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فرهنگ و هنر
خبر

نقاش نوگرای ایرانی در کانادا درگذشت
هنرآنالین :علــی اصغر معصومی ٬نقاشــی و
طراح گرافیک ایرانی مقیم کانادا در  ۸۲سالگی
در بیمارستانی در شهر مونترال درگذشت.علی
اصغر معصومی که از دو ســال پیش به سرطان
خون مبتال شده بود شنبه شب سوم بهمن ماه در
بیمارستانی در شهر مونترال در گذشت.معصومی
که تا آخرین ساعات زندگی خود هنوز به آفرینش
هنری میپرداخت ،از هنرمندان نوگرای ایران در
دهه  40شمسی است .معصومی سال  1312در
کنگاور به دنیا آمد و نخستین آموزشهای خود
در زمینه هنر را در هنرســتان کمالالملک نزد
حسین شــیخ و محمود اولیا آغاز کرد و پس از
آن در هنرستان هنرهای زیبای پسران به تحصیل
نگارگری پرداخت .نخســتین نمایشگاه انفرادی
او ،ســال  1342در گالری هنر مدرن تهران برپا
شد و از فعالیتهای او در حوزه گرافیک میتوان
به تصویرسازی شاهنامه اشــاره کرد که توسط
انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید .معصومی که
پنج دوره کاری متفاوت شامل آبرنگ ،همسویی
با هنرمندان سقاخانه ،نقاشی قاجاری ،فیگور زن،
پرنده و گل و مرغ را در کارنامه دارد ،بیشتر با آن
دسته از آثارش شناخته می شود که با توجه به
نقاشی سنتی ایران به ویژه نقاشی های قاجاری
خلق شدهاند .او از سال  1362به اسپانیا مهاجرت
کرد و ســپس به کانادا رفت و نمایشــگاههای
مختلفی را در این کشــور برگــزار کرد .آخرین
نمایشــگاه علی اصغر معصومی در ایران ســال
 1385با عنوان "هجرانیهــا" در گالری "دی"
برگزار شد.
«امروز»بهترینفیلممعنوی
جشنواره«داکا»بنگالدششد
سینماپرس :چهاردهمین دوساالنه فیلم «داکا»
در کشور بنگالدش در حالی به کار خود پایان داد
که فیلم «امروز» به کارگردانی رضا میرکریمی در
بخش اصلی «فیلمهای معنوی» موفق به کسب
جایزه بهترین اثر شد .فیلم «امروز» اولین حضور
بینالمللی خود را در جشــنواره فیلم «تورنتو»
تجربه کرد و ســپس در جشنواره فیلم «رباط»
مراکش موفق به کسب سه جایزه بهترین فیلم،
بهترین فیلــم از نگاه تماشــاگران و همچنین
جایزه بهترین بازیگر مرد برای پرویز پرســتویی
شــد .این فیلم در ادامه حضورهای بینالمللی
خود راهی جشنواره فیلم «تسالونیکی» یونان و
«اســتکهلم» سوئد و «روتردام» شد و پس از آن
در هجدهمین دوره جشنواره شبهای سیاه تالین
در کشور استونی موفق به کسب جایزه فیپرشی
و همچنین جایزه کلیسای جهانی شد و پس از
آن نیز در چندین رویدادسینمایی دیگر از جمله
جشنواره فیلم «تسالونیکی» یونان« ،استکهلم»
سوئد ،شبهای ســیاه تالین در کشور استونی،
جشــنوارههای فیلم «گوا» در هند« ،تفلیس»
گرجستان ،جشنواره فیلم «پالم اسیرینگز» آمریکا
و جشــنواره فیلم استانبول ترکیه نیز به نمایش
گذاشته شد.
بازیگر «گنج قارون» درگذشت
خانم پروین خیربخش معــروف به «فروزان»
بازیگر قدیمی سینمای ایران روز یکشنبه از دنیا
رفت .مینو قشقایی همسر جهان قشقایی خواننده
که از نزدیکان فروزان بود ،خبر درگذشــت او را
در فیسبوک منتشــر کرد .فروزان متولد سال
 1316در بنــدر انزلی بود .او فعالیت هنری را از
سال  1341به عنوان دوبلور و گوینده آغاز کرد و
تا سه سال در این حرفه فعالیت داشت .او در سال
 1342با بازی فیلم «ساحل انتظار» به کارگردانی
سیامک یاسمی وارد دنیای بازیگری شد و تا سال
 1356در حــدود  60فیلم مقابل دوربین رفت.
معروفترین فیلم او «گنج قــارون» ( )1344به
کارگردانی یاسمی بود که در آن مقابل محمدعلی
فردین نقشآفرینی کرد .گنج قارون اولین فیلم
سینمای ایران بود که از مرز یک میلیون تومان
فروش گذشت و در نهایت در سینماهای تهران
و شهرستانها رقمی حدود  2.5میلیون تومان به
دست آورد .فروزان که یکی از پایههای سینمای
موسوم به «فیلمفارســی» بود ،در دهه  1350با
تعدادی از کارگردانهای جوان و پیشرو سینمای
ایران مانند علی حاتمی «بابا شمل» و «قلندر»،
فریدون گله «دشنه» و داریوش مهرجویی «دایره
مینا» همکاری کرد.فروزان در ســالهای بعد از
انقالب اسالمی به دالیل شــخصی هیچگاه در
اجتماعات هنری شرکت نکرد.
پیشنهاد بازی در نقش «لنین»
به لئوناردو دیکاپریو رسید
مهر :بازیگری که شش بار نامزد دریافت جایزه
اسکار شده و کمی قبل هم گفته بود دوست دارد
نقش لنین پوتین را بازی کند ،پیشنهاد بازی در
نقش را دریافت کرد .به نقل از ایندپندنت ،لئوناردو
دیکاپریو که یکی از شانسهای اصلی دریافت
جایزه اسکار بهترین بازیگری امسال است ،گفت:
اسم تمام روسهای معروف را دارد و دوست دارد
روزی نقششان را روی پرده بزرگ بازی کند .نام
پوتین و راسپوتین هم در میان لیست این بازیگر
هالیــوودی بود .بعد از اینکــه دیکاپریو گفت
«فکر میکنم باید فیلمهای بیشتری درباره تاریخ
روسیه ساخته شوند» ،کمپانی لنینفیلم از نظرات
او خبردار شد و به ستاره «بازگشته» شانس ایفای
نقش والدیمیر لنین را در فیلمی جدید پیشنهاد
کرد.
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با حضور جمع گسترده ای از اهالی سینما :

وداع ابدی هنرمندان با عمویدی سینمای ایران

مراسم تشییع پیکر یداهلل نجفی با حضور اهالی
سینما برگزار شد.جمع زیادی از دست اندرکاران
سینما ،برای بدرقه پیکر یداهلل نجفی پیشکسوت
صدای ســینمای ایران در خانه سینما (ساختمان
شماره )2گردهم آمدند تا پیکر زندهیاد نجفی را به
قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) و در جوار مسعود
بهنام همراهی کنند.
میرکریمی :متاسفم که یکی از
بازوهای خانه سینما از میان ما میرود
در ادامه رضا میرکریمی "مدیرعامل خانه سینما"
هم در سخنانی با اشــاره به اینکه صحبت کردن
در این موقعیت خیلی ســخت است گفت :جایی
دیدم که نوشــته بود" ،مرد آرام سینما رفت" و به
راستی که نجفی آرام بود اما به این معنی نبود که
با رنج آشنا نباشد بلکه او کم اظهار نظر میکرد ولی
صاحــب نظر بود .وی اضافه کرد :او به درد دیگران
فکر میکرد ولی کســی از درد خــودش آگاهی
نداشت .واقعا متاسفم از اینکه یکی از بازوهای خانه
سینما و یکی از همکاران صدیق ،شریف و بیادعا
از میان ما میرود .او ضمن تسلیت به همسر و پسر
یداهلل نجفی و خانواده وی گفت :در این مصیبت ما
را کنار خود بدانید ،چون چشم انداز حرفهایهای
سینما که اینجا هســتند ،نشان میدهد این مرد
چقدر بزرگ بود.
رخشان بنیاعتماد :هولناک است
در بخش دیگری از مراســم تشییع پیکر یداهلل
نجفی؛ رخشان بنیاعتماد که بسیار متاثر بود گفت:
هولناک اســت که بیدفاع ،بی سالح و کتبسته
مقابل تقدیر نشستهایم و ستارههای بی بدیل لحظه
به لحظه در مقابل چشــمان مــا خاموش و محو
میشوند ،ستارههای بیبدیلی مثل یداهلل نجفی .این
کارگردان سینما بیان کرد :یداهلل نجفی صدابرداری
درجه یک بود و به حرفهاش اعتبار میبخشــید.
مردی بزرگ بود و به بزرگی معنا میبخشید ،یداهلل
نجفی آخر تعهد و مسئولیت بود و معنای تعهد و
مســئولیت هم بود .یداهلل نجفی همه اینها بود اما
باالتر از آن سمبل آرمانها و آرزوهای بزرگ انسانی
بود.
مجیدمجیدی:
یداهلل نجفی انسانی بزرگ و دردمند بود
مجیــد مجیــدی کارگــردان فیلــم «محمد
رســول اهلل (ص)» هم که در مراســم حضور داشت
با تســلیت این ضایعه بزرگ بــه خانواده نجفی و
برادران او گفت :من این توفیق را داشــتم که 22
ســال در کنار یداهلل نجفی باشم .او قبل از این که
یک هنرمند و یک صدابردار حرفهای باشــد ،یک
انسان بزرگ و دردمند بود که قلبش برای مردمش

و سرزمینش میتپید .او با یادآوری همکاری با یداهلل
نجفی در فیلم «به رنگ خــدا» بیان کرد :در این
فیلم در ارتفاعاتی کار میکردیم که پیرزنی تنها ،
مستمند و رنجکشیده در آنجا زندگی میکرد ،یداهلل
نجفی به همراه چند تن از همکارانش تالش کرد
تا آب را به سمت خانه او ببرد و باید گفت "یدی"
همیشه با آثارش و خوبیهایش باقی میماند.
فرهادی و درویش نتوانستند سخن بگویند
در ادامه این مراســم کامران ملکی با بیان اینکه
اصغر فرهادی که این اواخر برای فیلم «فروشنده»
ت در مراسم حضور
با یداهلل نجفی همکاری داشــ 
دارد ،گفــت :این پروژه ســینمایی چنــد روزی
اســت تعطیل شــده و اصغر فرهادی نیز به دلیل
تألمات روحی زیاد قادر به صحبت کردن نیســت.
او همچنین خواســت از احمدرضــا درویش هم
بــرای صحبت دعوت کند اما ایــن کارگردان نیز
امکان صحبت را به دلیل ناراحتی پیدا نکرد .رویا

تیموریان یکی دیگر از هنرمندانی بود که با قرائت
دل نوشتهای از یداهلل نجفی سخن گفت .این بازیگر
پیش از خواندن یادداشــت خود گفت :چند سالی
اســت و به خصوص امسال که روزهای سختی را
میگذرانیم ،شانههایمان در رفتن عزیزانمان خسته
اســت ،این جهان پر از شــگفتی اســت و انسان
شگفت انگیزترین آن است.مسعود رایگان و بهنام
بهزادی هم از دیگر کسانی بودند که برای زنده یاد
یداهلل نجفی دل نوشتهای را قرائت کردند.
باران کوثری:
عمو یدی به همه ما یاد داد که ...
بــاران کوثری که به شــدت ناراحت بود و برای
از دســت رفتن یداهلل نجفی اشــک میریخت در
سخنانی با اشاره به اینکه به دلیل رابطه خوب یداهلل
نجفی با جوانان سینما به نمایندگی از هم نسالن
خود برای صحبت دعوت شده است ،گفت" :عمو
یدی" به همه ما یاد داد که میشود پشت صحنه

طالبی ،نوش آبادی و پیرنیاکان به حواشی پیرامون ساالر عقیلی واکنش نشان دادند؛

هیچ قانونی در این زمینه هنرمند را مجرم نمی داند

همدلی -گفت و گو با رســانه های خارجی این بار دامن ساالر عقیلی
را گرفت .وی که در جشنواره موسیقی فجر امسال حضور داشت ،با شبکه
من و تو گفت و گویی انجام داد که منجر به موضع گیری های مسووالن
و هنرمندان درباره این اقدام او شد .از طرفی سریال معمای شاه با صدای
این خواننده در تیتراژ به پایان می رسد .حاال اما ادامه پخش صدای این
خواننده در معمای شاه در هفتههای پیش رو در هالهای از ابهام قرار گرفته
و مشخص نیست آیا همچنان این سریال بدون تغییرات و با تیتراژ کنونی
پخش خواهد شــد.در رابطه با حضور عقیلی در جشنواره موسیقی فجر،
فرزاد طالبی (سرپرســت دفتر موسیقی) درباره حذف این خواننده از این
جشــنواره به ایلنا گفت :پیرامون موضوع آقای عقیلی و اقدام ایشان؛ قرار
بر این بود که صبر کنیم تا به ایران بازگردند و توضیحاتشان را ارائه کنند.
اما مسئله جشواره موسیقی فجر متفاوت است.طالبی افزود :کمیته نظارت
جشــنواره اطالعات خود را از بخشهای مختلف میگیرد .دفتر موسیقی
با حذف آقای عقیلی باتوجه به اقداماتشــان موافق اســت ولی درنهایت
کمیته نظارت آقای عقیلی را حذف کرده اســت و مسئولیت حذف آقای
ســاالر عقیلی برعهده مدیر جشنواره است .با این وجود سخنگوی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :درباره حضور عقیلی در سیویکمین دوره
جشنواره موسیقی فجر هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده؛ ابتدا باید ابعاد
این اتفاق بررسی شود.حسین نوشآبادی اظهار کرد :هنوز تصمیمی مبنی
بر ممنوع شدن فعالیتهای عقیلی در کشور اتخاذ نشده .ابتدا عقیلی باید
به ایران برگردد و اتفاق ر خ داده؛ بررسی شود گرچه بعید است وزیر ارشاد
نسبت به این موضوع واکنشی خاصی داشته باشد .اما پیرنیاکان با دفاع از
جامعه هنرمندان به واکاوی این اتفاق پرداخت .وی درباره اعالم ممنوعیت
اجرای ساالر عقیلی در جشنواره موسیقی فجر گفت :ما از جایگاه صنفی و
هنری خانه موسیقی ،موظفیم از حقوق همه هنرمندان و از منافع صنفی

اعضا دفاع کنیم .امروز شنیدهایم که به دبیر جشنواره موسیقی فجر اعالم
کردهاند ساالر عقیلی بهدلیل حضور در یکی از شبکههای ماهوارهای نباید
در این جشنواره شرکت کند.او ادامه داد :اول باید این موضوع کامال بررسی
و بعد این تصمیم گرفته شــود .میتوانســتند وقتی آقای عقیلی از سفر
برگشت ،با ایشان صحبت کنند و بعد در اینباره تصمیم گیری شود؛ اما
امــروز بدون هیچ صحبتی با آقای عقیلی حکمی صادر کردهاند مبنی بر
اینکه در جشنواره شرکت نکند .این برای ما اصال قابل قبول نیست و جای
تعجب دارد .پیرنیاکان اظهار کرد :بهتازگی هم شنیده بودم بهدلیل وجود
آهنگهای ایشان در یک سایت خارجی ،برایشان محدودیتهایی بهوجود
آمد .وقتی این محدودیتها برای کسی وجود دارد و در داخل نمیگذارند
کارش را انجام دهد ،این هنرمند مجبور میشود به رسانههای بیرون از ایران
رو بیاورد.دبیر و سخنگوی خانه موسیقی ادامه داد :ضمن اینکه هیچ قانونی
به ما هنرمندان ابالغ نشده که اگر کسی با یک رسانه خارجی گفتوگو کند
و اثرش آنجا پخش شــود ،جرم محسوب شود .از نظر ما جرم نیست؛ باید
قانونی وجود داشته باشد که از آن تبعیت شود .به همینراحتی نمیتوان
به کسی گفت این کار را انجام ندهید.وی افزود :هنرمندان سرشناسی هم
بودند که بهتازگی گفتوگو و کنسرتشــان از شبکههای خارجی پخش
شــد و در ایران هم بعد از آن ،کنسرتشــان را برگزار کردند .نباید درباره
هنرمندان استثناء قائل شد.
به گزارش ایسنا ،پیرنیاکان همچنین درباره لغو برخی برنامههای موسیقی
گفت :همیشه لغو کنسرتها مورد اعتراض خانه موسیقی بوده و هست.
حتی میشنویم یک آلبوم موسیقی وجود داشته که مجوز گرفته و پخش
شده ،ولی جلوی برگزاری مراسم معرفی و رونمایی از آن را گرفتهاند.
وی با اشــاره به طــرح محدودیتهای اخیر بــرای رونمایی از آلبومها
در هیئت مدیره خانه موســیقی و بررســی راهکارهای حل و فصل این

کلوزآپ بر فاطمه معتمدآریا و ابراهیمپور در کاشان چه گذشت؟!
فیلم ســینمایی«یحیی سکوت نکرد» درحالی در شهر کاشان به نمایش درآمد که مراسم با تدابیر شدید
امنیتی همراه بود.کاوه ابراهیمپور (کارگردان فیلم یحیی سکوت نکرد) با اشاره به شرایطی که بر وی و فاطمه
معتمدآریا گذشته؛ گفت :قرار بود فیلم «یحیی سکوت نکرد» در کاشان به نمایش درآید و بعد از نمایش فیلم؛
با حضور من و فاطمه معتمدآریا (بازیگر اصلی فیلم) نشست نقد و بررسی برگزار شود.وی ادامه داد :هنگامی
که میخواستیم وارد سالن شویم جمعیتی نزدیک به  ۵۰الی  ۶۰نفر در جلوی در سینما تجمع کرده بودند و
با عصبانیت تمام علیه فیلم و خانم معتمدآریا شعار میدادند و خواستار خروج ما از شهر بودند .به همین دلیل
ما مجبور شدیم از درب پشتی سالن وارد سینما شویم.وی ادامه داد :زمانی که این گروه خودسر متوجه شدند
ما قصد ورود به سالن را داریم؛ به ما حمله کردند و الفاظ به شدت زشت و نادرستی به ما گفتند .آنها به من
و خانم معتمدآریا ناسزاهایی میگفتند که تاکنون نشنیده بودم اما با کمک نیروی انتظامی سرانجام توانستیم
وارد سالن شویم.ابراهیمپور ادامه داد :بعد از نمایش فیلم؛ جلسه نقد و بررسی برگزار شد اما در زمان برگزاری
باوجود آنکه جمعیت زیادی در داخل سالن مشتاقانه حضور پیدا کردهبودند ،گروه زیادی نیز در بیرون سالن
با صدای بلند فحاشی میکردند و به شدت تالش داشتند داخل سالن شده و نظم جلسه را بههم بریزند که با
درایت نیروی انتظامی و مدیریت آنها این امر رخ نداد.کارگردان یحیی سکوت نکرد با اشاره به اینکه خطاب
بیشتر سخنان معترضین معتمدآریا بود ،گفت :فاطمه معتمدآریا پیشنهاد کرد بعد از پایان جلسه نقد و بررسی
فیلم؛ سالن تخلیه شود و گروه معترض به داخل سالن بیایند و رودرو با هم گفتوگو کنند و وی پاسخ سواالت
آنها را بدهد.ابراهیمپور ادامه داد :بعد از پایان جلسه ما به سختی با همکاری نیروی انتظامی از سالن خارج
شدیم و به سرعت به سمت ماشینهای خود حرکت کردیم.

صحنه

سینما آرام بود ،آن هم در اوج تنشها .من کارهای
زیــادی را با او انجــام دادم ،چه با فیلمهایی که با
مادر و پدرم همکاری کردم و چه فیلمهای دیگر.
از بابک حمیدیــان نقل قول میکنم که میگفت
یداهلل نجفی جزو کسانی بود که نه فقط سینما بلکه
دنیا را جای بهتری میکرد .او خطاب به کســری
فرزنــد یداهلل نجفی گفت :بابای تو آدم منحصر به
فردی بود .وحید جلیلوند هم با حضور در جایگاه
ویژهای که در حیاط خانه سینما تدارک دیده شده
بود خطاب به یداهلل نجفی گفت :میگویند صدای
ما را میشنوی" ،عمو" یدی شنیدهام هرکسی با
چیزهایی که زندگی میکند و دوستشان دارد در
آخرت هم با آنها زندگی میکند .خوشحالم که تو
بــا اخالق خوبت ،در آن دنیا زندگی خواهی کرد و
با تمام ویژگیهای منحصر به فرد اخالقی خود در
آنجا محشور خواهی شد.
کارگردان «چهارشنبه  19اردیبهشت» در ادامه
از حضار خواست تا برای اخالق نیک یداهلل نجفی
کف بزنند .حسن حسندوست تدوین گر سینما
نیز در سخنانی با اشاره به اینکه بیش از  20سال
است با یداهلل نجفی دوستی صمیمانه داشته است،
از اهمیتی که این صدابردار پیشکسوت برای تدوین
قائل بود و تالشهای زیادی که برای پیگیری امور
هم صنفیهای خود و نیز بررسی اساسنامه انجمن
صدا انجام داد ،سخن گفت .در بخشی از این مراسم
کامران ملکی با اشــاره به اینکه وقتی هنرمندی
برای کارهایی که در سینما انجام داده در جشنواره
ســیمرغ میگیرد همه او را تشویق میکنند ،نام
تمام فیلمهایی که این صدابــردار در آنها حضور
داشــت را خواند و حاضران دقایقی طوالنی یداهلل
نجفی را تشویق کردند .در پایان مراسم هم پس از
اینکه همسر و برادران یداهلل نجفی از اهالی سینما
و حاضران در مراسم تشییع پیکر یداهلل نجفی تقدیر
و تشکر کردند ،حجتاهلل محمود دعایی نماز این
هنرمند تازه درگذشــته را در حیاط خانه سینما
خواند.
در این مراسم علیرضا رضاداد ،احمدرضا درویش،
علیرضا تابش  ،همایون اسعدیان ،حسین پاکدل،
نیکی کریمی ،فرشــته طائرپور ،کمــال تبریزی،
ابوالحسنداودی،بیتامنصوری،محسنامیریوسفی،
محمد حیدری ،فرهاد توحیدی ،علیرضا شــجاع
نوری ،جهانگیر کوثری ،مجید مسچی ،امیرشهاب
رضویان ،بهنام بهــزادی ،حبیب ایلبیگی ،مجید
برزگر ،و.....حضور داشــتند .یداهلل نجفی  3بهمن
ماه به دلیل عارضه قلبی درگذشــت ،او مشــغول
صدابرداری فیلم «فروشــنده» جدیدترین ساخته
اصغر فرهادی بود.

موضوع ،توضیح داد :بهتازگی برای آلبوم حسین علیشاپور و نگار خارکن
همین اتفاق افتاد؛ این کار مجوز گرفته بنابراین کســی حق ندارد جلوی
رونمایی از کاری را بگیرد که قبال مجوز رســمی دریافت کرده است .این
یک بام و دو هوا در زمینه موســیقی در کشور آشفتگی ایجاد میکند و
وزارت ارشاد باید خیلی قانونمند به اینها رسیدگی کند تا صورتی قانونی
پیدا کند.پیرنیاکان افزود :من بهعنوان سخنگوی خانه موسیقی و از موضع
این نهاد صنفی ،به لغو برنامه آقای عقیلی در جشنواره فجر اعتراض دارم
و نسبت به آن انتقاد میکنم .ایشان خواننده سرشناسی است و همین که
آمده در جشنواره موسیقی فجر شرکت کرده ،نکتهای مثبت و نشاندهنده
همکاری ایشان است.
ماجرای حضور ساالر عقیلی در شبکه من و تو
عقیلی در گفتوگو با شبکه من وتو به برنامه کنسرتهایش در شهرهای
مختلف انگلیس و همچنین کنسرتهای بعدیاش در آمریکا اشاره کرد و
به استقبال مردم اشاره کرد .این خواننده همچنین درباره چالش برگزاری
کنسرت در خارج از ایران ،گفت :در خارج از ایران هزینه برگزاری کنسرت
بســیار باال است .به عنوان نمونه در ســالن برج میالد ،پیانویی است که
میشود نواخت اما وقتی در اینجا خواستیم پیانو روی سن داشته باشیم،
توگوی دوازده
هزار و پانصد دالر هزینه اضافه طلب کردند.عقیلی در این گف 
دقیقهای درباره نخستین اجرای حرفهایاش در سال  1374در فرهنگسرای
شهایش برای برگزاری کنسرت در
شفق سخن به میان آورد و درباره تال 
شهرستانهای ایران و گستره فعالیتهایش نکاتی را مطرح کرد و در نهایت
نیز این گفت و گو با اشاره مجدد به کنسرتهای این خواننده در انگلیس به
انتها رسید .در واقع این خواننده موسیقی سنتی ایران عمدتاً از این برنامه به
عنوان فرصتی برای تبلیغ کنسرتهایش استفاده کرد.
یک سریال پر حاشیه
ســریال معمای شــاه که به اندازه کافی غرق در حواشی بود و به نظر
می رسید دیگر نیازی به یک حاشیه تازه نداشته باشد باید به فکر چاره ای
برای صدای گرم عقیلی باشــد .باید منتظــر ماند و دید که تلویزیون چه
واکنشی به حرکت غیر عمد عقیلی نشان می دهد.

پنجمین روز از جشنواره تئاتر فجر با  28نمایش

ایرنا -امروز 12نمایش در بخش صحنه ای در ســی و چهارمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر میزبان
عالقه مندان خواهند بود .در این بخش تاالرهای مجموعه تئاتر شهر میزبان  4نمایش هستند که عبارتند از:
نمایش «راه مهر ،راز سپهر» به کارگردانی شکرخدا گودرزی از تهران در تاالر اصلی؛ نمایش «وضعیت صفر»
به کارگردانی آتیال پسیانی از تهران با مدت زمان  45دقیقه در تاالر چهارسو؛ نمایش تب سرد روی پیشانی
داغ به کارگردانی مهدی ضیا چمنی از مشهد با مدت زمان  75دقیقه در تاالر سایه؛ و نمایش «من – مده آ»
به کارگردانی سالومه یوگلیدزه از گرجستان با مدت زمان  75دقیقه در تاالر قشقایی.تماشاخانه سنگلج نیز با
نمایش «آهو اگر نهال» به کارگردانی علیرضا داوری از بندر عباس با مدت زمان  55دقیقه ،ساعت های 17
و  20میزبان مخاطبان است.نمایش «هیوالها» به کارگردانی الرنت فرانی از فرانسه با مدت زمان  35دقیقه
ساعت های  17و  19در تاالر هنر روی صحنه می رود .تئاتر مولوی میزبان نمایش «سطح زنده» به کارگردانی
صوفیا برسزی از مجارستان است؛ این نمایش به مدت  35دقیقه با سه اجرا ساعت های  18:30 ،17و 19:30
میزبان مخاطبان است .نمایش «اودیسه» به کارگردانی آرش دادگر از تهران با مدت زمان  120دقیقه ساعت
 19.30در تاالر حافظ اجرا می شود .در تاالرهای تماشاخانه ایرانشهر هم دو نمایش «رقص مرگ» و «تخلف
میزانســیک سهراب» اجرا می شود؛ «رقص مرگ» اثر مشــترک ایران (یاسر خاسب) و آلمان با مدت زمان
 45دقیقه در دو نوبت ساعت های  18و  20.45در تاالر استاد سمندریان؛ و «تخلف میزانسیک سهراب» به
کارگردانی حمید دهقان از تهران با مدت زمان  75دقیقه ساعت های  17و  19در تاالر استاد انتظامی روی
صحنه می رود.تماشاخانه سرو با نمایش «آی» به کارگردانی عبدالرضا شیبانی از تهران با مدت زمان  55دقیقه
ساعت های  17و  19میزبان مخاطبان است.

یادداشت

چرا باید از هفت افخمی ترسید؟
رضانحوی

روزنامه نگار

برنامه هفت که اکنون در دوره ســوم حیات
خود می باشد ،با ایده و ساخت فریدون جیرانی
آغاز شد .این برنامه که سعی می کرد از الگوی
برنامه ورزشی نود پیروی کند ،در ابتدای دوره
اول حیات خود به صورت زنده از شــبکه سوم
سیما پخش می شــد در حالی که در دو دوره
بعد برنامه ای تولیدی شد .هفت جیرانی سعی
می کــرد همچون نود تنش ها ،شــکاف ها و
ضعف های ســینمای ایران را به چالش بکشد.
جیرانی در ایــن راه موفق نبود .برنامه جیرانی
چالشی بود اما مشــکل این برنامه این بود که
برخالف نود وجوه بــه ظاهر انتقادی برنامه نه
سینمای ایران که مسائل شخصی کارگردانان و
بازیگران و فیلمسازان را نشانه می گرفت .یکی
از علت های این امر عدم پشتوانه تئوریک اجرا
کنندگانی بود که از یک طرف می خواســتند
در جایگاه قاضی عالم و آگاه بنشــینند ولی از
طرف دیگر توان نقد و بررسی همه جانبه یک
اثر سینمایی را نداشتند .به همین خاطر مسعود
فراستی منتقد برنامه هفت اغلب مواقع فیلم ها
را به دو بخش خوب و بد مطلق تقسیم بندی
می کرد .احتماال نقد هنگامی که از بستر اصلی
اش یعنی تفکــر فاصله بگیرد به موضع گیری
های کینه توزانه منتهی می شــود .نقد در این
حالت نقدی ایدوئولوژی زده می شود و در نهایت
تقسیم بندی هایی مثل ســینمای پرمدعای
روشنفکری و سینمای متواضع مردمی به وجود
می آید .مســعود فراستی سینمای مستقل را
تخطئه می کند و خود را در مقام منتقدی پاک
و منزه و ورای وضعیت به همگان می شناساند.
فراستی را می توان منتقدی در ظاهر رادیکال و
در باطن ارتجاعی شــناخت .با این همه از دید
مخاطب ایــن برنامه ،هفت فریدون جیرانی در
بخش هایی قابل دفاع و تالشــش برای بهبود
وضعیت ســینما در نســبت با هفت افخمی
صادقانه تر و با شــفافیت بیشتری همراه بود.
مطمئنا نوشتنی این گونه درباره برنامه ای که از
رسانه ملی پخش می شود بیهوده به نظر می آید
چرا که سا ل هاست که ساختار و استراتژی کلی
تلویزیون بر همگان مشخص شده است ،با این
همه تلويزيون در دوره مدیریت جدید ،دست به
يك تغيير اساسی زده است .حجم قابل تاملي
از برنامه ها تغيير كرده و با ساختار پیچیده تر
نسبت به سال های قبل ،به روي آنتن مي روند،
اما باید توجه داشت که مساله ای در حال اتفاق
است .برنامه هفت همانند برخی دیگر از بر نامه
های تلویزیونی در تالش اســت که از جاذبه ها
و الگوهای شبه روشنفکرانه ،برای اقبال عمومی
اســتفاده کند تا سینمای مستقل  ،مفاهیم و
ارزشهای ســنت نوپای فکری را در هم بکوبد.
مسعود فراستی همزمان که نظریه های دیوید
بوردول و اســاوی ژیژک را مصادره به مطلوب
می کند همزمــان از اخراجی ها دفاع می کند
و فیلــم اضغر فرهادی را فیلمی بد معرفی می
کند .مسعود فراستی می توانست همان منتقدی
باشد که سینمای ایران به آن نیاز دارد .چرا که
نقد سازنده از اساس سخنی کذب است ،هیچ
نقد حقیقی نمی تواند سازنده باشد ،نقد ویرانگر
است بدون هیچ گونه مالحظه ای .از آن جایی
که فراستی منتقدی بی رحم است و به نسبت
از پشتوانه تئوریک –هر چند ضعیف -برخوردار
است ،می توانست آن منتقد واقعی سینما باشد.
ولی این اتفاق برای فراستی نمی افتد .چرا که
درست است فراستی فیلمســازان را مثله می
کنــد و حرف های تند و تیــزی می گوید ،اما
مواضع او همراه با گفتار رســمی است وقتی از
اخراجی ها دفاع جانانه می کند و برای یک فیلم
ضعیف مبانی تئوریک می چیند و مثال سینمای
شهید ثالث را غیر جدی می داند .اینجاست که
مشخص می شود همیشه موضع امر گفتن است
که مهم می باشد نه امر گفته شده.اگر هفت در
دوره اول تالش می کرد برنامه ای جنجالی باشد
و در دوره دوم برنامه ای خنثی که می خواست
همه چیز با گل و بلبل به پایان برسد ،در دوره
ســوم به برنامه ای ارتجاعی و خطرناک برای
سینمای ایران بدل شده است .افخمی همزمان
که سعی می کند از وسترن اسپاگتی  ،کودک
درون واحتماال از استفاده درست بیلی وایلدر از
کلیشــه ها سخن براند ،در زیر متن برنامه اش
گفتار رسمی حاکم و مسلط بر فضای سینما را
بازتولید می کند ،با این حال او از پوالنسکی دفاع
می کند و تحلیل هایی بدون نیش و زهر خود را
در دفاع از فیلم دیوانه وار بیان می کند .افخمی
در یکی از برنامه های هفت در گفت و گو با بیژن
نوباوه نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی گفت :فیلمسازی نیز آن
قدر ساده شده است که میشود در یک تاکسی
نشست و با یک گوشی موبایل هم فیلم ساخت
و رفت در جشنواره خارجی جایزه نیز گرفت .این
سخن کنایه ای است که گفتار رسمی به شکل
دیگری در مورد ســینمای مستقل می گویند.
فراستی و افخمی با یک کاسه کردن سینمای
روشــنفکری و سینمای جشــنواره ای تالش
می کنند جریانی را پی ریزی کنند که ترکیبی
از مفاهیم جذاب پســت مدرنیستی با نوعی
ذهنیت ارتجاعی است.

