
کتابی که ظرف سه روز به چاپ سوم رسید! 
یک کتاب ظرف سه روز در 
ای��ران به چاپ س��وم رس��ید! 
انتشار چاپ سوم از یک کتاب 
در چند روز پ��س از ارائه، این 
پرسش را مطرح کرده که با چه 
سازوکاری چاپ اول و دوم این 
کتاب فروش رفته و حتی برای 
چ��اپ س��وم مج��وز گرفته و 
منتش��ر ش��ده اس��ت؟ آیا تجدید چاپ کتب نیز به یک نمایش و 
بازارگرمی برای افزایش فروش کتب بدل شده و خریداران حتی 

نباید به روی جلد کتب اعتماد کنند؟ !
»هیاهوی زمان«    در روزهای اخیر در مجموعه کتاب های   جهان 
نو   نشرچشمه با ترجمه پیمان خاکسار منتشر شد و چاپ نخست این 
کتاب، روز پنجشنبه، چهارم شهریورماه در برخی کتاب فروشی ها 
دیده ش��د؛ اما با گذش��ت چند روز از عرضه نخس��تین چاپ این 
کتاب، نشر چشمه اعالم کرد که چاپ سوم این کتاب عرضه شده 
و در وب سایت این نشر نیز نسخه با عالمت چاپ سوم این کتاب 
عرضه ش��ده اس��ت. طبیعتًا پرسشی که مطرح می شود، چگونگی 
اتمام نوبت اول چاپ، کس��ب مجوز نوب��ت دوم چاپ، چاپ دوم 
کتاب، توزیع و اتمام نس��خ چاپ دوم، کس��ب مجوز برای چاپ 
سوم کتاب، چاپ سوم و در نهایت عرضه چاپ سوم در چند روز 
اس��ت! منطق حکم می کند دس��ت کم در چند هفته یک کتاب به 
چاپ دوم و ظرف مدت بیشتری به چاپ سوم برسد و چنین زمان 
کوتاهی چندان قابل هضم نیس��ت. به عبارت ساده تر، بنا بر اعالم 

این ناشر، ظرف سه روز یک کتاب به چاپ سوم می رسد.
 در این میان در حس��اب توییتر نش��ر چش��مه، یک کاربر این 
پرسش را مطرح کرد که حساب کاربری نشر چشمه چنین پاسخ 
داد:   چون می دونس��تیم کتاب پرفروش��یه، س��ه چاپ رو همزمان 
چاپ کردیم و برای هر چاپ اعالم وصول گرفتیم   ؛ پاس��خی که 
البته اندک زمانی باقی نماند و حس��اب کاربری نشر چشمه این 
پاس��خ را حذف کرد اما تصویر این پاس��خ موجود است. به لحاظ 
منطق نشر می توان هر چاپ کتاب را با چندصد جلد منتشر کرد 
و مجموع س��ه چاپ یک نش��ریه به زور چهار رقمی شود و حتی 
تمامی س��ه چاپ را یکباره انجام داد و تنها جلد و احتمااًل مقدمه 

چاپ های مختلف تفاوت کند.

  سکوت   ؛ بلندترین فیلم اسکورسیزی 
ب��ا اع��الم ای��ن ک��ه فیل��م 
   »س��کوت«    جدیدتری��ن اث��ر 
مارتین اسکورس��یزی در سه 
س��اعت ساخته می ش��ود، این 
فیل��م بلندتری��ن فیل��م ای��ن 

کارگردان خواهد شد.
درباره  »س��کوت«    فیلمی 
دهه ها آزار و اذیت و شکنجه 
اس��ت و به همین دلیل شاید تماش��ای طوالنی آن سخت باشد. 
این فیلم پروژه مورد عالقه اسکورس��یزی برای مدت ها بوده و 
ای��ن کارگ��ردان از س��ال ۱۹۹۱ تالش کرده اس��ت ت��ا آن را 
بسازد.»س��کوت«که بر مبنای رمانی به همین نام نوش��ته یک 
نویس��نده ژاپنی به نام شوس��اکو انو س��اخته می شود بر مبلغی 
مس��یحی تمرکز دارد که در ق��رن هفدهم و در دوران کاکوری 
کرشیتان )مسیحیان پنهان( به ژاپن فرستاده می شود و این پس 
از شکس��ت ش��ورش ش��یمبارا اس��ت. ب��ه این ترتی��ب ای��ن 
فیلم»از   گرگ وال اس��تریت«   که س��ه ساعته اس��ت و بلندترین 
فیلم اسکورسیزی تا پیش از آن یعنی»   کازینو   «که دو ساعت و 

۵۸ دقیقه بود، هم بلندتر است. 
 نوالن، دنیرو و پاچینو در یک پنل سینمایی

کریستوفر نوالن کارگردان 
ب��ا عوام��ل سرش��ناس فیل��م    
»مخمصه   « در کارگاه بحث و 
بررسی این فیلم محبوب سال 

۱۹۹۵ شرکت می کند.
 کریس��توفر ن��والن که به 
تازگی ساخت فیلم    »دانکرک« 
   را به پایان برده در نشس��تی با 
عوام��ل فیلم»   مخمصه«    ش��امل راب��رت دنی��رو و آل پاچینو و 
کارگردان مشهور یعنی مایکل مان سخن می گوید. عوامل فیلم 
تحسین شده   »   مخمصه«   در این پنل حضور می یابند تا در پرسش 
کارگ��ردان  ن��والن  کریس��توفر  توس��ط  ک��ه  پاس��خی  و 
   بین س��تاره ای   انجام می شود، س��خن بگویند.   »   مخمصه«   داستان 
موش و گربه بازی بین یک کارگردان باهوش��ی به نام ونس��ان 
هان��ا ب��ا ب��ازی پاچینو و ی��ک گانگس��تر حرفه ای ب��ه نام نیل 

مک کالی با بازی رابرت دنیرو است.  
شارلیز ترون مسافر تازه   قطار سریع السیر    

شارلیز ترون بازیگر اسکار 
گرفته و آفریقایی تبار سینما، 
مس��افر »   قط��ار سریع الس��یر 

شرق«    کنت برانا می شود.
 ترون جای آنجلینا جولی را 
در ای��ن درام دله��ره آور و 
س��ینما  ت��ازه  پررم��زوراز 
می گیرد. کنت برانا کارگردان 
نسخه تازه »   قتل در قطار سریع السیر شرق«    یک ماه قبل گفت، 
آنجلینا جولی در این فیلم حضور خواهد داش��ت؛ اما حاال منابع 
نزدی��ک به فیلم می گویند اخت��الف آنجلینا جولی و کنت برانا 
باعث شد تا ترون جایگزین او شود. نسخه تازه این فیلم پرتنش 
و ماجراجویانه، براس��اس داس��تان نوول جنای��ی و پررمزوراز 
آگاتا کریس��تی به همین نام ساخته می ش��ود. منابع نزدیک به 
پروژه می گویند: در ابتدای امر هم قرار بود شارلیز ترون با این 
فیلم همکاری داش��ته باش��د؛ اما معلوم نیست وی چه نقشی در 

داستان آن دارد. 

 سال ها بود می خواستم به استاد بنان ادای دین کنم
پ��ری ملکی کنس��رت اخیر خ��ود را با یاد 

غالمحسین بنان برگزار می کند. 
این بانوی هنرمند  درباره جزییات کنسرت    
»زمان ها و داس��تان ها«    بیان ک��رد: این اجرا 
یادمان��ی برای زن��ده یاد غالمحس��ین بنان 
محس��وب می ش��ود و فاروق کس��مایی به 
عن��وان همخوان با ما هم��راه خواهد بود. وی 
درباره اینکه چ��را یادمانی برای بنان درنظر 
گرفته است، توضیح داد: من همیشه نسبت به زنده یاد غالمحسین بنان احساس 
متفاوت��ی داش��ته ام و و فکر می کنم که در این عرصه بزرگت��ر از بنان نداریم. 
آوازهای زنده یاد بنان بی نظیرند و باید بگویم که یکی از یکی زیباتر هس��تند. 
من از جوانی عاشق آواز بنان بودم و سال ها هم روی آثارش کار کردم. بنده به 
تمام آوازها و ریزه کاری آثارش اش��راف دارم و همیش��ه هم احس��اس می کنم 

دینی نسبت به او بر گردنم است. 
ردیف نوازی، عالی ترین بخش موسیقی دستگاهی

نوازنده، عضو شورای سیاست گذاری و داور جشنواره موسیقی جوان گفت: 
ردیف نوازی، عالی ترین بخش موسیقی دستگاهی است. 

حس��ین علیزاده افزود: ظاهر کار این اس��ت که ما سخت می گیریم، ولی باید 
س��خت گرفت، این کار برای ما مس��وولیت دارد، زیرا کسی که در این مرحله 
امتیاز خوبی می آورد، با امضای داوران این رویداد، موقعیت خاص اجتماعی و 
هنری پیدا می کند. او ارزیابی داوران را از نخس��تین روز جش��نواره این گونه 
اعالم کرد: در میان کس��انی که در روز اول این جش��نواره شرکت کردند، دو یا 

سه نفر کار خود را در سطح خوبی انجام دادند. 
خبر ترانه برای طرفداران شهرزاد

بازیگر مجموعه »   شهرزاد«    به کارگردانی حسن فتحی خبر از نزدیک بودن 
شروع فیلمبرداری فصل دوم این سریال داد. 

ترانه علیدوس��تی با انتش��ار متنی در اینس��تاگرام اعالم کرد: زمان ش��روع 
فیلمبرداری فصل دوم خیلی نزدیک است. او نوشت:   به فیلمبرداری فصل دوم 
سریال   شهرزاد   بس��یار نزدیک هستیم. از پیگیری صمیمانه همه شما ممنونیم و 
مهربانیت��ان را فراموش نمی کنیم. تمام تالش��مان این اس��ت که فروردین ۹۶ 
قس��مت اول فصل دوم دس��ت شما باشد.    علیدوستی در حالی این متن را منتشر 
کرده که در روزهای اخیر ش��ایعاتی در مورد توقف تولید س��ریال انتشار یافته 
بود. البته این خبر از سوی سرمایه گذار فیلم رد شد و او اعالم کرد مانعی برای 
ادامه راه   ش��هرزاد   وجود ندارد. فصل نخست این س��ریال با استقبال گسترده از 

سوی مخاطبان در شبکه نمایش خانگی روبرو شد. 
داوود رشیدی هرگز نمرده و نمی میرد

 بازیگر پیشکسوت سینما، تلویزیون و تئاتر 
کشور در پی درگذشت زنده یاد داوود رشیدی 
گفت: داوود رش��یدی و انس��ان های بزرگ و 
فرهیخته ای مانند وی هرگز نمرده و نمی میرند 
چرا که آن ها هنرمندانی هس��تند که در تمامی 
طول مدت عمرشان برای رشد و ارتقای هنر و 
فرهنگ این مرز و بوم تالش کرده اند و با جان 
و دل ش��ان برای آن مایه گذاش��ته اند و اینک 

عروج کرده اند و آثار ماندگارشان یاری گر هنر این مرز و بوم خواهد ماند. 
مجید مظفری افزود: در طی مدت ۴۰-۴۵ سالی که استاد رشیدی را می شناختم 
جز انسانیت، مهر و عاطفه چیز دیگری از او ندیدم؛ هیچ گاه به یاد ندارم که استاد از 
کس��ی آزرده خاطر ش��ده باشد اما همیش��ه به خاطر مصائب و مشکالت دیگران 

ناراحت می شدند و می خواستند مشکالت زندگی اطرافیان شان را حل کنند. 
»البی« خود را به جشنواره فجر می رساند

محمد پرویزی فیلم سینمایی »البی« را به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر 
می رساند. 

هفتم شهریور ماه فیلمبرداری فیلم سینمایی »البی« به کارگردانی محمد پرویزی به 
پایان رسید و به زودی تدوین آن توسط محمدرضا مویینی آغاز می شود.فیلمبرداری 
»البی« که پس از عید فطر در نووتل تهران آغاز شده بود هفته گذشته روزهای پایانی 
اش را پشت سر گذاشت و آخرین صحنه های فیلم با بازی شهرام حقیقت دوست در 
نووتل تهران مقابل دوربین علیرضا برازنده رفت.بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
قرار است اولین نمایش »البی« در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر باشد. امیرشهاب 
رضویان تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده دارد.در خالصه داستان این فیلم آمده است: 
البی روایت آدم هایی است که آمده اند چند صباحی بمانند و بروند، گاهی از کنار هم 

بی تفاوت می گذرند، و گاهی می مانند... هر مسافر قصه ای دارد.

استاد شهرام ناظری و پسرش حافظ در 
فضای باز س�الن کارگران لرستان مهمان 

سه هزار نفر از اهالی خرم آباد بودند.
ای��ن کنس��رت که پیش از این ق��رار بود در 
مردادماه اجرا شود ولی به 7 شهریور موکول و 

با استقبال مردم خرم آباد روبه رو شد.
آلب��وم »ناگفت��ه« به عن��وان اولی��ن اثر از 
خاورمیان��ه ب��ه صدر فروش آثار کالس��یک 
جهان راه پیدا کرده اس��ت. اولین بار اس��ت که 
کمپانی س��ونی اثر هنرمن��دی از خاورمیانه را 
منتش��ر می کند و اولین بار است که ۴۲ برنده 
جای��زه ِگَرم��ی در آلبوم ی��ک ایرانی گردهم 
می آیند.ساز و آوازی که برای همه می نوازد و 
می خواند اما متعلق به هیچ کجا نیست. به قول 
حافظ ناظری؛ ویژگی این آلبوم آن اس��ت که 
شبیه هیچ اثری نیست و این خود منحصر به فرد 

بودن اثر را می رساند و اما در خرم آباد؛ شهرام ناظری در طول 
برنامه گفت: چنین کنسرت های به سالن های آکوستیک نیاز 
دارد. سال هاس��ت که می گوییم و کسی گوش نکرد. امیدوارم 
در سال های بعدی گوش کنند. بخش اول با اشعار موالنا شروع 
ش��د و س��پس با اشعار حافظ ادامه پیدا کرد. اجرای هر قطعه، با 
تشویق مستمر حاضرین روبه رو می شد تا لبخند به لبان شهرام 
و حافظ ناظری و نوازندگان گروه بنش��یند.در بخش هایی نیز 
نوازندگان به تک نوازی پرداختند که در انتها، ناظرِی پسر در 

این رابطه گفت: نوازندگان این گروه، تک نواز نیز هستند.

در ادامه شوالیه آواز ایران گفت: می توانستم خارج از ایران 
زندگی کنم اما با خود فکر کردم و دیدم، تنها عشق بود که مرا 
در ایران نگاه داشت این جمالت با تشویق  حاضرین روبه رو 
شد- عشق به این آب و خاک و عشق به شما مردم که طرفدار 
هنِر درست هستید و دوست دارید آنچه از پیشینیان ما از نظر 
هنر و ادبیات باقیمانده است، زنده و به جهانیان نشان داده شود. 
زیرا ما ملتی هستیم از یک فرهنگ و تمدن قدیمی و بسیاری 
از فعالیت ایرانیان در زمینه های مختلف در جهان استفاده شده 
است. اما باید به جهان هنرمان را عرضه کنیم زیرا این فرهنگ، 

تمدن و ادبیات در جهان تنها متعلق به ایران است.وی 
اف��زود: از افرادی که موجب ش��دند گ��روه ما بعد از 
سال ها در خرم آباد اجرا داشته باشند تشکر می کنم زیرا 
همت بزرگی به خرج دادند.ناظرِی پدر در ادامه گفت: 
ادبیات، هنر و موسیقی درست و معنوِی ایران زمین، به 
دلیل تربیِت اجتماع و جوانان با تاثیر بس��یار باال باید 
وجود داش��ته باش��د زیرا این اثر برای مردم، جامعه و 
جوانان س��ازنده است.وی افزود: جوانی که موسیقی 
خوب نش��نود، به دنبال موس��یقی بد می رود و وقتی 
در راه ابتذال قدم برمی دارد، موسیقی مبتذل می شود، 
فیل��م مبتذل می ش��ود، رف��ت و آمد با اف��راِد مبتذل 
می ش��ود و تاسف بار، فسادهایی س��ت که شاهد آن 
هس��تیم. و تنها راه مقابله با این فساد، فرهنگ است. 

فرهنگی که می بایست ارتقا پیدا کند.
ش��هرام ناظری در پایاِن بخش اول س��خنان خود 
گف��ت: امیدواری��م ش��ب خاطره انگی��زی را با اثر 
»ناگفته« که اثری ست الحاقی از موسیقی کالسیک، سنتی 
و ملی ایران زمین، داشته باشید و این اجرا برای دیار لرستان 
و خرم آب��اد به یادگار بماند.ش��هرام ناظ��ری در بخش دوم 
سخنان خود عنوان کرد: این قوم قرن ها با نغمات زیبایی که 
از صمیم جان و دل گفته شده، از روح یک جامعه ای چکیده 
و تبدیل به موس��یقی ش��ده اس��ت و قرن هاس��ت ادامه دارد 
آشناس��ت، تمدنی  ک��ه در وجود هم��ه ایرانیان ب��ا نژادها، 
فرهنگ ه��ا، طرز فکرها و هنره��ای خاص و متفاوت وجود 

دارد که در هیچ کجای دنیا چنین تنوعی دیده نمی شود.

ج�دول ف�روش هفتگ�ی س�ینمای 
آمریکا با صدرنش�ینی فیلم »ترسناک 
   نف�س نک�ش«    و اضاف�ه ش�دن فیل�م 

   »مکانیک« به این لیست منتشر شد. 
نف��س نکش    در ماه ج��اری اولین فیلم در 
ژانر وحش��ت اس��ت که توانسته خود را به 
صدرنشینان هالیوود برساند. این فیلم هفته 
اول اک��ران خ��ود در آمریکای ش��مالی را 
گذارن��ده و توانس��ته در ای��ن هفت��ه با ۲۶ 
میلیون دالر در صدر این جدول بایستد. در 
خالصه داستان این فیلم آمده که گروهی از 
دوس��تان به خانه مرد نابینایی می روند ولی 
نمی توانند به راحتی آنجا را ترک کنند. این 
فیلم را    فدا آلوارز    کارگردانی کرده اس��ت. 
وی در کارنام��ه خ��ود فیلم های ترس��ناک 
بسیاری همچون    »مرگ شیطان«    و    »گرفتن 

شیطان«    را دارد. 
اس��تفان النگ   ،    جی��ن لِوی    و    دیل��ن میِنته    
بازیگرانی هستند که در فیلم    »نفس نکش « به 
ایفای نقش می پردازند. این فیلم شروع کننده 
فیلم های ژانر وحشت است که با شروع پاییز 
به س��ینمای هالیوود س��فر می کنند.    »جوخه 

انتح��ار«    باالخره و بعد از 3 هفته 
صدرنش��ینی این هفته با فروش 
۱۲/۱میلیون دالر جایگاه اول را 
به    »نفس نک��ش«    داده و خود به 
رتبه دو رسیده است. این محصول 
مارول با بازی بازیگرانی همچون 
ویل اسمیت و ژرارد لتو توانسته 
اقبال بس��یاری میان تماشاگران 
داش��ته باشد.    »کوبو و دو تار«    با 
اینک��ه این هفت��ه با افت ۵میلی��ون دالری به 
ف��روش ۱۲میلیون دالری رس��یده اما با این 
وجود با توجه به افت کلی فروش در هالیوود 
جایگاه خود را به رتبه س��وم ارتقا داده اس��ت. 
این انیمیشن داستان یک جنگجوی سامورایی 
و نوازنده اس��ت که با دو نفر از دوس��تان خود 
مش��کالت فراوانی را پشت س��ر می گذارد. 
   تراویس نایت    این انیمیشن را کارگردانی کرده 
و بازیگ��ران مطرحی همچ��ون    چارلیز ترون   ، 
جووان اتکینزون    و    متیو مک کانووی    در آن 

به ایفای نقش می پردازند.    
»پارت��ی سوس��یس ها«    ای��ن هفت��ه افت 
بیشتری داشته و جایگاه دوم خود را با رتبه 
چه��ارم عوض کرده اس��ت. این انیمیش��ن 
جذاب نصف فروش هفته گذشته را داشته و 
به فروش 7/7میلیون دالر دست یافته است. 
نسخه تازه فیلم »   مکانیک«    با نام »   قیامت«    
ای��ن هفته به اکران س��ینمای هالیوود اضافه 
ش��د اما نتوانس��ت توقع س��ازندگان برای 
افتتاحی��ه را بر آورده کن��د. »   مکانیک« با 
بازی جیسون استاتام و جسیکا آلبا ادامه ای 
برای نس��خه گذشته و با همان فضای اکشن 

و هیجان آور اس��ت. این فیلم در اولین هفته 
فروش خود 7/۵کسب کرده است. 

»   مکانیک«    داستان افسر سابق آمریکایی 
اس��ت که مبارزه و کش��تار را کنار گذاشته 
است اما بعد از دزدیده شدن همسرش مجبور 
می شود به کش��ور های مختلف سفر کرده و 
کار خود را از س��ر گی��رد. فیلم های »   اژدهای 
پی��ت«    ب��ا 7/3میلی��ون دالر،    »س��گ های 
جنگی«    ب��ا 7/3میلیون دالر،    م��ادران بد    با 
۵/۸میلی��ون دالر، »جیس��ون ب��ورن   « ب��ا 

۵/۲میلی��ون دالر و    »بن ه��ور«    با فروش��ی 
مع��ادل ۴/۵دالر در رتبه های شش��م تا دهم 
جدول فروش سینمای هالیوود قرار گرفته اند. 
نکت��ه جالب این هفت��ه از جدول فروش 
س��ینمای هالیوود سقوط به یکباره دو فیلم 
»   س��گ های جنگی« و    »بن هور«    است که 
ب��ه احتمال زیاد با این اف��ت هفته آینده در 
جمع ده فیلم برتر نیس��تند.»    راز حیوانات 
خانگ��ی«    هم پس از ش��ش هفت��ه ده صدر 

نشین را رها کرده است. 

شوالیه آواز:  تنها راه مقابله با فساد، فرهنگ است؛

ناگفته های ناظری ها گفته شد

مخالفت اصغر فرهادی با افزایش قیمت بلیط فروشنده
پس از آنکه با هماهنگی س�ینماداران و شورای 
فیل�م  بلیت  ه�ای  نمای�ش،  صنف�ی 
سینمایی   »فروشنده« را    در سالن های مدرن 20 تا 
50درصد گران  کردند، تهیه کننده و کارگردان این 

فیلم نسبت به این گران فروشی مخالفت کرد. 
 فیلم سینمایی»   فروشنده«   در شرایطی از چهارشنبه 
دهم شهریورماه با ۲۰ سالن سینما در تهران و ۱۵ سالن در شهرستان ها آغاز می شود که پیش 
فروش بلیت این فروش از روِزیکشنبه آغاز شده و برای این بلیت ها یک قیمت گذاری بی سابقه 
انجام شده بود. بر اساس این رویه، در حالی که قیمت بلیت فیلم های سینمایی در بهترین سالن ها 
۱۰ هزار تومان است، قیمت بلیت»   فروشنده« ۱۲ هزار تومان برای روزهای شنبه تا چهارشنبه 

و ۱۵ هزار تومان برای روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین شد.  فرهادی مخالفت شدیدی با 
این افزایش قیمت ۵۰ درصدي قیمت بلیت سینماها برای»   فروشنده«   داشت و در نهایت پس از 
تاکید و اصراِر این کارگردان، قیمت بلیت»   فروشنده«   در سینماها به تعرفه سابق بازگشت و 
قیمت بلیت   »   فروشنده«   حداکثر ۱۰ هزار تومان خواهد بود. این اقدام ارزشمند فرهادی در حالی 
رخ داد که طبیعتًا »   فروش��نده« به واس��طه سوابق فرهادی و همچنین کششی که نزد مخاطبان 
ایجاد کرد، فروشی بسیار باال خواهد داشت و بیش از یک سوم فروش فیلم در نهایت به صاحب 
اثر بازمی گردد. بنابراین منطق ایجاب می کند، فرهادی با این افزایش قیمت بلیت همراهی کند 

اما این کارگردان به جای نفع شخصی، طرف مردم را گرفت که باید از او قدردانی کرد. 
گفتنی اس��ت، داس��تان فیلم تازه فرهادی از ساختمانی در حال فرو ریختن آغاز می شود که 
ساکنان آن از جمله یک زوج متأهل به نام عماد و رعنا، برای نجات جان خود با عجله در حال 
فرار از خانه اند... هرچند فیلم تازه   فرهادی   شباهت هایی به آثار پیشینش دارد، روایت متفاوتی را 

پیش روی تماشاگر قرار می دهد که به شدت غافل گیرکننده و غیرقابل حدس است. 
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        فرهنگ و هنر

وزیر فرهنگ و ارش�اد اسالمی درباره 
اظهار نظرهای اخیر در مورد کنسرت ها  
گف�ت: یکی از عوام�ل دامن زدن به این 
موضوع�ات را س�ایت هایی می دانم که 
بس�یاری از آن ه�ا ب�دون شناس�نامه 
هستند، برخی فکر می کنند کار وزارت 
ارشاد فقط برگزاری و صدور مجوز برای 

کنسرت است و کار دیگری ندارد. 
علی جنت��ی  تاکید کرد: ما در برگزاری 
کنس��رت ها نهای��ت دق��ت را می کنیم تا 
موازین ش��رعی و قانونی رعایت ش��ود. 
وزیر ارش��اد با بی��ان این که آمار دقیقی از 
تعداد کنس��رت های برگزار شده در طول 
سال ندارد، اظهار کرد: تعداد کنسرت های 
لغو ش��ده زیاد نیست و طی پنج ماه اول 

س��ال ۹ کنس��رت لغو شده اس��ت؛ اما در 
برخی موارد کنسرت های خوانندگانی لغو 
می ش��ود ک��ه مورد تایید ما هس��تند و در 
رس��انه ملی صدایشان پخش می شود که 

حاشیه ایجاد می کند. 
وی اف��زود: مذاکرات��ی ب��ا ائمه محترم 
جمعه و مقامات قضایی انجام می ش��ود اما 
به دلیل این که رس��انه ای نمی شود، مردم 
خب��ردار نمی ش��وند. ائمه جمع��ه به خود 
کنس��رت اش��کال وارد نمی کنند بلکه به 
حواش��ی آن کار دارند. وزیر کشور بارها 
تاکید کرده اس��ت: وظیفه نیروی انتظامی 
حراس��ت از این برنامه ها اس��ت، وزارت 
ارش��اد نی��ز در محیط داخل��ی تاالرها را 
مراقب��ت می کند تا مش��کلی پیش نیاید. 

نباید در این زمینه جای نگرانی باشد 
و اگر تخلفی هم صورت بگیرد، با آن 
برخورد خواهیم کرد. وزیر ارش��اد در 
بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود به 
موضوعات س��ینمایی نیز پرداخت و 
درپاس��خ به س��ئوال مجری مبنی بر 

این که پس از اکران فیلم   قصه ها   شما گفتید 
چرا این فیلم به خارج رفته اس��ت؟ اظهار 
کرد: من هیچگاه چنین اظهاراتی نداشته ام 
و باره��ا در کمیس��یون فرهنگی مجلس، 
تاکید کردم این فیلم را شخصا دیدم و هیچ 
مش��کلی ندارد. این فیل��م در داخل ایران 
اکران ش��د و هیچ مشکلی را نداشت، اگر 

در خارج نیز رفته هیچ مشکلی ندارد.
 جنتی با اشاره به فیلم   »۵۰ کیلو آلبالو« 

   نی��ز گفت: این فیلم را ش��ورای نظارت بر 
نمای��ش تایید کرده ب��ود، اما پس از اکران 
دیدی��م انتقاداتی را ب��ر آن وارد می کنند. 
درخواست کردم فیلم را بیاورند تا شخصا 
آن را ببین��م و پس از تماش��ای فیلم دیدم 

برخی انتقادات به آن وارد است. 
من یک اظهار نظر ش��خصی کردم اما با 
ای��ن فیلم برخورد نش��د و از پرده س��ینما 

پایین کشیده نشد. 

کار وزارت ارشاد فقط برگزاری کنسرت نیست

کاری نکردیم که سینمای جنگ را جهانی کنیم
کارگردان فیلم   »شیار 143   « معتقد است: ما 
ب�رای مخاطب خارج�ی که از جن�گ عراق و 
ایران اطالعی ندارد، اثری تولید نکرده  بودیم 
که بیننده خارجی بتواند  از آن سر دربیاورد. 
این فیلم قرار اس��ت به زودی چند نمایش محدود 
در انگلیس داش��ته باشد. آبیار درباره نقش فرهنگ 
در انتق��ال مفاهیم انس��انی و به تبع آن نقش هنر در 
انتق��ال و تبیی��ن فرهنگ ه��ا بیان کرد: م��ن موافق 
واژه هایی مانند رسالت هنرمند و امثالهم که خیلی هم باب و کلیشه شده است، نیستم بلکه 
معتقدم هنرمند همین که چالشی را در ذهن مخاطب ایجاد کند و او را به فکر وادارد، کافی 
است. آبیار در پاسخ به اینکه بازتاب نمایش فیلم نزد مخاطبان خارجی چطور بوده است؟ 
گفت: ما وقتی در جشنواره ها مانند جشنواره پوسان )کره جنوبی( فیلم را نمایش می دهیم، 
خیلی از مردم آن کشورها اعالم می کنند که ما نمی دانستیم ایران درگیر چنین جنگی شده 
بود. حتی هیچ اطالعی از جنگ ۸ س��اله ما که این همه ش��هید و این همه تبعات بابتش 
دادیم، نداش��تند. جنگ ۸ س��اله ما در بحران های منطقه از جمله حمله عراق به کویت و 

جنگ های خلیج فارس و... گم شده. متأسفانه کاری نکرده ایم که آن را جهانی کنیم. 

 سلفی کارگردان هلندی با معتمدآریا 
 فاطمه معتمدآریا که اجرای مراس�م پایانی 
ش�انزدهمین جش�نواره بین الملل�ی نمایش 
عروس�کی تهران مبارک را برعهده داشت ،با 
خنده و ش�یطنت روی س�ن آمد و از مرضیه 

برومند خواست زیاده گویی نکند. 
در این مراس��م، عروسک مبارک در بخش هایی 
به زبان انگلیس��ی صحبت می کرد که این ش��یوه 

برای تماشاگران بسیار جذاب بود. 
پس از تقدیر از ددی بودامجی و اعالم تولد این هنرمند از س��وی فاطمه معتمدآریا، 
مبارک ترانه تولدت مبارک را خواند و جمعیت حاضر هم با خواندن تولدت مبارک به 
زبان انگلیس��ی به بودامجی تبریک گفتند.   هنگام اه��دای بخش اول تندیس ها مرضیه 
برومند که از منیژه حکمت و فرش��ته طائرپور برای اهدای این تندیس ها دعوت کرده 
بود گفت:   این اولین باری است که این دو نفر به مراسمی تئاتری آمده اند. در این مراسم 
منی��ژه حکم��ت را بعد از عمل س��ختی که داش��ت رونمایی کردم.   جو اس��تروگرومن 
کارگردان هلندی نمایش   نویس��نده   از معتمدآریا و مرضیه برومند خواست روی سن با 

او عکس بگیرند تا در فضای مجازی منتشر کند. 

غلبه ترس بر هالیوود


