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سینمای ایران

آن ســوی ابرها، فیلم تازه 
مجید مجیدی کــه از روز 
بیســتم آوریل در هند به 
شکل گسترده اکران شده، 

در گیشه مورد استقبال مردم 
و مخاطبان قرار نگرفته و یکی از 

بزرگترین شکست های سینمای هند را به بار آورده 
است. این فیلم در گیشه چنان زمین خورده که باکس 
آفیس ایندیا آن را یک شکست کامل نامیده است. این 
فیلم که تنها یک ونیم کرور در هند فروش داشته، به 
نوشته باکس آفیس ایندیا یک فاجعه عظیم قلمداد 

شده است. 

کارگردان  نعمت اهلل،  حمید 
فیلم سینمایی رگ خواب، 
نمایــش تابــوت عهد به 
کارگردانــی عماد قلی پور 
را افتتاح می کند. مراســم 

افتتاحیه تابوت عهد، یکشنبه 
9 اردیبهشت ساعت 21 در تئاتر 

باران برگزار می شــود. تابوت عهد به نویسندگی نیل 
لبیوت و ترجمه فهیمه زاهدی به صورت غیرمستقیم 

به رویداد 11 سپتامبر می پردازد. 

ســورنا غضنفــری، بازیگر 
مجموعه نمایــش خانگی 
گلشیفته پس از گذراندن 
بیمــاری  دوره  یــک 
درگذشــت. مرحوم سورنا 

غضنفــری پیــش از این در 
فیلم های ســیانور، مجموعه های 

تلویزیونی رنج پنهان و سرزمین کهن به ایفای نقش 
پرداخته بود. گلشــیفته دومین همکاری او با بهروز 
شعیبی به شمار می رود. عوامل این مجموعه قسمت 
ششم گلشــیفته را به خانواده داغدار ایشان تقدیم 

کردند. 

حلقه  منتقدان سی وششــمین 
جشــنواره جهانــی فجــر، 

فیلم برگزیــده این رویداد 
ســینمایی را معرفی کرد. 
طی مراسمی فیلم دولتوف 

به کارگردانی الکسی گرمن 
مشــترک  محصول  جونیور، 

سینمای روسیه، صربستان و لهستان 
به عنوان فیلم برتر سی وششــمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر از نگاه حلقه منتقدان انتخاب شد. همچنین 
دیپلم افتخار حلقه منتقدان ایرانی جشنواره جهانی 
فیلم فجر به فیلم معدنچی به کارگردانی  هانا اسالک 

از اسلوونی رسید. 

فیلم کوتاه ایرانی بدل، جزو 
ســه فیلم برتر جشنواره 

ســینمایی  بین المللی 
مسکو انتخاب شد. این 
جشــنواره که از روز 19 
تا 2٦ آوریل برگزار شــد، 

بدل ساخته روناک جعفری 
را به عنوان یکی از ســه فیلم برتر این جشنواره 
انتخاب کرد. این نخستین حضور بین المللی فیلم 
کوتاه بدل است که پخش بین الملل آن با کمپانی 
ما فیلم در نیویورک است. ریاست این جشنواره 
را نیکیتا میخالکف، کارگردان و هنرپیشه معروف 
روس که به اســپیلبرگ روسیه شــهرت یافته، 

برعهده داشت. 

 کن لــوچ دکترای افتخاری 
بــی  ال  یــو  دانشــگاه 
بروکسل را دریافت کرد. 
آسوشــیتدپرس نوشت: 
کن لوچ، کارگردان نامدار 

کنفرانس  در  بریتانیایــی 
مطبوعاتی پس از اهدای جایزه 

دکترا باز هم سیاست های صهیونیست ها را به باد 
نقد گرفت. لوچ که همواره به عنوان حامی حقوق 
فلسطینی ها شــناخته می شــود، در کنفرانس 
مطبوعاتی این جایزه تأکیــد کرد که ضد یهودی 
نیســت اما هرگز مدافع رژیم صهیونیستی نبوده 
است. کن لوچ تاکنون 2 بار جایزه نخل طالی کن را 

دریافت کرده است. 

فستیوال ترایبکا برندگانش را 
شناخت و فیلم های دایان، 

هندریکــس قاچاقچی و 
جزیره ارواح گرسنه موفق 
به کســب جوایــز اصلی 

جشــنواره ترایبکا شدند. 
 هالیوود ریپورتر نوشت: کنت 

جونز، مدیر جشنواره فیلم نیویورک یکی از برندگان 
این دوره جشنواره فیلم ترایبکا شد که برای نوشتن 
فیلمنامه و کارگردانی فیلم داستانی دایان ۳ جایزه 
برد. دیگر جایزه اصلی به فیلم هندریکس قاچاقچی 
رسید که موفق به کسب جایزه بهترین فیلم بلند 
داستانی بین المللی شد. جزیره ارواح گرسنه هم 
جایزه بهترین فیلم بلند مستند را به خانه برد. این 
فستیوال امسال 1۴۵ هزار دالر پول نقد، جایزه داد. 

از  یوســفی،  خلیــل 
نوازنــدگان  بزرگتریــن 
کمانچه در شمال خراسان 
درگذشت. خلیل یوسفی 

دارای چندین مقام کشوری 
و اســتانی در حوزه موسیقی 

مقامی بود. انجمن موسیقی ایران ضایعه درگذشت 
استاد خلیل یوسفی را به جامعه هنری و خانواده 

این هنرمند بزرگ تسلیت گفت. 

رئیــس مرکــز پویانمایی 
صبا از تولید مجموعه های 
پهلوانان و  شکرســتان، 
خروس زیرک روباه کلک 
خبــر داد. فصــل جدید 

شکرستان در 1۰۰ قسمت 
ســاخته می شــود و هژیر ضیایی 

کارگردان و مسعود صفوی تهیه کننده این فصل 
از شکرستان هستند. نگارش سری جدید پهلوانان 
به تهیه کنندگی علیرضا گلپایگانی و کارگردانی 
سیاوش زرین آبادی آغاز شده و نگارش 1۳ قسمت 
اولیه خروس زیرک روباه کلک نیز تمام شده است. 

٦ نمایش ویژه  بزرگساالن در 
هفته جشــن بزرگداشت 
روز جهانی تئاتر، در خانه 
هنرمنــدان روی صحنه 
می رود . این ٦ نمایش به 

همت کانــون کارگردانان، 
هر روز از ســاعت 2۰ در سالن 

انتظامی خانه  هنرمندان روی صحنه می رود.
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کاتکات

»عباس عطار« عکاس صاحبنام ایرانی درگذشت

از »عباس« برای »عباس«
حمیدرضا عظیمــی|  امضایش »عباس« بود. عکس هایش را آن ســال ها همه 
می شناختند. عکاس جوانی که آمده بود تا یک فصل در عکاسی ایران ایجاد کند؛ 
نه این که عکاس خوب دیگر نداشتیم و نداریم اما »عباس عطار« که آن سال های 
دهه 50 و بعد از آن کلی عکس تاریخ ســاز گرفت، به نظر سبک و کالس کار ویژه 

خود را داشت. 
زاده ایران بود! خطه بلوچســتان از شــهر خاش. همان جا که تفتانش سر به 
فلک کشیده و دره ســنگان با انارهای بزرگ و سرخ و سفیدش چشم هایت را باز 
می کند »غم نان اگر بگذارد«! بلوچستانی که بیش از هر چیز، محرومیت دارد اما 
انگار کویر کار خودش را با »عباس« کرده بود. شــاید او بارها و بارها باالی تفتان، 
آتشفشان افسانه ای رفته و از باال »دیده بانی« یاد گرفته باشد. هر چه که بود، در 10 
سالگی )سال 1333 هجری( جالی وطن کرد تا سختی غربت و سختی محرومیت 
او را آب دیده کند. رفت انگلســتان و رشته مطبوعات و ارتباطات خواند و عکاس 
خبری شد. 2۹  سال بعد )در 1۹۸1( به مگنوم فوتوز )آژانس عکس مگنوم( رفت و 
چهار  سال بعد تمام وقت آن جا استخدام شد. آژانسی صاحبنام که توسط عکاس 
مشهور فرانسوی »هنری کارتیه برســون« با همراهی »رابرت کاپا« و تعدادی از 
عکاسان »جنگ« تشکیل شــد تا وقایع مختلف سیاسی و اجتماعی دنیا را ثبت 
کند. عبــاس در چنین مجموعه ای آن هم با حضور یــک دوجین آدم صاحبنام، 

کارش به جایی رسید که از 1۹۹۸ تا 2001 رئیس دوره ای مگنوم شد. 
عباس عطار در دنیای عکاســی معروفیــت زیــادی دارد. جوان های ایرانی 
شاید نشناســندش اما بعید اســت قدیمی ترهایی که نامش را نمی دانند، وقتی 
عکس هایش را از تاریخ معاصر ایــران به ویژه در بحبوحه انقــالب ببینند، آن 

عکس ها در خاطرات شان جا نداشته باشد.
کتاب او به نام »روزشــمار ایران 2002–1۹۷1« که عالوه بر عکس ها، شــامل 
یادداشــت های روزانه عباس نیز هست )این یادداشــت های روزانه در ایام سفر 
کمک می کند تا زیبایی شناسی شــخصی عکس هایش برای بیننده شناسانده و 
معنی شود( برای دانشجویان عکاسی منبع و مرجع است. از او غیر از عکس های 
تاریخی -  سیاسی اش، 11 جلد کتاب هم بر جا مانده است. عباس چهارشنبه  شب 

به وقت ایران در پاریس درگذشت. هنگام مرگ او ۷4  سال داشت.

رضا جمالی| فضای مجازی این روزها از تمام رسانه ها جلوتر است. 
تا می آیی بجنی، خبر مثل موج منتشــر می شــود و اصال هم کسی 
جلودارش نیست. حاال آن جا که تصویر باشد و مخاطب بخواهد با یک 

نگاه سرسری هم عمق معنا و مفهوم را دریافت کند که دیگر هیچ.
داستان یک عکس که در همین صفحه هم منتشر می شود، از همین 
موارد اســت. چند روز پایانی هفته گذشته، یک عکس قدیمی دوباره 
در صفحات مجازی به اشــتراک گذاشته شد. عکسی که هم خودش 
حرف و حدیث های زیادی داشت و هم هرکسی آن را دید یا غیظ کرد و 

چیزی گفت یا نه سعی در استدالل برای آن داشت. 
عکس چیز عجیب وغربیی نیســت. داســتان دو گونه آدم است. 
آدم هایی که ممکن است این تصور را داشته باشند، می توانند هر نوع 
لباس را در هر شرایط بپوشند و اتفاق این طور بودن را هم دوست دارند. 
این سوال که آیا چنین ذهنیتی خوب است یا بد، جای خود اما جالب 
اینجاست در مواجهه با چنین عکســی، دوقطبی سیاسی هم شکل 

گرفت.

دوقطبی مد است
کشور ما البته کشور دوقطبی هاست. یک عضو شورای شهر دستگیر 
می شود، دوقطبی ایجاد می شود. یک آدم که در انتخابات مجلس رأی 
آورده و مشکالتی برایش پیش می آید، دوقطبی ایجاد می شود. انتخابات 
می شود، دوقطبی است. دو نفر در برج سلمان مشهد خودشان را تکان 
می دهند، باز دوقطبی ایجاد می شود. سپنتا که هیچ! آن هم دوقطبی 
مختص خودش را داشت. اینها را گفتم که ذهن ها آماده شود تا دل تان 
را به حوزه فرهنگ ببریم! جایی که همین عکس یک دوقطبی سیاسی 
فرهنگی ایجاد کرد. در فضای مجازی، ملت دو بخش شدند. یکی موافق 
پوشش نام آشنایان وطنی )همان ها که عموم به آنها سلبریتی می گویند( 
و دیگری موافق پوشش نام  آشــنایان ینگه دنیا! حاال عجیب این است 
که موافقان پوشش در ینگه دنیا )که نام آشــنایان وطنی را با هشتک 
»سلبریتی« بی سواد نام می برند(، از طرفداران سیاسی یک طیف خاص 
هم هستند.مخلص این بخش که به نظر می رسد در کالن ماجرا آنهایی 
که موافق »وقار« و »سنگینی« در پوشش جامعه هستند، تعدادشان بیشتر 
باشد، البته این در مواجهه با همین عکس به خصوص است که اهل مجاز 

این لباس ها را با تعابیری چون »عجق وجق« به سخره گرفتند.
نظرها، متفاوت است

دوقطبی که ایجاد بشود، البته احســاس بر نظرات چیره خواهد شد. 
همین می شود که گاه فضای مجازی را فحاشــی پرمی کند و دو طیف 

حرف هایی را با اســتراتژی »موشک جواب موشــک« و مهمتر از همه 
»جنگ جنگ تا پیروزی«! می زنند و تا آخر هــم ادامه می دهند! در این 
فقره به خصوص، سه نظر وجود داشت؛ یکی طرفداران نام آشنایان داخلی 
با این استدالل که »هر آدم آزاد اســت آن چیزی که دوست دارد و با آن 
راحت است را بپوشــد و هیچ ایرادی هم ندارد با این لباس ها در منظر و 
مرعا حاضر شود« گروه دیگر مخالفان این نوع پوشش هستند که سرجمع 
نظرات شان این اســت »وقار را باید از همین برد پیت و استالونه و کلونی، 
کروز و دی کاپریو بیاموزیم. اینها احتماال ســواد کافی دارند و چون این 
سواد به آنها آگاهی می دهد، توان تشخیص هم خواهند داشت و...« البته 
سعی این شــده که وقتی آتش بار دو طرف کار می کند، خودمان را کنار 
بکشیم، چون »لیچار«های بارشده، عجیب وزن سنگینی دارند. اما پایان 
کار هم همیشه در بحث آدم های مستقل یا منطقی هم هستند که سعی در 
استدالل ماجرا دارند، آنها هم می گویند: اینها گناه ندارند، این جامعه است 
که آنها را به سمت خواسته های خود می برد. جامعه دوست دارد چیزهای 

عجیب وغریب ببیند و اینها هم نیاز جامعه را برآورده می کنند.

داستان یک عکس

ستاره های ما، ستاره های آنها

پوالد امین - شــهروند|  پس از هفت هشت روز 
تب وتاب و برگزاری جشنواره ای استاندارد و شکوهمند؛ 
سی وششمین دوره فستیوال بین المللی فیلم فجر به پایان 
راه رسید و برگزیدگان جشنواره در مراسمی که در تاالر 

وحدت برگزار شد؛ معرفی شدند.
مراسم اختتامیه سی وششمین دوره جشنواره جهانی 
فیلم فجر البته برخالف قدرت و قوت میهمانان و شیوه 
برگزاری این دوره جشنواره؛ تمام داشته ها و ناداشته های 
مراســم مشــابهش را در ایران یک جا با خود داشــت. 
مراســمی همچون تمام مراسمی که سینما و تلویزیون 
ایران میزبانی اش کرده. طوالنی، کند و البته سرشــار از 
لحظات پرتی و سوتی های آزارنده. جشنواره ای که دبیرش 
مجبور می شود برای یافتن کاغذ درست و کمک به طفلک 
اولیور استون روی سن برود! جشنواره ای که دست داور 
خارجی اش اسامی برندگان را به فارسی نوشته و می دهند 
تا آن طفلک در صحبتی کنایه آمیز رو کند به مردم و بگوید 
که این کاغذی که دادین دست من فارسیه، باید برم زبان ام 
رو قوی کنم! جشــنواره ای که مجری اش رامبد جوان به 
یکی از حاضران روی سن می گوید: لوح شون رو نمی دین؟ 
پس بیا یه بوس بده!«. جشنواره ای که می شد آن را تکرار 
گزیده اشتباهات جشنواره های ایرانی ۴۰ سال اخیر خواند؛ 
اشتباهاتی که اگر نبودند، شاید زحمات برگزارکنندگان 
جشــنواره که در این دو سه سال اخیر تمام تالش شان را 
برای رسیدن به استانداردهای فستیوال های جهانی به 

انجام رسانده اند، بهتر به بار می نشست. 
پخش مستقیم

وقتی گفته شد که قرار است مراسم اختتامیه جشنواره 
۳٦ فیلم فجر به صورت مستقیم از شبکه نمایش پخش 
شود؛ همگان خود را آماده تماشای انواع و اقسام اتفاقات 
و احتماالت بامزه کردند. این وسط برگزارکنندگان هم 
نامردی نکردند و برای دلربایی از تلویزیون محترم، سفره 
پر و پیمانی مهیا کردند که منوی اصلی اش درست کردن 

حجاب بانویی خارجی روی صحنه بود توســط برادری 
غیور؛ که حتی اجازه نداد منکری که به وقوع پیوســته 
بود حتی ثانیه ای روی آنتن برود. خود همین اتفاقات به 
حد کافی مایه برای مطرح شدن در رسانه های خارجی 
دارد. اما موارد دیگری هم بود که برخی را می شود گفت 

و برخی را نه...
جوان بی جوان؟!

رامبد جوان مجری برنامه پایانی جشــنواره بود. یک 
شومن محبوب که انتظار می رفت جو مراسم پایانی را حتی 
اگر شده اندکی از آن جو رسمی همیشگی اختتامیه های 
ایرانی بهتر کند. این جو رسمی جشنواره های ایرانی هم 
برای خود حکایتی دارد. جوی چنان دیرینه پا؛ که حتی 
باعث می شــود مهران مدیری هم در سالی که قرار است 
اجرای مراسم بر عهده اش باشد کپ کند و حتی درصدی از 
مدیری بودنش را هم با خود روی صحنه به همراه نداشته 
باشد. البته رامبد جوان خودش را در آن پایین مایین ها 
جا نگذاشته بود و می شد رد و رنگی از مجری خندوانه را 
در روی سن دید. اتفاقا همین مجری خندوانه هم بود که 
مراسم را تا حدی قابل تحمل کرده بود؛ و گرنه مراسمی با 
اجرای کارگردانی فرهیخته که حرف های شیرین شعاری 
می زند و می خواهد به جهانیان نشان دهد که به هرحال 
»ما نیز آدمی هستیم« دیدنش جذابیتی ندارد که. واقعا 

دارد؟
شوخی های بامزه

رامبد جوان در یکی از شــوخی های بامزه اش با اشاره 
به حضور تمام وقت نگار جواهریان در جشــنواره گفت 
که »من زنم را بــا ٦۵ کیلو به جشــنواره تحویل دادم و 
حاال با 2۵ کیلو تحویل گرفتم! پس این جشنواره فرصت 
خوبی برای الغر شــدن است« نشــان داد که طنازی و 
شوخی شناسی اش حداقل تا آن جا به سود جشنواره تمام 
شده و توانسته لبخندی روی لب های مردمی بیاورد که 
اگر خود را می کشــتند هم جز شوخی های جوان چیزی 

برای لذت بردن در مراسم پایانی جشنواره پیدا نمی کردند. 
او که در آغاز مراسم فرصت را برای تعریف و تمجید از 
برگزارکنندگان جشنواره مهیا دیده بود - که یکی شان هم 
البته همسرش بود - خیلی زود به ریل درست برگشت و با 
درک صحیح الزامات چنین مراسمی بحث را جمع وجور 
کرد و وعده داد که مراسم را در 7۰دقیقه تمام خواهد کرد. 

این وعده البته با چند دقیقه کم وبیش برآورده شد.
... و باالخره جوایز

بعد از گفته ها و بامزه بازی های آغازین جوایز جشنواره 
فجر اهدا شد. نخستین جایزه »نت پک« بود که که هیأت 
داوران آن متشــکل از رامان چــاوال، حبیب احمدزاده و 
آصیف رستم اف آن را به »هندی و هرمز« به کارگردانی 

عباس امینی دادند. 
جایزه بخش »فیلم هــای اول« نیز به »درســاژ« به 
کارگردانی پویا بادکوبه اهدا شد. همچنین از نگار مقدم 
برای بازی در این فیلم قدردانی شد. در ادامه اهدای جوایز، 
در بخش »جایزه بین االدیان« با محوریت فیلم هایی که با 
هدف آموزش دینی ساخته می شوند، جایزه این بخش به 
فیلم »گندم« به کارگردانی سمیح کاپالن اوغلو محصول 
ترکیه، آلمان، فرانسه، سوئد و قطر رسید. »جایزه صلح« 
نیز به ریتی پان فیلمساز اهل کامبوج رسید که به گفته 
رامبد جوان سال هاست درباره درد بشر و علت پیدایش 
خشونت بشر فکر کرده و فیلم و مستند ساخته و ساخت 
فیلم اخیر او 1۵ سال طول کشیده است. جایزه ریتی پان 
را اولیور اســتون داد. البته بعد از این که روی صحنه یک 

عکس سلفی ازش گرفته شد !
همچنیــن دیپلم افتخــار جایزه صلح نیــز به فیلم 

»معدنچی« به کارگردانی  هانا اسلک محصول اسلوونی 
و کرواسی اهدا شــد. در بخش جلوه گاه شرق نیز جایزه 
بهترین فیلم کوتاه آســیایی به محمد کارت برای بچه 
خور اهدا شــد. تندیس بهترین کارگردان فیلم آسیایی 
هم به فیلم پاســیو به کارگردانی مریم بحرالعلومی اهدا 
شد. در ادامه تندیس بهترین فیلم بلند سینمایی به فیلم 
»پدر و پسر« به کارگردانی دونگ دینگ لونگ محصول 
ویتنام اهدا شــد. بعد هم نوبت رضا کیانیان بود که برای 
سومین سال پشت سرهم جایزه بخش اخالق را اهدا کند. 
کیانیان جایزه بخش »محمد امین« را به مجید مجیدی 

برای فیلم »آن سوی ابرها« اهدا کرد.
مسابقه بین الملل

در بخش »سینمای ســعادت« لوح تقدیر به »آقای 
گوزن« به کارگردانی مجتبی موســوی اهدا شد. سپس 
ســیمرغ ســیمین بهترین فیلم کوتاه به »وفاداری« از 
روسیه رســید. جایزه ویژه برای بهترین دستاورد هنری 
هم به فیلم »ترانه گرانیت« محصول کانادا و ایرلند اهدا 
شد. سیمرغ ســیمین بهترین بازیگر زن به ماهور الوند 
برای فیلم »هت تریک« و سیمرغ سیمین بهترین بازیگر 
مرد نیز به لیون لوچف بازیگر فیلم »معدنچی« محصول 
اسلوونی و کرواسی رسید. سیمرغ بهترین فیلمنامه نیز به 
رامتین لوافی برای »هت تریک« اهدا شد. سیمرغ بهترین 
کارگردان به الکسی گرمن برای فیلم »دولتوف« محصول 
روسیه، لهستان و صربستان؛ و سیمرغ زرین بهترین فیلم 
نیز به آگا ســاخته میلکو الزاروف از بلغارستان، آلمان و 
فرانسه رســید. پایان بخش اختتامیه اجرای کنسرتی با 

حضور شهرام ناظری و پسرش حافظ بود.

در متن و حاشیه جشنواره بین المللی فیلم فجر

 ضیافت شوخی 
و سوتی و سیمرغ!


