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 88شمع فروزان برای حسین محجوبی

خبـــر

عکس :ایرنا

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد:

توجه به ادبیات کردی و حمایت از آن

ســیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی روز گذشــته در دیدار با
اصحــاب فرهنگ و هنر کرمانشــاه از توجه این وزارتخانــه به ادبیات کردی و
تصمیم برای حمایت از آن خبر داد.
صالحــی بــا تأکید بــر اینکــه گوناگونــی ادبیــات و آداب و رســوم از جمله
ویژگیهای کشــورمان به شــمار میآیــد گفت که باید قــدر آن را بدانیم .وی
در همین رابطه افزود« :عالوه بر ادبیات ،باید ازموســیقی اصیل ایرانی هم
حمایت شــود و انجمنهای موســیقی نیــز در این زمینه فعال شــود ».او در
بخش دیگری از ســخنانش به لزوم بازبینی حمایتها از رسانهها تأکید کرد
و از تهیــه بســتهای در بحث کاغذ و بیمه خبرنــگاران خبرداد .صالحی توجه
ویژه مرکز نشینان به فرهنگ و هنر سایر استانها را نیز امری واجب خواند.

عکس :سایت وزارت ارشاد

فرهنگ

معاون حقوقی رئیس جمهوری:

معــاون حقوقی رئیس جمهوری ضمن تأکید بــر اینکه باید اعتقاد ما از حالت
انحصار محور به موازنه محور برود ،گفت«:نباید آنقدر غرق در انحصار بشویم
کــه نخواهیــم آن را بــه نقطــه توازن برســانیم ،امــروز حتی در حقــوق مالکیت
فکــری باید از انحصــار به گرایش موازنه محور چه عرفی و چه وضعی رفت .بر
اســاس خبر دریافتی ،هشــتمین همایش حقوق مالکیت ادبی ،هنری و حقوق
روز گذشــته در حالــی برگــزار شــد که لعیــا جنیدی ضمــن تأکید بر این مســأله
افزود«:رشــد حقوق مالکیت ،ارتباط مســتقیم با توســعه یافتگی دارد .توسعه
یافتگی در دانش حقوق پیوند عمیقتری نسبت به سایر حوزهها پیدا میکند».
در بخش دیگری از این مراســم الهیار ملکشــاهی ،رئیس کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس شورای اسالمی نیز گفت«:قانون حمایت از مالکیت معنوی
در کارگروه این کمیســیون در حال بررســی اســت و امیدواریم تا پایان ســال ٩٧
این قانون در صحن علنی مجلس شــورای اســامی به تصویب برســد ».وی با
توضیــح اینکه مالکیت معنوی شــامل دو قالب ادبی ،هنری و صنعتی اســت،
افزود« :وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی بهعنوان متولی بخش مالکیت ادبی،
هنری باید از بحث فولکلور که یک میراث ملی ست ،حراست کند و دانشهای
سنتی کشور نیز نیاز به نظارت و حفاظت دارد».

موسیقی
عکس :خانه موسیقی

دیدار نوربخش با اعضای دفتر موسیقی

حمیدرضــا نوربخــش میگویــد :خانــه موســیقی وظیفــه دارد از مدیــرکل دفتر
موسیقی حمایت کند و اگر این حمایت از مدیرکل قبلی نیز صورت گرفت تنها
بهدلیل کارکرد مثبت ایشــان در چند سال مسئولیتشان بود .اگر این قدمها در
دوره بعدی هم مثبت و به نفع اهالی موسیقی باشد قطعاً خانه وظیفه دارد تا از
شما هم حمایت کند چرا که خانه موسیقی میخواهد یار و کمک کار شما باشد
تا مســائل سریعتر و بهتر حل و فصل شود .مدیرعامل خانه موسیقی در جلسه
ت مدیره خانه موسیقی که با حضور علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت
هیأ 
فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار شد با اشاره به موضوع اصل  44و واسپاری امور
به صنف از آقای ترابی خواست تا آنچه از امور موسیقی را که قابلیت واگذاری به
صنف دارد مشــخص کنند تا به صنف واگذار شود .سیدمحمد میرزمانی رئیس
هیــأت مدیــره خانه موســیقی نیز ضمن خوشــامد و تبریک ســمت جدید علی
ترابی در خصوص اموری که آمادگی تفویض به صنف دارد به نکاتی اشاره کرد
و گفــت :برخی از امور را میتوان به خانه موســیقی محول کرد و دفتر موســیقی
باید در این زمینه بررسیهای معمول و همکاریهای الزم را انجام دهد.
در این جلسه تقی ضرابی ،داود گنجهای ،مسعود شعاری ،بهداد بابایی
(از اعضــای هیــأت مدیــره) ،حمیدرضــا عاطفی(معــاون اجرایــی) و مجید
فروغی (مدیر روابط عمومی معاونت هنری) حضور داشتند.

استقالل یا ادغام؛ مسأله این است!

 3صنف عمده سینمای ایران طی بیانیههایی خواستار جدایی بخش بینالملل و ملی جشنواره فیلم فجر شدند
نرگس عاشوری
روزنامه نگار

هفتــه پایانــی اردیبهشــت را میتــوان
«روزهــای صــدور بیانیههــای متوالی»
علیه جشنواره جهانی فیلم فجر عنوان
کــرد .دومینــوی برچیده شــدن بســاط
استقالل جشنواره جهانی فیلم فجر با
بیانیه کانون کارگردانان سینمای ایران
کلید خورد و حلقههــای این زنجیره با
بیانیــه جامعــه صنفــی تهیهکنندگان
ســینما و بهدنبــال آن ،شــورای مرکزی
انجمن منتقدان و نویسندگان تکمیل
شد .دو صنف اصلی سینما دوشادوش
شورای مرکزی انجمن منتقدان با بیان
انتقاداتــی بــه جشــنواره جهانــی فیلم
فجر خواهان بازگشت به دوران گذشته
و ادغام جشــنواره جهانــی و ملی فجر
شــدند تا شاید سرنوشت جشــنوارهای
کــه قــرار بــود از زیر ســایه بخــش ملی
خارج شده و هویت و اعتباری مستقل
پیــدا کنــد در انتظــار تصمیمــات تــازه
مدیران سینمایی بماند.
ëëآزمودن مسیرهای تازه
بیســتوپنجم شــهریورماه ســال
 93بــود کــه پــس از چندیــن نشســت
و هماندیشــی بــا حضــور مدیــران
سینمــــــایی و ســینماگران ،علیرضــا
رضــاداد دبیــر جشــنواره فیلــم فجر از
جدایــی بخــش بینالملــل از بخــش
ملــی ایــن جشــنواره و برگــزاری آن
در اردیبهشــتماه خبــر داد .در
شــرایطی که «بیاعتبــاری و بیهویتی
بخــش بینالملــل» بــه ترجیعبنــد
اظهارنظرهــای اهالــی ســینما در این
حوزه تبدیل شــده بود و در ایامی که با
برگزاری یک جشنواره پررونق خارجی
(برلیــن) مهمتریــن رویــداد جهانــی
ســینمای ایران حتی برای سینماگران
داخلــی نیز چنــدان اولویتی نداشــت،
مدیران سینمایی چارهای جز آزمودن
روشهای تازه نداشــتند تا شاید با این
رویکرد تازه جنبه بینالملل جشنواره
رخــی نشــان دهــد و نمایانتــر شــود؛
تصمیمی کــه البته در همان زمان نیز
منتقدانــی جــدی داشــت .معترضان
معتقد بودند که با برگزاری مســتقل و
جداگانه این جشنواره با عنوان جهانی،
ســطح انتظارات از یــک بخش جنبی
فراتر میرود و رعایت اســتانداردهای
متعــارف در جشــنوارههای جهانــی را
ضروری میسازد؛ اســتانداردهایی که
با توجه بــه قوانیــن و محدودیتهای
موجــود از جملــه ممیزی رســیدن به
آن تــا حــدودی ناممکــن مینمــود.

انتشار ترجمه «آخرین قارون» فیتز جرالد

«تماشاچی» در راه یونان

انیمیشــن «تماشــاچی» به کارگردانی شــیدا کاشی به جشــنواره «بالکان کن
کینــو» در یونان راه یافت .این جشــنواره بهعنوان فضایــی برای نمایش آثار
فیلمسازان مستقل در آتن پایتخت یونان برگزار میشود و از سال  ۲۰۱۷کار
خود را شروع کرده است.

منتقد سینما

خوشــبختانه یــا متأســفانه عضــو
هیــچ کــدام از ایــن صنفها نیســتم و
بدون وابســتگی به هیــچ صنفی ،نظر

عبدالحسن برزیده

کارگردان و نویسنده

در مقطعــی کــه تصمیــم جدایــی
بخــش جهانــی از ملــی فجــر مطــرح
شــد ،من از مخالفــان جدی آن بودم،
اما در برگزاری  4دوره مســتقل شاهد
اتفاقاتــی بــودم کــه مــرا بــه ایــن باور
رسانده اســت که منفک شدن این دو
بخــش درســتترین تصمیــم ممکن
بوده اســت؛ اتفاقاتی که عمدتاً ناشی
از مدیریــت رضــا میرکریمــی بــوده
است .ســپردن مدیریت جشــنواره به
یــک فیلمســاز مطــرح کــه حضــور در
جشــنوارههای جهانــی را تجربه کرده
و ارتباطــات ســینمایی خوبــی دارد
را شــاید بتــوان مؤثرتریــن عامــل در
موفقیــت ایــن جشــنواره عنــوان کرد؛
بــه طوری که امــروز براحتی نمیتوان
کســی را بهعنوان جایگزین او معرفی
کــرد .اگــر وزارت ارشــاد میخواســت
چنیــن جشــنوارهای را برگــزار کنــد یــا
افراد وابســته به این وزارتخانه در این
پســت قرار داشتند قطعاً شاهد چنین
رونــدی نبودیــم .جشــنواره جهانــی
فیلــم فجر امــروز بــه یکــی از بهترین
جشــنوارههای منطقــه تبدیــل شــده
اســت و حتــی از جشــنوارههای الــف
جهانی چیزی کم ندارد.
علــی رغــم اینکــه معترضان جزو
دوســتان مــن هســتند و انتقــاد را حق
آنهــا میدانم امــا موظفــم بگویم که
انتقاداتشــان مســتدل نبــود .گفتهانــد
مخاطب جشــنواره کم شــده است در
حالــی که هر وقت وارد ســالن ســینما

از نوالن مدرن تا کوبریک کالسیک
روزنامه نگار

دیروز (سهشنبه) سه فیلم دیگر از بخش
مسابقه جشنواره «کن  »2018بهنمایش
درآمــد که در میانشــان فیلــم جنایی و
عمیــق «مرد ســگی» بهکارگردانی متئو
گارونــه ایتالیایی ســرو صدای بیشــتری
بــه پا کرد و بهجمع فیلمهایی پیوســت
کــه در میــان  21فیلــم بخــش مســابقه
صالحیــت بیشــتر بــرای کســب جایــزه
نخل طالیی دارند .این فیلمی است که
گارونــه در آن شــرایط کنونــی ایتالیا را با
مظاهر قدیمی فرهنگی این کشور پیوند
میزنــد و با زوم کــردن روی دو خانواده
خــاص کــه ســرکرده یکــی از آنهــا یــک
گانگستر بزرگ است ،از ارتباطهای آنان
و نامالیماتی که پلیس و نیروی قضایی
کشــور برای این گانگستر پدید میآورند
سخن میگوید.
ëëوقتی نوالن آمد
با اینحال سهشــنبه در کن یک خبر
ویــژه بر جشــنواره ســایه انداخــت و آن

خبــر حضور کریســتوفر نــوالن معروف
در محــل جشــنواره و اظهــارات فراوان
و جالــب او پیرامــون مســائل مختلــف
بــود .نــوالن  47ســاله و بریتانیایــی کــه
طی  18ســال فیلمســازی خود کارهای
غیــر متعارفــی همچــون «ممنتــو»
(« ،)1999بیخوابــی» ( ،)2001ســهگانه
«بتمــن» ( 2008 ،2005و ،)2012
«تلقیــن» (« ،)2009بیــن ســتارهای»
( )2014و «دانکــرک» ( )2017را
ساخته اســت ،دیروز طی یک مصاحبه
بــه تمــام دوســتداران و اهالــی تــازهکار
ســینما توصیه کرد « :2001یک اودیسه
فضایی» شــاهکار ســال  1968اســتنلی
کوبریــک را بارهــا ببیننــد و از آن درس
بگیرنــد و همان را مبنای کار خودشــان
قــرار دهند و هرگز بهاین نتیجه نرســند
که به ســطح مطلوب رسیدهاند و دیگر
نیازی به آموختن ندارند.
ëëتجربهای ناب در  71سالگی
این نخستینبار اســت که کریستوفر
نــوالن بــ ه کــن  71ســاله میآیــد .عجبا
کــه این مرتبه نخســت هم نه به ســبب

اکــران فیلمــی تــازه از او در ســواحل
گــرم و آفتــاب فرانســه بلکــه در ارتباط
بــا پخــش نســخهای  70میلیمتــری
و جدیــد از «اودیســه فضایــی» و بــه
مناســبت پنجاهمیــن ســال اکــران
عمومی این فیلم آمده اســت .در میان
حضــار کاتارینا کوبریــک دختر کوبریک
فقیــد (کــه در ســال  1999درگذشــت)
و همچنیــن کایــر دولئــا بازیگــر نقــش
اصلی فیلم و دنیــس ویلهنوو کانادایی
هم مشــاهده میشــدند که آخری یک
کارگــردان مجــرب و عضــوی از هیــأت
ژوری جشــنواره امســال هــم هســت.
نــوالن خطــاب به حضــار گفــت :هفت
ســال بیشــتر نداشــتم کــه پدرم مــرا به
تماشــای «اودیسه فضایی» برد که یک
بار دیگــر و در نســخهای  70میلیمتری
و قــدری طوالنیتــر از نســخه اولیــه در
چند تماشــاخانه در ســطح شــهر لندن
بــه نمایــش درآمــده بــود و حضــور مــا
در تــاالری در میــدان مشــهور لســتر در
مرکــز شــهر لنــدن شــکل گرفــت .هرگز
نمیتوانید بفهمید در حدود  4ساعتی

عکسFestival de Cannes :

ساخت نخستین سریال پوران درخشنده

پــوران درخشــنده کارگــردان ســینمای ایران قرار اســت ســریالی
دربــاره مســتوره اردالن ،بانــوی شــاعر و تاریــخ نــگار کردســتانی
بســازد؛ درخشنده قصد دارد این سریال را در  ۲۶قسمت بسازد و
مطالعات و تحقیقات خود را هم در این زمینه شروع کرده است.

احمد طالبینژاد

ëëدر ستایش یک مدیر سینمایی

شــدم ســالنها پــر بــود .گفتهانــد کــه
بــازاری بــرای فیلمهای ایرانــی ایجاد
نشــده در حالــی کــه شــاهد نمایــش
فیلمهایــی بودیم که فرصت شــرکت
در بخــش ملــی جشــنواره از آنهــا
سلب شــده بود .گفتهاند تأثیر و بازده
ایــن ارتباطــات بــا ســینمای جهــان
مشــخص نیســت در حالی که آنهایی
کــه بــه جشــنواره آمدند شــاهد بودند
که کارگاهها و نشستهای سینماگران
خارجــی و در دســترس بودنشــان
فضای تبــادل اطالعــات خوبی ایجاد
کرد .بخصوص با میهمانان مطرحی
کــه امســال بــه جشــنواره آمدنــد و به
اعتقــاد مــن حضــور آنها هم وابســته
بــه دبیــری میرکریمــی و ارتباطــات
ســینمایی او بود .این جشــنواره امروز
یــک جشــنواره دولتــی بــه معنــای
سلیقهای و جشن به معنای دورهمی
صــرف نیســت بلکــه تبدیــل بــه یک
کالس ســینمایی شــده اســت .هزینه،
عمر و انرژی زیادی صرف آن شــده و
نباید این دســتاورد به خاطر حسادت
و فهم غلط نابود شود .میگویم فهم
غلــط چــون هیچکــدام از ادعاهــای
مطــرح شــده کارشناســانه نیســت.
میتوانــد مغرضانه باشــد یا همچون
بیانیــه کانــون کارگردانــان ناشــی از
برداشــت غلــط.ای کاش ایــن کانــون
تأمــل بیشــتری کند و ما با هم بیشــتر
صحبــت کنیــم .نگرانم که مبــادا این
جریانهــا منجر بــه چالــش و دعوای
خانواده سینما شود .از همه دوستانی
کــه میدانــم از ســر دلســوزی چنیــن
مسائلی را مطرح میکنند درخواست
میکنم تبعات این تصمیم را در نظر
بگیرند و بــه ماجرایی اصرار نکنند که
ممکن است بعدها پشیمان شوند.

ëëآدرس غلط دادن

علیرضا داوودنژاد

کارگردان و تهیهکننده

در شــرایطی که تولیدات ســینمای
ایران برای عرضه و نمایش ،بازار امن
ندارد طرح این مســائل به اعتقاد من
رفتن به حاشیه و بازیهای تشریفاتی
رســانهای اســت .در روزهایــی کــه مــا
امنیــت نداریــم ،تولیداتمان در بازار
امنیت ندارد؛ چــرا باید تمام حواس،
مدیریــت و انرژی و بودجهمان صرف
برگزاری یا ادغام دو جشــنوارهشود؟!
در شــرایطی کــه در اکــران در ســطح
کشور با کمبود ســالن روبهرو هستیم،
در گیشــه بــا وجــود تکنولوژیهــای
موجود ســهم صاحــب فیلــم خورده
میشــود ،همه مملکت فیلمهایمان
را در شــبکه نمایــش خانگی میبینند
امــا شــمارگانمان ناچیــز اســت،
تلویزیــون نــه فیلــم مــا را میخــرد و
نــه آن را تبلیــغ میکنــد ،اینترنــت
فیلمهایمــان را بــرای پهنــای بانــد
حراج میکند ،شــبکههای ماهوارهای
فیلممــان را مجانــی نمایش میدهد
تــا فــان کــرم درد بیدرمانــش را دم
در خانه مشتری برساند ،اتوبوسرانی،
کشــتیرانی ،هتلهــا ،بیمارســتانها و
قطار و ...آن را مجانی پخش میکنند
و ...در این شــرایط برایمان چه نفعی
دارد کــه بخواهیم دنبال این مســابقه
باشــیم کــه کــدام وضعیت جشــنواره
بهتر است؟ این بحثها آدرس غلط
دادن و منحرف کردن اذهان عمومی
از مســأله اصلی ســینما یعنی ناامنی
بازار است.

تجدید خاطرات و جادوهای ماندگار در «کن »2018

وصال روحانی

رمــان «آخریــن قــارون» نوشــته اســکات فیتزجرالــد بــا
روی خـط ترجمه علیرضا کیوانینژاد ازســوی نشــر چشمه منتشر
خـــــــبر شــد .او ایــن ترجمه را بر اســاس نســخهای که انتشــارات
پنگوئن پنجم فوریه  ۲۰۰۲منتشــر کرده انجام داده اســت« .آخرین قارون»
کــه محصــول حضور نویســنده در فضــای کســبوکار هالیوود اســت به گواه
بســیاری از منتقــدان یکــی از بهترین رمانهایی بهشــمار میرود کــه درباره
روابط هالیوودی نوشته شده است.

اما از ســوی دیگر موافقان بــر این باور
بودنــد کــه بــا ایــن تغییــرات زمانــی،
بخــش بینالملــل فیلم فجــر پیش از
آغاز جشنواره کن به پایان میرسد و از
آن مهمتر با این مجزاســازی فرصتی
برای اســتقالل و هویت بخشی بخش
بینالملل ایجاد میشود.
ëëبازگشت به منزل گذشته
حــاال بــا گذشــت حــدود دو هفتــه
از چهارمیــن دوره مســتقل جشــنواره
جهانــی فیلــم فجــر ،مخالفــان
صفآرایی کردهاند و بار دیگر خواهان
ادغام بخش بینالملل از بخش ملی
شــدهاند .در بیانیههــای منتشــر شــده
در روزهای گذشــته ضمن برشــمردن
انتقاداتــی همچــون تخصیص بودجه
کالن و محســوس نبــودن بــازده آن
بــر جریــان تولیــد و پخــش و نمایــش
آثــار ســینمای ایــران ،مطــرح کــردن
شــائبههایی چون رانت و انحصار بازار
جهانی برای بخشــی خــاص و محدود
از سینمای ایران و ...در نهایت خواهان
ادغام دو جشــنواره طبق روال گذشــته
شــدند .شــامگاه روز دوشــنبه هیــأت
مدیره انجمن تهیهکننده-کارگردانان
ســینما نیــز در نشســتی بــر ادغــام
جشنوارههای جهانی و ملی فیلم فجر
و برگــزاری همزمــان این دو جشــنواره
تأکیــد کــرد .راهــکار ارائه شــده در این
بنــد امــا مخالفانــی از ســوی اعضــای
انجمــن منتقــدان و دو صنــف مهم و
تأثیرگــذار تهیهکننــدگان و کارگردانــان
هــم دارد .منتقــدان ایــن تصمیــم بــر
ایــن باورند که اگر چــه انتقادات جدی
بــه جشــنواره جهانــی فیلم فجــر وارد
است اما با توجه به گامهای مؤثری که
برای نزدیک شــدن به تعریف درست
از جشــنواره بینالمللی برداشته شده
از نشســتهای تخصصــی بــا حضــور
میهمانــان خارجــی تــا سانســورهای
منطقیتــر و ایجــاد فضــای حرفــهای؛
ادغــام دو جشــنواره تصمیم ارتجاعی
اســت و راه خروج از کاســتیها نیست.
در گفتوگویی با اهالی سینما و رسانه
نظرات آنهــا را در ایــن خصوص جویا
شدهایم که در ادامه میخوانید:
ëëمنطقه ممنوعه

مــن هــم نزدیــک بــه ایــن ســه بیانیه
اســت .بــه اعتقــاد مــن رویــدادی کــه
به اســم جشــنواره جهانــی فیلم فجر
برگــزار میشــود ،رویــداد اضافــی،
پرهزینــه و بیهــوده اســت و هیــچ
دستاوردی برای سینمای ملی ندارد.
بهدلیــل قوانین حاکم بــر جامعهمان
اساســاً مــا نمیتوانیــم جشــنواره
بینالمللــی برگــزار کنیــم .در تمــام
جشــنوارههای بینالمللــی ،کشــور
برگزارکننده بنا بر مصلحت سیاســی،
اجتماعــی یا اخالقی جامعه تنها حق
دارد حداکثر سه دقیقه از یک فیلم را
حذف کند.
بر این اســاس بــا توجه بــه قوانین
موجــود در کشــورمان راهــکاری
نمیمانــد جز دســت به دامان شــدن
جریــان ســینمای غیرتجــاری دنیــا،
آن هــم در همین کشــورهای دور و بر
خودمــان که مشــکل ممیــزی کمتری
دارند .در شــرایطی که کشور مسلمان
عربــی همســایه جشــنوارهای برگــزار
میکنــد کــه در مســأله سانســور تا این
میزان شــدت عمل به خرج نمیدهد
و از ســتارههای روز ســینما دعوت هم
میکنــد؛ بــا توجه بــه محدودیتهای
اخالقــی بــه اعتقــاد مــن بهتــر اســت
قیدجهانــی شــدن جشــنواره را بزنیم
و بــه همــان جشــنواره ملــی فجــر کــه
در یکــی دو ســال اخیر جمــع و جورتر
و بهتــر هــم شــده بســنده کنیــم .بــه
جای آن میشــود مثــاً در کنار بخش
ملــی ،بخــش غیررقابتــی جشــنواره
جشــنوارهها را هــم برگــزار کــرد کــه
البتــه آن هــم ضرورتــی نــدارد چــرا
که کپــی تمــام فیلمهای جشــنوارهها
در دســترس مــردم اســت و دیگــر
دهــه  60هــم نیســت کــه اگــر فیلمی
سانســور شــد کســی متوجه آن نشود.
در نهایــت اینکــه وقتــی معیارهای ما
معیارهای جهانی نیســت بهتر است
بــه فکــر جشــنواره جهانــی نباشــیم
چون جــز حیــف و میل ســرمایه ملی
هیــچ خاصیتــی نــدارد .وجــه جهانی
جشــنواره فقط جنبــه تبلیغاتی و برد
سیاســی آن اســت .پیشــنهاد من این
اســت کــه هزینــه جشــنواره جهانــی
صــرف فرصــت بــرای فیلمســازی
جوانان یا گســترش ســالنهای سینما
شــود یــا اینکــه جشــنواره کــودک را به
معنای تــام بینالمللی برگــزار کنیم.
پیشــنهاد مــن این اســت که بــه جای
هزینــه بــرای جشــنواره جهانــی فیلم
فجر ،جشــنواره فیلم کــودک را از این
فالکت نجات دهیم.

عکس :تسنیم

رشد حقوق مالکیت
ارتباط مستقیم با توسعه یافتگی دارد

حســین محجوبــی از چهــره هــای
صاحبنام بین المللی نقاشــی ،شــمع
هشتاد و هشت سالگی اش را در حضور
جمــع کثیــری از چهره های شــاخص
ادبــی و هنری فــوت کرد و بــا رونمایی
از کتــاب «برگزیــده آثــار از مجموعــه
شــخصی» به استقبال سال جدیدی از
زندگی اش رفت .در این مراســم که به
میزبانی گالری گویا برگزار شد ،جمعی
از مســئوالن شهری ،هنری و همچنین

هنرمندان کشــورمان حضور داشــتند.
ســهیل محمودی که اجــرای برنامه را
برعهده داشت ،حال و هوایی شاعرانه
به برنامــه داد .احمد مســجدجامعی
عضو شــورای شــهر تهران نیز از جمله
حاضران در این مراســم بود ،او درباره
ایــن نقــاش پیشکســوت کشــورمان و
آثــاری کــه خلــق کــرده گفــت «:آثــار
حســین محجوبــی همچــون نامــش
محجــوب هســتند .تابلوهــای او حس

بیگانــه ای دارد و نمایش این درختان
از زمیــن تا آســمان را جمع مــی کند و
همیــن موضوع ســبب مــی شــود آثار
آســمانی او را زمینــی ببینیــم ».یکــی
دیگــر از نکاتــی کــه مســجدجامعی
درســخنرانی اش بــه آن اشــاره کــرد
توجــه محجوبــی بــه درخــت در خلق
آثارش است ،او در همین رابطه افزود:
«درختــان محجوبی هــر روز خالی تر و
الغرتر می شوند که شاید روایت زمانه

ما باشد ،روایت تهرانی باشد که زمانی
در آن مریض ها زود خوب می شــدند.
این درختــان میتواننــد روایت تهران
آســیب دیده امروز باشــند ».محجوبی
عالوه بر نقاشــی در طراحی و ســاخت
پــارک هایی همچون ســاعی و نیاوران
هم نقشــی جدی داشته است؛ بخشی
از رزومــه کاری ایــن هنرمنــد معمــار
و نقــاش که شــاید مــردم عــادی کمتر
دربــاره اش بداننــد .ســخنرانیهای

ایــن مراســم تنهــا بــه گفتههــای ایــن
مسئول شــهری محدود نشــد ،حبیب
درخشــانی ،نقــاش پیشکســوت هــم
آثــار او را واجــد ویژگــی هایــی خوانــد
کــه شــاید در نــگاه نخســت چنــدان
قابــل درک نباشــد.
حتــی تأکیــد کــرد
کــه نقاشــیهایش
برخــوردار از فضــای
موسیقایی است.

که به تماشــای آن فیلم مشغول بودم،
چــه بر من گذشــت و چگونــه زندگیام
به کلــی عوض شــد و به نوالنــی تبدیل
شــدم که سالهاســت میبینید .تجربه
آن کار شــگرف همــواره بــا من اســت و
ضروریتریــن کاری کــه بایــد در اواخــر
بهــار  2018در «کــن  »2018انجــام
بدهم ،ســوق دادن جوانترها به ســوی
همان تجربه و جادوی ماندگاری است
که بر شمردم.

ëëمثل یک استاد دانشگاه
نوالن که مانند مارتین اسکورسیسی
یــد طوالیی در ســخنوری دارد و همواره
مثــل یــک اســتاد دانشــگاه و پروفســور
علم ســینما درباره ریشــههای این هنر
جذاب ســخن میگوید ،افزود :بسیاری
از ایدههای من طی تمامی این ســالها
از درون همــان تجربه ناب بیرون آمده
اســت .ســینما هنــری منحصــر بفــرد و
یــک راه متفاوت برای بیان احساســات

و ترســیم رویکردهــای انســانی اســت و
اگر کوبریک را استاد در گزینش راههای
غیرمعمــول در ایــن زمینــه بدانیــم
مــن افتخــار شــاگردی غیرمســتقیم او
را داشــته و همــواره کوشــیدهام جهــان
هســتی را آنگونه ببینم که او در «:2001
یــک اودیســه فضایــی» دیــده اســت؛
ایــن نــه یــک داســتان فضایــی صــرف
و خیالپــردازی ســینمایی بلکــه شــرح
خلقــت بشــر و داســتان شــکلگیری
انســانها در کــره خاکــی اســت .چیزی
کــه هنوز بــا دیدن آن ب ه وجــد میآیم و
غصه میخورم که چــرا هرگز تبدیل به
کوبریک نمیشــوم و لنزهای نــاب او را
کشف نمیکنم.
پساز ســخنرانی  90دقیقهای نوالن
حضــار به تماشــای «اودیســه فضایی»
نشستند و نیم قرن پس از پخش مرتبه
اول آن بــا همان حیرتی ســالن را ترک
کردنــد کــه نــوالن و پــدرش در یکــی از
روزهای عمــر طالیی  1970تاالر را ترک
کــرده بودنــد .تاریخهــای بکر همیشــه
اینگونه تکرار میشوند.

