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خط خبر

تاریخ را میتوان در اثر هنری دید

چهره روز

یا غزل متحول میشود و نگاه ما به یک انتخاب شایسته عادت میکند
و از ابتذال و چیزهای نازل دوری میکند .این نقش هنر است .چون یک
تاریــخ را در یــک اثر هنری میتوان دیــد و تأثیر پذیرفــت .البته باید آن
افــراد در یک جامعه تربیت فرهنگی داشــته باشــند و بتوانند پیامهای
ظاهــر و باطــن را در الیههــای دوم وســوم یــک اثــر هنری
دریافــت کننــد ».او در پایــان ســخنانش افزود«:جامعه
فرهنگی میتواند مراتب خود را رشــد دهد و از شــرایط
معمولی و ســاده انگاری بهســمتی گرایش پیدا میکند
کــه خود به خود آدمها خودشــان را ملزم میکنند که از
مرتبهای فروتر نباشــند .یعنی مناعت طبع پیدا
میکنند و کســی میشــوند که در هر جا قدم
نگـــــــــذارند و هر جایی را انتخاب نکنند».

نیلوفرساسانی
خبرنگار

با پیشنهاد وزیر فرهنگ و موافقت معاون اول رئیس جمهوری مطرح شد

معافیت 35هزار هنرمند از پرداخت  3ماهه بیمه فصل بهار
مریم سادات گوشه
خبرنگار

گزارش
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برنامه و بودجه مکاتبه کردند تا اینکه روز شــنبه در جلســه ای که با دکتر
جهانگیری داشــتند پیشــنهاد دادند که  35هزار هنرمند از پرداخت حق
بیمه خود در ســه ماهه نخست ســال جاری معاف شوند و این پیشنهاد
خوشــبختانه از ســوی معــاون اول ریاســت جمهــوری پذیرفته شــد و ان
شــاءاهلل که این اتفــاق خوب برای هنرمندان بزودی بیفتد ».پیشــتر وزیر
ارشــاد در مورد مشــکالت و بیکاری هنرمندان در ایــام قرنطینه که تمام
مؤسســات فرهنگــی هنــری تعطیــل شــدند ،گفتــه بــود « :بیــکاری درد
قدیمی اهالی فرهنگ و هنر اســت ،زیرا بیشــتر آنها شغل ثابت ندارند
و شغلهایشــان فصلی و کوتاه مدت اســت .کرونا هم باعث تشدید این
مشکل قدیمی شد و گروههای تئاتر ،موسیقی ،سینما و ...که در ایام عید
اســتقبال خوبی را شــاهد بودند به طور کامل بیکار شــوند ».برای همین
وزیــر فرهنگ قول مســاعد بــه هنرمندان داد تا به صــورت همه جانبه از
آنان حمایت کند.
ëëاز همان اول به هنرمندان اعالم کردیم حق بیمه نپردازند
اکنون که این اتفاق افتاده اســت ســیدزاده مدیرعامل صندوق هنر از
تالشهایشــان برای محقق شدن این امر میگوید«:صندوق هنر ضمن
حمایــت از هنرمنــدان در همــان روزهــای کاری بعــد از تعطیــات عید
تصمیم گرفت ســهم بیمه هنرمندان از فروردین ماه تا پایان خردادماه

نگاه

تالش ارشاد برای رفع مشکالت همچنان ادامه دارد

به دنبال درخواســت اهالی فرهنگ و هنر و از ســویی تالش مســتمر وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در پیگیری مشکالتی که گریبان فعاالن بخش های مختلف فرهنگ
را گرفته طی جلســه ای که با ریاســت معاون اول رئیس جمهوری برگزار شــد35 ،
هزار هنرمند از پرداخت حق بیمه خود در سه ماه نخست سال معاف شدند؛ اتفاقی
محسنجوادی
که به پیشنهاد شخص وزیر ارشاد محقق شد .با توجه به خسارت مالی بسیاری که
معاون فرهنگی
متوجه بخش های مختلف فرهنگ و هنرمان شده این تصمیم اتفاق خوبی است.
وزیر فرهنگ
بــا وجود آن که این معافیت گام نخســت در کمک به رفع بخشــی از مشــکالت به
شمار می آید اما هنوز با سطح مطلوب خود ما هم فاصله دارد .یکی از مهم ترین دغدغه های وزیر فرهنگ طی
این چند ماه کمک به یافتن راهکارهایی برای بهبود شرایط فعلی بوده ،هر چند که بخشی از این مشکالت ریشه
ای فراتر از حتی بحث بیماری کرونا دارد و به نوعی تاریخی است .با این حال به همراه وزیر فرهنگ و دیگر دوستان
به دنبال به کار بستن راهکارهایی برای حل دیگر مشکالت هم هستیم؛ تردیدی نیست که معاف شدن هنرمندان
از پرداخت حق بیمه در این سه ماه اتفاق مثبتی است اما برای کمک به حفظ حیات فعالیت بخش های مختلف
فرهنگ و هنرمان به گام های دیگری هم نیاز اســت .اگر به طور خاص قرار باشــد به اتفاقات حمایتی حوزه کتاب
اشاره کنم برپایی بهارانه کتاب و کمک به حفظ یارانه آن اقدام دیگری است که در همین راستا انجام شده است.
برنامه های دیگری هم در دست اجرا داریم که بگذارید بعد از تصمیم قطعی درباره آنها سخن بگوییم.

نگاه

جبران صدمات وارد شده

با شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی برنامههای فرهنگی وهنری ،رشــته هنرهای
تجســمی هم به تبع ســایر رشتههای هنری و مشــاغلی که در این دوران آسیب
و خســارت دیدند دچار خســارت شد و بخشــی از مجموعه  35هزار هنرمندی
اســت که شــامل بیمههای تکمیلی و جبران خسارت میشــوند .از ابتدای کار و
این اتفاقات ما بر این نظر بودیم بین خسارات و عدمالنفع در هنرهای تجسمی
هادی مظفری
مدیر کل دفتر
تفاوت قائل شــویم و در این مورد به افرادی پرداخته شود که در این دوره دچار
هنرهای تجسمی
خســارت شــدند یعنی از اموال و داراییهای این افراد کســر شده اما عدمالنفع
به این معنا اســت که بر داراییهایی آنها افزوده نشــده است و تفکیک این دو بخش به ما کمک کرد بتوانیم
آمار دقیقتری بهدســت آوریــم و در اختیار دولت محترم قرار بدهیم .بهعنوان مثال یک گالری اســتیجاری
طی ماه عالوه بر پرداخت اجاره بها و دستمزد افرادی که درآنجا مشغول بهکار هستند میبایست هزینههای
جاری هم پرداخت کند آن هم دردوره زمانی که هیچ نمایشــگاهی برگزار نشــده و در دوران خســران یعنی
اســفند ،فروردین و اردیبهشــت ماه مشمول این خسارت شده اســت .از سوی دیگر ممکن است رویدادی در
آینده برگزار شــود و منفعت بیشــتری را بین اهالی این هنر تولید و توزیع کند که بهخاطر شــیوع این بیماری
برگزاری این رویداد اتفاق نیفتاده و بر دارایی و درآمد فرد اضافه نشده است .بنابراین باید بین این دو حوزه
تفکیک قائل شــویم و در جبران این خســارتها ابتدا بخش اول مدنظر قرار گرفت و در ادامه ســایر موارد که
عدمالنفع هستند .نکته دیگر اینکه درآمد هنرمندان پایدار و ثابت نیست و مانند یک کارمند یا کارگر حقوق
ماهانه ندارد .ممکن است هنرمندی در طول سال خلق اثربسیاری داشته باشد اما طی این مدت زمان تنها
دو تابلوی او به فروش برسد و او ناگزیر است که کل سال را بر مبنای همان دو اثرش تقسیم کند یا با بررسی
زندگی یک مجســمه ســازخواهید دید طی سال بیش از یک یا دو ســفارش کار ندارد و بقیه سال از این محل
درآمدی کسب نمیکند .ما در برآورد این خسارتها و عدمالنفع هنرمندان باید این موضوعات را مدنظر قرار
بدهیم .امیدواریم با فروکش کردن این بیماری در سراسرکشور بتوانیم در نیمه دوم سال و البته منوط به مهیا
شدن شرایط مناسب ،فضای عرضه آثار هنری را بزرگتر و بهتر از گذشته فراهم کنیم و درحال برنامهریزی
هستیم با برگزاری نمایشگاه بخشی از این خسارتها را به بازارها و فضاهای جدیدی که انشاءاهلل به وجود
خواهد آمد بازگردانیم و تالش میکنیم بستر آن را فراهم کنیم تا این صدمات جبران شود.

را به عهده بگیرد.برای همین به وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی پیشنهاد
دادیــم و ایشــان هــم پذیرفتنــد .بنابــر ایــن آن را بــه ســتاد ملــی کرونا و
ســازمان برنامه و بودجه اعالم کردیم و دکتر محمدباقر نوبخت معاون
رئیسجمهــوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجه دســتور داد که تأمین
هزینهها انجام شود .مطابق این دستور سازمان تأمین اجتماعی موظف
شد که تا آخر خردادماه بیمه هنرمندان را ادامه دهد ».سیدزاده در ادامه
با اشــاره به جلســه روز شــنبه تصریح کرد«:خوشــبختانه به درخواســت
صندوق هنر در جلســهای که روز شــنبه در نهاد ریاست جمهوری برگزار
شد تأمین اعتبار هنرمندان قطعی شد و این مسأله مؤثرترین کمکی بود
که ما در این شــرایط توانســتیم انجام دهیــم ».مدیرعامل صندوق هنر
درخصوص کســانی که حق بیمه شــان را پرداخت کردهاند ،تأکید کرد«:
ما از ابتدا به همه اعضا اعالم کردیم که حق بیمهشان را پرداخت نکنند.
بعضیها کمتر باور کردند یا غفلت کردند یا شاید هم نشنیدند .ما اکنون
نسبت به این افراد که تعدادشان خیلی هم کم است ،مسئولیتی نداریم
 .البتــه هنوز تعداد آنها را به صورت مشــخص نمیدانیــم و باید برآورد
کنیم ».او در ادامه از این هنرمندان خواست«:خویشتنداری کنند و مدام
بــا صندوق هنر تمــاس نگیرند چرا که گزارش سیســتم ســازمان تأمین
اجتماعی زمانبر است تا در آینده بتوانیم در این خصوص اقدام کنیم».

دولت به کمک اهالی هنر میآید
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مــا در اداره کل هنرهــای نمایشــی کمیتــهای بــرای رصــد وضعیــت گروههای
نمایشــی داریــم کــه در تهــران و شهرســتانها به دلیل بــروز و شــیوع ویروس
ب دیدهانــد .جمعبندی مــا تقریبــاً در تهران بــه پایان رســیده اما
کرونــا آســی 
بــه هــر صورت این میزان ،بــه دلیل خوداظهاری که اهالی نمایش ،در ســایت
ایــران تئاتــر ،مبنی بر ضــرر و زیــان حاصل از تعطیلــی یا توقف اجراهایشــان
قادرآشنا
مدیرکل هنرهای
انجام دادهاند ،در حال تکمیل شــدن اســت .با این حال تقریباً تا امروز حدود
نمایشی
 202نمایــش رصــد شــدهاند کــه مجوز اجــرا داشــتند اما اجرایشــان بــه دلیل
پروتکلهــای بهداشــتی روی صحنــه نرفــت یــا گروههایی که در حال اجرا کارشــان متوقف شــد 24 .ســالن
خصوصی را هم در تهران شناسایی کردیم که بابت تعطیلی متضرر شدهاند و قرار است بعد از نتیجهگیری
نهایی مراتب در شورای ارزشیابی و نظارت بررسی شود تا ببینیم در نهایت دولت چه بودجهای برای تأمین
این ضرر و زیانهای حاصله در اختیار ما قرار خواهد داد .از طرفی دیگر ما در حال بررسی و کارشناسی شبکه
مجازی نمایش هســتیم و جلســههای مختلفی را با اهالی این حوزه برگزار کرده و میکنیم تا از راهنمایی و
فکر آنها استفاده کنیم و حتماً در اولین فرصتی که به خروجی مناسب و اجرایی دست پیدا کنیم جزئیات
آن را رســانهای خواهیــم کــرد .بیشــک پرداختــن و ورود به این حوزه بــا توجه به زیرســاختهای الزامی و
استاندارد ،نیاز به کار کارشناسی دارد و نمیتوان بی تحقیق و مطالعه و بررسی آن را عملی و اجرایی کرد.

پیگیرمشکالتهنرمندانهستیم

شــیوع بیماری کووید  19که از اسفندماه سال گذشته دنیا را هم درگیرخود
کرده اســت ،عالوه بر صدمات روحی و جســمی ،موجب شــده بســیاری از
مشــاغل کشــورمان دچــار آســیب جدی شــوند و خســارات مالی بســیاری
برجــای گذاشــته اســت که البتــه بیتأثیــر در حــوزه فرهنگ و هنــر و بویژه
حمیدرضا نوربخش موسیقی نبوده است.
مدیرعامل
این درحالی اســت که بدنه موسیقی به لحاظ بنیه اقتصادی بسیار ضعیف
خانه موسیقی
اســت و اساساً سفره هنر بخصوص موسیقی چندان گسترده نیست و بسیار
کوچک اســت .به طور مثال در بخش آموزش موســیقی یا در بخش موســیقی نواحی و مناطق مختلف
کشور این موضوع محسوستر است.
بــه همیــن ســبب صنــف موســیقی از اســفندماه پیگیــر مشــکالت هنرمنــدان بــوده و طــی جلســات و
همفکریهایی که با نهادهای مختلف و صندوق اعتباری هنر و دوستان هیأت مدیره این صندوق برگزار
شــد و همچنین درخواســتهایی که از شــخص وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اســامی و دیگر نهادها و
سازمانها ،چون سازمان برنامه و بودجه جناب دکتر نوبخت و همچنین شخص آقای رئیس جمهوری
و معــاون اول ایشــان آقــای جهانگیــری نامهنــگاری و پیگیریهایی انجــام گرفت و این درخواســتها و
برآورد خسارات ازسوی جناب دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به هیأت دولت ارائه گردید که
خوشبختانه از این مکاتبات و پیگیریها نتیجه خوبی حاصل شد.
اولیــن موضوعــی که در این جلســات مورد بحث قــرار گرفت که میتواند مســکنی آرامبخش برای
اهالی هنر و موســیقی باشــد ،پرداخت بیمــه هنرمندان بود که عدد قابل توجهی هم هســت و این
موضــوع کمک مالی بســیاری بــرای هنرمندان خواهد بود که البته پیگیریهای آن پیش از ســال نو
مطرح و انجام شــده بود خوشــبختانه با دســتور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری این
مبلغ تأمین و محقق شــد و جای خوشــحالی است و انشاءاهلل بعد از این سه ماه پیگیر موضوعات
دیگر حوزه موســیقی هســتیم ،بویژه بحث بیمه بیکاری هنرمندان که جلســات آن در حال برگزای
اســت که امیدواریم این موضوعات هم محقق شــود و بتوانیم که به شکلهای دیگر کمکهایی به
این حوزه داشته باشیم.
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روز شــنبه ســید عبــاس صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی خبــر
ازمعافیــت پرداخت حــق بیمه  35هزار هنرمند در ســه ماهه نخســت
ســال جاری داد .او که این پیشنهاد را در جلسه ای به اسحاق جهانگیری
معاون اول ریاســت جمهــوری داده بــود با موافقت جهانگیــری مواجه
شــد .این جلســه با درخواســت هیأت مدیره صندوق هنر روز شــنبه و با
حضوراســحاق جهانگیــری معاون اول ریاســت جمهوری ،ســید عباس
صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،معاونان و رؤسای صنوف ،سید
حســین ســیدزاده مدیرعامــل صنــدوق هنرو نیــز با حضور ســید حمید
پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و
مصطفی ساالری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ،در ساختمان نهاد
ریاست جمهوری برگزار شد  .سید حسین سیدزاده مدیر عامل صندوق
هنر مبلغ اعتبار تخصیص یافته به این بخشــودگی را  ۳۵۰میلیارد ریال
اعــام کرده و گفته اســت که این اقدام از این ماه (اردیبهشــت) آغاز می
شــود و نیازی به مراجعه حضوری هنرمندان نیســت و صندوق اعتباری
هنر تمامی اقدامــات و مراحل این کار را انجام می دهد .اواخر فروردین
ماه سال جاری روزهای پرکاری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود.
چرا که وزارتخانه مذکور خســارت های وارده شده به اهالی فرهنگ وهنر
را بررسی و طی نامه های جداگانه ای از سوی وزیر فرهنگ به معاون اول
و رئیس دفتر رئیس جمهوری ،رئیس ســازمان برنامه و بودجه و معاون
اقتصادی رئیس جمهوری اعالم شــده بود .با این کار مشــخص شــد که
بیش از  ۹۷۶میلیارد تومان به بخش فرهنگ ،هنر ،نشر ،تئاتر ،موسیقی،
تجســمی ،ســینما ،رســانه ،آموزشــگاهها ،مؤسســات ،کانونها و مشاغل
مرتبط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور خسارت وارد شده است.
برای همین صالحی خواســتار مســاعدت های هر چه ســریعتر دولت به
مشــاغل آســیبپذیر فرهنگ ،هنر و رســانه کشور شــد .گفتنی است این
برآورد تا تاریخ  ۲۴فروردین ماه بوده است.
ëëپرداخت بیمه تأمین اجتماعی 35هزار هنرمند اتفاق خوبی بود
الدن حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی که در این جلســه حضور داشــته اســت در مورد روند این کار به
«ایــران» می گوید «:پیشــنهاد معافیــت پرداخت حق بیمــه هنرمندان
از ابتدای ســال جاری در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی مطرح شــد .با
توجه به اینکه حق بیمه از طرف صندوق هنر به بیمه شوندگان پرداخت
میشــود و وزیر فرهنگ هم رئیس این صندوق هستند ایشان با سازمان
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نویســنده و کارگــردان فیلــم کوتــاه «من
زالــم» و نویســنده ،کارگــردان و تدوینگــر
مســتند پژوهشــی «از ســوگ ســیاوش تا
تعزیــه» اســت .هفتمین دوره جشــنواره
 20 Free Speechســپتامبر  ۲۰۲۰برابر با ۳۰
شهریورماهبرگزارخواهدشد.
ëëگلــدن گلوب بــه طــور موقت شــرایط
الزم برای فیلمهایی که به زبان انگلیســی
نیســتند را تســهیل میکنــد .انجمــن
مطبوعات خارجــی هالیوود اعالم کرد که
فیلمهای غیر انگلیســی زبان ساخته شده
در خــارج از ایاالت متحده به دلیل بحران
شــیوع ویروس کرونا و به صــورت موقت
میتواننــد در رویداد جوایــز گلدن گلوب
شرکتکنند.

همیشــه موضوع برایم مهمتر بــود .بنابراین آثار من کــه در کتابهای
متعددی چاپ شــده هر کدام در مورد تمام ســرمایهها و گنجینههایی
است که در ادبیات ما وجود دارد .چه آثاری در مورد مثنوی و مولوی که
جنبه معرفتی و عرفانی اش قویتر است چه در آثار دیگر شاعران عارف
بزرگمــان کــه نکته یا مطلبی اســت و میتواند بــرای مخاطب جذاب و
تأثیرگذار باشد».
امیرخانــی در ادامــه ســخنانش تصریــح کرد«:هنــر اولمــان یــا هنر
شــاخصمان ادبیات است .بنابراین با قطعات خوشنویسی گزیدهای که
از موضوعــات گلچین میکنیم چند نقش را با هم انجام دادهایم .یکی
اینکــه آن کتــاب به جامعه منتقل میشــود و آن مقدمهای میشــود در
ذهن افراد و جوانهای جامعه .دوم اینکه آن مضمون به قدری در ذهن
مخاطب تأثیر میبخشد که اگر طبع حساسی داشته باشد با همان بیت

نمیتوان «خرس» را
روی صفحه کوچک دید

خبر روز

ëëقطعه «بادیات» با صدای امیرحســین
شــورجه و تهیهکنندگــی حامــد بهــداد
منتشــر شــد و بزودی روانه بازار موســیقی
کشــور میشــود .قطعه «بادیات» توســط
امیرحســین شــورجه آهنگســازی شده و
تنظیم آن را مســعود فیاضزاده به عهده
دارد و پخش آن به صورت دیجیتال انجام
خواهدشد.
ëëمراســم اهــدای جوایــز «دیویــد دی
دوناتلــو» یــا اســکار ایتالیایی بــه صورت
آنالین برگزار شــد و فیلــم «خائن» (The
 )Traitorجایزه بهترین فیلم را به دست
آورد .فیلــم خائــن بــه کارگردانــی مارکو
بلوکیو با گرفتن جوایز بهترین کارگردانی،
بهترین فیلمنامــه ،بهتریــن بازیگر نقش
اول مرد ،بهتریــن بازیگر نقش مکمل مرد
و بهترین تدویــن پرافتخارترین فیلم این
مراسمبود.
ëëتصویربــرداری ادامــه فصــل دوم
مجموعه «عصر جدید» که به دلیل شیوع
کرونا متوقف شــده بود ،از دیروز آغاز شد.
طبــق تصمیمگیریهــای انجــام شــده،
در زمــان تصویربــرداری هیچ تماشــاگری
حضــور نخواهــد داشــت و پروتکلهــای
بهداشــتی به صــورت دقیق اجــرا خواهد
شــد .پخش ایــن برنامــه همزمــان با عید
سعیدفطرآغازمیشود.
ëëفیلم کوتاه «بریســبال» به نویســندگی
و کارگردانــی ریحانــه مرتضایینیــا بــه
چهارمیــن دوره جشــنواره بینالمللــی
فیلــم  Ramsgateانگلســتان راه پیدا کرد.
«بریســبال» روایتگــر داســتان پســر بچه
ی اســت که عاشــق فوتبال است و
معلول 
با وجود ناتوانی سعی میکند به هر شکلی
رؤیایش را تحقق بخشــد .این جشنواره از
 ۱۱تا  ۱۴ژوئن  ۲۰۲۰برابــر با  ۲۲تا  ۲۵خرداد
درانگلستانبرگزارمیشود.
ëëرمــان جدیــد «جــان گریشــام» بــا نــام
«کامینو» به فهرست پرفروشهای نشریه
نیویورکتایمــز راه پیــدا کــرد .گریشــام از
نامهــای آشــنای فهرســت پرفروشهــای
نیویورک تایمز اســت و تاکنــون کتابهای
«وکیل خیابانی» « ،اعتراف» و «از جایگاه»
ازاوبهفارسیترجمهشدهاست«.اگرخون
جاری شود» به قلم «استفن کینگ » هم در
جایگاه دوم این فهرست قرار گرفت.
ëëمهلت ارســال آثار به مسابقه موسیقی
الکتروآکوســتیک (جایز ه رضــا کروریان)
تــا اول مرداد تمدید شــد و زمــان برگزاری
فستیوالبینالمللیموسیقیالکترونیک
تهرانبهتعویقافتاد.اینتصمیمباتوجه
به وجود بحران کرونا و آینده نامشــخص
این بیماری گرفته شده است.
ëëمعاون هنــری ســازمان فرهنگی هنری
شــهرداری از پنج انتصــاب در بخشهای
زیرمجموعــه ایــن معاونــت خبــر داد.
شــهرام صارمــی بــه عنــوان سرپرســت
مدیریــت امــور موســیقی و ســرود ،علی
عطایــی پیرکــوه بــه عنــوان سرپرســت
مدیریت هنرهای نمایشی ،امیرهوشنگ
للهــی بــه عنــوان سرپرســت مدیریــت
هنرهای تجســمی و امور موزهها ،حســین
ســعلبی فرد بــه عنــوان سرپرســت موزه
هنرهای دینی امام علی (ع) و امیرعباس
مفــرد به عنوان سرپرســت باغ مــوزه هنر
ایرانی منصوب شــدند .محسن سلیمانی
کــه پیش از ایــن مدیر هنرهای تجســمی و
امور موزهها بود به عنوان رئیس نگارخانه
الله و حسین عالم بخش به عنوان رئیس
پردیستئاترتهرانمنصوبشدند.
ëëهومــن نــادری نویســنده ،کارگــردان
و تدوینگــر ایرانــی ،داور هفتمیــن دوره
جشــنواره  ،Free Speechجشــنواره فیلم
حقوق بشــر و قانون امریکایی شد .نادری

استاد غالمحسین امیرخانی را همه میشناسند .نامش با خوشنویسی
عجین اســت از شــاگردان استادان حســن و حســین میرخانی است .او
نوشــتن آثــار ادبی را به نوعی انتقال ادبیات بــه جامعه میداند .آثاری
کــه هر خط یــا بیتش آموزههای بســیاری برای مردم دارد .او در پاســخ
بــه اینکه چــه آثاری را برای نوشــتن خط انتخــاب میکند ،بــه «ایران»
میگویــد« :آثار ادبی برای نوشــتن خــط ،برای من بهگونهای اســت که
موضوع ،اهمیت اول را دارد .یعنی بهخاطر اینکه در خط خوشنویســی
کلمات مناســب ،کشــیدههای بســیار زیبا و دوایر متعدد داشــته باشــد
و فرصــت ابراز هنر و جلوه بیشــتری در ترکیببندی پیــدا کند ،طبیعتاً
باید انتخاب اول باشــد ».او در ادامه با اشــاره به  44ســال تدریســش در
انجمن خوشنویســان ایــران میگوید« :تا جایی که یادم اســت از ســال
 44که بهعنوان مدرس در انجمن خوشنویســان ایران توفیق پیدا کردم

خسرومعصومیازپیشنهاداکرانآنالین
یگوید
فیل مهایتوقیفیم 

«اگــر فضــای اکــران بــرای فیلمهــای توقیفی
بــاز شــود» ایــن گــزاره مشــروط را خیلیهــا از
راهکارهــای ترغیــب مخاطب بــرای آمدن به
سالنهای سینما در دوران پساکرونا میدانند.
حــاال قبــل از بازگشــایی ســالنهای ســینما،
توفیــق اکــران آنالیــن فیلمهــای «خــروج»
ابراهیــم حاتمیکیــا و «طال» پرویز شــهبازی،
فیلمسازانی که فیلمهایشان در محاق توقیف
اســت را ترغیب کرده تا شاید به امید حمایت
سازمان سینمایی از این فرصت برای نمایش
فیلمهایشــان اســتفاده کنند .مرتضی شایسته
تهیهکننده «صد سال به این سالها» پیشقدم
در این مســیر اســت .او با ابراز امیدواری از این
کــه بعــد از  10ســال توقیف ،قفــل نمایش این
فیلم در اکران اینترنتی شکســته شــود گفته که
فیلــم پروانــه نمایــش دارد و بــرای تمدید آن
درخواست کرده اســت .پرویز پرستویی بازیگر
«صد ســال بــه این ســالها» هــم در حمایت
از ایــن تصمیــم نوشــته «این فیلم هنــوز زنده
اســت ،آزادش کنیــد ».و ایــن عبــارات واکنش
ســامان مقدم ســازنده فیلم بــه مطلب پرویز
پرســتویی اســت« :دوســتانی که «صد سال به
این سالها» را توقیف کردهاند هنگام تماشای
فیلم سخت گریستهاند».
بــا صــدور مجــوز نمایــش فیلمهایــی
چــون «عصبانــی نیســتم» رضــا درمیشــیان،
«آشــغالهای دوســت داشــتنی» محســن
امیریوســفی« ،خانه پــدری» کیانــوش عیاری،
«خانــه دختر» شــهرام شاهحســینی و  ...گرچه
فهرســت فیلمهــای توقیفی بخصــوص در دو
ســال اخیــر کوتاهتــر شــده اســت امــا همچنان
فیلمهایــی چــون «خیابانهــای آرام» کمــال
تبریــزی« ،گــزارش یــک جشــن» ابراهیــم
حاتمیکیــا« ،رســتاخیر» احمدرضــا درویــش،
«ارادتمنــد؛ نازنیــن ،بهــاره ،تینــا» عبدالرضــا

کاهانــی« ،خــرس» خســرو معصومــی و  ....در
محاق توقیف هســتند که شــاید بتوان به اکران
آنالین به عنوان فرصتی برای شکستن طلسم
نمایش آنها فکر کرد.
رضایــت دادن بــه اکــران اینترنتــی بــرای
رهایی از بند توقیف شــاید با اســتقبال گسترده
فیلمســازانی مواجــه باشــد کــه فیلمشــان
سالهاســت در کشــوهای کمــد توقیــف خاک
میخورد اما در این میان هســتند فیلمسازانی
کــه ترجیحشــان این اســت که فیلمشــان روی
پرده ســینماها اکران شــود .خســرو معصومی
کارگــردان فیلــم «خــرس» معتقــد اســت
فیلمش مناســب پرده سینماست و نمیتوان
«خــرس» را روی صفحــه کوچــک دیــد .او بــه
«ایــران» میگوید« :تمایل من اکران روی پرده
سینماست چون فیلم هم هنرپیشه دارد و هم
کشش داســتانی و میتواند در جذب مخاطب
موفــق عمــل کنــد»« .خــرس» البتــه پروانــه
نمایــش نــدارد و معصومی میگویــد حتی به
شــرط دریافــت پروانــه نمایش حاضر نیســت
بــه اکــران اینترنتی تــن بدهــد .او در عین حال
میافزاید« :البته من تصمیم گیرنده نیســتم.
تهیهکننــده ایــن فیلــم (جــواد نوروزبیگــی)
«خــرس» را بــه مؤسســه رســانههای تصویری
فروخته است اما اگر نظر من را بخواهند فیلم
مناسب نمایش روی پرده عریض سینماست.
نتفلیکــس بــرای خریــد فیلــم اعــام آمادگی
کرده و در صورت صدور مجوز نمایش میتوان
اتفاقــات بهتــری را در آن ســوی مرزهــا بــرای
«خرس» پیشبینی کرد».
دربــاره مشــکالت فیلم «خرس» به شــکل
رســمی موضوعــی اعــام نشــده و در برخــی
گمانهزنیهــا ،مســائلی همچــون مشــکالت
شرعی و ضد جنگ بودن فیلم مطرح است اما
نویســنده و کارگردان فیلــم «خرس» همچنان
منتظــر تعییــن وضعیت فیلم اســت« :چیزی
بــه من نگفتند .درباره خرس همیشــه ســکوت
کردنــد و علــت توقیــف بــرای مــن نامعلــوم
اســت»« .خــرس» محصــول ســال  90بــا بازی
پرویز پرســتویی ،مریال زارعــی و فرهاد اصالنی
داســتان مــرد رزمنــدهای را روایــت میکنــد که
پــس از ســالها اســارت در هنگام بازگشــت به
منــزل بــا ازدواج همســرش روبــهرو میشــود.
این فیلم ســیمرغ بلورین بهتریــن صداگذاری
(محمدرضــا دلپــاک) و بهتریــن بازیگــر مــرد
(فرهاد اصالنی) را در ســیامین دوره جشنواره
فیلم فجر کسب کرد.

