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باز هم کفش و لباس در کن حاشیهساز شد

ستارهها؛ بیکفش و بیپاشنه!

روز گذشته در «شهروند» درباره شیوه لباس پوشیدن بازیگران ایرانی در فستیوالهای خارجی گزارشی منتشر شد .در همان لحظات که
داشتید آن گزارش را میخواندید ،ماجرای کفشهای پاشنه بلند داور جشنواره کن بحث قواعد پوشش در فستیوال کن را جهانی کرد.
پوالد امین| شهر ســاحلی کن را در
روزهای برگزاری فســتیوال سینمایی
کن میشود شــهر عجایب نامید .شهر
ستارهها .شهر اتفاقات جنجالی .شهر
فیلم و ســینما و تیتر و عکس و خبر.
شهری که نفسکشــیدن سینماگران
سرشناس هم در این دو هفته تیتر یک
مطبوعات میشود.
روز گذشته در شــهر ساحلی کن
یک اتفاق جالب یک بار دیگر نگاهها
را متوجه حواشی این فستیوال کرد.
عکسهایی که از مراسم فرش قرمز
فیلم جدید اسپایک لی که با عنوان
مــرد کوکلوس کالن ســیاه اکران

شد ،دقایقی بعد از آغاز فرش قرمز
مخابره شــد ،حاکــی از این بود که
کریستین استوارت ،داور جشنواره
کن  ۲۰۱۸با درآوردن کفش و پابرهنه
راه رفتن روی فــرش قرمز به یکی
از مهمترین قوانین فســتیوال در
زمینه پوش��ش اعتراض کرد .قانون
نپوشــیدن کفش بیپاشنه در فرش
قرمزهای فســتیوال کن از قواعد
پابرجای این فستیوال در سالهای
مدید برگزاری این فســتیوال بوده
و البته در تمام ســالهای برگزاری
فستیوال کن اعتراضات و انتقاداتی
را هم موجب شده است.

لیال حاتمی هم به بازیگران فیلم ما همه با هم هستیم اضافه شد

یک کهکشان ستاره!

شهروند| جدیدترینفیلمکمالتبریزیبهنامماهمهباهمهستیم راپرستارهترینفیلمسینمای
ایران خوانده اند .فیلمی پر از نام های بزرگ و شایعات و حواشی جورواجور؛ از سرمایه گذاران فیلم
گرفته تا شایعات و حواشــی بی پایانی که به دلیل بودجه نزدیک به بیست میلیارد تومانی فیلم در
رسانهها و فضای مجازی مطرح شــد؛ و البته اگر چه در ادامه تهیه کننده فیلم رضا میرکریمی این
شایعات را تکذیب کرد ،اما هنوز هم گاه به گاه این اخبار و شایعات را در ستون های شنیده های رسانه
هایمجازیوحتیکاغذیمیخوانیم...
حاالدرحالیکهنزدیکبهیکماهازآغازفیلمبرداریفیلمماهمهباهمهستیمکمالتبریزیکهدر
آن بازیگران شناخته شده بسیاری حضور دارند ،می گذرد؛ اعالم خبر اضافه شدن یک بازیگر جدید
به فیلم از سوی روابط عمومی این فیلم یک بار دیگر نگاه ها را متوجه این فیلم می کند .به خصوص
که در نظر آوریم که این بازیگر تازه اضافه شده به جمع بازیگران این فیلم لیال حاتمی است؛ یکی از
گرانترینوباپرستیژترینبازیگرانسینمایایرانکهاضافهشدنشبهجمعنامهایبزرگاینفیلم،
ساختهجدیدکمالتبریزیرابدلبهکهکشانیپرازستارهمیکند...
در خبری که روابط عمومی فیلم ما همه با هم هستیم منتشر کرده ،آمده است که :لیال حاتمی از
هفته گذشته به جمع بازیگران فیلم پرستاره کمال تبریزی اضافه شده و از دیروز به عنوان یکی از
بازیگراناصلی،جلویدوربینرفتهاست.بااضافهشدنلیالحاتمیبهترکیببازیگران«ماهمهباهم
هستیم» که به تهیهکنندگی رضا میرکریمی در حال ساخت است ،فیلمبرداری این فیلم ،در دوماه
آیندهپرستارهترازقبلادامهخواهدداشت.
حاتمی که در حال حاضر فیلم «خوک» را با همکاری حسن معجونی و به کارگردانی مانی حقیقی
روی پرده سینماها دارد؛ در فیلم «ما همه با هم هستیم» عالوه بر این دو چهره مطرح فیلم خوک که
درفیلمکمالتبریزیدرمقامبازیگرحضوردارند،بابازیگرانیچونمهرانمدیری،محمدرضاگلزار،
مهنازافشار،هانیهتوسلی،جوادعزتی،سروشصحت،بهنوشبختیاری،رضاناجی،ویشکاآسایش،
پژمان جمشیدی ،مهران غفوریان ،سیروس گرجستانی ،هوتن شکیبا و یک دوجین بازیگر ریز و
درشتدیگرهمبازیخواهدبود...
داستان «ما همه با هم هستیم» روایت کمدی از سقوط یک هواپیما به همراه مسافرانی است که
رازهایمختلفیدارند؛رازهاییکهقرارنیستتاابدپنهانبمانند.

داستان چه بود؟
ســتارگان و داوران روی فــرش
قرمز مقابل عکاسان و دوربینهای
رسانهها ژست گرفته بودند .عکاسان
پشت مرزهای حائل دوربینهایشان
را به سمت ســتارهها نشان کرده
بودند .خبرنــگاران دنبال چهرهای
بودند کــه چند ثانیــهای از وقت
خودش را به آنها بدهد و به ســوالی
حاشیهای پاســخ دهد .هواداران
فیلم و سینما هم از فاصلهای دورتر
ستارگان محبوبشــان را در رادار
داشــتند که ناگهان همگان متوجه
کریستین اســتوارت شدند .ستاره

محبوب و پرطرفــدار هالیوود که
امسال از اعضای گروه داوری بخش
اصلی جشــنواره فیلم کن اســت.
کریستن استوارت در حالیکه همه
نگاهها متوجهش بــود ،ناگهان در
حضور عکاسان در اعتراض به قانون
نپوشیدن کفش بیپاشنه ،کفشهای
پاشــنه بلندش را درآورد و با پای
برهنه روی فــرش قرمز رفت .قصد
این بازیگر سرشناس در اندک زمانی
از سوی رســانههای بازتابدهنده
اعتراض خانم ســتاره ،صدور یک
بیانیه تند و آتشــین سیاسی علیه
کن و مقررات آن عنوان شد.

برنامههای فرهنگی ماه رمضان در تلویزیون و سینماها اعالم شد

شور جامجهانی وسط برنامههای
فرهنگی ماه رمضان

شــهروند| از فردا ماه رمضان
شروع میشــود و دوباره برخی
ویژهبرنامههــای فرهنگــی
هم در صــدر قــرار میگیرد.
ویژهبرنامههایی که بعد از سالها،
حــاال تقریبا جــزو الینفک ماه
رمضان شده و مردم هم یا به عادت
یا به عالقه ،در مســیر استفاده از
این برنامهها قرار میگیرند ،بهویژه
اینکه امسال یک ویژگی مهمی
هم ماه رمضان دارد و آن همپوشــانی با جامجهانی فوتبال است که به هیچ عنوان نمیتوان گذشت و
همینموضوعهماحتماالتغییراتیدرکنداکتوربرنامههایتلویزیونیوسینماهابهوجودخواهدآورد.
از هرچه که بگذریم ،شــاید مهمترین برنامههای ماه رمضان برای عموم مردم ،همان ویژهبرنامههای
تلویزیونی باشــد .ویژهبرنامههایی که یا سریالهای مناســبتی ماه رمضان هستند یا برنامههای
گفتوگومحور و شوهای ســرگرمکننده.در این میان برنامه «ماهعسل» شبکه سه سیما ،یحتمل از
برنامههایاولویتداراستویکیازدالیلمهمآنبرایمخاطبانتلویزیوناحتماالزمانپخشآنباشد
کهبهلحظهافطار،متصلاست.مردمطیاینسالها،درستدرلحظاتیکهپایسفرهافطارنشستهاندیا
در تدارک آن هستند ،اینبرنامه را تماشا میکنند .حاال اما خبر رسیده که اینبرنامه تغییراتی درسری
جدید خود دارد .جعفر عبدالملکی که قائممقام شبکه سه سیما است ،این خبر را داده و گفته است:
برنامه «ماهعسل» امسال با تغییری در رویکردهایش از پنجشنبه ۲۷اردیبهشت همزمان با اولین روز
ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه سه سیما میرود .آنطور که عبدالملکی توضیح داده ،به این دلیل
که شعا ر سال «حمایت از کاالی ایرانی» است ،این برنامه هم رویکردی اقتصادی پیدا کرده و میهمانانی
متناسبباموضوعسالدارد!!قائممقامشبکهسه،اینراهمطرحکردهاستکهنظر«علیفروغی»مدیر
جدیدشبکهسهایناستکهدربرنامههایشبکهسهتحولایجادکندتاذائقهجواناندرآنهالحاظشود
وبههمیندلیل،امسالهمبرنامه«ماهعسل»جوانپسندترشدهاست.
سینماهابادوقیمت
برنامههای ســینماها هم در ماه رمضان اعالم شده است .ســالهای پیش هم سینماها به دلیل
فرارسیدنماهرمضانغیرازتعطیلیدرروزهایخاص،برنامهایمشخصارایهمیکردند.حاالامااین
موضوعهممطرحشدهکهسینماهابادوقیمتبلیتبهاستقبالماهرمضانمیروند.غالمرضافرجی
کهبرمسندسخنگوییشورایصنفینمایشتکیهدارد،اعالمکردهکهتمامسینماهایسراسرکشور
در ماه مبارک رمضان پیش از افطار بلیت نیمبها ارایه میکنند .او به جلسهای برای تصویب موضوع
اشارهکردهکهطرحویژهماهرمضانبررسیشدهوخروجیآناینبودهکه«بلیتتمامسینماهاپیش
از افطار نیمبها باشد و پس از افطار به صورت کاملبها به فروش برسد» .بهویژه اینکه گفته است :از
آنجا که سانس بسیاری از فیلمها در شرایط عادی تا ساعاتی پس از نیمهشب ادامه مییابد ،تقریبا
بهطورخودبهخودطرحافطارتاسحرهماجرامیشود.
جامجهانی
جامجهانی از 18خرداد آغازمیشود؛ یعنی عمال یک هفته انتهایی ماه رمضان با این رخداد بزرگ و
بینالمللی،همپوشانیدارد.تلویزیوندقیقااعالمنکردهکهتغییراتدراینزمانچطورخواهدبودو
حتی شورای صنفی نمایش هم قرار است هفته بعد درباره این موضوع تصمیمگیری کند اما میتوان
پیشبینیکرددستکمتعدایازسینماها،فوتبالپخشخواهندکردتاعالقهمندانبتوانندباهمدر
حسجمعیتماشایفوتبالمشارکتداشتهباشند.

ستارهها در قفس
کســانی که میهمانان همیشــگی
فستیوال کن هستند و یا حداقل اینکه
عالوه بر ســالهای اخیر در سالهای
ماضی دور هم در این فســتیوال حاضر
بودهاند ،همواره با حسرت از روزهایی
نام میبرند که کن حالوهوای دیگری
داشت .آنها میگویند که در آن سالها
ستارگان در کن ماجراها میآفریدند و
شماری از آنها را میشد در حال گردش
در بلــوار کروازت و یا رســتورانهای
کوچک شــهر دید .امروز دیگر خبری
از این نزدیکیها نیست .ستارهها را در
خودروهای سیاه با شیشههایی سیاه،
جلــوی فرش قرمز تحویــل میدهند
و آنها نیــز از میان موج عکاســانی
میگذرند که بنا بــه معیارها و مقررات
از پیش تعیینشــده صف بســتهاند.
برخی از آنان حتی پس از رســیدن به
باالی پلهها و خودی نشــاندادن ،از
پلههای پشتی ســاختمان که ورودی
هنرمندان نیز هســت ،بیرون میروند.
برای این چند لحظه ،شماری از اهالی در
پشت میلههای نزدیک به محل ایست
خودروها ،از ساعات بسیار زود بر روی
چهار پایه یــا نردبانهای کوچک خود
در انتظار مینشــینند و تنها فرصت
کن و ستارگانش برای جلوهگری همین
چند ثانیه فرش قرمز است و برای همین
هم هســت که کن قواعدی وضع کرده
که ســتارگان را در اوج درخشش روی
فرش قرمز داشته باشد؛ قواعدی چون
ممنوعیت نپوشــیدن کفش بیپاشنه
برای خانمها و ممنوعیت نپوشــیدن
لباس غیررســمی و بدون کــراوات یا
پاپیون برای آقایــان .اینها همه برای
این اســت که به گفته ژیــل ژاکوب،
رئیس پیشــین فســتیوال ستارگان
لکوموتیوهایی هستند که فستیوال را
با خود میکشند و باید در اوج زیبایی و
شکوه این کار را بکنند.
اعتراض به پاشنه بلند
ایـن اول بـار نبـود کـه ممنوعیـت
نپوشـیدن کفـش بیپاشـنه در
کـن دردسرسـاز شـد .خـود همیـن
خانـم معتـرض ،یعنـی کریسـتین
اسـتوارت پیشتـر نیز بـه ایـن قانون
کـن اعتـراض کـرده و سـال  ۲۰۱۶بـا
درآوردن کفشهایـش گفتـه بـود:
اصلا نمیتوانم بـاور کنم کـه من روی
فـرش قرمـز دارم راه میروم و کسـی
جلوی مـرا بگیـرد و خیلـی محترمانه
بگویـد شـما کفـش پاشـنهدار
نپوشـیدهاید و مـن هـم مجبـور
شـوم بـه او بگویـم بلـه دوسـت عزیز
نپوشـیدهام؛ امـا مگـر مجبـورم کـه

بپوشـم؟ مـن هـر وقـت دلـم بخواهد
کفـش پاشـنهبلند میپوشـم و هـر
وقـت نخواهـد نمیپوشـم.
صحبتهــای او خطاب بــه بیش از
 4000خبرنگار ،یعنی رقمی بیشــتر از
بازیهای المپیک ،مثل بمب صدا کرد؛
همچنان که عکسهای امســالش .به
گفته روزنامه اســکرین دیلی ماجرای
د و سال پیش زمانی آغاز شد که گروهی
از زنان میانســال به خاطر نپوشیدن
کفشهای پاشنه بلند از ورود به نمایش
فرش قرمز کارول ساخته تادهاینز منع
شدند .بعد هم بســیاری از طرفداران
فیلــم علیه ایــن موضــوع اعتراض
کردند و گفتند این مسأله قانون لباس
پوشیدن متعصبانه جنســی است .با
وجود اینکه بعدتر تیــری فرمو ،مدیر
کن گفت کفشهای پاشنه بلند ضروری
نیســتند ولی حرف او فایدهای نداشت
و شــمار معترضان بیشتر شد؛ ازجمله
امیلی بالنت که در پاســخ به بحثهای
پیشآمده در کنفرانس خبری فیلمش
گفت :راســتش همه باید کفش صاف
بپوشــند .نباید پاشــنهبلند بپوشیم.
این خیلی ناامیدکننده اســت ،آن هم
درست وقتی آدم فکر میکند موجهای
جدیدی از برابری به وجود آمد ه است.
دنیس ویلنوو ،کارگردان فیلم سیکاریو
هم گفت کــه او و بنیســیو دل تورو و
جاش برولین به نشــانه همبستگی در
پیشنمایش فیلمشان کفش پاشنه بلند
خواهند پوشید.
قانون کفش و کراوات!
حـاال بـه نظـر میرسـد ماجـرای
امسـال هـم دنبالـهدار خواهـد بـود
و اعتراضـات دامنـهداری را شـاهد
خواهیـم بـود .ایـن در حالـی اسـت
کـه مدافعـان ایـن قانـون میگوینـد
کـه کـن قواعـدی دارد و کسـی کـه
در مراسـم کـن شـرکت میکنـد ،بـا
پیشفـرض پذیـرش ایـن قواعـد و
قوانیـن اسـت .حضـور در فـرش قرمز
کـن فقـط بـا دعـوت قبلـی ممکـن
اسـت .بعـد از اینکـه میهمانـان بلیت
فیلـم را دریافـت میکننـد ،قواعـد
لباسپوشـیدن رسـمی فسـتیوال
برایشـان توضیـح داده میشـود.
همـه در کل میداننـد کـه مـردان
بایـد کـراوات مشـکی بـا کفشهـای
مشـکی بپوشـند و خانمهـا نیـز بایـد
لباسـی باوقـار و کفشهایـی زیبـا
داشـته باشـند .ایـن در حالـی اسـت
کـه کارمنـدان فسـتیوال کـه گاردین
از آنهـا در اینبـاره سـوال کـرد،
نیـز نمیدانسـتند پوشـیدن کفـش
پاشـنهبلند ضـروری اسـت یـا خیـر.

عکس :مهر

یکیازآدابورسومدیرینهمراسمفرشقرمزجشنوارهفیلمکن،پوشیدنلباس
شبرسمیومناسبمجالسمجللاست؛برایآقایانکتوشلوا ِرتاکسیدووپاپیون
وبرایخانمهاپیراهنشببرازندهوکفشهایپاشنهبلند.ولیایناتیکتتاچهحدو
اندازهایبایدرعایتشودوآیانبایدگاهیاستثنا قایلشد؟
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«ش َعف» به صرف «لیان»

محمود دولتآبادی :متاسفم که پیش از این در کنسرت لیان شرکت نکرده بودم
شهروند| دوشنبهشب که کنســرت گروه لیان در تاالر وحدت برگزار شد ،میهمانی ویژه داشت؛
محموددولتآبادی،نویسندهرمانهایکلیدر،روزگارسپریشدهمردمسالخوردهوکلنل.
گروهموسیقی«لیان»بوشهربهسرپرستیمحسنشریفیاندوشنبهشبآخریناجرایزندهخود
ن که همراه
را با حضور محمود دولتآبادی برگزار کرد که البته در فضای مجازی بهویژه بخش پایانی آ 
با حرکات موزون «کلنل» بود ،بازتاب گستردهای پیدا کرد .شریفیان همان آغاز برنامه که از حضور
دولتآبادی ذوقزده شده بود ،گفت :خوشــحالم که باالخره فرصتی دست داد تا من امشب شاهد
حضوراستاددولتآبادیدرکنسرت«لیان»باشمواینبرایماوهمینطورمخاطبانماافتخاربزرگی
است.اما بخش جالب ماجرا اظهارنظرهای محمود دولتآبادی بود که هم از اشک ریختنش در این
کنسرتصحبتکردوهمازلبخندهایش؛اواینراگفتکهمتاسفمکهقبالبهکنسرت«لیان»نیامدم.
ایناجرادلپسندوبسیارپرهیجانبودحتیزماناجرایآوازدشتستانیگریههمکردم،دشتستانی
همیشه اشک من را درمیآورد .بیشتر هیجان و افروختهشدن جان پنهان بود که دست داد و به قول
رفقاحالیافتادووقتخوششد.بههرصورتهرهنرمندیکهبادلشرویصحنهحرکتکند،باصدا
وسازشبهدلمنمینشیند.هرآنچهکهمصنوعباشدوازدلیپانشودوجاییراتکانندهد،طبعامن
راهمنمیتواندتکاندهد.اوگفت:موسیقیبدونادبیاتوادبیاتبدونموسیقیموردیندارد.مندر
ادبیات،همدرزبانوهمدربیانباموسیقیکاردارم.هم هشعرماموسیقیاستوالبتهدرنثرهمپیش
از من بودهاند کسانی که موسیقایی کار میکردهاند ،کما اینکه من نیز بیشتر موسیقایی کار میکنم.
امشب ثواب بزرگی برای گروه «لیان» بود که مردم را شاد کردند .امشب هم اشک من درآمد و هم به
معنای واقعی دچار وجد شدم ،وجد غیر از شادی است .وجد آقای نویسنده البته در حد حرف باقی
نماند و طبق تصاویری که در فضای مجازی هم دستبهدست شده به حرکات موزون انجامید .گروه
بوشهر استدر اجراهایشحاشیههای زیادی
لیانکهخاستگاهآنجنوبکشوروشهر
به جایی رســید که امام جمعه برازجان
داشته است و در یک مورد کار
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم برای
و بســیج دانشجویی
کنسرتآنهادردشتستان،بیانیهدادند
مجــوز دادن بــه
برخوردباخطاکارانشدند.
و خواســتار

