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مخالفت «یوسا» با اعطای
نوبل ادبیات به «باب دیلن»

ایسنا«-ماریو بارگاس یوسا» نویسنده پرویی برنده نوبل ادبیات مخالفتش رابا اعطای جایزه نوبل ادبیات  ۲۰۱۶به «باب دیلن» ابراز کرد وگفت:
« باب دیلن» را به عنوان یک خواننده تحسین میکنم ،اما فکرنمیکنم نویسنده خوبی باشد .نوبل ادبیات برای نویسندگان است ،نه خوانندهها.
یوسا نخستین فرد مخالف نیست .پیش از وی چهرههای سرشناس دیگری هم به این اتفاق ادبی واکنش منفی داشته اند.

...

چهرهها و خبرها
واکنش به برخی شایعات

در پی انتشارخبرهایی درب��اره ص��دور پروانه
س��اخ��ت نخستین ف��ی��ل��م م���ه���ران م��دی��ری
با عنوان«ساعت پنج عصر» و سپری کردن
مرحله پیش تولید مدیرروابط عمومی این
فیلم اع�لام کردخبرها وشایعاتی که تاکنون
دربار ه فیلم «ساعت پنج عصر» مهران مدیری
منتشر شده،صحت نداردوهیچ گونه فعالیت
و پیشتولیدی ب��رای ای��ن پ��روژه انجام نشده
است و تا صدور پروانه ساخت این فیلم توسط
وزارت ارشادهیچگونهفعالیتیآغازنخواهدشد.
دلمشغولی های ساده مادرانه
مریال زارعی از نیمه اول آذربا فیلم «گیتا» به
کارگردانی مسعود مددی برپرده سینماها
م��ی آی��د .ای��ن فیلم داستانی م��ادران��ه دارد
وروایتگرزندگیگیتااستکهدلمشغولیهای
ساده خودرا دارد وپس ازگذشت دو سه سال
ازرفتن پسرش به خ��ارج ازک��ش��وردوری اورا
برنمیتابد .حمید آذرن��گ ،س��ارا بهرامی،
بهناز جعفری و نادر فالح دیگر بازیگران فیلم
هستند« .گیتا» چندی پیش به بخش مسابقه
جشنواره فیلم اوهاکای مکزیک دعوت شد.
جلوی دوربین «بی حساب»
فیلم برداری فیلم سینمایی «بی حساب» به
کارگردانی مصطفی احمدی در تهران آغاز
شدوطناز طباطبایی جلوی دوربین این فیلم
رفت .در خالصه داستان این فیلم به تهیه
کنندگیسعیدملکانآمدهاست«:دنکیشوت
پس از فراغت ازتدارک مقدمات کار ،نخواست
بیش از این در اج��رای نقشه خویش درنگ
کند ».حمید فرخ نژاد،علی قربانزاده ،صابر
ابر،افسانهبایگانوآتیالپسیانیدیگربازیگران
اصلی این فیلم هستند.
ساکن یک روستای مرزی عراق
محسن تنابنده برای بازی درفیلم سینمایی
«حلقه در خاک» به کارگردانی حمید زرگرنژاد
قرار داد بست و فیلم ب��رداری از  ۲۳آبان در
اهوازآغاز میشود .داستان این فیلم دفاع
مقدسی است ودر یک روستای مرزی عراق
م �یگ��ذرد .سعید آق��اخ��ان��ی ،میترا حجار،
داریوش ارجمند ،علیرضا جاللی تبار ،علیرضا
اوسیوند ،مالک سراج و بهاره کیان افشار دیگر
بازیگرانیهستندکهدر«حلقهدرخاک» ایفای
نقش خواهند داشت .

کرامت انسانی؛ شعارپانزدهمینجشنواره امام رضا
اکرممحمدی-درآستانهمیالدامام موسی
کاظم (ع) ،فراخوان پانزدهمین جشنواره
بین المللی امام رضا (ع) با شعار " کرامت
انسانی"اعالم شد.
به گ��زارش خراسان ،سید ج��واد جعفری
مدیرعامل بنیاد امام رضا(ع) در نشستی
بااشاره به تاثیر و نقش پررنگ ادبیات در
فرهنگ ما گفت:با توجه به اینکه ادبیات
و شعر از موضوعات پ��رط��رف��دار اس��ت و
مخاطبان زی��ادی دارد ،قرار شد در طول
سال،منظومه ای از شب های شعر رضوی
را در استان های کشور با حضور شاعران
برگزیده ،مثل شاعران عرب زب��ان ،ترک
زب��ان و شاعرانی که به زب��ان فارسی شعر
س��روده ان��د ،برگزار کنیم .ضمن ای��ن که
امروز بیشترین حجم تولید اشعار آیینی که
در مدح امام هشتم شیعیان است به شعر
و ادبیات اختصاص یافته است.وی افزود:
الزم است تولیدات سینمایی جشنواره
امام رضا(ع) در استان های مختلف برنامه
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ری��زی شده و عرضه شود.دبیر جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) با اشاره به اهداف
برگزاری جشنواره ،افزود :این جشنواره با
هدف عمق بخشیدن به فرهنگ و معنویت
برگزار می شود .بنابراین یکی از سواالتی
که اعضای شورای اطالع رسانی همیشه
از ما می پرسیدند این بود که خروجی این
جشنواره چیست؟ من امروز باید بگویم که
همه می توانند از محصوالت این جشنواره
استفاده کنند .در حال حاضر ،بسیاری
از نمایش های تولید شده جشنواره تئاتر
رضوی در تهران و سایر نقاط کشور روی
صحنه است.
بعد از اینکه جشنواره به اتمام می رسد،
خروجی آن مورد استفاده قرار می گیرد.
به عنوان مثال هم اکنون نمایش " سردار "
در سالن اصلی تئاتر شهر با مخاطبان
بسیاری در حال اجراست .نمایش دیگری
با عنوان " بازگشت در چهارشنبه آخر سال "
در مشهد مقدس مخاطبان زیادی دارد.

همچنین نمایش ه��ای دیگری در سایر
شهرها از جمله رش��ت و الهیجان روی
صحنه است.
جعفری با اش��اره به تشکیل اتاق های فکر
جشنواره ،گفت:برنامه ه��ای بخش بین
الملل جشنواره ،زیر نظر سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی اجرا می شود .در بخش
بین الملل کشورهای میزبان ،نوع برنامه
ها و تشکل های فعال در خارج از کشور که
به این بخش کمک خواهند کرد ،مشخص
می شود.در تالش هستیم کشورهای فعال
در جشنواره را توسعه ندهیم و همان 77
کشورباقیبماننداماتالشکردیمنقاطاجرا
کنندهبرنامههایجشنوارهرادراینکشورها
افزایشدهیم.
همچنین در سایر کشورها  ،تنها به دهه
کرامتبسندهنخواهیمکرد.سعیخواهیم
کردهمایشهایعلمیپژوهشیکهبیشتر
مباحثمعرفتی،معنوی،موضوعاتمرتبط
با سیره ،سخنان ،گفتمان و زندگانی امام
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(ع)

یادداشت
یوسف بهروز
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مواجهه غیر منصفانه
باسینمای علی حاتمی

رض���ا(ع) اس��ت در خ��ارج از کشور همواره
برقرار باشد .این همایش ها که در گذشته
پیشبینیشدهازابتدایربیعاالولاجرایی
شده و در برخی از کشورها باید برگزار شود.
جعفری درباره سه بخش مهم جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) گفت :بخش نخست به
طورمشخصبهامامرضا(ع)اختصاصدارد.
موضوعفرهنگرضوی،سیره،سخنانوابعاد
مختلفزندگانیایشانموردتوجهاست.در

بخشدیگر،دستمخاطبرابهخصوصدر
برنامههایسینماییباموضوعاهلبیتباز
گذاشتیم .چون در این زمینه ،هر موضوعی
کهبتوانداخالقآنجامعهوارزشهایدینی
راترویجکند،بهبحثرضویاختصاصدارد.
بخش ویژه هم با موضوع کرامت انسانی از
منظر قرآن کریم،پیامبر اعظم(ص) ،اهل
بیتوفرهنگرضوی برگزارمیشود وجایزه
اینبخشهم ویژهاست.

استاد شجریان در شورای عالی
خانه موسیقی ابقا شد

هنرمندان نیشابوری درکاخ نیاوران،
هنرمندان مدرن درموزه هنرهای معاصر

گالیه از وزیر ارشاد در مراسم
تشییع یک منتقد

استادمحمدرضا شجریان،
فرهاد فخرالدینی ،محمد
س��ری��ر ،ه��وش��ن��گ ک��ام��ک��ار،
داری��وش پیرنیاکان ،حسن
ریاحی و داوود گنجهای به
عنوان اعضای شورای عالی
خانه موسیقی انتخاب شدند.
به گزارش فارس ،بعد از ظهر یکشنبه ١٦آبانماه انتخابات
اعضای شورای عالی خانه موسیقی در ساختمان فاطمی
تشکیل شد.
در این جلسه با رای اعضای مجمع عمومی ،به ترتیب آرا
استادمحمدرضاشجریان،فرهادفخرالدینی،محمدسریر،
هوشنگ کامکار ،داریوش پیرنیاکان ،حسن ریاحی ،داوود
گنجه ای به عنوان اعضای شورای عالی این نهاد انتخاب
شدند .محمدرضا شجریان ریاست دوره گذشته شورای
عالی خانه موسیقی را برعهده داشت.
حسین علیزاده نیز دبیر و سخنگوی این شورا بود که چندی
پیش با انتشار نامهای به طور رسمی کنارهگیری خود از
این شورا را اعالم کرد.تصمیم گیری درباره معرفی رییس
جدید ،دبیر و سخنگوی شورا به نخستین جلسه شورای
عالی خانه موسیقی موکول شده است.

نمایشگاهیازتوانمندیهایهنری،تجسمیوصنایعدستینیشابورجمعه
 21آبان در کاخ نیاوران برپا میشود.به گزارش ایسنا ،در آیین آغازین همراه
با اجرای حجت اشرف زاده خواننده و موسیقی دان صاحب نام نیشابوری
،شماریازاستادانتاریخ،هنر،مدیرانهنریوفرهنگیکشوردرکنارسفراو
رایزنانفرهنگیحضورخواهندداشت.ایننمایشگاه درتاالرآبیکاخوصنایع
دستینیزدرحیاطجهاننما درمعرضدیدعالقهمندانقرارمیگیردو تا29
آبانازساعت  10تا18برپاست.درایننمایشگاههنرهایتجسمی(طراحی،
نقاشی،تذهیب،مینیاتور،نقاشیخط،خوشنویسی،مجسمه)،انواعصنایع
دستی،کتابهایبهوجودآمدهتوسطنویسندگانمعاصر،عکسهایقدیمو
جدید،اماکندیدنیوتاریخینیشابور،مسایلمختلففرهنگی(آداب،سنن،
لباسهایمحلی،غذاهاو…)ارایهمیشود.همچنینموزه هنرهای معاصر
تهران از 18آبان میزبان نمایشگاه آثار هنرمندان مدرن ایران وعرب با
عنوان «دریای آونگان »خواهد بود.به گزارش  فارس ،آثار این نمایشگاه،
هنرمدرن ایران و عرب را در دوره  50ساله ( 1940تا  )1990نمایندگی
میکنند.در این نمایشگاه آثار هنر مدرن عرب از مصر ،عراق ،شمال
آفریقا و شام تا شبه جزیره عربستان به نمایش در می آید 40.اثر ایرانی از
گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران 40 ،اثر از هنرمندان مدرن عرب از
بنیاد برجیل و  6اثر از هنرمندان فلسطین و لبنان در این نمایشگاه حضور
دارد .نمایشگاه «دریای آونگان» قصد دارد به کاوش در دوران مهمی در
تاریخ هنر ایران و عرب بپردازد و به مضامینی می پردازد که به ایجاد فرم
ها و سبک های جدید منجر شدهاند.

محمدی -پیکرمحسن سیف
از م��ن��ت��ق��دان و نویسندگان
سینمایی پیشکسوت روز
گذشته ب��ه قطعه هنرمندان
بهشت زهراتشییع شد.به
گ��زارش خراسان ،در مراسم
وداع و تشییع ای��ن نویسنده
ک��ه ب��ا حضور جمعی از نویسندگان ،منتقدان و اهالی
سینما برگزار شد ،ابتدا شاهین امین یکی از نویسندگان
سینمایی ضمن انتقاد از عملکرد مدیران وزارت ارشاد
گفت:خوشحالم که چهره های فرهنگی را اینجا می بینم
اما متاسفم که وزیر ارشاد برای منصور پورحیدری از چهره
های ورزشی که به تازگی فوت شد ،پیام تسلیت داد اما حتی
رییس سازمان سینمایی هم برای درگذشت محسن سیف
 ،پیامی نداد .با دیدن این رفتارها به این نتیجه می رسیم که
صداهای بلند بیشتر شنیده می شود اما یادمان باشد که ما
چه افراد نازنینی را از دست می دهیم .سپس سیروس الوند
کارگردان سینما هم گفت :محسن سیف را از اواخ��ر دهه
 40میشناسم که از جوانان خوش ذوق آن زمان بود .او مثل
شخصیت صادق هدایت بود و ما می فهمیدیم که این منتقد
با همه فرق دارد .باید بگویم که قلم او حیای غریبی داشت.

"دکوراتیو ،سمسارگونه ،بدون فرم ،مملو از سخنان منظوم
و جمالت آهنگین بی هدف ،بی روح ،نگاه ارتجاعی ،جعل
تاریخ ،فتیشیسم پیشرفته ،مملو از قهرمانان نمایشی و
غیرواقعی  ،سراسر فانتزیک و "...این ها عباراتی است
که مسعود فراستی در جدیدترین برنامه سینمایی"هفت"
برای توصیف سینمای"زنده یاد علی حاتمی" به کار برد.
ظاهرا بهانه این سخنان عجیب نیز بررسی"سینمای
تاریخی" اس��ت و فراستی همچون همیشه با"مخالف
خوانی قابل انتظار" به نقد (تخریب) آثار سینمایی یکی
از بزرگ ترین کارگردانان سینمای ایران که جایگاهی
قابل احترام میان م��ردم و سینماگران دارد پرداخت.
برخالف رویه این منتقد مخالف خوان که اگر فیلمسازی
را دوست نداشته باشد ،تمام آثار وی را به یک چوب می
راند؛ معتقدیم کارنامه سینمایی زنده یاد"علی حاتمی"نیز
مثل تمامی کارگردانان بزرگ ایران و جهان خالی از آثار
ضعیف (در مقایسه با دیگر فیلم های وی) نیست،اما این
دلیل نمی شود که با یکی از فیلمسازانی که به گواه اغلب
آثارش ،بیشترین خدمت را به سینمای ملی کرده وآثارش
به شدت بیانگر ارزش های فرهنگی وحتی دینی ایران
زمین است؛ مواجهه ای چنین غیرمنصفانه داشت و یکی
از آثار درخشانش (فیلم "م��ادر") ویکی از بهترین نمونه
های سریال سازی تاریخی(هزاردستان) را با استفاده از
عباراتی سخیف و تند ،این گونه آماج انتقادات تند و تیز و
یک طرفه قرار داد.
اگر پرداختن به سینمای نوستالژیک و تاریخی ،نگاه
واپسگرایانه و ارتجاعی تلقی شود باید مجموعه ای از
بهترین آثار سینمایی جهان را با همین "برچسب" جزو
ضعیف ترین آثار قرار داد.
عجیب تر این که برچسب های فراستی به کارگردانی که در
عصر تاراج هویت کشورها توسط سینمای بیگانه ،پرچمدار
بازگشت به اصالت وهویت فراموش شده است از نظر وی"
واقعی" و "درست " است! روزگاری کارگردان "نواندیشی"
که بعدها به اردوگاه"سینمای مبتذل غرب" پیوست  ،همین
عبارات و برچسب ها را به حاتمی وسینمایش(در زمان
حیات این کارگردان) می چسباند و چقدر عجیب است
که امروز فراستی نیز "نعل به نعل" آن عبارت ها را برای
سینمای ارزشمند علی حاتمی به کار می برد" :واپسگرا
 ،عقب مانده و شیفته کاسه بشقاب های عصر قاجار" و!...
این سطحی ترین برداشت از سینمایی" ماندگار ،دوست
داشتنی وبه شدت باارزش وبا هویت" است.

 /٩٥٢٤٧٦٣٤ب

CMYK

