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در نشســت خبــری فیلم
تنگــه ابوقریــب بعــد از
اعــام ســعید ملکان،
تهیهکننــده مبنی بر
اینکــه «بودجــه این
فیلــم ســینمایی کــه
موسسه اوج ســرمایهگذار
آن است ،کمی بیش از ۵میلیارد تومان بوده»،
بهرام توکلی گفــت :بزرگتریــن منبع برای
بازسازی صحنههای جنگی مستندهایی است
که در دسترس اســت .ما تکیهمان بیشتر به
آن مســتندها بود .ناخودآگاه دیدن فیلمهای
روز ســینمای دنیــا بر ذهن هــر کارگردانی
تأثیرگذار است ،اما من تالش کردم تا فضای
بومی جنگمان حفظ شود و تکیه بر فیلمهای
مســتند باشــد .توکلی در جایی دیگر نیز به
برخی فضاهای رسانهای اشــاره کرد و گفت:
عدهای از منتقدان هستند که به مجموعهای
از فیلمسازان ،پوچگرا میگویند و هر کس که
شبیه این منتقدان نباشد قطعا در این دسته
قرار میگیرد! بهرام توکلــی در بخش پایانی
نشســت گفت :آقــای ملکان یک آرتیســت
است و حضور یک تهیهکننده آرتیست باعث
میشــود تا کیفیت کار اینچنیــن باال برود.
ســینمای ایران به چنیــن تهیهکنندههای
آرتیســتی نیاز دارد که دلشــان بــرای فیلم
بسوزد.
در نشســت خبری فیلم
سرو زیر آب محمدعلی
باشهآهنگر ،کارگردان
این فیلم گفت :ســال
 90تا  95که این فیلم را
ساختم اتفاقات مختلفی
برای من افتــاد و حتی ویس
جلویم گذاشتند تا ببینند من ملیت را بیشتر
قبول دارم یا شــیعه را 16 .بــار این فیلمنامه
را بازنویســی کردیم که کار بســیار سختی
است .امیدوارم 6سال6 ،ســال نخواهم فیلم
بســازم .این کارگردان در مورد طوالنی شدن
ســاخت این فیلم نیز گفت :شهدای زرتشتی
نسبت به جمعیتشان از شهدای شیعه بیشتر
هستند .ما شهید کلیمی ،مسیحی ،زرتشتی
و حتی بهایی داریم .به من در این فیلم فشــار
میآوردند که زرتشتیان را بردار و اهل سنت
را بگذار .آهنگر در مورد اسپانسرهای این فیلم
نیز گفت :بســیاری از بخشهای خصوصی ما
ابتدا پولهایشــان را از بخش دولتی گرفتند
و آرامآرام رشــد کردند .من آرزویم است که
در بخش خصوصی تهیهکنندگان دلشــان به
فیلمنامههای من گرم شود.
کارگردان مســتند زنانی
با گوشــوارههای باروتی
دربــاره ایــن مســتند
گفت :فیلــم درباره یک
ژورنالیســت خانم است
کــه در متن جنــگ و در
منطقهای از عراق حضور دارد
که درگیر جنگ با داعش است .در این مستند
از دریچه نگاه این خانم در بخشــی از جنگ با
داعش روبهرو میشــویم که هیــچ وقت با آن
مواجه نبودهایم .رضا فرهمنــد درباره ویژگی
اصلی این فیلم مســتند بیان کرد :نخســتین
مســألهای که در این فیلم شــاهد هســتیم،
قصه حضور یک زن در وســط جنگ اســت.
خبرنگارانی را داریم کــه در حوزه جنگ فعال
هستند اما بیشــتر آنها در پشت صحنه جنگ
فعالند ،اما این فیلم در متن جنگ است .نکته
دیگری که وجود دارد ،درباره زنان داعش است
که هیچوقت در طول این سالها چه در ایران
و چه در دنیا چیزی درباره آنها نشــنیدهایم و
ندیدهایم ،اما در این فیلم چهرهای کامال زنانه
از داعــش را میبینیم .در اینجــا جنگ پر از
خشونت و خونی را میبینیم که با روایت زنها
شکل میگیرد و جلو میرود.
پوریــا آذربایجانــی در
جلســه پرسش و پاسخ
فیلم جشــن دلتنگی
گفت :نام فیلــم را از
داستان عباس معروفی
گرفتم .من فکر میکنم
فضای مجازی میهمانی است
که میوه آن درنهایت تنهایــی خواهد بود.
نمیتوانی در این فضا حرف بزنی و هر کاری
کنی ،پیشقضاوتهایی وجــود دارد .من
نمیخواستم نگاهم سیاه و سفید باشد و از
قصههایی که شنیدهام ،گرتهبرداری کردم و
کمترین دخل و تصرف را در این داستانها
انجام دادم .اینکه فیلم چــه تأثیری روی
مخاطب خواهد گذاشت ،نمیدانم .البته من
فیلم را کنار برخی آدمهــا دیدم و دریافتم
که عدهای خوششــان آمــد و برایم جالب
بود که عدهای حتی هنگام تماشــای فیلم
اینســتاگرام را چک میکردند! آذربایجانی
در ادامه گفت :من نمیتوانم شما و کسانی
را که در این نشســت هســتند ،مالک قرار
دهم .شما قشــری هســتید که مطالعات
اجتماعی بیشــتری دارید .میخواســتم
بر قشــری که نمیدانند در فضای مجازی
چــه اتفاقــی برایشــان میافتــد ،تأثیر
بگذارم.

سیمرغ بر شانههای چه کسانی خواهد نشست
در حالی که کمتر از دو روز به پایان جشنواره مانده ،هنوز اسامی نامزدهای سیمرغ بلورین اعالم نشدهاند
سیمرغ مردمی بیشک روی شانه یکی از فیلمهای چهارراه استانبول ،تنگه ابوقریب ،بمب؛ یک عاشقانه ،به وقت شام
مغزهای کوچک زنگزده و التاری خواهد نشست

رخداد

اکبــر گلپایگانی ملقب
بــه گلپا به مناســبت
8 4ســا لگی ا ش
قطعــهای را با عنوان
راز و نیاز منتشر کرد.
این خواننده موســیقی
ایرانی در بین مردم بــا عنوانهایی چون
گلپا و حنجره طالیی معرف است و گزارش
ایلنا ،این قطعه را کــه راز و نیاز نام دارد ،با
آهنگسازی و تنظیم مسعود تدینی منتشر
کرده است .محســن جعفری نیز بهعنوان
ترانهســرا در اجرای ایــن قطعه همکاری
کرده است.

میعــاد آخــی ،طراح
و عــکاس جــوان
اهــوازی بــه جمع
فینا لیســت ها ی
فســتیوال بینالمللی
هنرهای تجســمی ونیز
راه یافــت .میعاد آخی که بــا تک اثری از
مجموعــه عکس بادهــای خاکریز در این
فستیوال شــرکت کرده بود ،موفق شد به
جمع منتخبــان این نمایشــگاه راه یابد.
وی تنهــا هنرمند ایرانــی حاضر در جمع
فینالیستهای این رقابت جهانی است.
امین فرجپور| در شــرایطی که روز گذشته اعالم
شد که هیأت داوران جشــنواره فیلم فجر به کار خود
پایان دادند ،اما برخالف همیشه که دو-سه روز مانده به
مراسم اختتامیه نامزدهای جشنواره فیلم فجر معرفی
میشد ،هنوز خبری از معرفی و اعالم کاندیداها نیست
که به احتمال فراوان از هراس تکرار اعتراضاتســال
گذشته و برای به تعویق انداختن و به حداقل رساندن
اعتراضاتاست؛بنابراینخبرنگارانوکارشناسانسینما
در حال حاضر که کمتر از دو روز به برگزاری فینال این
رقابت مانده ،صرفا روی گمانهزنیها و پیشبینیهای
شخصیشــان برای تحلیل و پاسخ این پرسش که چه
کسانی در این جشنواره سیمرغ خواهند گرفت ،تکیه
میکنند.
درواقع در شــرایطی که هنوز نامزدی اعالم نشده و
سلیقهداورانهنوزدرپردهاست،امانگاهیبهفیلمهایی
که در روزهای مختلف جشنواره روی پرده آمدهاند ،تا
حد زیادی میتواند از فیلمهایی که میتوانند شــانس
بردنسیمرغراداشتهباشند،رونماییکند.
سیمرغمردمی
سیمرغیکهمردمبهفیلمهامیدهند،قطعاوبیهیچ
تردیدیمهمترینسیمرغجشنوارهفجراستکهبهاین
دلیل که برآیند آرا و سالیق طیف کثیری از مردم است،
فارغازتنگنظریهایمعمولدرچنینجشنوارهایهم
اهمیت اعتباری دارد و هم اینکه میتواند تا حد زیادی
سرنوشت فیلم را در اکران عمومی فیلم تعیین کند .در
این بخش ،اکنون که کمتر از دو روز به اهدای سیمرغها
مانده ،میتوان با اطمینان گفت که این سیمرغ بیشک
روی شــانه یکی از فیلمهای چهارراه استانبول ،تنگه
ابوقریب ،بمب؛ یک عاشــقانه ،به وقت شام ،مغزهای
کوچک زنگزده و التاری خواهد نشست که البته گفته
شده این  6فیلم بدون ردهبندی بیشترین آرا را کسب
کردهاند .در بین این  6فیلم اما شانس فیلمهای التاری،
به وقت شام و تنگه ابوقریب بیشتر است که این نیز نه
به دلیل کیفیت و حتی جذابیتهای این سه فیلم که
بیشتر به خاطر حمایتهای بیوقفه رسانهای است که
ازاینفیلمهاصورتمیگیرد.
در حالیکه روایت جذاب تبارشناسی خشونت در
بمب این فیلم را یک سر و گردن باالتر از دیگر فیلمهای
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جشنواره جلوه میدهد و بیشک در یک نظرسنجی
مستقل و بیطرف این فیلم گامها از دیگر رقبایش در
این فهرست پیش خواهد افتاد ،اما در جو سیاستزده
جشنواره فجر کارشناسان بیشــترین شانس را برای
فیلم التاری قایل هستند که چنان حمایتی پشت سر
میبیندکهحتیمجرییکبرنامهپرقدرتصداوسیما
را تهدید به تعطیلی برنامهاش میکنــد و در ادامه از
«پایینآوردن چانهاش» میگویند ،آن هم به این دلیل
ظاهری که داستان التاری را لو داده است که البته اصل
ماجرا این نیست و داستان از جایی ریشه میگیرد که
منتقد آن برنامه التــاری و ارزشها و کیفیتش را زیر
سوالمیبرد.
مشــابه چنین حمایتی را از فیلم ســفر به شام نیز
شــاهدیم و میبینیم که چگونه برخی سیاستمداران
پشت سر هم از این فیلم دفاع کرده و اشکهایی را که
ریختهاند در رسانهها به نمایش میگذارند .در این بین
البته سفر به شام نســبت به التاری فیلم روراستتر و
صادقتری هست و حداقل اینکه حاتمیکیا نکوشیده
خاستگاه سیاسی و تعلق خاطرش به نظام و انقالب را
پشت نوعی انتقاد و اعتراض باسمهای پنهان کند .این
فیلم از نظر جذابیــت و بهخصوص هیجانآفرینی نیز
گامهاازالتاریجلوترمیایستد.
سومینضلعمثلثفیلمهاییکهشانسبردنسیمرغ
مردمیرادارند،تنگهابوقریببهرامتوکلیاست.فیلمی
اســتادانه درباره یک عملیات خونین خوشفرجام که
قهرمانانشرابهمسلخجنگیهولناکمیبردودرنهایت
آنان را ققنوسوار در اذهان و خاطرات مردمش از خاک
برمیانگیزاند .فیلم ابوقریب با اینکه داستان به معنای
مرسوم ندارد ،اما با این حال فیلمی جذاب است؛ آن هم
به این دلیل ساده که فراتر از انتظارات و توقعات مردم از
سینمای دفاع مقدس قرار میگیرد و نشان میدهد که
در سینمای دفاع مقدس نیز میتوان فیلمی ساخت که
جذابباشد ،سرمایهها راهدرندادهباشد ،سیاسیکارانه
نباشــد و بیش از جریانات و چهرهها بــه مردمانی که
جانشان را بر کف دست گذاشــته و به نبرد اهریمن
رفتند ،پرداخته باشد و البته بیشتر از همه اینکه اجرای
درستی داشته باشد و کاری کند که تکتک مخاطبان
خود را در میدان نبرد حس کنند و آن فشارها و هراس و

هولوبالیجنگرااحساسکنند.
کارگردانی
در بخش بهترین فیلــم و کارگردانی نیز قطعا این 6
فیلم بیشترین شانس را دارند و البته میشود فیلمهای
دارکوبوحتیشعلهوررانیزبهاینهاافزود.بااینتوضیح
که در بخش کارگردانی احتمال اینکــه جایزهای به
صواب داده شود ،بیشــتر است؛ چرا که تقریبا احتمال
اینکه جشنواره سیاســی فجر بیاید و در شب پایانی
خود جایزه بهترین فیلمش را به فیلمی چون مغزهای
کوچکزنگزدهیاحتیبمببدهد،ناچیزاست.
در میان کارگردانان جشنواره پیمان معادی ،هومن
سیدی،ابراهیمحاتمیکیاوالبتهبهرامتوکلیبیشترین
شانس را برای دریافت سیمرغ جشــنواره دارند .فیلم
شــگفتانگیز هومن ســیدی با آن ریتم درخشان و
کاراکترهایی که ســینمای ایران تاکنون آنها را منکر
بوده؛ اثر درخشان پیمان معادی که در عینحال که از
تلخیها ،دشواریها ،ایدئولوژیزدگیها و جو هولناک
دهه شصت میگوید ،نوستالژی آن دوران را نیز نادیده
وناگفتهنمیگذارد؛کاربلدیتکنیکیابراهیمحاتمیکیا
در فیلمی پر از تصاویر زیبا و کمتر دیدهشده از داعش
که اگر جلوههای ویژهاش نیز به همان درجه کارشده و
موفقبود،قطعابافیلمیشگفتانگیزطرفمیشدیم؛و
البتهتصویروترسیمجنگیآخرالزمانیدرتنگهابوقریب
که بهرام توکلی را نیز در جرگه کاربلدان سینمای ایران
قرار داده؛ بیشــک چهار فیلمی هستند که بیشترین
شایســتگی را برای دریافت جایــزه بخش کارگردانی
دارند و در این بین سیمرغ بر شانههای هر که نشیند،
مبارکشباشد.
بهترین فیلم نیز محل رقابت این فیلمها خواهد بود؛
با این توضیــح افزوده که در این سیاســیترین جایزه
جشنواره فیلم فجر شانس فیلمی چون التاری بیشتر
از این چند فیلم اگر نباشــد ،کمتر هم نیســت و هیچ
بعید نیست جشنواره با ارزش دادن به التاری ،حرکت
مهدویانرادرعرصهسینمایاجتماعینماارجگذارد!
بازیگران
جشنواره امسال بازیهای خوب کم نداشته و البته در
این بین شاید برای نخستينبار در سالهای اخیر سهم
بازیگران مرد از بازیهای درجه یک بیشتر از بازیگران

زن بوده که این نیز به فضــای غیرآپارتمانی فیلمهای
امســال و کمبود نقشهای خوب غیرخانوادگی برای
زنانبازیگردرسینمایایرانبرمیگردد.
فیلم کامیون کامبوزیا پرتوی هر کمبودی هم داشته
باشــد ،یک ســعید آقاخانی درجه یک و باورکردنی و
متفاوت دارد که بیشــک شایسته سیمرغ است .مثل
دیگر بازیگرانی که آنها نیز در فیلمهايشــان شایسته
ســیمرغ یا هر تقدیر و تحبیب دیگری نشان دادهاند
و در این بین سیمرغ روی شانههایی چند اگر نشیند،
سزاوارانهخواهدبود.
امین حیایی در شــعلهور در درک و دریافت و ارایه
مردی ته خط رســیده که دیگران را نیز میخواهد با
خود به قعر جهنم ببرد ،بینظیر اســت .همچنین لیال
حاتمیفیلمبمب؛یکعاشقانه،محسنکیاییومسعود
کرامتی چهارراه اســتانبول؛هــادی حجازیفر فیلم
التاری و البته کل گروه بازیگری فیلم مغزهای کوچک
زنگزده که اگر در جشــنواره فجر نیز قرار بود به گروه
بازیگری یک فیلم جایزهای تعلق گیرد ،بیشــک این
فیلمبرایاینجایزهشایستهترینهابود.
سحر دولتشاهی را در فیلم عرق سرد از یاد نمیشود
برد؛ همچنان که بابک حمیدیان و مسعود رایگان فیلم
سروزیرآبرایاآنبازیگرزنانتهایفیلمسفربهشامکه
درزمانمحدودحضورشرویپردهدیگربازیگرانرازیر
سایهخودقرارداد.تنگهابوقریبیکامیرجدیدیدرجه
یک داشــت و یک جواد عزتی و نیز حمیدرضا آذرنگ
بیهمتا و البته از بازیگران دارکوب نیز نمیتوان بیاعتنا
گذشتونیز....
خیلیها را میشود در این لیست گذاشت .امسال از
نظر بازیگری جشــنوارهای درجه یک داشتیم و شمار
بازیهایخوبازانگشتاندودستفزونتراست.
دیگررشتهها
نمیخواهم ریز شــوم که نه تخصصش را دارم و نه
اینکه یکبار دیدن فیلمها اشــرافی مناسب میتواند
بخشــد؛ اما بیشــک جوایز فنــی و تخصصیتر بین
فیلمهاییچونسفربهشام،ابوقریب،چهارراهاستانبول
والتاریتقسیمخواهدشد.شایدهمدراینزمانکهاین
مطلب را میخوانید نامزدها اعالم شده و نتیجه تا حد
زیادیمشخصشدهباشد.

متن و حاشیه نشست  20شهر نامزد نهایی چهارمین دوره انتخاب پایتخت کتاب

سید عباس صالحی :پایتخت کتاب نقشه راه دارد
شهروند| نشست شهرداران و مدیران ارشاد  20شهر حاضر در مرحله
نهایی پایتخت کتاب ایران به میزبانی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشاداسالمیوباحضورسیدعباسصالحیوزیرفرهنگوارشاداسالمیو
محمدجوادیمعاونفرهنگیاینوزارتخانهبرگزارشد.
بهگزارشستادخبریرویدادهایترویجکتابخوانی،موضوعایننشست
انتخاب  6عضو شورای هماهنگی شبکه شــهرها ی دوستدار کتاب و 2
بازرساینشورابود.عضوهفتماینشورانیزشهریخواهدبودکهامسالبه
عنوانپایتختکتابایرانمعرفیخواهدشد.
سرمایههایاجتماعیشهرهابهمیانآمد
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این نشست نکاتی
را درباره طرح انتخاب پایتخت کتاب ایران گفت .او از طرحهایی گفت که
وقتیمطرحمیشوندزیبابهنظرمیرسنداماقابلیتاجراندارندوادامهداد:
«ویژگی طرح پایتخت کتاب این بود که نقشه راه دارد .امسال ما شاهد این
هستیمکهدرفرصتیاندک 150شهردرگیراینطرحشدهاند.دراینطرح
فوایدی بود که ما دیدیم که سال به سال که از اجرای آن میگذرد انگیزهها
کاهشپیدانکردهواستقبالازآنبیشترشدهاست».
صالحیتغییرتصویرازشهررانکتهدیگرطرحپایتختکتابعنوانکردو
گفت«:اینطرحباعثشدهاستکهایدههایفرهنگیمجالبیشتریپیدا
کنند .این طرح باعث فعال شدن سرمایههای اجتماعی در حوزه فرهنگ
شده اســت .ما باید بدانیم که سرمایههای یک شــهر صرفا منابع مادی و
معدنی آن نیست و این سرمایه اجتماعی است که پشتوانه توسعه پایدار
است .این طرح توانسته در سه سال گذشته سرمایههای اجتماعی شهرها
را معطوف به حوزه فرهنگ مکتوب و کتابخوانی بکند و این تجربهای است
برایفعالسازیسرمایههایاجتماعی»
صالحی مزیت دیگــر طرح پایتخت کتــاب ایران را ارتقای ســطح
برنامهریزی و کار کارشناسی در حوزه فرهنگ دانست و گفت «:ما در حوزه
فرهنگ کمتر به کار کارشناسی و برنامه ریزی توجه میکنیم .این طرح
توانسته است کارشناسی مدیریت فرهنگی را در سطح ادارات و ادارات کل
شهرستانها و استانها فعال کند .این نکته ای است که فواید آن پس از10

سالازاجراییشدناینطرحشاهدخواهیمبود».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یک مزیت مهم این طرح را نگاه به آینده آن
توصیفکردوگفت«:اینطرحبهداشتههایشهرهاتوجهنمیکندبلکهبه
این توجه میکند که هر شهر چه میآورد .اگر این طرح قرار بود به داشتهها
اکتفا کند رقابت تنها در کالن شــهرها اتفاق میافتاد و شهرهای کوچک
حذف میشــدند .این باعث شــد که ظرفیتها و تواناییها در شهرهای
کوچکبهچشمبیایدوآنانمجالرقابتباشهرهایبزرگراپیداکنند».
وعدهوزیرارشادبهشهرهایشرکتکننده
درطرحپایتختکتاب
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به حضور شهرداران در جلسه نیز اشاره کرد
و گفت«:منابع مادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بسیار محدود است و
این حضور شهرداران و اســتفاده از ظرفیتهای آنان در شهرشان بود که
توانست ایده شهر فرهنگ بنیان را به جلو ببرد .طبیعتا باید این مسیر را در
آیندههمکاریبهجلوببریم.اینجزوبرنامههایآتیوزارتفرهنگوارشاد
اسالمیاستکهفضاهایفرهنگیوهنریشهریرابیشترکنیم.ماباتوجه
به محدودیت منابع نباید به دنبال فضاهای بزرگ فرهنگی باشیم .گاهی
یک خانه  ،یک فضای کوچک را میتوان تغییر کاربری فرهنگی داد و آن را
به فضای فرهنگ مکتوب تبدیل کرد و اینگونه فضای شهری را فرهنگیتر
کرد».

صالحی در پایان ســخنانش از ضرورت پایش پیوسته آسیبها و نقاط
ضعف این طرح گفت و تاکید کرد«:این مسابقهای است که بازنده ندارد .نه
تنها نفر اول بلکه نفر دوم و نفر صدم هم برنده اند چراکه یک انرژی مثبت
برای کار فرهنگ شهرشان به وجود آمده است » .او همچنین وعده داد که
در بودجه ریزی استانی شــهرهایی که جزو  20شهر نهایی آمدند و بعد
شهرهایی که جزو  5شــهر برتر انتخاب شدند و همچنین پایتخت آینده
کتابایراننگاهویژهایبهلحاظبودجهایبهآنانبشود.
اهدافوارکانشورایهماهنگی
پیش از سخنان وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،علی اصغر سیدآبادی،
دبیرطرحانتخابپایتختکتابکهمسئولیتجلسهرانیزبرعهدهداشت،
در ابتدای این نشســت به همه حاضرات تذکر داد که جلسه داوری نهایی
انتخاب پایتخت کتاب انجام شده است و از حاضران خواست که معطوف
بهدستورجلسهصحبتکنندوحرفهایآنانتاثیریدرانتخابشهرشان
به عنوان پایتخت کتاب نخواهد داشت .او سپس توضیحاتی درباره اینکه
چرا امروز این انتخابات برگزار خواهد شد داد و گفت «:استقبال شهرها از
طرح پایتخت کتاب شگفت انگیر بود به نحوی که امسال در حدود 150
شهر کشور درگیر این طرح شدهاند .این مسئله ضرورت سازوکاری را برای
هماهنگیشهرهایدوستدارکتابایجابمیکند».اوهمچنینگفتکه
مدلهای مختلفی برای تشکیل شورای هماهنگی بررسی شده است و در
نهایت به مدل حاضر رسیدهاند که «توسعه پایدار فرهنگی از طریق تامین
امکانات و فضای کتابخوانی مناســب در مناطق شهری و همافزایی بین
نهادها و دستگاههای مختلف دولتی و غیر دولتی در ترویج کتابخوانی» دو
هدف اصلی این شورا است.سیدآبادی همچنین توضیحاتی درباره وظایف
و ارکان شورا داد و گفت ســه رکن اصلی در شورا دیده شده است .مجمع
عمومی که 20شهر راه یافته به مرحله نهایی داوری انتخاب پایتخت کتاب
هستند ،شورای هماهنگی و بازرســان این سه رکن را تشکیل میدهند.
نهایتا به بخش انتخاب اعضا رسیدند و سیدآبادی یک بار دیگر تذکر اول
جلسهاش را مبنی بر اینکه داوری پایتخت انجام شده و صحبتهای شما
نتیجهایدرانتخابپایتختکتابنخواهدداشت،تکرارکرد.

جشــنواره موســیقی
ملل اســترالیا ،اواخر
بهمنماه سالجاری
با اجرای موســیقی
کــردی توســط
همنــوازان ســرو بــه
سرپرســتی و آهنگسازی ساالر ایوبی آغاز
میشود .ساالر ایوبی سرپرست ،آهنگساز
و نوازنده این گروه گفــت :دومین حضور
گروه موسیقی سرو در جشنواره موسیقی
ملل اســترالیا رقم خواهد خورد و همراه با
گروههای شــرکتکنندهای کــه از اقصی
نقاط دنیا حضور دارنــد ،در افتتاحیه این
رویــداد به اجــرای رپرتــواری از قطعات
ُکردی خواهیم پرداخت.
بخــش بینالملــل
دهمیــن جشــنواره
تجســمی فجــر
بــا حضــور مجیــد
مالنــوروزی مدیرکل
هنرهــای تجســمی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،جمشید
حقیقت شــناس دبیر هنری جشــنواره
تجســمی فجر ،عبدالرحیم سیاهکارزاده
دبیر اجرایــی و جمعــی از نمایندگان و
سفیران کشورها در موسســه اکو افتتاح
شد.

سینمای جهان
این روزها گفته میشــود که
رومن پوالنسکی ،فیلمساز
معروف تاریخ ســینما،
نقش مهمــی در قصه
فیلــم تــازه کوئنتین
تارانتینــو دارد که البته
احتماال نقــش او را بازیگر
در
دیگری ایفا خواهد کرد .تارانتینو
این فیلم جدیــدش ماجرایی دربــاره خانواده
منسونکهمعروفترینشاهکارشانقتلهمسر
پوالنسکی اســت ،روایت میکند و هیچ بعید
نیست که در این میان پای پرونده پوالنسکی و
اتهام تجاوزش به سامانتا گیمر نیز وسط آید؛ که
طبق آخرین شنیدهها این اتفاق افتاده و این دو
ماجرادرفیلمبهیکدیگرمربوطشدهاست.درپی
اینخبراستکهگفتهمیشودکوئنتینتارانتیو
که سالها پیش از رومن پوالنسکی در برابر اتهام
تجاوز به گیمر دفاع کرده بود ،این روزها واکنشی
دیگــر دارد و در یک اعالمیه از ســامانتا گیمر
عذرخواهیکردهاست.
مایــکل النگرســت
نمایشــنامه آمادئوس
اثــر پیتر شــفر را در
تئاتر نشــنال شــهر
لندن بــه صحنه برده
است؛ نمایشــنامهای
که جایــزه تونی  ۱۹۸۱را
از آن خود کرده است .تلگراف
مینویسد:نمایشنامهآمادئوسنوشتهپیترشفر،
نمایشنامهنویسوفیلمنامهنویسانگلستانیدر
سال  ۱۹۷۹است که توانســت درسال ۱۹۸۱
جایزه تونی بهترین نمایشنامه را از آن خود کند.
این نمایشنامه در تئاتر برادوی بیش از یکهزار
مرتبه اجرا شد .این نمایشــنامه به ۱۰سال از
زندگی ولفگانگ آمادئوس موتسارت ،آهنگساز
و نابغه موسیقی کالسیک اتریشی میپردازد و
تقابلمیانآنتونیوسالییریآهنگسازحکومتی
را با نابغه موســیقی کالســیک جهان یعنی
آمادئوسموتسارتروایتمیکند.

