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چرا ابراهیم تاتلیس مجاز است اما شجریان ،نه

«ساعت  »25این هفته ،در اولین برنامه خود در سال جدید با حضور
پیروز ارجمند ،آهنگس��از و علیرضا بدیع ،شاعر و ترانهسرا روی آنتن
شبکه پنج سیما رفت .در بخشی از این برنامه پیروز ارجمند درخصوص
سیاستهای سازمان صداوسیما در خصوص موسیقی اظهار کرد« :تا
به کی سازمان قصد دارد ساز را در سیما نشان ندهد ،آیا با نشان دادن
اسلحه مردم اسلحه به دست میگیرند یا با نشان دادن مواد مخدر مردم
معتاد میشوند؟ اگر ساز هم نشان دهد مردم با دیدن ساز ،ساز به دست

نمیگیرند .من فکر میکنم سازمان باید
اس��تراتژی راهبردی درباره موس��یقی
داشته باشد و بگوید امروز استراتژی ما
درباره موس��یقی به این صورت است و
پنج س��ال آینده در چه جایگاهی قرار داریم و این میان نظر مردم و
خواست آنها چیس��ت؟ و آیا مردم با نشان دادن ساز موافق هستند
یا مخالفند که به جرئت میتوانم بگویم  98درصد موافق هس��تند .او

فرهنگی

4

افزود« :سامان احتشامی در برنامه «دورهمی» ساز نواخت آیا اتفاقی
افتاد؟ خیر مردم نشاط پیدا کردند و کمی از فشارهایی که روی آنها
است کاسته شد یا علیرضا عصار در برنامه نوروز پیانو نواخت آیا اتفاقی
افتاد؟ پیروز ارجمند در بخش دیگری از سخنانش گفت« :اتفاق جالبی
که امسال در یکی از سریالها افتاد این بود که ما صدای خواننده ترک
ابراهیم تاتلیس را در یکی از سریالها شنیدیم این خواننده ،خواننده
خوبی است ،اما فکر کردم که چرا استاد شجریان در سیما نمیخواند
ابراهیم تاتلیس قابل احترام اما چرا به این طرف توجه نمیکنیم.
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آسو بهاری:

فرشتهکوبانی
قهرمانمعاصرماست
آفتاب اقتصادی -الهه حاجیزاده :نمایش مرد
ش��ده به نویس��ندگی و کارگردانی "آسو بهاری" از
تاریخ  16فروردین در س��الن بزرگ تاالر مولوی به
روی صحنهرفته است .آسو بهاری در رابطه با علت
س��اخت این نمایش گفت« :من یک کرد هستم و
جریان و اتفاقاتی ک��ه در خاورمیانه برای قوم کرد
میافت��اد را پیگیری میکردم .کوبانی شهریس��ت
که توس��ط داعش در محاصره بود تنها رابطه شهر
کوبان��ی با دنیایی بیرون مرز ترکیه بود چون س��ه
طرف آن توسط داعش گرفته شده بود .از یک جایی
به علت مش��کالت دو کش��ور مرز ترکیه هم بسته
شده و کوبانی در یک محاصره یک ساله قرار گرفت.
مردم شهر کوبانی تالش کردند که از شهرشان دفاع
کنن��د اما کار به جایی رس��ید که فقط دو کوچه از
ش��هر باقی مانده بود که ناگهان یک اتفاقی افتاد و
یکی از قوانین مه��م داعش به بیرون درز پیدا کرد
فس��تیوال فیلم «ساناس��کرین» در پیتسبورگ
آمری��کا از  ۲۶ت��ا  ۲۹آوری��ل  ۲۰۱۸برابر با  ۶تا
 ۹اردیبش��هت  ۱۳۹۷برگزار میشود .فیلم کوتاه
«حد» ساخته جواد دارایی در این جشنواره دو بار
به نمایش درمیآید .امسال  ۳۰فیلم برای نخستین
بار در این جش��نواره به نمایش درمیآیند و چهار

و آن قانون این بود که افراد داعش اعتقاد دارند که
اگر توس��ط شمشیر،چاقو یا اسلحه یک زن کشته
ش��وند مس��تقیم به جهنم میرون��د .وی در ادامه
گفت« :این اتفاق موجب ش��د ت��ا کوبانی کوچه به
کوچه پس گرفته شود و حضور این زنان در جبهه
توس��ط رسانهها مورد توجه قرار گرفت و با هواپیما
و دادن ص�لاح این زنان را حمایت کردند و موجب
آزادی کوبان��ی ش��د ».بهاری در رابطه با داس��تان
نمای��ش گفت« :در میان این زن��ان دختری به نام
«ریحانه» بود .ریحانه دختری بود که در دانش��گاه
حقوق بش��ر میخواند و پدری داشت که شکارچی
بود و به همین دلیل کار با اسلحه دورزن یا غناصه
را بلد بود .او یک تکتیرانداز حرفه ایی هس��ت ودر
یک جنگ بس��یار نقش مهمی دارد ».آسو بهاری
در رابطه با تعیین جای��زه دومیلیون ریالی داعش
ب��رای ریحانه گفت« :ریحانه در مدت زمان محدود

 150تن از رهبران داعش را کشت و به همین دلیل
داعش برای سر او جایزه دو میلیون دالری قرار داده
است .اطالعات ش��خصی او و همچنین عکسهای
او در فضای مجازی کم اس��ت تا شناس��ایی نشود.
زیرا به نماد مقاومت کوبانی تبدیل ش��ده اس��ت».
بهاری در رابطه با شخصیت ریحانه افزود« :ریحانه
در جامعه ام��روز ما لیاقت کلمه قهرمان را دارد .ما
مدت هاس��ت در درام هایم��ان قهرمان به معنای
کالسیک نداش��تیم .قهرمان یک موجود جذاب و
خاص هست .ما به بیشتر اساطیر دسترسی نداریم
و نمیتوانیم درکشان کنیم اما ریحانه متفاوت است.
زیرا از جنس مردم است و ویژگیهای منحصربه فرد
جسمی ندارد ،بلکه عمل قهرمانانه انجام میدهد.
ریحانه یک دختر معمولی اس��ت که در ش��رایطی
خاص یک تصمیم متفاوت گرفته است ».وی افزود:
«ریحانه قبل از این که جنگ کوبانی ش��روع شود

«حد» در آمریکا

فیلم کوتاه نامزد اسکار از جمله شرکتکنندگان
در این دوره هستند و  ۱۳کارگاه تخصصی برگزار
میش��ود .این فستیوال از س��ال  ۲۰۰۵شروع به
کار کرده اس��ت و امسال س��یزدهمین دوره خود

را برگزار میکند .فس��تیوال فیلم «ساناسکرین»
ب��ه تدریج کار خود را گس��ترش داده و اکنون هر
سال بهار در فلوریدا و پاییز در لسآنجلس برگزار
میشود .همچنین «حد» برنده سوم بخش فیلم

لیلی گلستان:

هنرمنداننمیتوانندبدونهنرزندگیکنند

لیلی گلستان درباره فعالیتهای گالری گلستان
در س��ال  96گفت :در ش��ش ماه نخس��ت سال
گذشته نمایش��گاههایی که برگزار کردیم فروش
خیلی خوبی داشت اما در نیمه دوم سال با آغاز
رکود اقتصادی ،افت زیادی در فروش آثار هنری
به وجود آمد که نمونه مهم آن را در نمایش��گاه
"هفت نگاه" دیدیم .در این مدت نمایش��گاههای
خیل��ی خوبی با آثار بس��یار زیبا برگ��زار کردیم
اما از نظر فروش موفق نبودند .گلس��تان درباره
فعالیته��ای این گالری در س��ال جدید گفت:
نخستین نمایشگاه ما با نقاشیهای آبرنگ آناهیتا
ابوترابی برگزار میش��ود و پس از آن نمایش��گاه
عکس یک هنرمند اصفهانی برگزار میش��ود که
کارهای اجتماعی بس��یار خوبی دارد .پس از آن
نمایش��گاهی از آثار یعق��وب عمامهپیچ خواهیم
داشت که کارهایی بسیار عالی از ایشان نمایش
داده میش��ود و فکر میکنم بهترین نمایش��گاه

امسال ما باشد .مدیر گالری گلستان افزود :تعداد
زیادی استعدادهای تازه وجود دارد که آثار بسیار
خوبی خلق میکنند و عالق��ه دارند آثار خود را
در گالری ما نمایش دهند .به همین دلیل وقت
گالری تا س��ال  99پر شده اس��ت ،اما متاسفانه
اوضاع اقتصادی در کار ما خیلی تاثیرگذار است
و آثار هنرمندان فروش چندانی نخواهد داشت .با
وجود این گالری گلس��تان فعالیت خود را ادامه
میدهد و امیدوارم مشکالت فعلی به زودی رفع

شود .گلستان افزود :من نمیتوانم به دلیل شرایط
اقتصادی گالری را تعطیل کنم و هنرمندان هم
کار خود را همیش��ه ادام��ه میدهند ،چون آنها
نمیتوانند بدون هنر زندگی کنند .هنرمندانی که
با من در ارتباط هستند مرا در جریان فعالیتهای
خ��ود قرار میدهن��د و هر روز آث��ار آنها بهتر از
دیروز میشوند ،ولی متاسفانه بازدهی مالی کمی
برای آنها وج��ود دارد .به گزارش هنرآنالین ،او
با اش��اره به لزوم حمایت از هنرمندان گفت :در
صحبت با معاونت هنری از ایش��ان درخواس��ت
ک��ردم بودجهای برای معرف��ی هنرمندان جوان
در آرتفرها و نمایش��گاههای خارجی اختصاص
پیدا کند ،چون این کار در پیش��رفت آنها بسیار
موثر است .در حال حاضر بخش خصوصی چنین
اقدامات��ی را انجام میده��د و بعضی از گالریها
هنرمن��دان خ��ود را در خارج از کش��ور معرفی
میکنند ،اما کار بسیار سختی است.

رضا عطاران:

چهرهام در نقشهای کمدی مقبولتر است

رضا عطاران که همزم��ان با اکران مردمی فیلم
«مصادره» در پردیس س��ینمایی س��تاره باران
تبریز و در جمع هواداران خود حضور یافته بود،
در جمع اهالی رس��انه گفت :یک بازیگر تنوع در
نقش را بس��یار دوست دارد و من هم نقشهای
جدی خ��ودم را دوس��ت دارم ،اما آنچ��ه امروز
من نوعی میخواهد چهره کمدی و
مخاط��ب از ِ
شاد بودن است .این بازیگر سینما و تلویزیون در
خصوص علت انتخاب فیلم «مصادره» نیز گفت:
در جامعه سینما با بس��یاری از دوستان رفاقت
داریم ام��ا در این حوزه رفاق��ت و کار دو مقوله
مجزا هس��تند و من با اینکه ب��ا مهران احمدی
رفاقت داشتم اما دلیل اینکه «مصادره» را برای
بازی انتخاب کردم این بود که فیلمنامه را از همه
لحاظ پسندیدم .وی افزود :در واقع اتفاقی که در
فیلم «مصادره» برای ش��خصیت اصلی داستان،
یعنی من ،میافتد واقعیتی است که همزمان با

سرنگونی رژیم پهلوی برای بسیاری پیش آمده
و هدف به تصویر کش��یدن همین موضوع بود و
آرزوی اینکه این افراد به اموال مصادره شده خود
برس��ند .عطاران همچنین در خصوص سینمای
شهرس��تانها اظهار کرد :من خودم شهرستانی
هس��تم و با چالشهای هنرمندان به طور کامل
آش��نایی دارم و معتقدم که به دلیل مش��کالت
زیاد اس��ت که هنرمندان ب��رای کار به پایتخت
میروند ،هنرمندان بااس��تعداد از شهرستان به

ته��ران میروند برای اینک��ه بتوانند به کار خود
ادامه بدهند .وی ادامه داد :س��ینمای تبریز نیز
در س��الهای اخیر موفقیتهای بسیاری کسب
کرده اس��ت و من امیدوارم که با برداشته شدن
موانع بیشتر از این ش��اهد درخشش سینما در
ش��هرهایی غیر از تهران نیز باش��یم .به گزارش
ایلن��ا ،رضا عط��اران در پایان با اش��اره به ایجاد
فضاهای فیزیکی مناس��ب برای اکران فیلمهای
س��ینمایی در تبریز تأکید کرد :به نظر من فیلم
دیدن در جمع ،روبهروی پردهی سینما و دریافت
انرژی دس��تکم  ۱۰۰نفر به طور همزمان یکی
از بهتری��ن و س��المترین تفریحات اس��ت و من
امی��دوارم با فضاهای��ی که به تازگ��ی در تبریز
ایجاد شده است ،این شهر فرهنگی بتواند دوباره
مخاطب خود را به سالنهای سینما بکشاند ،چه
بس��ا که در این مدت کوتاه نیز تا حدود زیادی
موفق بوده است.

سجادی «بازیچه» را کلید میزند

پیشتولی��د فیل��م س��ینمایی «بازیچ��ه» ب��ه
کارگردان��ی ،نویس��ندگی و تهیهکنندگ��ی
محمدعل��ی س��جادی از اردیبهش��تماه آغاز
میشود .س��جادی که به تازگی پروانه ساخت
ای��ن فیل��م را دریافت کرده اس��ت درخصوص
مفقودی

فیلمنام��ه «بازیچه» گفت« :ای��ن فیلمنامه در
ارتباط با داس��تان ی��ک پرونده واقعی اس��ت
که در عید گذش��ته ب��ه آن برخ��ورد کردهام.
بازیچ��ه یک مل��ودرام با کمی تعلیق اس��ت».
ای��ن کارگ��ردان س��ینما در ارتباط ب��ا زمان

کارتتاکسیرانیمحمدرضامالغفارکاشانیبهشمارهملی 0043442617بهشماره
تاکسی ایران  835 _ 22ت  47مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اک��ران فیلم «طالق��م بده به خاط��ر گربهها»
اف��زود« :هن��وز زم��ان دقیق اک��ران این فیلم
س��ینمایی مشخص نیس��ت ».به گزارش صبا،
بازیگ��ران و عوام��ل «بازیچ��ه» هن��وز اعالم
نشدهاند.
مفقودی

پروانه بهرهبرداري مركز درمان سرپايي وابستگي به مواد مخدر دكتر كامبيزتبار
به شماره ٣٣٨٥/١٥٠مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

در کشور ما و در شرایطی که نسل ما کمی
دلزده از شرایط امروز است دوست دارم
پیش خودش فکر کن��د آیا هنوز عالقه و
انگیزه دفاع از کشورش را دارند؟ به نظر
م��ن پیش خودش فکر میکند وطن هنوز
ب��رای دفاع و جنگیدن برایش ارزش��مند
اس��ت .وطن تا جایی ارزش��مند است که
در س��ال  2017یک زن فرزند خود را به
پش��تش میبندد و به خط مقدم میرود و
میجنگد تا ازوطنش دفاع کند
یک دختر معمولی بوده است که در دانشگاه درس
میخوان��ده و زندگی معمولی زنانه خودرا داش��ته
است .امکان داشته شش ماه پیش به رنگ مو و الک
دستش فکر میکرده اس��ت .اما شرایط به گونهای
پیش رفته است که مجبور شده است که تمام این
لطیف بودنه��ای زنانه را کنار بگذارد و تغییر رویه
ده��د .این روحیه تغییر رویه دادن یک زن به یک
مرد وکنار گذاشتن این جزئیات زنانه و تبدیل شدن
به یک مرد خش��ن لزوم قهرمان شدنش است .اسم
متن من مرد ش��ده است و به معنی اینکه قبال زن
بوده است اشاره میکند .من یک مرد هستم و فکر
میکنم ش��جاع هم هستم اما وقتی رفتار این زنان
شجاع را میبینم غبطه میخورم ».بهاری دررابطه
با تاثیر این نمایش ب��ر روی مخاطبان تئاتر گفت:
«در کشور ما و در شرایطی که نسل ما کمی دلزده
از ش��رایط امروز است دوس��ت دارم پیش خودش
فکر کند آیا هنوز عالقه و انگیزه دفاع از کش��ورش
را دارن��د؟ ب��ه نظر من پیش خ��ودش فکر میکند
وط��ن هن��وز ب��رای دف��اع و جنگی��دن برای��ش
ارزش��مند اس��ت .وطن تا جایی ارزشمند است که
در س��ال  2017یک زن فرزند خود را به پش��تش
میبن��دد و به خ��ط مق��دم م��یرود و میجنگد
تا ازوطنش دفاع کند».
کوتاه در جش��نواره فیل��م «کارنگی مل��ون» در
پیتسبورگ شده است که از تاریخ  ۲۲مارس تا ۸
آوریل برگزار ش��د و جایزه  ۲۵۰دالری را دریافت
کرد .به گزارش مهر ،این جشنواره از سال ۲۰۰۶
کار خود را شروع کرده و از سوی دانشگاه کارنگی
ملون شکل گرفته است.

اولین واکنش جعفر پناهى بعد از انتخاب فیلم او در کن

جعفر پناهی با انتشار یادداشتی نسبت به حضور
فیلمش در جش��نواره کن واکنش نشان داد .به
گزارش سینماسینما ،جعفر پناهی در یادداشت
خود نوشته اس��ت :بیش از یک دهه است که از
س��وى برخی ،زمزمه ى مرگ ِس��ینماى هنرى
ایران ش��نیده مى ش��ود .حتى وقتى س��ینماى
عنوان
ایران به اس��کار هم دست یافت ،عدهای با
ِ
مضح��ک ِ«البیگرى» در القاى آن کوش��یدند.
امس��ال براى اولین بار در تاریخ س��ینماى ایران
دو فیلم از دو فیلمس��از ایرانى در بخش مسابقه
ى اصلى کن حضور خواهد داش��ت .این حضور،
خود به خود بیانگر آن اس��ت که سینماى ایران
زنده و پویا است .مسلما این امر به مذاق کسانى
مستقل ایران را
که میخواستند مرگ سینماى
ِ
ب��ا هر حیله و تهدید جش��ن بگیرند یا با س��وق
ِ
سمت سینماى دولتی ،سینماى
دادن سینما به
مستقل را ریش��هکن کنند ،خوش نخواهد آمد.
آش��کار اس��ت که دنبال بهانهاى دیگر خواهند
گشت .بسیارى از کشورها آرزو داشتهاند و دارند
که فیلمى در یکى از سه جشنواره ى ِ
الف  -کن،
ونیز و برلین  -داش��ته باش��ند .امسال با حضور
فیلمس��ازان ایرانى در فس��تیوال برلین استارتِ
تداوم پویایى سینماى ایران زده شد اما با جایزه
نگرفتن فیلمها خواستند این حضور را کمرنگ یا
بىاهمیت جلوه دهند .اگر هم جایزه مى گرفتند،
باز بهانهى دیگر مى یافتند یا به حربهى قدیمى
و نخ نما ش��ده «س��یاه نمایى»« ،سیاسى» و...
روى مىآوردند ت��ا عوامفریبى کنند .از دید این
گروه «فیلم ایرانى» یعنى فیلمى که در راستاى
اهداف خاص یا فیلمى خنثى و بىخاصیت باشد.

آنچه مس��لم است این است که بهانه و تهدیدها
همچن��ان ادامه خواهد داش��ت .ولى س��ینماى
مستقل با راههاى تازهتر و فیلمهاى خالقانهتر در
جهت استقالل خود خواهد کوشید ،امیدوارم در
ونیز هم این روند ادامه یابد .ما هم همانند تمام
کش��ورهاى مهم صاحب سینما ،از طریق همین
فستیوالها به بازار سینماى جهان دست یابیم.
و اما ی��ک آرزوى ش��خصى :بزرگترین آرزویم
بهعنوان یک فیلمساز این است که فیلمهایم در
ایران به نمایش دراید .حتى اگر در یک س��ینما،
حتی اگر در دورافتادهترین جا باشد.
نامه به رئیسجمهور درباره پناهی

در همین راستا شوراى مرکزى کانون کارگردانان
سینماى ایران با انتشار نامهای خطاب به حسن
روحانی ،از او خواس��ت تا شرایطی ایجاد کند تا
جعفر پناهی در جش��نواره کن حض��ور یابد .به
گزارش سینماسینما ،متن این نامه به شرح زیر
است :
ریاست محترم جمهورى اسالمی ایران
جناب آقاى دکتر حسن روحانى
با سالم و احترام
ب��ا توجه ب��ه انتخ��اب فیلم س��ینمایی «س��ه
رخ» س��اخته آقای جعفر پناه��ى (عضو کانون
کارگردان��ان س��ینماى ای��ران) در بخش اصلی
هفتادویکمی��ن دوره از فس��تیوال فیل��م ک��ن،
خواهش��مند اس��ت دس��تور فرمایید ب��ا اتخاذ
ترتیبات الزم موانع خروج آقای پناهی از کش��ور
برطرف شود تا ایشان بتوانند در این رویداد مهم
جهانى شرکت کنند.

سینمای جهان

«تابستان داغ» در پکن

هش��تمین دوره جش��نواره بینالمللی فیلم پکن
در حال��ی کار خود را از فردا ش��روع میکند که
فیلم «تابس��تان داغ» س��اخته ابراهی��م ایرج زاد
یکی از فیلمهای حاضر در بخش رقابتی امس��ال
این جشنواره است .در این بخش دو فیلم از چین و
 ۱۳فیلم از سراس��ر جهان ب��رای دریافت جوایز
تیانتان شرکت دارند که از میان  ۶۵۹شرکتکننده
از  ۷۱کش��ور انتخاب ش��دهاند .این فیلم با بازی

علی مصفا و پریناز ایزدیار درباره زنی اس��ت که
هنگام طالق نمیتواند دختر ششسالهاش را از
ش��وهرش بگیرد و زندگیاش را جمع میکند و
بیاطالع شوهر به گوش��های از شهر پناه میبرد.
به گزارش مه��ر ،دیگر نماینده ایران در این دوره
فیلم «خانه» س��اخته اصغر یوسفینژاد است که
در بخش مسابقه فیلمهای اول با عنوان آینده به
پیش ،به نمایش درمیآید.

