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پوالد امین - شــهروند|  وقتی چند وقت پیش 
اعالم شد که جشنواره گذشته فیلم فجر حدود بیست 
 میلیارد تومان هزینه داشته، فارغ از سروصدایی که ایجاد 
شد و بحث هایی که در گرفت، پیدا بود که این افشاگری 
بی تبعات نخواهد بود و باید منتظر تغییراتی عظیم در 
این دوره از جشنواره باشــیم. همچنان که دیدیم این 
اتفاق هم رخ داد و کوتاه زمانی بعد از افشای هزینه های 
کمرشکن جشنواره فجر تغییراتی عجیب در جشنواره 
اعالم شد. تغییراتی که برای ســینمای ایران در حکم 
زلزله ای ویرانگر بود و البته نه تنها نتوانست برای قاطبه 
سینماگران رضایت بخش باشد که حتی براي سوال های 
بی پاسخ هزینه های جشنواره فیلم فجر  سال گذشته هم 
نتوانست پاسخی توجیه کننده بدهد؛ چرا که تغییرات 
ایجاد شــده مثل مواردی چون کوچ اهالی رسانه از برج 
میالد، نداشتن مراسم افتتاحیه و منحصرکردن رقابت ها 
به بخش سودای سیمرغ قطعا و قطعا در اندازه ای نبودند 
و نیستند که بتوانند کاهشی ملموس در هزینه ها ایجاد 
کنند و به احتمال زیاد کارکردشــان تنها در حد به هم 
ریختن سر و شــکل و ثبات تازه پا گرفته جشنواره در 
سال های اخیر خواهند بود و این باعث شده که به نظر 

برسد ماجرا ابعاد گسترده ای پیدا کرده است.
آغاز داستان

برخالف آنچه به نظر می آید افشای هزینه های بیست  
میلیارد تومانی فستیوال سی و پنجم نبود که باعث شد 
تغییراتی گسترده در نوع برگزاری این فستیوال ایجاد 
شود؛ بلکه می توان ریشــه تمام این حرف و حدیث ها و 
تغییرات متعاقب را در حواشــی عجیب  و  پردامنه فجر 
سی وپنجم سراغ کرد که آن چنان کش آمد و دامنه دار 
شد که نه  تنها با گذشــت نزدیک به یک  سال فراموش 
نشــده که اتفاقا هنوز هم به مناســبت و بی مناسبت 
درباره شان گفته و نوشته می شود و این مسأله می تواند 
ایجاد تغییراتی بنیادین را در نحوه برگزاری جشــنواره 
توجیه کند. حقیقتش مشــکل از آن جا آغاز شــد که 
رسانه ها و مدیران دیدند با تمام ولخرجی های فجر این 
فستیوال فقط و فقط با حاشیه هایش به یاد آورده می شود 
و جز این تأثیر دیگری بر سینمای ایران ندارد و از آن بدتر 
هزینه های بخش بین المللی اش هم نتوانسته کاری کند 
که حتی در حد یک فستیوال درجه سوم چون باتومی 
گرجستان یا دیگر فستیوال های هم رده اش هم در خارج 
از مرزهای ایران شناخته شده باشد. اینها در کنار زلزله 
مهیب و گسترده افشای هزینه های کمرشکن جشنواره 
باعث شد تا ســازمان سینمایی سیاست صرفه جویی و 

اختصار را در برگزاری جشنواره امسال پیش بگیرد.
تغییرات

با این کــه همزمان با افشــای هزینه های بیســت 
میلیاردی فجر، مدیــران فرهنگی کوشــیدند با ذکر 
مســائلی چون این نکته حاشیه ای که »این رقم هزینه 
برگزاری دو جشنواره مجزای ملی و بین المللی بوده« زهر 
تلخی افشای هزینه ها را بگیرند، اما وقتی نقل قول ها در 
این مورد از سطح سازمان سینمایی باالتر رفت و دامنگیر 
وزیر ارشاد هم شــد که در نمایشگاه مطبوعات خبر از 
کاهش بودجه جشــنواره فیلم فجر داد و گفت که این 
جشنواره  باید با حداقل هزینه ها حداکثر بهره برداری را 
داشته باشد، معلوم شــد که »این قصه سر دراز دارد« و 
باید منتظر روزهای آتی باشیم که »شب آبستن حادثه 
است.« داستان کم کردن هزینه ها را می شود گفت که 
کمیســیون فرهنگی مجلس کلید زد؛ وقتی احسان  

قاضی پور بعد از جلســه مشــترک با رئیس ســازمان 
ســینمایی اعالم کرد که بودجه سازمان سینمایی را از 

طریق دیوان محاسبات پیگیری می کند. 
پرونده عجیب

اما دلیل تهدید عضو پرکار کمیسیون فرهنگی مجلس 
به پیگیری از طریق دیوان محاسبات چه بود؟ این جاست 
که نکته جالبی عیان می شود که می تواند آغاز جنجالی 
دیگر باشد در این روزهای پر تب و تاب سینما. بگذارید 
ماجرا را ساده تر بیان کنیم؛ در جلسه کمیسیون فرهنگی 
با رئیس سازمان سینمایی بیشــتر صحبت ها بر رقم 
۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دور می زند و این رقم 
البته تفاوت معناداری با رقم افشا شــده بیست  میلیارد 
تومانی آغاز کننده این حواشــی دارد. تفاوت معناداری 
که به نحو طعنه آمیزی تاکنون کمتر واکنشی را در میان 
مدیران باعث شده اســت و اگر هم کسی یا خبرنگاری 
خواسته این موضوع را حداقل برای خودش روشن کند با 
اظهارات ضد و نقیضی مواجه شده که نمی توانند کمکی 

در راه حل این معضل باشند.
فالش بک

روز گذشته یکی از رسانه های خارج نشین در رابطه با 
حیف و میل های نهادهای فرهنگی گزارشی منتشر کرد 
که بخش مربوط به این مطلب را به نقل از کافه سینما 
می خوانیم. این سایت پربیننده در این مورد نقل کرده 
که »در جلســه رأی اعتماد به علی صالحی به  عنوان 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمود صادقی نماینده 
مجلس از ابهام در هزینه کرد وزارت ارشــاد اســالمی 
سخن گفت و اظهار داشــت که بعضی از این هزینه ها 
صرف زمین خواری و خرید زمین در شــمال کشــور 
می شود.« وقتی گفته های مناقشه برانگیز این نماینده 
مجلس را در کنار خبر شگفت انگیز پرداخت دستمزد 
۴۰۰ میلیون تومانی به مهتــاب کرامتی که به  عنوان 
مشاور هنری دبیر دوره گذشته جشنواره فجر فعالیت 
می کرد، قرار دهیم می توان بخشی از پازل در هم ریخته 
چرایی هزینه های حساسیت برانگیز جشنواره فیلم فجر 
را روشــن کرد؛ البته با این که هم محمد حیدری، دبیر 
جشنواره سی وپنجم و هم مهتاب کرامتی البته به شکل 

کامال تلویحی این خبر را تکذیب کردند، اما به مصداق 
این حقیقت تلخ که در این سامان ابتدا تمام اخبار درست 
تکذیب می شوند و بعد فشار حقیقت مدیران را وادار به 
پذیرش اشــتباه ها می کند، کمتر کسی این تکذیب را 
جدی گرفت. بعد از چند هفته هم با وجود تمام ادعاهای 
دبیران و مدیران جشنواره فجر که می گفتند دستمزدی 
از جشنواره نمی گیرند، دستمزدهای نامتعارف دبیران 
سابق جشنواره افشا شد و گفته شد که این مدیران ۳۰ و 
۴۰ سکه بهار آزادی دستمزد گرفته اند که البته این هم 

تکذیب شد.
قیاس

اصال کاری نداریم به این که رقم ۱۱ میلیارد درست 
است یا حدود بیست میلیاردی که سامانه دسترسی 
به اطالعات آزاد منتشــر کرده اســت. نکته در این 
میان این است که آیا جشنواره ای با این ارقام هزینه 
کارکــردی در حد و اندازه هزینه هایــش دارد؛ یا نه؟ 
بیایید ارقام را مقایســه کنیم؛ بیست میلیارد تومان 
به عبارتی در حدود شــش  میلیون دالر می شود که 
تقریبا هم اندازه جشنواره رم است که با بودجه هفت 
میلیونی برگزار می شــود. حاال بیاییم قیاس کنیم و 
ببینیم آیا واقعا این دو جشــنواره هزینه هاشان هم 
اندازه نشان می دهد؟ آیا تأثیرگذاری و اشتهارشان در 

دنیای سینما نزدیک هم است؟
در حالــی  که اعالم شــده در میان میهمانــان دوره 
اخیر جشــنواره رم که همین چهار روز پیش به پایان 
رسید، بزرگان و ســتارگانی چون دیوید لینچ، استیون 
سودربرگ، برادران تاویان، تام هنکس، ونسا ردگریو، ایان 
مک کلن، کریستف والتز و زاویه دوالن حضور داشتند، 
در جشنواره فجر سی و پنجم جز الکساندر سوکوروف نام 
درجه یک دیگری نمی شنیدیم و می دانیم و می دانید 
که بیشترین هزینه های جشنواره های فیلم مربوط به 
حضور فیلم های مهم و بزرگ و البته ســتارگانی است 
که نه فقط برای حضور در جشنواره مطالباتی دارند که 
با حضورشان موارد و هزینه های فرعی بی شماری را هم 

به برگزارکنندگان تحمیل می کنند.
از نظر گســتره تأثیرگذاری ســینمایی و رسانه ای 

و خبری هم یک جســت وجوی کوتــاه در موتورهای 
جست وجو می تواند به بهترین وجهی تفاوت جایگاه دو 

جشنواره را با هم مشخص کند. 
نکته مهم

نکته مهمی که در این میان نباید مغفول بماند، این 
است که جشنواره های مهم دنیا برخالف فجر خودمان 
کمترین کاری با دولت ندارنــد و به عبارت بهتر بخش 
عمده بودجه سالیانه آنها با کمک حامیان مالی تأمین 
می شود؛ نه بودجه دولتی. درباره بودجه این جشنواره ها 
باید این را نیز گفت که از آن  رو که بیشترشــان متعلق 
به شهرها هستند و نه کشورها و دولت ها، شهرداری ها 
بخش زیادی از فستیوال را تأمین مالی می کنند؛ با این 
امید که برند شدن فستیوال ممکن است که به برند شدن 
شــهر بینجامد؛ همان طور که عالوه بر فستیوال های 
بزرگ چون کن و برلین و ونیز و مسکو و لندن و... درباره 
شــهرهای کوچکی چون کارلووی واری چک، باتومی 
گرجستان، وزول فرانسه و... نیز این سیاست جواب داده 
است.  گذشته از این نکته درباره هزینه های دیگر هم به 
نقل از کافه ســینما مواردی را اشاره می کنیم: از بودجه 
۲۴ میلیونی فستیوال فیلم برلین فقط ۷/۲ میلیون آن 
توسط بخش فرهنگی دولت تأمین شده است. از بودجه 
بیســت میلیون یورویی کن هم کمتر از دو میلیون آن 
سهم مالیات دهندگان بوده است. فستیوال فیلم تورنتو 
که افتتاحیه بیشتر فیلم های  هالیوودی را برگزار می کند، 
نیز بودجه ای ۴۰ میلیون دالری دارد که بیشــتر آن از 

سوی اسپانسرهای مالی به دست آمده است. 
مثال آخر

مهدی کرم پور از این که هزینه های گزاف جشــنواره  
فجر نه  تنها تأثیری فراتر از مرزهای ایران ایجاد نمی کند، 
بلکه حتی در همین تهران هم خیلی ها از جشــنواره 
خبر ندارند، ناراضی اســت و انتقاد می کنــد. کرم پور 
هزینه های فستیوال فیلم ونیز را یک چهارم جشنواره 
فیلم فجر خوانده و گفته که تــازه آنها برای میهمانان 
خود ســرویس های حمل ونقل گرانقیمت و هتل های 
پنج ستاره فراهم می کنند؛ در حالی  که جشنواره فیلم 

فجر هزینه ها و دستاوردهایش همخوانی ندارد.

 محمد رضایی راد با نمایش »فعل« به 
تئاتر شهر می رود

محمد رضایی راد پس از ۱۲ سال به تئاتر شهر 
باز می گردد.

»فعل« عنوان تازه ترین اثر محمد رضایی راد 
اســت که به نویســندگی و کارگردانی وی در 

مجموعه ی تئاتر شهر به روی صحنه می رود.
این نویسنده و کارگردان تئاتر، آخرین بار در 
سال ۱۳۸۴ نمایش »بازگشت به خان نخست« 

را در این مجموعه به روی صحنه برده بود.
همچنین محمد رضایی راد ســال گذشــته 
نمایش »بر اساس دوشِس َملفی« را با بازی باران 
کوثری، رضا بهبودی، احمد ســاعتچیان و. . . به 
صحنه برد که با استقبال خوب مخاطبان روبه رو 
شد و از ســوی انجمن منتقدان و نویسندگان 
پژوهشگران تئاتر به عنوان اثر برگزیده   سال ۹۵ 

معرفی شد.
نمایش »فعل« که فضایــی کامال متفاوت با 
نمایش »بر اساس دوشــِس َملفی« دارد، آذر و 
دی ماه سال جاری در مجموعه تئاتر شهر به روی 

صحنه می رود. 

 موزه لوور ابوظبی متهم به دزدی شد 
شهروند| درحالی  که روز گذشته خبر افتتاح موزه 
لوور ابوظبی رسانه ها و نشریات را پر کرده بود، شبکه 
خبری الجزیره گــزارش داد که تنها چند روز بعد از 
بازگشایی موزه لوور ابوظبی کمپینی بین المللی در 
جهت تحریم امارات به راه افتاده است. این کمپین 
بین المللی اعالم کرده که موزه لوور ابوظبی مملو از 
آثار تاریخی مســروقه از عراق، سوریه و مصر است. 
این کمپین با اشاره به این که افتتاح این موزه گامی 
بی ارزش برای موجه کردن چهره امارات اســت، به 
گزارش ایرنا عنوان کرد: بخشــی از آثار مسروقه در 
موزه ابوظبی از طریــق باندهای قاچاق آثار تاریخی 
مرتبط با برخی از گروه های تروریســتی خریداری 
شده است. همچنین آثار تاریخی مسروقه از مصر با 
آگاهی برخی افراد با نفوذ در مصر و ابوظبی قاچاق 
شده است. همچنین این کمپین تأکید کرد، قصد 
دارد حقیقت سرقت اغلب آثار تاریخی موزه را فاش 
و اقدامات ناقض حقوق بشــری دست اندرکاران در 
تأسیس این موزه را منتشر کند. گفتنی است، موزه 
لوور ابوظبی چهارشنبه گذشــته به دست امانوئل 

ماکرون   در امارات متحده عربی افتتاح شد.

دریچه اتفاق

همزمان با درگذشت تعداد زیادی از هموطنانمان 
در حادثه دلخراش زلزله یکشنبه شــب ۲۱ آبان ماه 
استان های غربی کشور، تعدادی از هنرمندان عرصه 
موسیقی در دلنوشــته هایی در صفحات مجازی با 
جانباختگان و مصدومان ایــن زلزله ابراز همدردی 

کردند.
شهرام ناظری در این زمینه شعری ُکردی نوشت: 
دره ختان ژه خه م چو چه وگان چه م دیم / داران دره 
ختان که الغی پووش دیم/ که پوو وه و شین گال گه 

رمه وه / چمان مرده ی داشت وه رو ته رمه وه
کیهان کلهر هم نوشــت: ضمن دعا بــه درگاه 
خداوند متعال برای شفای عاجل مصدومان حادثه 
زلزله  یکشــنبه شب گذشــته، درگذشت جمعی 
از هموطنان عزیزمــان را به ملت ایران به ویژه مردم 

اســتان کرمانشاه تســلیت عرض 
می کنیــم. کیوان ســاکت به این 
جمله بسنده کرد: آه  ای واژه شوم، 

خو نکرده است دلم با تو. 
ســاالر عقیلی و محمد معتمدی 

هم تسلیت نوشــتند و حافظ ناظری 
هم نوشت: حادثه وارده در زلزله دیشب بسیار 

غمناک و دردناک اســت، خصوصا برای ما ُکردها. 
تسلیت به خانواده های داغدیده در کرمانشاه استوار 
و مردمان تاریخ آفرینش، همین طور به هموطنان 

عزیزم در دیگر شــهرهایی که دچار 
آسیب شدند. نمی دانم چرا اما کردها 
حتی اشــک ها و غم هایشــان هم 
غرورآفرین و باشکوه است. با آرزوی 
آرامش و تسکین خاطر خانواده های 
داغدیده. شــهاب اکبری، آهنگســاز و 
تنظیم کننده نوشــت: وطــن بی خونه، وطن 
سرگردون، روزگارو چند شــب به عقب برگردون. 
قشنگ کامکار هم به »تسلیت ... دلم گرفته« بسنده 
کرد.  سهراب پورناظری نوشت: بیستون فیدات بام 

صد پاره جرِگم؛ یا دوس یا دیدار یا واِدی مرِگم؛ سرپل 
عزیز سرزمین روزهای کودکی مادرم، الوند خروشان 
رودخانه رویای داستان هایی که با آن بزرگ شده ام، 
قصر شیرین بهشت روزهای دور سرزمینم کرمانشاه 
در اندوهی جانکاه شب را به سوگ جان های از دست 
رفته و انتظار تن های زیــر آوار می گذراند. با آن که 
هزاران فرسنگ راه دورم از ایرانم و از سرزمین خسرو 
و شیریِن به سوگ نشسته اش، باری لحظه ای از درد 
همشهریانم خاطرم آرام نیست. خداوند این روزها را 

بر ما آسان کند....
شــمار دیگری از هنرمندان چون رضا صادقی، 
بابک جهانبخــش، علی رضا عصار، فــرزاد فرزین، 
محســن چاوشــی و... نیز زلزله اخیر کردستان را 

تسلیت گفتند.

دلنوشته هنرمندان موسیقی پس از زلزله

آه  ای واژه شوم، خو نکرده است دلم با تو

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/00- 17/30

هیجان و ترس مهناز افشار 
شــهروند|  مهناز افشــار که خبر 
حضورش در نمایــش موزیکال الیور 
دوستدارانش  اســتقبال  با  توییست 
در رســانه های مجازی مواجه شد؛ از 
تجربه های حضور بر صحنه تئاتر گفته و 
می گوید که برخالف گذشته که از انتقاد 
به حضور ستاره های سینما روی صحنه 
ناراحت می شد، االن این قضیه را به نفع 

بازیگران می داند.
افشار با اشــاره به این که »سال ها 
پیش هم پیشــنهاد بــازی در تئاتر 
داشــتم، اما هنوز جسارت حضور را 
نداشــتم« درباره نخستین حضورش 
در نمایش رضا حداد می گوید: زمانی 
که تصمیم گرفتم بــازی در تئاتر را 
تجربه کنــم، برایم بســیار اهمیت 
انتقادات  داشت. شاید آن موقع، آن 
به نظرم بسیار برخورنده بود اما بعدتر 
که فکــرش را کردم احساســم این 
بود که ارزش تئاتــر و احترام صحنه 
آن قدر باالست که شــاید بخشی از 
آن انتقادات سازنده بوده و هشداری 
برای ما که بدانیم حضور روی صحنه 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این بازیگر درباره الیور توییســت 
هم می گوید: وقتی حســین پارسایی 
الیور توییست را پیشنهاد داد، چون 
بارها نسخه موزیکال فیلم آن را دیده 
بودم و بسیار دوســتش دارم، اولش 
هیجان زده شــدم و بعدش ترسیدم. 
تــرس از این که چــه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ وقتی قرار اســت در کاری و 
نقشی بازی کنی که نسخه های موفقی 
از آن هســت، در موقعیتی ترسناک 
قرار می گیری امــا درنهایت با خودم 
گفتم بگذار حضــور در این آزمون را 

قبول کنم.
گفتنی اســت در الیور توییســت 
بازیگرانی چون نوید محمدزاده، سعید 
چنگیزیان، مهناز افشار، هوتن شکیبا، 
آتیال پسیانی، امیرکاوه آهنین جان و 

داریوش موفق بازی دارند.

آشنایی با اوژن یونسکوی 
رمان نویس!

شهروند| شاید تا همین اواخر کمتر 
کسی خبر داشــت که اوژن یونسکو 
رمان نوشته اســت؛ اما انتشار رمان 
گوشه نشین از این نویسنده باورها را 
این  نویسندگی  توانایی های  مورد  در 
نمایشنامه نویس بزرگ تغییر داد. این 
رمان که با ترجمه بهاره مرادی توسط 
نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر 
شده اســت، اول بار در  سال ۱۹۷۳ 
چاپ شــده و پیش از این به فارسی 

ترجمه نشده بود.
نمایشــنامه نویس  یونسکو  اوژن 
شــهیر فرانسوی اســت که عموما 
نمایشــنامه هایی چون  خاطــر  به 
آوازه خوان طاس یا کرگدن شناخته 
می شــود. یونســکو را با ســبک 
نوشتاری ابســورد معرفی می کنند 
اما وی خود معتقد بــه قلم زدن در 
چنیــن حال و هوایی نبوده اســت. 
گوشه نشــین تنها رمانی است که از 
یونسکو منتشر شــده و شخصیت 
اصلی اش معتقد اســت؛ ۳۵سالگی، 
وقت کنارکشیدن از زندگی است. به 
دست آوردن یک ارثیه ناگهانی این 
امکان را به قهرمان این رمان می دهد 
که شغل بی اهمیت و کسل کننده اش 
را در اداره ای گمنام رها کند. بنابراین 
دیگر کاری ندارد جز این که ســعی 
کند از زندگــی اش لذت ببرد. به این 
ترتیــب، این شــخصیت وارد روند 
آشــنایی با تجربه مرگ می شــود. 
شــخصیت اصلی رمان گوشه نشین 
در جست وجوی فراموشی است و به 
زودی شاهد جنگی درونی در درون 
خود خواهد بود که شــبیه به تجربه 
گینیول  گراند  و  پاســکال  فلسفی 

است.
این کتاب هم مانند نمایشنامه های 
یونســکو قابلیت نمایشی و تصویری 
دارد و در واقع داستان آدمی است که 

داستانی ندارد.

  

کاتکات

  نهمین مراسم اهدای جوایز مدیران آکادمی اسکار با اهدای جوایز افتخاری و تقدیر از پنج سینماگر مطرح 
شامل دونالد ساترلند، انیس واردا، چارلز برنت، اوون رویزمن و الخاندرو گونزالس ایناریتو برگزار   شد

  نخستین اکران مردمی فیلم سینمایی انزوا در پردیس سینمایی کورش برگزار 
و به جمشید هاشم پور تقدیم شد 

  پیمان معادی، بازیگر بین المللی سینما و عضو جامعه صنفی تهیه کنندگان، همراه با هیئت داوران 
جشنواره تسالونیکی 
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حواشی عجیب و مبالغ گمشده در جشنواره فیلم فجر

جنجال های بیست میلیارد تومانی  ! 
 آیا واقعا ویالها و زمین های شمال و دستمزدهای عجیب بانوان بازیگر از ِقَبل جشنواره به دست آمده اند؟

  جشنواره فجر در حالی به اندازه فستیوال های مهم دنیا هزینه دارد که نه تنها در جهان تأثیرگذاری ندارد که در همین تهران هم خیلی ها از برگزاری اش خبر ندارند


