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عقبنشینی کارگردان ماجرای نیمروز
شهروند| در روزهای گذشته به دنبال اعتراض سینماگران و
اهالی رسانه به لیست نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین و نحوه
عملکردهیأتداوران،محمدحسینمهدویان
کارگردان «ماجرای نیمــروز» هم به
شــیوه داوریها واکنش تندی نشان
داد ،اما گویا اعتراض او موجب رنجش
جمعی از هنرمندان و ســینماگران
شده است .مهدویان که سهشنبهشب
درمراسم تجلیل از نامزدهای جشنواره
حضور پیدا کرده بود ،پس از آنکه
متوجه شده برخی سینماگران
از یادداشــت او رنجیدهخاطر
شدهاند ،تصمیم گرفته بار دیگر

جنجالبیسابقه

خانوادهشاهرخپورمیامیننوازندهموسیقیپاپپساز
رفتن بر سر مزار او متوجه شدند سنگ مزار این هنرمند،
به نام فرد دیگری تغییر پیدا کرده اســت .روز گذشته
شهرامپورمیامینبرادرموزیسینشناختهشدهموسیقی
پاپ اعالم کرد؛ وقتی خانوادهاش بر ســر مزار شاهرخ
پورمیامین حاضر شــدهاند ،متوجه شدند سنگ مزار او
تغییر کرده است .ظاهرا سنگ مزاری که نام پورمیامین
روی آن قید شده بود ،به کناری گذاشته شده و درطبقه
بااالیی مزار او هنرمند تازه از دست رفته حسین علیزاده
را به خاک سپردهاند .نکته جالب درباره این موضوع آن
است که این اتفاق عجیب بدون اجازه خانواده پورمیامین
روی داده است .پورمیامین دراینباره گفته :باور این اتفاق
برای ما واقعا سخت است که چرا باید این موضوع تا این

روی خط خبر

اتفاق
صالحیامیری در اختتامیه دومین جایزه کاالی فرهنگی:

اصل تنوع و نیازسنجی در ذائقهسنجی ضروری است

عکس :سعید غالمحسینی /شهروند

چند رشــته لو رفته اســت ،اما بحثها درباره
عملکــرد بعــدی داوران ،بدتر از این اســت.
شنیدهها در کاخ جشنواره و رسانههای مختلف،
بر این موضوع تأکید دارد که با توجه به حواشی
و لو رفتن اسامی کاندیداها و برندههای  4رشته
(که گفته میشــود منطقیترین انتخابها هم
هســتند) هیأت داوران آنقدر مستاصل شده
که میخواهــد انتخابهایش را عــوض کند.
موضوعی که اگر واقعیت داشته باشد ،فاجعه به
اوج خود خواهد رسید.
مسئوالن رسمی نه؛ هنرمندان شاید
بحث داوری آنقدر ریشــهدار اســت که به
حاشــیه جلســه هیأت دولت هم کشیده شد.
صالحی امیری ،وزیر ارشــاد اسالمی وقتی در
حاشیه جلســه هیأت دولت با این سوال که آیا
داوران جشــنواره دو تابعیتی هستند؟ مواجه
شــد ،گفت :درباره پدیده دو تابعیتیها ،اینکه
مسئوالن رســمی دو تابعیتی هستند را کامل
تکذیب میکنم ،اما راجع به جامعه بزرگ هنری
کشــور اطالع الزم را ندارم ،ضمن اینکه قانون
متوجه آنها نیست ،اما در سطوح مسئوالن ،افراد
دو تابعیتی در وزارت ارشاد را تکذیب میکنم و
چنین پدیدهای ما نداریم.
صالحی امیری با دفاع از جشنواره سیوپنجم،
بر این موضوع تأکید کرد :جشــنواره امسال را
جشــنواره امید و نشاط نام گذاشــتیم که در
مجموع فیلمهای ارســال شــده به جشنواره،
فیلمهای بســیار خوبی بود و هیأت انتخاب ۳۳
اثر را برای مســابقه انتخاب کرد .وزیر ارشاد از
تشــکیل کمیتهای به سرپرســتی مشاور عالی
خود برای رســیدگی بــه اعتراضهای صورت
گرفته درباره داوریهای جشنواره فیلم فجر نیز
خبر داده اما تأکید دارد :وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی وارد حاشیه نخواهد شد .بهطور طبیعی
در مســابقهای که  ۱۷۰فیلم شرکت میکنند؛
داوران حق نهایی انتخاب کاندیداها را دارند.
او افزود :اینکه برخی شــرکتکنندگان که
در جشــنواره به هر دلیلی به بخش مسابقه راه
نیافته یا اســامی آنها در میان نامزدهای نهایی
نیامده است؛ داوری را مورد اعتراض قرار دهند،
کار اخالقی نیســت .ســوال من این است اگر
این دوســتان هیأت انتخاب فیلمها را صاحب
صالحیت نمیدانســتند ،چرا اصال در جشنواره
شرکت کردند و تقاضای مشــارکت داشتند؟!
این موضوع نشــان میدهد حضور فیلمسازان،
کارگردانها و تهیهکنندگان به معنای پذیرش
صالحیت داوری جشنواره است.
محمد حیــدری ،دبیــر جشــنواره هم که
بیشــترین انتقادها متوجه اوست ،اعالم موضع
کرد و در جمــع خبرنگاران گفت :کســانی که
انصراف دادهاند براســاس حق طبیعی خود این
کار را انجــام دادهاند .مگر هیــأت داوران باید
براساس آنچه صاحبان آثار میگویند دست به
انتخاب بزند! هیــأت داوران تصمیم گرفتهاند
و به نظرم باید افرادی که در جشــنواره حضور
دارند بــه نظر آنها احترام بگذارنــد .اگر احترام
نگذاریم نمیتوانیم شــاهد شــرایط خوبی در
ســینما باشــیم .حیدری افزود :هرسال این
اتفاقات و این حاشــیهها در داوریها و حتی در
بخش انتخاب رخ میدهد .من واکنشی نسبت
به این اعتراضات ندارم و به نظرم همه کســانی
که کاندیدا شــدهاند و جایزه میگیرند باید به
نظر هیأت داوران احترام بگذارند.

حد نامحترم اتفاق بیفتــد .پیگیری قانونی این
ماجرا را انجام میدهیم و قطعا این بیحرمتی را
پیگیریخواهیمکرد.فرمانفتحعلیانخواننده
و از دوستان پورمیامین هم بعد از شنیدن ماجرا
زبان به گالیه گشوده و گفته :باید به حال برخی
مدیرانهنریاینمملکتتأسفخورد.هنرمندی
که سالها برای موسیقی این کشور زحمت کشیده،
اینگونه سنگ مزارش را میشکنند و به گوشهای پرت
میکنند .مــن نمیدانم
دیگر چــه اتفاقی باید
بیفتد کــه این مدیران
کمی به خود بیایند و در برابر
ایناتفاقها،پیگیرامورباشند.

شهروند| دومین جایزه کاالی فرهنگی سهشنبه  ۱۹بهمنماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،معاون
فرهنگی و فعاالن دبیرخانه این جشنواره درسالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به کار خود پایان
داد .سیدرضا صالحیامیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور در آیین اختتامیه دومین جایزه کاالی فرهنگی
درخصوص تشکیل دبیرخانه دایمی این جایزه گفت :درون موضوع سبک زندگی مقولهای به نام زیست فرهنگی
و مصرف فرهنگی نهادینه شده و بین این دومقوله رابطه معناداری حاکم است .به هر میزان که مصرف فرهنگی
افزایش پیدا کند ،ما جامعهای فرهیختهتر و اخالقیتر خواهیم داشــت،
طی سالها از الگوهای مصرف در سایر حوزهها سخن گفته شده ،ولی
دررابطهبامصرففرهنگیکمترسخنگفتهمیشود.صالحیامیریبا
بیاناینکهعزموارادهجدیبراییکجهشملیدراینحوزهبسیار
ضروری است ،افزود :عزم ملی درحوزه تولید کاالی فرهنگی بسیار
الزم است ،زیرا دیگر دوره پوستر و بنر گذشته است .البته نکته
قابل اهمیت در بحث مصرف فرهنگی ذائقه است .اصل تنوع
و نیازسنجی در ذائقهسنجی بسیار مهم است که متأسفانه
ذائقهسنجی در ایران تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته
کهالبتهاینموضوعبهنیازسنجیاحتیاجدارد.

«تزوتانتودوروف»،فیلسوفونظریهپردازبلغاری-
فرانســوی و شــاگرد «روالن بارت» در ۷۷سالگی
درگذشت.
بیستوسومین جشــنواره بینالمللی جشنواره
فیلمهای آسیایی «وزول» فرانسه از  19تا  26بهمن
با حضور رخشــان بنیاعتماد بهعنوان رئیس هیأت
داورانبرگزارمیشود.
کاوه میرعباسی از انتشار ترجمه جدیدی از رمان
«عشــق در روزگار وبا» نوشته گابریل گارسیا مارکز
خبرداد.
جک نیکلســون بازیگر محبوب هالیــوودی که
ازســال  ۲۰۱۰به بعد در فیلمی دیده نشــده بود در
برابر کریستن ویگ در بازسازی فیلم «تونی اردمان»
جلویدوربینمیرود.
النبرستینبازیگریکهجایزهاسکاردرکارنامهاش

دارد ،در ۸۴ســالگی تجربه کارگردانی را نیز با فیلم
«حمامکردنفلو»بهرزومهکاریاشاضافهمیکند.
جشــنواره فیلم برلین که از امروز کلید میخورد،
یاد جان هرت بازیگر فقید بریتانیایــی را با نمایش
فیلمهاییازاوگرامیمیدارد.
جلد دوازدهم «قصههای پریان» نوشته اندرو النگ
با عنوان «کتاب ارغوانی» جمعآوری شده از منابع و
ماخذمعتبر،توسطنشرهیرمندبهکتابفروشیهاآمد.
نویسنده ترک برنده نوبل ادبی تا آخر این ماه راهی
روسیه میشود تا جایزه یکمیلیون روبلی تولستوی
رادریافتکند.
روز گذشته مراسم ششــمین پاسداشت ادبیات
جهاد و مقاومت به همراه رونمایی از تقریظهای رهبر
معظم انقالب بر  ۴کتاب حــوزه ادبیات دفاع مقدس
درهمدانبرگزارشد.

انتقاد
انتقاد رامبد جوان درباره نشستهای نقد و بررسی جشنواره فیلم فجر

نشستهایی که شبیه گفتوگو با مردم است

نشستهای نقد و بررسی فیلمهای سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر ازجمله بخشهایی بود که مثل هیچ
دورهدیگریبرگزارنشد.تفاوتهایموجوددرایننشستها-ازحضورمجریثابتبرایهمهنشستهاگرفته
تا طرح موضوعاتی که بیشباهت به نقد و بررسی هستند -ازجمله مواردی بود که باعث شد خیلیها به شیوه
برگزاریاینجلساتنقدداشتهباشند.رامبدجوان ازجملهفیلمسازانیاستکهبهاینشیوهبرگزارینشستها
انتقاد دارد .جوان دراینباره گفت :وقتی من بهعنوان یک فیلمســاز در نشست خبری مینشینم ،ازمجموعه
ی آن جلسه ممکن است فقط دومورد
حرفها ،سوالها و تحلیلها 
به دردم بخورد که بخواهم بــه آن فکر کنم و بخش عمدهای از آنها
اصال اهمیت ندارند .گاهی انگار سوالها شبیه گفتوگو با مردم
است اما نکته اینجاست که آیا وقتی ما به یک نشست رسانهای
درجشنواره فجر میرویم ،وظیفه داریم سوالهایی را که مردم
میخواهند از ما بپرسند ،جواب دهیم؟جوان افزود :به نظرم
اصال اینطور نیســت و خبرنگار و منتقد باید سوال مهم و
بزرگتری را بپرسند تا حتی مردم هم بدانند که این نوع
سوالهااهمیتبیشتریدارند؛نهسوالهایخالهزنکی
وبیاهمیت.

دریچه

هدیه «یوسا» به کتابخانه زادگاهش

ایسنا| «ماریو بارگاس یوسا» نویسنده برجسته اهل پرو که درسال ۲۰۱۰جایزه نوبل ادبیات را به خود اختصاص
داد و پیشــتر حجم زیاد کتاب دیگری به کتابخانه آرکیپا هدیه کرده بود ،اعالم کرده؛ 5هزار جلد دیگر به این آثار
اضافه میکند .این کتابها تا پایان ماه جاری میالدی به این شهر میرسند .کتابخانهای که در زادگاه «یوسا» احداث
شــده ،نام او را یدک میکشد .نویسنده «سور بز» طی ســالهای اخیر در سه مرحله ،حجم عظیمی از کتابهای
مجموعه شخصی خود را به این مکان اهدا کرده است.کتابخانه «یوسا» که درحال حاضر بیش از  ۷۵۰۰جلد کتاب
دارد،یکیازغنیترینمنابعآثارادبیایننویسندهسرشناسآمریکایالتین
محسوب میشــود .درمیان آثار این کتابخانه ،کتابهایی در زمینههای
ادبیات داستانی ،علوم اجتماعی،تاریخ ادبیات و مجالت تخصصی دیده
میشود.ســاختمان این کتابخانه که ازسوی مسئولین دولتی شهر
آرکیپا به منظور گردآوری آثار اهدایی «یوسا» تأسیس شده۱۴۵۹،
مترمکعب استو ۱۴اتاقدارد .قدمتبنای آنهمبه قرنهجدهم
بازمیگردد.به گفت ه یکی از مســئوالن شهر آرکیپا ،برنامههای
فرهنگی متنوعی به مناسبت افزودهشدن 5هزار جلد کتاب
جدید به آثار این کتابخانه ترتیب داده شده است .ب ه زودی
تورهایی هم برای بازدید از این مقصد گردشگری فرهنگی
راهاندازیمیشودتادنیاباآثار«یوسا»بیشترآشناشود.

شات

خبر

اعالم نامزدهای سیمرغ بهترین فیلم کوتاه

شهروند| روز گذشته بعد از دو روز فاصله از اعالم اسامی نامزدهای بخشهای مختلف فیلمهای سینمایی بخش
سودای سیمرغ ،لیست نامزدهای دریافت سیمرغ فیل م کوتاه سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر ازسوی انجمن فیلم
کوتاه ایران اعالم شــد .هیأت داوران انجمن فیلم کوتاه ایران شامل کیومرث پوراحمد ،علی مصفا ،محمد شیروانی،
هومن بهمنش و آیدا پناهنده پس از بررسی ۲۳فیلم کوتاه ۶نامزد خود را برای دریافت سیمرغ بهترین فیلم کوتاه این
دوره از جشنواره فیلم فجر اعالم کردند .این  ۲۳فیلم شامل فیلمهایی است
که درجشنواره فیلم کوتاه تهران و جشن مستقل فیلم کوتاه درسالجاری،
نامزدبهترینفیلموبهترینکارگردانیشدهاند.برهمیناساس،فیلمکوتاه
«سبز کله غازی» به کارگردانی آرمان خوانساریان ،فیلم کوتاه «نسبت
خونی» به کارگردانی پدرام پورامیری و حسین امیریدوماری ،فیلم
کوتاه «روتوش» به کارگردانی کاوه مظاهری ،فیلم کوتاه «والها»
بهکارگردانیبهنامعابدی ،فیلمکوتاه«گورمردها»بهکارگردانی
علی مردمی و فیلم کوتاه «اشیا گمشده» به کارگردانی حامد
نجابت در لیســت نامزدهای دریافت سیمرغ بهترین فیلم
کوتاه جای گرفتهاند و باید تا امشب صبر کنند تا یکی از آنها
مهمترینجایزهفیلمکوتاهایرانراازآنخودکند.

نامزدهای سیمرغ مردمی مشخص شدند

ستاد انتخاب فیلمهای برگزیده مردمی ،لیســت  5فیلم منتخب مردم را در نهمین روز برگزاری سیوپنجمین
جشــنواره فیلم فجر بدون ترتیب و اولویت اعالم کرد .از بین  5فیلم اعالمشده به هرکدام که آرای بیشتری کسب
کردهباشند،سیمرغبلورینبهترینفیلممردمیتعلقمیگیردوبهفیلمهایدوموسومباتوجهبهمیزانآرایدیپلم
افتخار اهدا خواهد شد .درچهار روز ابتدایی جشنواره لیست فیلمهای برگزیده مخاطبان با توجه به شمارش آرا در
سینماهای مردمی 10فیلم اعالم شد .در ادامه «فصل نرگس» به کارگردانی
نگار آذربایجانی« ،سد معبر» به کارگردانی محسن قرایی« ،ویالییها» به
کارگردانیمنیرقیدی«انزوا»بهکارگردانیمرتضیعلیعباسمیرزایی
و «گشت »2به کارگردانی سعید سهیلی از چرخه رقابت فیلمها کنار
رفتندودرنهایت 5فیلمدرفهرستنهاییباقیماندند.فیلمهاییکه
درفهرست نهایی فیلمهای برگزیده مردمی حضور دارند ،عبارتند
از «خوب ،بد ،جلف» به کارگردانی پیمان قاســمخانی« ،بدون
تاریخ ،بدون امضا» بــه کارگردانی وحید جلیلوند« ،آباجان»
ی هاتف علیمردانی« ،بیست و یک روز بعد» به
به کارگردان 
کارگردانی محمدرضا خردمندان و «ماجرای نیمروز» به
کارگردانیمحمدحسینمهدویان.

کات

عکس :سعید غالمحسینی  /شهروند

حمیدرضا عظیمی| فاجعــه پس از فاجعه
در جشنواره سیوپنجم ،رونمایی میشود .حاال
پس از نمایش یک دو جین فیلم بد که منتقدان
ســینما درباره این بدی متفقالقول هســتند،
داوری جشنواره نیز با حرف و حدیثهای زیادی
روبهرو شده است .داستان داوری جشنواره حاال
به جایی رســیده که قرار است وزارت ارشاد در
آن مداخله کند و کمیتهای ویژه برای بررســی
آن تدارک ببیند .با این حساب ،رخدادهایی که
یکی پس از دیگری قبل و هنگام جشــنواره به
وقوع پیوسته ،جشــنواره این دوره را به یکی از
شگفتانگیزترین جشــنوارههای برگزار شده
تاکنون تبدیل کرده است.
این نویــد را پیــش از این محمــد حیدری
داده بود .آن روز کــه او در برنامه هفت ،پس از
اعالم خبر راه راه نیافتن تعــدادی از فیلمهای
قابل بحث قــول داد که با برگزاری جشــنواره،
«شگفتزده» خواهید شــد ،کسی باور نداشت
این میزان از شــگفتزدگی در طول جشنواره
خودنمایی کند .حیدری هر چند شــگفتزده
شدن را به معنی مثبت آن مطرح کرده بود ،اما
حاال پس از افتادن پردهها ،یکی پس از دیگری
موضوعاتــی به وقوع پیوســت که جشــنواره
سیوپنجم را به پرحرف و حدیثترین و بهزعم
برخی بدترین جشــنواره سالهای اخیر تبدیل
کرده است.
داوران دو تابعیتی
«در پرده آخر» جشــنواره داســتان از آنجا
شروع شــد که لیســت نامزدهای جشنواره به
ســمع و نظر عموم رســید .پس از این انتشار،
سینماییها هر یک ،طوری اعالم موضع کردند
که نشان میداد از سیاهه نامزدان شوکه شدهاند
و هر یک میخواهند تدبیــری ویژه خود اتخاذ
کنند .اعتراضها و در پی آن ،انصراف از نامزدی
ادامه داشت تا برنامه هفت سهشنبهشب؛ برنامه
هفت در آن شــب در بخشــی که در اصل میز
نقد فیلم است ،با حضور مسعود فراستی ،سعید
قطبیزاده و بهروز افخمی ،بحثهایی را مطرح
کرد که باعث شد دیروز ،با وجود اینکه پیش از
این اعالم شــده بود وزارت ارشاد در موضوعات
مربوط به جشــنواره دخالت نخواهد کرد ،وزیر
ارشــاد وارد ماجرا شود و از تشــکیل کمیتهای
ویژه خبر دهد.
بهروز افخمــی در این برنامه به خاطرات خود
از دوره یک ســاله حضور در کانادا پرداخت .او
گفت :زمانی که من در کانــادا بودم کالس هم
برگزار میکــردم .در آن زمان ،کمونیســتها
به کالس ما میآمدند و مانــع برگزاری کالس
میشــدند .موضع آنها این بود که چون تو فیلم
«فرزند صبــح» را ســاختهای عامل جمهوری
اسالمی هســتی و نباید در اینجا کار کنی .ما
فیلمی را داریم که علیه منافقین ســاخته شده
و آنها خیلی رذلتر از کمونیســتها هستند».
افخمی این را هم اضافه کــرد« :در میان هیأت
داوران  5نفر تابعیــت دوگانه دارند و تعدادی از
آنها در کانادا زندگی میکننــد .خب ،این داور
چطــور میتواند به فیلمی علیــه منافقین رأی
بدهد؟ احتماال چون خــارج زندگی میکنند یا
رفتوآمد دارند از ترس مزاحمتهای ســازمان
منافقین جــرأت نمیکنند به ایــن فیلم رأی
دهند».
حاال حرف و حدیثها بیشــتر شــده است؛
دیروز خبر آمد که لیســت برنــدگان نهایی در

مورد عجیب سنگ مزار پورمیامین

یادداشتی منتشر کند .مهدویان دربخشی از یادداشتش آورده:
«یادداشت من از سر دلســوزی برای همکاران خودم و دیگر
هنرمندانشایستهایبودکهخودشانوفیلمهاشانبابیعدالتی
غافلگیرکنندهای نادیده گرفته شد ،اما دیشب فهمیدم آنها که
باید حرف من را به خودشان میگرفتند ،اصال خیالشان نیست و
درعوضکسانیکهبرایممحترموعزیزهستند،بهدلگرفتهاند.
این روزها کام بسیاری از دوستان من تلخ است ،حتی خیلی از
کسانی که در بخشهایی نامزد شدهاند هم دل خوشی ندارند.
مثل خود من .با این حال شــاید لحن یادداشتم بیش از اندازه
تند بود و همین باعث رنجش عزیزان شد .امیدوارم از من به دل
نگیرند،چراکههدفمرنجاندندلآنهانبود.داستانتمامشدوما
مثل همیشه چارهای نداریم جز اینکه به قوانین جشنوارهای که
متعلقبههم هماست،احترامبگذاریمونظرداورانرابپذیریم».

جشنواره فیلم فجر در ایستگاه پایانی به چالش کشیده شد
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