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خبر
رویداد همزمانى نمایشگاه کتاب

 با ایام انتخابات حساسیت ها را افزایش داده
شهروند|  رئیس سى اُمین نمایشگاه بین المللى کتاب تهران در دومین جلسه ستاد اجرایى نمایشگاه که با 
حضور مدیران نمایشگاه و رونمایى از پوستر این رویداد فرهنگى درمجموعه نمایشگاهى شهر آفتاب برگزار شد، 
با اشاره به اهمیت برگزارى این دوره از نمایشگاه گفت: با توجه به این که 30 دوره از برگزارى نمایشگاه کتاب تهران 
مى گذرد، انتظارات از نمایشگاه کتاب تهران افزایش یافته است. وى افزود: همچنین همزمانى برگزارى نمایشگاه 
کتاب با ایام انتخابات ریاست جمهورى میزان حساسیت ها را افزایش داده است. سیدعباس صالحى با تأکید بر 
واگذارى نمایشگاه کتاب تهران به اهالى نشــر عنوان کرد: واگذارى 
نمایشگاه به اهالى نشر شعار نیست بلکه یک رویه و رویکرد است و 
برهمین اســاس باید با نگاه کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها، 
کارها را پیش ببریم تا اقتصاد نمایشگاه تقویت شود. در ادامه این 
جلسه قائم مقام، معاون اجرایى و مدیران کمیته هاى نمایشگاه 
ضمن ارایه گزارش از فعالیت هاى صورت گرفته مســائل و 
مشکالت موجود را مطرح کردند. همچنین در این جلسه 
پوستر نمایشگاه رونمایى شد.گفتنى است که سى اُمین 
نمایشگاه کتاب تهران از تاریخ 13 تا 23 اردیبهشت ماه 

در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

شهروند| جسیکا چستین، بازیگر سرشناس سینماى آمریکا دیگر حاضر نیست با دستمزدى ناعادالنه در یک 
فیلم بازى کند. ایمى پاسکال، رئیس کمپانى سونى پس از هک شدن ســرورهاى این شرکت و لو رفتن میزان 
دستمزد بازیگران در فیلم هاى مختلف این شرکت درباره دستمزد کمتر بازیگران زن گفته بود: «بخشى از مشکل 
نابرابرى دستمزد بازیگران زن با مردها به عدم درخواست آنها براى دستمزد بیشتر بازمى گردد.» این سخنان تأثیر 
عمیقى بر جسیکا چستین داشت. او در این باره گفت: «در آغاز خیلى ناراحت شدم. سپس به این نتیجه رسیدم که 

او حرف درستى مى زند. زنان باید گامى به جلو بردارند و به اندازه کارشان 
درخواست دستمزد کنند.»این بازیگر در تمام فیلم هایش دستمزدى 
عادالنه در مقایسه با بازیگران مرد فیلم درخواست مى کند. او در این باره 

گفت: «میزان دستمزد مهم نیست؛ درآمد ما در این صنعت بسیار 
زیاد اســت.» این دیدگاه سبب شــد او فرصت بازى در پروژ ه اى 
بزرگ را از دست بدهد. بازیگر «درخت زندگى» گفت: «به خودم 

گفتم: «این چه کارى بود که کردى؟ شاید تو در اشتباهى» اما 
اشتباه نمى کردم چون خبر کارم همه جا پخش شد و پس 

از آن همه دانســتند که تنها در صورت دریافت دستمزد 
عادالنه در فیلم بازى مى کنم. قدرت نه گفتن به دیگران 

مى آموزد چگونه با شما رفتار کنند.»

مبارزه بازیگر زن براى حقوق برابر

 ســید احمد علم الهدى امام جمعه مشهد که طى 
چند ســال اخیر همواره نظراتش درباره موســیقى 
با واکنش هــاى متفاوتى روبه رو شــده؛ در تازه ترین 
سخنانش از حرام نبودن موسیقى و گوش دادنش به 
برخى از آهنگ ها گفته است البته او بازهم تاکید کرده 

که از مخالفان سرسخت کنسرت هاست.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم سید احمد علم الهدى 
امام جمعه مشهد عصر روز گذشته درباره هنر موسیقى 
گفت: بنده ضد هنر نیستم، خود را بیش از هنرمندان 
طرفدار هنر مى دانم چون اگر هنر در مســیر تعالى 

انسانى قرار گیرد، بهترین عبادت است.
وى در ادامه افــزود: مخالفت من با هتل ســازى، 
ساخت مراکز تفریحى و برنامه هاى گردشگرى دروغ 
است. پذیرفتن حرف دیگران به نقل از من و نشنیدن 
حقیقت از زبان خودم، خالف روحیه علمى و تحقیقى 
شماســت. نه ضد گردشــگرى و نه ضد هتل حرف 
نزده ام؛ گفته ام مشهد فضاى گردشگرى نیست، فضاى 

زیارت است.
نماینــده ولى فقیه در اســتان خراســان رضوى 

همچنین عنوان کرد: با برگزارى کنسرت در سراسر 
کشور مخالفم چون کنسرت، هنر ُکش است. مبانى 

فقهى بنده براى موسیقى با امام و رهبرى یکى است، 
بنده هم موســیقى را حرام نمى دانم و بــه برخى از 

آهنگ ها هم گوش مى دهم.
وى افــزود: معتقدم هنــر مظلوم اســت اما مبدأ 
مظلومیــت هنر مصــادره شــدن آن اســت. تمام 
جریان هاى هنرى از موسیقى، شعر، نقاشى و سینما 
ابزارى براى تعالى ابزار انسانى و اسالمى هستند. هنر 
در کنار علم، بال دیگر در تکامل انســانى اســت. در 
قرن هاى گذشته هنر به  عنوان ابزار لذت، هوس بازى و 
خوش گذرانى مصادره شده است. علم الهدى همچنین 
عنوان کرد: بنده ضد هنر نیســتم، خــود را بیش از 
هنرمندان طرفدار هنر مى دانم چون اگر هنر در مسیر 

تعالى انسانى قرار گیرد، بهترین عبادت است.
وى گفت: مظلومیت موســیقى این اســت که در 
دانشگاه کنسرت بگذارند و براى آن بیرون از دانشگاه 
بلیت بفروشند! در دیگر کشــورها کنسرت ابزار هنر 

است نه ابزار تفریح و عیاشى.

شــهروند|  آخرین فیلم به نمایــش درآمده 
اصغر فرهادى بعد از موفقیت هاى جشــنواره اى 
درفســتیوال ها و مراســم معتبر ســینمایى، از 
نظر اقتصادى نیــز جزو موفق تریــن فیلم هاى 
 سال به شــمار مى آید؛ و درجدیدترین موفقیت 
اقتصادى، این فیلم بــا قرارگرفتن در رده پنجم 
پرفروش ترین فیلم هاى مستقل  سال از این جنبه 
هم نام خود را ســر زبان ها انداخته است.نشریه 
ســینمایى ایندى وایر که بیشــتر به فیلم هاى 
مســتقل آمریکایى مى پردازد، درگزارشــى به 
معرفــى پرفروش ترین فیلم هاى مســتقل حال 
حاضر در ســینماى آمریکا پرداخته و نوشته که 
فیلم فروشنده ســاخته اصغر فرهادى با فروش 
3,4 میلیــون دالرى در رتبه پنجــم درمیان 20 
فیلم پرفروش ســینماى مســتقل آمریکا قرار 

گرفته است. فیلم هاى اصغر فرهادى چه در ایران 
و چه در دیگر نقاط دنیا طرفداران خودشــان را 
دارند؛ و همیشــه جــزو فیلم هــاى پرفروش به 
شــمار آمده اند. این اتفــاق درجدیدترین فیلم 
این کارگــردان به نحو بارزترى رخ داده اســت. 
فیلم فروشــنده که توســط کمپانى کوهن مدیا 
اکران خود را از تاریخ هفتم ژانویه در سینماهاى 
آمریکا آغاز کرده،  تاکنــون 3,4 میلیون دالر (با 
احتســاب فروش کانادا) فروخته اســت. فرانسه 
با فروشــى بیش از 1.841 میلیون دالر همچنان 
بهترین بازار خارجى فروشنده محسوب مى شود 
و ســینماهاى ایتالیا نیز بــا 828 و اســپانیا با 
فروشــى بالغ بر 636 هزار دالر از دیگر بازارهاى 
موفق این فیلم هستند. هم اکنون فروش جهانى 

فیلم فروشنده بیش از 10 میلیون دالر است.

علم الهدى:

 موسیقى را حرام نمى دانم
  به برخى از آهنگ ها گوش مى دهم

فروشنده پنجمین فیلم مستقل پرفروش 2017

اسکار تئاتر را کوین اسپیسى
 اجرا مى کند

شهروند| کوین اسپیســى که نخستین بار در 
فیلم هفت و مظنونین همیشگى چشم ها را خیره 
کرد و این اواخر هم با حضور در ســریال پربیننده 
خانه پوشــالى به یک ســتاره محبوب بدل شده، 
اجراى مراسم هفتاد و یکمین جوایز تونى – معروف 
به اسکار تئاتر برادوى– را به عهده گرفت.اسپیسى 
که سابقه اى طوالنى از حضور بر روى صحنه تئاتر 
و کســب جایزه تونى را هم در کارنامه خود دارد، 
نخستین بار در  ســال 1991 براى بازى در نمایش 
گمشده در یانکرز جایزه تونى را از آن خود کرد. او 
تا امروز, در 6 نمایش تولید تئاتر برادوى روى صحنه 
رفته است. جوایز تونى امسال در تاریخ 11 ژوئن در 
نیویورك برگزار مى شود و بخش عمده آن به صورت 
زنده از شــبکه تلویزیونى ســى بى اس روى آنتن 
مى رود.به گزارش نیویورك تایمز کوین اسپیسى از 
نظر اهالى تئاتر برادوى گزینه اى نامتعارف و عجیب 
براى مراســم اهداى جوایز تخصصى این حوزه ها 
است. این در حالى است که اسپیسى بیش از یک 
دهه مدیریت هنرى اولد ویک تئاتر در لندن را به 
عهده داشته است.  ســال گذشته اجراى مراسم به 
عهده مجرى، بازیگر و تهیه کننده انگلیســى بود. 
اسپیسى همچنین تا امروز دو جایزه اسکار را براى 
ایفاى نقش در فیلم هاى مظنونین همیشــگى و 

زیبایى آمریکایى با خود به خانه برده است.  

نمایشگاه گروهى قباله برگزار مى شود

رابطه بیــن زن و مرد در همه ادوار و ســرزمین ها 
درگیرى آدمیان بوده و خواهد بــود. رابطه اى که به 
تدریج صاحب قراردادها و اصولى در هر جامعه شده 
و کوچکترین نهاد جامعه را شکل داده است. خانواده 
با هر شکل و ساختارى مى تواند بازنمایى روابط موجود 
در جامعه به صورت کالن باشد.نمایشگاه گروهى قباله 
دعوتى است براى دیدن دیدگاه ها و تجربیات شخصى 
هنرمندان این مجموعه به ازدواج، زندگى مشترك، 

طالق و مسائلى که در حواشى اینها روى می دهد.

روى خط خبر اتفاق

شهروند| دفتر موســیقى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمى با انتشــار تکذیبیه اى اجراى آثارى ازیک 
خواننده آمریکایى را در تاالر وحدت تکذیب کرد.بعد 
از آن که اعالم شد گروه لهستانى پارتیزات بناست در 
روزهاى هشتم و نهم اردیبهشت ماه در تاالر وحدت 
به روى صحنه برود و بخشــى از رپرتــوار اجراى این 
گروه دونفره در رســانه ها منتشر شد، روزنامه کیهان 
به کسانى که موجب مجوزگرفتن این گروه موسیقى 
دونفره براى بــه روى صحنه رفتن در ایــران بودند، 
تاخت و نسبت به اجراى قطعات مایکل جکسون با به 
کاربردن عباراتى نظیر فاسد اخالقى و... واکنش نشان 
داد. برخى ازخبرگزارى ها، با توجه به اطالعاتى که از 
این اجرا دراختیار داشتند، متن خبر را به این صورت 
تنظیم کرده بودند: «کریســتف توچکو و پســرش 

میکوآى توچکو با اجراى آثارى از موســیقى 
فیلم هــاى کالســیک و آهنگ هــاى 

خوانندگانى چون مایکل جکســون 
در تهــران روى صحنــه مى روند».

روزگذشته بعد ازحاشیه هاى به وجود 
آمده، اطالعیه اى منتشر شد. دراین 

اطالعیــه در واکنش به خبــر اجراى 
قطعاتى از مایکل جکسن ازسوى این گروه 

لهستانى آمده بود: «گروه موسیقى لهستانى دونفره 
«پارتیزانت» قرار است درتاریخ 8 و 9 اردیبهشت ماه 

 ســال جارى در تاالر وحدت با اجراى آثارى 
بى کالم از موسیقى فیلم هاى کالسیک 
سینماى جهان و بدون اجراى هیچ 
اثرى از آثار خواننده آمریکایى نامبرده 
درمتن خبر منتشرشــده دربرخى 
خبرگزارى ها و جراید به روى صحنه 
برود». این بخش از نامه در واکنش به 
نام بردن از مایکل جکســون به عنوان یکى 
از هنرمندانى که بخشــى از رپرتوار برنامه به اجراى 
قطعات او اختصاص یافته، نوشته شده بود. در ادامه 

اطالعیه نیز با ابراز تأسف از انتشار خبرى با تیتر «یاد 
مایکل جکســون در تاالر وحدت زنده مى شــود» و 
تیترهاى مشابه دربرخى جراید پیرامون اجراى این 
گروه آمده است: «دفتر موسیقى قویا ضمن تکذیب 
این خبر آن را تبلیغاتى و ترفندى براى حاشیه سازى 
و جذب مخاطبان به منظور فروش بیشتر بلیت اجراى 
مزبور دانســته و از رسانه ها تقاضا کرده ضمن رعایت 
اصول حرفه اى خبرنگارى در انعــکاس اخبار دقت 
الزم را به عمل آورده و از ایجاد حاشــیه هاى بى  مورد 
درفضاى موسیقى کشــور خوددارى کنند».سوال 
اینجاست که آیا بعد از این اتفاق باید به گروه لهستانى 
هم بگویند رپرتوارش را تغییر دهد یا آنها اجازه دارند 
همان برنامه اى را که مدنظر دارند، براى دوســتداران 

موسیقى شان ارایه دهند؟

 اجراى آثار مایکل جکسون در تاالر وحدت ازسوى دفتر موسیقى وزارت ارشاد تکذیب شد

آیا رپرتوار هم تغییر مى کند

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۸/۰۰- ۱۷/۳۰

انتقاد علیرضا کهن دیرى
 از مسابقه تولید موسیقى پاپ

شهروند| «موسیقى پاپ به شکلى شده 
که انگار آدم ها مسابقه تولید دارند و بیش 
از حد آثار تولید مى شــود؛ این موضوع 
باعث شده کارها شبیه هم شود و آهنگساز 
نتواند روى همه کارهــا دقت کند.» اینها 
نشان دهنده نگاه یکى از شناخته شده ترین 
آهنگسازان موســیقى پاپ ایران است 
که سه شنبه شــب میهمان برنامه چشم 
شب روشن شبکه 4 ســیما بود. علیرضا 
کهن دیرى در بخشــى از گفت وگو با رضا 
مهدوى، کارشناس مجرى بخش موسیقى 
«چشم شب روشــن» به وضع موسیقى 
بى کالم در ایران اشــاره کرد و گفت: باید 
براى موسیقى بى کالم فرهنگسازى صورت 
بگیرد. متاسفانه این اتفاق در کشور ما رخ 
نداده است. شاید به همین دلیل است که 
بسیارى از آهنگسازان، موسیقى فیلم را 
ترجیح مى دهند.آهنگساز فیلم «پشت 
پرده مه»، در پاسخ به این که چطور فردى 
مثل یانى مى تواند با استفاده از موسیقى، 
شــهرتى جهانى و از بیــن ملل مختلف 
براى خود مخاطبانى داشته باشد، گفت: 
متاسفانه نه مردم این طور موسیقى ها را 
در ایران تهیه مى کنند و نه اداراتى که در 
این زمینه مسئولیت دارند درست عمل 
مى کنند. آهنگساز هم به تنهایى نمى تواند 
این فرهنگســازى را انجام دهد. ما کار 
خودمان را مى کنیم اما بدون تعارف باید 
بپذیریم نیاز است هم مردم و هم  مسئوالن 
بیشــتر به موســیقى احترام بگذارند. 
کهن دیرى معتقد است موسیقى پاپ این 
سال ها وطنى نیســت: شما اگر موسیقى 
پاپ کره را گــوش بدهید درمى یابید این 
موسیقى خاص این کشور است، البته نه به 
خاطر زبانش. اما موسیقى ما به خاطر تولید 
زیاد، از کشورهاى دیگر چون کشورهاى 

غربى یا همسایه کپى مى شود.

جمشید مشایخى:      از بى امکاناتى 
جوان هاى شهرستانى غصه مى خورم

شهروند| هجدهم فروردین بود که خبر 
آمد جمشید مشایخى براى افتتاح نمایش 
«آدم، آدم اســت» به تئاتر مولوى رفته 
است. نمایشى براساس متنى از برتولت 
برشت، با طراحى و کارگردانى حبیب اله 
دانش و 11 بازیگر از شهرستان بهارستان 
که پیــش از این نام هیچ کدامشــان را 
مورد  در  مشایخى  نشنیده اید.جمشید 
این که چه شــد که افتتاح نمایش «آدم، 
آدم اســت» را پذیرفت گفت: «از طرف 
گروه با من تماس گرفتند و گفتند جوانان 
نازنینى از شهرســتانى اطراف تهران، 
«آدم، آدم است» را پس از چیزى حدود 
یک سال تمرین روى صحنه برده اند.»او 
در ادامه گفت: مشــخصا در حوزه تئاتر 
تمرکز امکانات، توجــه اهالى این هنر و 
اهل رسانه به تهران را ناعادالنه مى دانم 
و از این که هموطنم در گوشــه دیگرى 
از ایــران از این امکانات بى بهره اســت 
غصه مى خورم. به عنوان فردى کوچک 
وظیفه ام بود کار ایــن عزیزان را ببینم و 
بعد از دیدنش هم بسیار خوشحال شدم 
از این که چه کارگــردان و چه بازیگران 
کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام 
داده اند.»مشایخى با اشاره به دورانى که 
خودش تئاتر بازى مى کرد و مدت زمانى 
که صرف تمرین هر اثر مى شــد، گفت: 
«به عنوان مثال استاد حمید سمندریان 
که من همواره به حق استادى اش بر گردن 
خودم تأکید کرده ام نهایت زمانى که براى 
تمرین مى گذاشت سه، چهار ماه بود، اما 
فراموش نکنیم که این بچه ها از نقطه صفر 
و از فضایى بدون امکانات کارشان را شروع 
کرده اند و  ناچار بوده اند براى رسیدن به 
سطح فعلى زمان بیشترى صرف کنند.»او 
در پایان گفت: «این بچه ها براى پول نبوده 
که روى صحنه رفته اند و با عشــق کار 

کرده اند و همین مرا به وجد آورد.» 

  

کاتکات

  پوستر بخش دارالفنون سى و پنجمین 
دوره جشنواره بین المللى فیلم فجر

  پوستر بازار فیلم سى و پنجمین دوره 
جشنواره بین المللى فیلم فجر

  همزمان با بیستمین بازار بین المللى فیلم 
ایران در جشنواره جهانى فیلم فجرپوستر 

انگلیسى فیلم سینمایى گیلدا رونمایى شد که 
براساس چهره هاى مختلف مهناز افشار در این 

فیلم طراحى شده است
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