاي سروده شده توسط اردالن سرفراز
را بازخواني كرد و نس��خهاي از آن را كه با دوربين موبايلش
ضبط ك��رده بود در كانال تلگرامش قرار داد؛ نس��خهاي كه
كيفيت ضبطش پايين بود و صرفا در دسترس هواداراني كه
عضو كانال تلگرامياش هستند قرار گرفت ».به گفته او بعد
از انتشار اين قطعه اردالن سرفراز از رضا صادقي شكايت كرده
اما به علت تغيير آدرس ،هيچ كدام از احضاريههاي دادگاه به
دس��ت اين خواننده نرسيده است .جعفري با اشاره به اينكه
صبح ديروز در جريان اي��ن خبر قرار گرفت ه از پيگيريهاي
وكيل رضا صادقي در مورد اين حكم هم صحبت كرده است،
حكمي كه به گفته او قابل تجديدنظر است .اين توضيحاتي
بود كه رضا صادقي هم در گفتوگويش با ايلنا هم به آن اشاره
كرد .او درباره اين خبر و محكوميت خودش ،س��ينا سرلك
و علي لهراس��بي به دليل اجراي بدون اج��ازه ترانههايي از
اردالن س��رفراز توضيح داد« :من خودم واقعا نميدانم اين
خبر صحت دارد يا نه؛ چون واقعا اگر حكمي صادر شده باشد
ابتدا بايد به ما ابالغ ميشد .ظاهرا تماسهايي با وكالي من
درباره اجراي يك اثر از آقاي اردالن سرفراز گرفته شده بود و
من قصد داشتم بعد از ايام محرم اين ماجرا را پيگيري كنم».
صادقي در ادامه به اردالن سرفراز اشاره كرده و در مورد اين
قطعه كه بر اساس يكي از ترانههاي اوست هم صحبت كرده
است« :آقاي اردالن سرفراز مرد بزرگي هستند و پيشكسوت
دنيايهنر محسوب ميشوند و من تحت هر شرايطي خدمت
ايشان بيادبي نميكنم .ايشان با ترانههايشان براي من و
مردم ايران خاطره س��اختهاند .من يك قطعه از ايشان را به
صورت معمولي و در خانه با گيتار خواندم و يك نفر هم از آن
يك فايل صوتي تهيه كرد و در يك كانال تلگرامي گذاشت .در
واقع قطعه «سوغاتي» آقاي سرفراز را بدون تنظيم و ركورد
خوانده بودم؛ حتي صداي باز و بس��ته شدن در هم توي اين
فايل صوتي شنيده ميشود ،اما ظاهرا از سوي آقاي سرفراز
عنوان ش��ده من س��رقت ادبي انجام دادهام ».به گفته رضا
صادقي برادر اردالن سرفراز كه از طرف اين ترانهسرا وكالت
داشته از علي لهراس��بي و سينا سرلك و شخص او شكايت
كرده است« :اين ماجراي بسيار س��ادهاي است و نميدانم
چرا موضوع را تا به اينجا كشاندهاند ».صادقي در پايان از حل
قطعي موضوع اين شكايت در آينده نزديك هم گفته است:
«اين موضوع سادهاي است و قطعا حل خواهد شد؛ هنوز نه
حكمي به ما داده شده و نه حرفي در اين خصوص به ما زدهاند.
من قطعا به آقاي اردالن س��رفراز توضيح خواهم داد كه در
خانه نشست ه بودم و يك قطعه را در حد 4بيت با گيتار خواندم
و يك نفر هم فايل صوتي در حين اين كار را ضبط كرد .ضمن
اينكه اين كار متعلق به مردم است و مردم دوست دارند اين
قطعه «سوغاتي» را با صداي من يا هر كس ديگري بشنوند.
همچنين اين كار به صورت حرفهاي تنظيم و ركورد نشده
است .مساله مهمتر اينكه من از اين كار كسب درآمد نكردهام
و كامال يك فايل صوتي س��اده بوده است و اصال در ايران به
صورت رسمي براي كسب درآمد نميتوان آن را اجرا كرد».
مسعود دهقان ،تهيهكننده و مدير برنامههاي سينا سرلك
هم چهره ديگري بود كه روز گذشته به چنين خبري واكنش
نش��ان داد .او در متني با اشاره به اقامت موقت اين خواننده
در خارج از كشور نوشت« :ما از اين طرح شكايت و برگزاري
دادگاه بياطالع بوديم و امروز از طريق رس��انهها در جريان
حكم صادرشده قرار گرفتيم .اين حكم دادگاه غيابي بوده و
قابل تجديدنظرخواهي است و در اسرع وقت از طريق وكيل
سينا سرلك به آن اعتراض خواهيم كرد » .علي لهراسبي هم
در اظهارنظر كوتاهي اعالم كرد تازه متوجه اين موضوع شده
و بعدا درباره آن صحبت خواهد كرد.
اما جدا از سرنوشت اين يك پرونده ،اينكه در ايران پاي رعايت
قانون حمايت از حقوق مولف��ان و مصنفان و هنرمندان به
حوزه موسيقي هم باز ش��ده در نوع خود اتفاق خوشايندي
اس��ت .بر اس��اس ماده  ٣اين قان��ون ،حق��وق پديدآورنده
شامل حق انحصاري نش��ر ،پخش ،عرضه ،اجراي اثر و حق
بهرهبرداري مادي و معنوي از نام و اثر متعلق به پديدآورنده
اس��ت .اين قانون به طور خالصه به كپيرايت اش��اره دارد و
اينكه صاحب اثر تصميم ميگيرد اثر او چگونه ،كجا ،كي و از
سوي چه كسي استفاده شود و در نهايت هر گونه نقضي در
هر كدام از اين بندها از مصاديق بارز نقض كپيرايت است.
همين قانون و رعايت آن پيش از اين مورد بحث بسياري از
آهنگسازان و خوانندگان ايراني مبني بر پخش بدون اجازه
آثارشان از رسانه ملي بود و حاال با اين شرايط اهالي موسيقي
هم ميتوانند به قانوني بودن اعتراضاتش��ان درباره پخش
بدون اجازه آثارشان از اين رسانه اميدوار باشند .اين اميدواري
موضوعي است كه پيش از اين در حوزه سينما هم ايجاد شده
و با تشكيل شوراي داوري در خانه سينما در چند مورد نيز به
نتيجه رسيده است .اما بخشي از مشكالت در اين زمينه هم به
عدم رعايت كپيرايت در ايران خالصه ميشود؛ موضوعي كه
در طول اين سالها در حوزه نشر جديتر از ديگر حوزههاي
فرهنگ و هنر دنبال ميشود و با تالشهاي ارشاد در دولت
يازدهم براي پيوستن به كپيرايت اميدواريهاي اهالي اين
حوزه بيشتر از بقيه است.

ياد

بزرگداشت

همزمان با بيستم مهرماه

نسل خاطرهساز تئاتر و تلويزيون به بهانهاي شيرينكنارهم جمع شدند

يكند بابك و ياد سالهايدرخشاننمايشكودك
جهان ،برايحافظ بزرگداشت برگزارم 

ندا آلطيب
در آس��تانه روز بزرگداش��ت حاف��ظ،
ميرجاللالدين ك��زازي از تفال ب��ه ديوان
خواجه ش��يراز گفت .حس��ن بلخاري ،حافظ را همش��أن
ابنعربي دانست و كاووس حسنلي نيز از تالش براي ثبت
معنوي جهاني ديوان حافظ ،برگزاري برنامههاي بزرگداشت
لسانالغيب در  38كش��ور جهان و احياي نشان حافظ بعد
از چند س��ال وقفه خبر داد  .در دور ه اصالحات كه فرهنگ
و هنر جاني تازه گرفته بود ،بزرگداشت حافظ با برنامههاي
گوناگوني از ارايه مقاله تا اجراي تئاتر و كنسرت موسيقي و
با حضور مهماناني سرشناس از كشورهاي گوناگون برگزار
ميشد .در سالهاي بعد هرچند اين برنامه حذف شدني نبود
اما با شكوه سابق برگزار نميشد .با اين حال به نظر ميرسد
امس��ال خبرهاي خوشي درباره ثبت ديوان حافظ و احياي
نشان حافظ به گوش ميرسد  .امسال نيز همچون سالهاي
گذش��ته در آستانه بيس��تم مهرماه روز بزرگداشت حافظ،
برنامهه��اي گوناگوني در تهران و ش��يراز در حال برگزاري
اس��ت .از آنجا كه تعدادي از استادان ادبيات روز  20مهرماه
در ش��يراز حضور دارند ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايران
شامگاه سهش��نبه  18مهرماه برنامهاي را با سخنرانيهايي
از ميرجاللالدين كزازي متخصص شعر كالسيك ،حسن
بلخاري رييس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايران و غالمعلي
حدادعادل رييس فرهنگستان زبان و ادب پارسي برگزار كرد.
در اين برنامه كزازي از فال زني سخن گفت و اينكه آدمي با هر
آنچه ميتواند نقش بپذيرد و هر آنچه سخت و افسرده نباشد،
ميتواند فال بزند و از همين روس��ت كه ما به ديوان خواجه
فال ميزنيم چراكه نقشپذيرترين ديوان در سخن پارسي
است « :سرودهها و اشعار حافظ سخت ،فشرده و كالبدينه
نيست و برترين ويژگي اين سرودهها ،چيزي است كه من آن
را «آبگونگي» مينامم چراكه آب ،سخت ،درشت ،ف ُِسرده و
دژم نيست ،بلكه روان و بيريخت است ».حسن بلخاري نيز
از بررسي تطبيقي نگاه حافظ و ابنعربي پرداخت و مواجهه

خواجه شيراز را با حقيقت بيواسطه و عارفانه بيان كرد .او از
ديگر ويژگي شعرهاي خواجه شيراز نيز سخن گفت« :همه
معتقدند كه حافظ در برخي از ابيات خود چنان پرده از اسرار
ژرف ما برداشته كه گويي در اين حوزه يك استاد به تمام معنا
بوده است و بلكه يك مواجهه عرفاني داشته است .واقعيت
اين است كه حافظ استعدادي خدادادي دارد؛ در اين زمينه
كه حقيقت را آنچنان ميگويد كه خاص و عام و باس��واد و
بيسواد آن را درك ميكنند؛ حتي اگر نتوانند دركي معرفتي
به دست بياورند ،دستكم به دركي عاشقانه خواهند رسيد.
غالمعل��ي حدادعادل نيز به ش��رح اهميت مثنوي «آهوي
وحش��ي» در انتهاي ديوان خواجه ش��يراز پرداخت و آن را
قصد حافظ براي به رخ كشيدن توان شاعري توصيف كرد و
گفت به دليل توجه عموم به غزليات حافظ ،اين مثنوي مورد
كمتوجهي قرار گرفته اس��ت  .و اما بخش اعظم برنامههاي
بزرگداش��ت حافظ در ش��يراز برگزار ميش��ود .بخشي از
اين برنامهها ديش��ب در آرامگاه خواجه ش��يراز برگزار شد
و بخ��ش ديگري هم امروز در تاالر مركز اس��ناد و كتابخانه
ملي فارس برگزار ميشود   .پيش از اين كاووس حسن لي،
رييس مركز حافظشناسي اعالم كرده بود كه امسال برنامه
حافظشناسي قطعا در  ۳۸كشور جهان و با حضور استادان
ادبيات اجرا ميش��ود  .در وضعيتي ك��ه ثبت مثنوي موالنا
از طرف سه كش��ور در يونسكو پيگيري ميشود ،حسنلي
تاكيد كرد كه تالش ميكنيم ديوان حافظ به عنوان ميراث
معنوي جهاني در يونس��كو ثبت شود  .امسال و در بيست و
يكمين دوره بزرگداشت حافظ ،برنامه ويژه او با محور «حافظ
و اخالق» برگزار ميشود و  بعد از چند سال نشان درجه يك
حافظ نيز احيا ميش��ود؛ نشاني كه از سال  ۷۵توسط مركز
حافظشناسي تاس��يس شد و در سالهاي گذشته به چهار
حافظپژوه فوشهكور از فرانسه و جيواني درما از ايتاليا ،سليم
نيساري و بهاالدين خرمشاهي اهدا شد اما از سال  ۸۸اهداي
اين نشان براي مدتي متوقف شد و امسال قرار است دوباره
احيا شود و سعيد حميديان ،استاد دانشگاه عالمه طباطبايي
اين نشان را دريافت ميكند.

بابك احمدي
سعيد پورصميمي ،مرضيه برومند ،فاطمه
معتمد آري��ا ،مرضيه محبوب ،س��يروس
ابراهيمزاده ،هرمز هدايت ،عادل بزدوده ،داوود كيانيان،
محمد امير ياراحمدي ،پيمان ش��ريعتي ،افسانه زماني،
آرش آبساالن ،حسين فدايي حسين ،ناصر آويژه و گروهي
ديگ��ر از هنرمندان تئاتر كودك و نوجوان به بهانه برپايي
بزرگداشت يكي از محبوبترين چهرههاي اين عرصه دور
يكديگر جمع شدند.
يكي از معدود هنرمندان خاطرهساز عرصه برنامهسازي و
بازيگري كودك و نوجوان كه هر زمان نامش مطرح شود
خاطراتي در ذهن كوچك و ب��زرگ تداعي ميكند .رضا
باب��ك فعاليت هنري خود را با ايفاي نق��ش در تئاتر آغاز
كرد و با تاس��يس نخس��تين گروه هنري كانون پرورش
فكري ك��ودكان و نوجوانان به اج��راي نمايش پرداخت.
حضور در فيلم س��ينمايي «چريكه ت��ارا» به كارگرداني
بهرام بيضايي يا بازي در س��ريال خاطرهانگيز «آرايشگاه
زيب��ا» ب��ه كارگرداني مرضي��ه برومند تنه��ا دو نمونه از
تجربههاي هنري او به حس��اب ميآيند؛ تجربههايي كه
احترام برومند هنگام خوش��امدگويي به بخش��ي از آنها
اش��اره كرد و از روزگاري گفت كه نمايش «كدو قلقلي»
رضا بابك در تاالر اصلي تئاتر شهر اجرا شد« .اين موضوع
نشان ميدهد آن زمان تئاتر كودك چقدر اهميت داشت و
ارگانهاي مرتبط با يكديگر در اين زمينه هماهنگ بودند.
خود من در آن دوره در تلويزيون برنامه زنده داشتم و هر
روز خبر اجراي اين نماي��ش را اعالم ميكردم .امروز هم
اگر مسووالن ما به جاي اينكه در تضاد با هم باشند ،كنار
يكديگر قرار بگيرند ،ميتوانيم رش��د و پيشرفت بسياري
را ش��اهد باش��يم ».برومند در ادامه آرزو كرد «رضا بابك
دوباره نماي��ش زيباي «الدوز و كالغها» را اجرا كند و اگر
چنين تصميمي گرفت هر كس هر ط��ور كه ميتواند به
كمك بشتابد».

در ادام��ه يكي ديگ��ر از هنرمندان خاطرهس��از و به قول
خودش «مردم گريز» و رس��انهگريز به اظهارنظر درباره
دوست قديمياش پرداخت .سعيد پورصميمي كه حضور
تاثيرگذارش در آثار ماندگار تئاتر و سينماي ايران از يادها
نميرود درباره بابك گفت« :رضا بابك تنها دوس��ت من
در اين حرفه اس��ت كه با او مراوده دارم چون اصوال مردم
گريزم ولي به دوستي با او افتخار ميكنم .بابك در زندگي
و كارش سرش��ار از صداقت اس��ت و به تمام كارهايي كه
انجام داده ،ايمان دارد .جز آرش��يو تلويزيون كه پرونده او
پر از كارهاي درخشان است ،توجه ويژهاي هم به قصههاي
ايراني داش��ت .س��الها اس��ت منتظريم دوباره «الدوز و
كالغها» را اجرا كند چون حيف است بچههاي امروز اين
نمايش را نبينند».
صحبتهاي اين چهرهها يك طرف؛ طنازي و شيرينزباني
مرضيه برومند كارگردان «خونه مادر بزرگه» طرف ديگر.
«رضا از هم��ان جواني كمي پير بود ب��ه خاطر همين در
«آرايشگاه زيبا» نقش پير پس��ر را به او دادم! و امروز هم
تاسفم اين است كه چرا پسرهاي خوش تيپ دانشكده ما
پير شدهاند » .اشاره برومند به خاطراتي از دوره دانشجويي
خود و رضا بابك در دانش��كده هنرهاي زيبا بود« .از سال
 51به كانون پرورش فكري رفتيم و  2سال آنجا كار كرديم
اما به دليل مشكالت ناشي از اختالف عقيده و تفكر و نوع
نگاهي كه به تئاتر كودك داش��تند ،دسته جمعي استعفا
داديم و بعد از چند ماه بيكاري وحش��تناك به لطف داود
رش��يدي به تلويزيون رفتيم و در واحد نمايش تلويزيون
كار كرديم ».اما وقتي نوبت به رضا بابك رس��يد او نشان
داد عقاي��دش همچنان پابرجا اس��ت و قصد ن��دارد نگاه
منتقدانه را ره��ا كند« .تلويزيون در برخي زمينهها نقش
مخرب داش��ته كه يكي از آنها برنامههاي كودك است».
در نهايت مراسم با ياد چندين دهه خاطره به خوبي برگزار
شد اما شايد بد نباش��د آنچه به همت دوستان رضا بابك
برپا شد را پيشدرآمدي براي برگزاري بزرگداشتي درخور
او تلقي كنيم.

پرده نقرهاي

آن سوي آبها

حاتميكيا ،معادي ،شعيبي ،سيدي و ...در راه جشنواره سيوششم

براي ساخت «لوسي  »2آماده نميشوم

ي برايحضورفيلمسازان درفجر لوك بسون با «آنا» ميآيد
آغازگمانهزن 

الهام نداف
بر اساس فراخوان منتشر شده ،سينماگران
متقاضي حضور در سي و ششمين جشنواره
فيلم فجر 40 ،روز فرصت دارند تا جديدترين فيلمهايشان
را به دبيرخانه جش��نواره ارايه دهند .اين در حالي است كه
بسياري از پروژههاي سينمايي در ميانه راه توليد هستند و
آماده نمايشها هم سوداي حضور در اين دوره جشنواره را
در سر دارند .از ميان فيلمهاي در حال ساخت اما ،پروژه «به
وقت شام» به كارگرداني ابراهيم حاتميكيا از ابتداي سال
كليد خورد؛ فيلمي با محوريت داعش و تهديدات تكفيريها
كه كارگردان وعده س��اخت آن را دو س��ال پيش داده بود.
بابك حميديان و هادي حجازيفر بازيگران تازهترين فيلم
حاتميكيا هستند و از نخستين روزهاي ابتدايي ماه رمضان
امسال تا چندي پيش در يك فرودگاه نظامي مقابل دوربين
اين كارگردان حضور داشتند .حاتميكيا «به وقت شام» را
با همراهي محمد خزاعي به عنوان تهيهكننده ساخته و اين
فيلم را به ش��هداي حرم تقديم كرده است« .به وقت شام»
اما تنها فيلم دفاع مقدسي اين دوره از جشنواره فجر نيست.
بهرام توكل��ي ،كارگردان فيلمهايي چون «پرس��ه درمه»،
«اينجا بدون من» و «من ديهگو مارادونا هستم» آخرين اثر
سينمايي خود را به نام «تنگه ابوغريب» و با حضور بازيگراني
چون جواد عزتي ،امير جديدي و حميدرضا آذرنگ مقابل
دوربين برده اس��ت .تهيهكنندگي اين اثر را س��عيد ملكان
برعهده دارد و داس��تان آن به س��ال  67بازميگردد .همان
روزهايي كه حمله وس��يعي سراسر جبهه جنوب را درگير
كرد .در اين ميان يكي از نقاط حساس��ي كه دش��من قصد
عبور از آن و رس��يدن به ش��هرها و جادههاي كليدي ايران
را داش��ت تنگه ابوغريب بود؛ تنگهاي ك��ه نام و خاطرهاش
در ميانه تاريخ رسمي روزهاي پاياني جنگ گم شد و محل
مقاومت افراد گردان عمار بود .عالوه بر اين« ،سرو زير آب» به
نويسندگي و كارگردان محمدعلي باشهآهنگر ،هم موضوع
دست نخورده و قابل تاملي را مطرح ميكند .اين فيلمساز از

دو سال پيش تالش داشت حمايت نهادهاي مرتبط با آثار
دف��اع مقدس را جلب كند اما هر كدام به نوعي بعد از ديدن
فيلمنامه از ساخت آن طفره ميرفتند .فيلمنامه سينمايي
«سرو زيرآب» درباره شهداي اقليت مذهبي است و به گفته
اين كارگردان فيلمنامه  ۹بار بازنويس��ي شده .اين فيلم در
نهايت زمستان س��ال  95با بازي بابك حميديان ،مسعود
رايگان ،مينا س��اداتي ،ستاره اس��كندري ،هومن برقنورد،
ش��هرام حقيقتدوس��ت و مهتاب نصيرپور كليد خورد و
فيلمبرداري آن ارديبهشتماه امسال به پايان رسيد .به نظر
ميرسد پرونده فيلمهاي دفاع مقدس ،در جشنواره امسال با
«بمب» پيمان معادي بسته شود .فيلمي با بازي ليال حاتمي،
حبيب رضايي ،سيامك انصاري ،سيامك صفري و معادي
كه با حال و هواي موشكباران تهران در سال  1366روايت
ميشود .معادي در اين فيلم به زندگي يك خانواده در دهه
 60و زمان جنگ ميپردازد .اين دومين تجربه كارگرداني
معادي بعد از «برف روي كاجها» است و تهيهكنندگي آن
را ماني حقيقي برعهد دارد« .داركوب» به كارگرداني بهروز
شعيبي و تهيهكنندگي سيدمحمود رضوي و با بازي مهناز
افشار ،امين حيايي ،جمشيد هاشمپور و هادي حجازيفر و
«مغزهاي كوچك زنگزده» تازهترين فيلم هومن سيدي
با حضور نويد محمدزاده و فرهاد اصالني از ديگر فيلمهايي
است كه به نظر ميرسد متقاضي حضور در جشنواره فيلم
فجر باشد .امسال مهران احمدي هم براي نخستينبار طعم
كارگرداني را ب��ا فيلم «مصادره» ميچش��د و در نظر دارد
اين فيلم را براي حضور در جش��نواره فج��ر آماده كند .اين
فيلم با بازي رضا عطاران ،هومن س��يدي و بابك حميديان
و حمايت محمدحسين قاس��مي به عنوان تهيهكننده در
حال س��اخت است  .فيلمهاي نام برده شده اما تنها بضاعت
اين دوره از جش��نواره فيلم فجر نيست .امسال هم به سياق
سالهاي اخير ،حدود  100اثر سينمايي در مراحل مختلف
تهيه و توليد قرار دارند و در نهايت بايد ديد كدام فيلمها در
ميان  22فيلم بخش سوداي سيمرغ جشنواره سيوششم
قرار ميگيرند.

بهار سرلك
همين چند روز پي��ش در خبرها خوانديم
كمپان��ي  EuropaCorpكمپاني توليد
فيلمي كه لوك بس��ون يك��ي از پايهگذاران آن اس��ت ،در
تدارك ساخت دنباله فيلم اكشن علمي -تخيلي «لوسي»
اس��ت .اين خبر را مدير اجرايي اين كمپاني در جلس��هاي
ب��ا س��هامداران داده و گفته بود اين كارگردان فرانس��وي
فيلمنامه را تمام كرده است .اما بسون روز سهشنبه با انتشار
پستي در صفحه رسمي فيسبوكش اين خبر را تكذيب كرد.
بسون رسانهها را براي انتشار چنين گزارش كذبي سرزنش
كرد و نوشت« :براي ساخت «لوس��ي  »2آماده نميشوم.
نه ديروز و نه فردا [چنين قصدي نداش��ت ه و ندارم»].اما در
تازهترين خبري كه ورايتي منتش��ر كرده است ،كارگردان
فيلم محبوب «لئون :حرفهاي» پروژه بعدياش را به زودي
كليد خواه��د زد  .كمپانيهاي الينزگي��ت و يورپكورپ
قرارداد توليد مش��ترك فيلم اكشن «آنا» را امضا كردهاند.
الينزگي��ت عه��دهدار توزيع اين اثر هم ش��ده اس��ت .در
فيلم «آنا» كه نوامبر امس��ال كليد ميخورد ،هلن ميرن،
لوك اوانز ،س��يليان مورفي ايفاي نق��ش ميكنند .بازيگر
تازهكاري به نام ساش��ا لوس شخصيت آنا را جلوي دوربين
بس��ون بازي خواهد كرد .به تازگي اوان��ز را در فيلم «ديو و
دلبر» و همچنين «پروفسور مارستن و زن شگفتانگيز»
ديديم كه از همين جمعه در سينماهاي امريكاي شمالي
اكران ميش��ود .از طرفي هلن ميرن را س��ال آينده در دو
فيلم «وينچس��تر» به كارگرداني مايكل و پيتر اس��پريگ
و فيلم فانتزي «فندقش��كن و چهار قلمرو» به كارگرداني
الس��ه هالس��تروم خواهيم ديد .هدف اين كمپاني تمركز
بر س��اخت فيلمهاي اكش��ن تريلر و علمي -تخيلي است
كه همراستا با س��اخت فيلمهاي «ربودهشده»« ،لوسي»،
«حرفهاي» و «عنصر پنجم» است .همچنين اين كمپاني
ساخت پروژههاي س��ينمايي انگليسيزبان را در يك سال
به دو يا س��ه فيل��م تقليل داده اس��ت و منبع��ي معتبر به

ورايتي گزارش كرده اس��ت يورپكورپ بر پروژههايي كه
بودج ه ساختش��ان بين  25تا  35ميليون دالر است ،كار
خواهد كرد .لوك بسون پيشتر خود را فيلمسازي متمايل
به س��اخت آثار س��ينمايي مردانه و اكش��ن معرفي كرده
بود؛ مانند مجموعه فيلمهاي «ربودهش��ده»« ،تاكس��ي»
و «ترانس��پورتر» اما با س��اخت فيلم «لوس��ي» اشتياق و
حساس��يتش به ش��خصيتهاي زن ،قدرتمند نشان داده
است .او پيش از ساخت «لوسي» تصميم گرفته بود وقتش
را صرف نويس��ندگي و تهيهكنندگي فيلمه��اي اروپايي
اكشن كند تا فيلمسازي براي خودش  .اما تازهترين ساخته
انگليسي زبان او «والرين و ش��هر هزاران سياره» است كه
داستان آن را براساس مجموعه كتابهاي كميك علمي-
تخيلي «والرين و الئرلين» نوشت و جلوي دوربين برد .اين
اثر الهامبخش فيلمهاي «جنگ ستارگان» جورج لوكاس،
مجموعه «سرزمين مياني» پيتر جكسون و «آواتار» جيمز
كامرون اس��ت .اما «والرين و » ...با استقبال مردمي روبهرو
نشد و منتقدان فرانسوي و امريكايي را به دو دسته تقسيم
كرد؛ همچنين شكستي نسبي در گيشه را براي فيلمي كه
با بودجه  200ميليون دالري س��اخته ش��ده ،رقم زد .اين
كارگردان  58س��اله دومين و س��ومين قسمت «والرين و
شهر هزاران سياره» را نوشته است اما گفته است فقط براي
سرگرمي اين فيلمنامهها را نوشته است  .بسياري از منتقدان
«والرين و »...را با «عنصر پنجم» ( )1971مقايسه كردند.
خود بس��ون در مصاحبهاي  engadgetدر اين باره گفته
است« :عنصر پنجم كابوس بود چون در آن زمان جلوههاي
ويژه قديمي شده بودند ،دوره قبل از ديجيتالي شدن بود .هر
بار ميخواستم از پرده سبز استفاده كنم ،شش ساعت طول
ميكشيد .اما با «والرين و »...چون خيلي آمادگي داشتيم،
كار آسانتر بود .طوالنيتر اما آسانتر« .عنصر پنجم» 188
برداش��ت با جلوههاي ويژه داش��ت« ،والرين و2734 » ...
برداشت .دشواري كمتري داشت اما تكنولوژي كار را براي
كارگردان آسانتر ميكند .فقط كافي است خواستهات را
دقيق و صريح بخواهي».

