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سي وششمين جش��نواره فيلم فجر در حال برگزاري 
اس��ت و مخاطبان اي��ن رويداد بس��ته به س��ليقه و 
پس��ند خود به تماش��اي فيلم هاي مورد عالقه خود 
مي نش��ينند. در اين ميان آنچه نمود بيشتري دارد، 
گمانه زني ها ميان اهالي سينما و رسانه ها براي كسب 
س��يمرغ اس��ت؛ اينكه در نهايت چه فيلمي شايسته 
بهتري��ن بازيگر، كارگ��ردان يا تهيه كننده اس��ت اما 
سيمرغ جشنواره تنها به اين بخش ها ختم نمي شود 
و سينما تلفيقي از چند هنر است. قطعا سهم عوامل 
فني يك فيلم به اندازه بازيگر نقش اول حائز اهميت 
اس��ت. قطعا تاثير طراحي چهره پردازي درجه يك يا 
صداي صحنه خوب و مديري��ت فيلمبرداري به جال 

بخشيدن كار يك كارگردان كمك مهمي مي كند. 
در اي��ن گ��زارش ب��ه حض��ور عوامل فني و پش��ت 
دوربي��ن در بخش ه��اي فيلمب��رداري، تدوي��ن، 
صدابرداري، صداگذاري، موسيقي و چهره پردازي در 
سي وششمين جشنواره ملي فيلم فجر پرداخته شده 

است. 

قابي ماندگار... 
بي ش��ك نام محمود كالري آميخته با دانش و نبوغ 
حرفه فيلمب��رداري اس��ت. كالري از فيلمبرداراني 
است كه در كسب جوايز داخلي و بين المللي ركورددار 
اس��ت. اين تكنس��ين فيلمبرداري س��ينماي ايران، 
عكاس برتر مجل��ه تايم در س��ال 59 و برنده قورباغه 
نقره اي نوزدهمين جش��نواره بين المللي كمرايميج 
لهس��تان براي فيلم جدايي نادر از سيمين امسال با 
فيلم بمب به كارگرداني پيمان مع��ادي به مصاف با 

ديگر فيلمبرداران اين رويداد مي رود. 
عليرضا زرين دس��ت ك��ه از فيلمبرداران برجس��ته 
سينماي ايران است و جزو سرمايه هاي هنر هفتم به 
حساب مي آيد امسال با دو كارگردان پوريا آذربايجاني 
»جشن دلتنگي« و محمدعلي باشه آهنگر »سرو زير 
آب« براي كسب سيمرغ رقابت مي كند. زرين دست 
تاكن��ون جواي��ز زي��ادي از جش��نواره هاي داخلي و 

بين المللي به دست آورده است. 
نگاه به كارنامه مهدي جعفري ما را به جوايز متعددي 
كه اين فيلمب��ردار دريافت كرده ارج��اع مي دهد. او 
فيلم برداري فيلم هاي »خجالت نك��ش« و »به وقت 
ش��ام« را انجام داده اس��ت بايد ببينيم براي كس��ب 
سيمرغ چقدر شانس خواهد داشت. نكته جالب اينكه 
جعفري س��اخت فيلم كوتاه و بلند و مس��تند هم در 

كارنامه دارد. 
پيمان شادمانفر هم امسال از پركارترين فيلمبرداران 
جش��نواره به ش��مار مي رود، ش��ادمانفر با مديريت 
فيلمبرداري س��ه فيلم به ميدان رقابت فجر مي آيد. 
»اتاق تاريك« ب��ه كارگردان��ي »روح اهلل حجازي«، 
»س��وءتفاهم« س��اخته جديد احمدرضا معتمدي و 
»مغزهاي كوچك زن��گ زده« ك��ه كارگرداني آن را 
هومن سيدي بر عهده داشته را او فيلمبرداري كرده 
اس��ت. اين س��ه فيلم به احتمال فراوان در جشنواره 

بحث برانگيز خواهند بود. 

مسعود سالمي، چهره نام آش��ناي اهالي سينما يكي 
ديگر از فيلمبرداراني است كه شانس كسب سيمرغ 
دارد. او ب��ا فيلم ه��اي هاياليت ب��ه كارگرداني اصغر 
نعيمي و مصادره اولين ساخته مهران احمدي در اين 

رويداد حضور دارد. 
عليرضا برازن��ده براي فيلمب��رداري فيل��م »دوران 
عاشقي« آخرين س��اخته عليرضا رييسيان سيمرغ 
بلورين دريافت كرد. او امس��ال فيلم دارك��وب را در 

جشنواره دارد. 
همچنين داريوش عياري يك��ي ديگر از فيلمبرداران 
قديمي سينما با فيلم منيژه حكمت و با فيلم »جاده 
قديم« و »روزبه رايگا« فيلمب��ردار جوان كه با حميد 
نعمت اهلل همكاري ك��رده در اين فس��تيوال حضور 

دارند.
فرش��اد محم��دي در س��ال هاي گذش��ته ن��وع 
قاب بندي هايش مورد توجه محافل هنري بوده است. 
او امسال تنها با فيلم »عرق سرد« به كارگرداني سهيل 

بيرقي در اين رقابت حضور دارد. 
نام تورج اصالني همواره با انبوهي از جوايز بين المللي 
كه در كارنامه دارد همراه اس��ت. او با فيلم »كاميون« 
به كارگرداني كامبوزيا پرتوي مدعي كس��ب سيمرغ 
اس��ت؛ كس��ي چه مي داند ش��ايد س��يمرغ بهترين 

فيلمبرداري را تورج اصالني خالق كسب كند. 
مرتضي غف��وري فيلمب��رداري فيلم »ماه��ورا« به 
كارگرداني حمي��د زرگرن��ژاد را بر عهده داش��ته؛ از 
آنجايي كه ماه��ورا در گروه فيلم ه��اي دفاع مقدس 
قرار مي گيرد بعيد نيست مرتضي غفوري هم يكي از 

شانس هاي كسب سيمرغ باشد. 

گزينش نماها... 
مصطفي خرقه پوش امس��ال تدوين دو فيلم »جاده 
قديم« به كارگردان��ي منيژه حكم��ت و »كاميون« 
س��اخته جديد كامبوزيا پرت��وي را بر عه��ده دارد. او 
امسال از گزينه هاي مهم و جدي براي كسب سيمرغ 
اس��ت؛ كمااينكه او پيش ت��ر با فيلم ه��اي مختلفي 
همچون »ليال«، »درخت گالبي«، »راه آبي ابريشم« 

و دوئل درخشش در جشنواره را تجربه كرده بود. 
نازنين مفخم تدوين فيلم »سوءتفاهم« به كارگرداني 
احمدرضا معتم��دي را بر عه��ده داش��ته. مفخم از 
تدوينگران باسابقه سينما كه در دوره سي ام جشنواره 
براي فيلم »گل چهره« كانديداي دريافت س��يمرغ 
بهترين تدوين بود، شايد او اين دوره سيمرغ بهترين 

را كسب كند. 
نيما جعفري جوزاني كه در دوره سي وسوم جشنواره 
فيلم فجر س��يمرغ بلوري��ن بهترين تدوي��ن را براي 
فيلم »عصر يخبن��دان« دريافت كرده بود، امس��ال 
مونتاژ فيلم جديد مصطفي كيايي چهارراه استانبول 
را برعه��ده دارد. او هم يكي از ش��انس هاي مهم براي 

كسب سيمرغ بهترين تدوين قلمداد مي شود. 
مستانه مهاجر هم از تدوينگران باسابقه سينماست و 
مونتاژ نزديك به 40 فيلم سينمايي در كارنامه او ديده 
مي شود. امسال تدوين فيلم »امير« به كارگرداني نيما 
اقليما شانس كسب سيمرغ براي او به حساب مي آيد. 

س��جاد پهلوان زاده كه براي فيلم »ايستاده در غبار« 

كاندي��داي س��يمرغ بلوري��ن بهترين تدوين ش��د، 
امس��ال براي تدوين فيلم »مصادره« مهران احمدي 
از شانس هاي كسب س��يمرغ به حس��اب مي آيد. او 
همچنين با فيلم »التاري« هم براي تدوين همكاري 

دارد. 
بهرام دهقاني، فارغ التحصيل رشته تدوين از دانشگاه 
كاليفرنيا در لس آنجلس امريكا امس��ال تدوين فيلم 
»بمب« به كارگرداني پيمان معادي را بر عهده دارد. 
دهقاني را بايد از س��يمرغ بگيران حرفه اي سينما ياد 
كرد كه براي فيلم هاي »ابد ويك روز«، »آسمان زرد 
كم عمق«، »قارچ سمي« و... مورد تشويق قرار گرفته 

است. 
در ميان تدوينگران نام سامان س��الور از كارگردانان 
خوش��فكر س��ينما ه��م دي��ده مي ش��ود. او مونتاژ 
فيل��م »هاياليت« ب��ه كارگردان��ي اصغرنعيمي كه 
تهيه كنندگي آن را برادرش ساس��ان سالور بر عهده 
دارد، انجام داده اس��ت. نكته جالب اينكه امسال دو 
كارگردان س��ينما از دو طيف فكري متفاوت تدوين 
فيلم هاي س��ينمايي را ب��ر عهده گرفتن��د. مهرداد 
خوش��بخت هم تدوين فيلم ابراهي��م حاتمي كيا را 

انجام داده است.
از كنار نام حسين زندباف كه مسووليت تدوين فيلم 
»كار كثيف« خس��رو معصومي را بر عهده داشته هم 
نمي توان به سادگي گذشت. او كسي است كه اولين 

جايزه تدوين جشنواره فيلم فجر را كسب كرد.
فرامرز هوتهم نيز فيلم »داركوب« بهروز ش��عيبي را 
مونتاژ كرده و خش��ايار موحديان مونتاژ فيلم جشن 
دلتنگي را بر عه��ده دارد. اين دو تدوينگر ش��ايد از 

گزينه هاي كسب سيمرغ باشند. 
حميد باش��ه آهنگر كه از جشن خانه سينما تنديس 
بهترين تدوين را براي فيلم »ملك��ه« دريافت كرد، 
امس��ال هم مونتاژ فيلم پ��درش را ب��راي حضور در 

جشنواره بر عهده گرفته است. 

مهارت استتار
مهرداد ميركيان��ي از پركارترين چهره پ��ردازان اين 
دوره از جش��نواره فيلم فج��ر به حس��اب مي آيد. او 
امس��ال با فيلم هاي بم��ب )پيمان معادي( جش��ن 
دلتنگ��ي )پوري��ا آذربايجان��ي( ش��عله ور )حمي��د 
نعمت اله( س��وءتفاهم )احمدرضا معتمدي( با ديگر 
چهره پردازان حاضر در جشنواره به رقابت مي پردازد. 

سعيد ملكان در چند سال گذشته فعاليت گسترده 
و خوبي در بخش تهيه فيلم ها داشته و نامش در اين 
زمينه بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد؛ با اين حساب 
يادمان نرفته ك��ه او از چهره پردازان مطرح س��ينما 
است. او طراحي گريم فيلم »جاده قديم« را بر عهده 
داش��ته و در اين بخش او از مدعيان كس��ب سيمرغ 

است. 
ايمان اميدواري كه س��ال گذش��ته براي فيلم »زير 
س��قف دودي« س��يمرغ بلورين بهتري��ن طراحي 
چهره پردازي را دريافت كرد، امسال با فيلم »امير« به 
كارگرداني نيما اقليما دوباره شانسش را براي كسب 

سيمرغ امتحان مي كند. 
ش��هرام خل��ج را ه��م باي��د از پركاره��اي بخ��ش 

چهره پردازي برشمرد. او طراح گريم فيلم هاي ماهورا 
)حميد زرگرنژاد( التاري )محمد حسين مهدويان( به 

وقت شام )ابراهيم حاتمي كيا( را برعهده دارد. 
بابك اسكندري از چهره پردازان جوان؛ امسال شانس 
خود را براي كسب سيمرغ با فيلم »كاميون« امتحان 
مي كند. اسكندري و نويد فرح مرزي كه طراحي گريم 
فيلم »مصادره« را ب��ر عه��ده دارد و همچنين امير 
اسكندري براي فيلم »امپراتور جهنم« از افراد خالق 

و با استعداد حرفه خود به شمار مي روند. 

تلفيق آهنگ و تصوير
حس��ين عليزاده تاكنون براي فيلم هاي گبه، زشت 
و زيبا، آواز گنجشك ها و ملكه برنده سيمرغ بلورين 
شد و از آهنگسازان بنام سينماي ايران است. او امسال 
با دو فيلم »كار كثيف« و »سرو زير آب« در جشنواره 

شركت مي كند. 
گويا امسال قرار است كارن همايونفر همچون گذشته 
با موسيقي فيلم هاي »به وقت ش��ام«، »عرق سرد«، 
»اتاق تاريك« آثار درخور توجه��ي را به كارنامه اش 

اضافه كند؛ چه سيمرغ كسب كند يا نكند. 
فردين خلعتبري براي فيلم جش��ن دلتنگي؛ بهزاد 
عبدي ب��ا فيلم ه��اي دارك��وب و هايالي��ت از ديگر 

مدعيان دريافت جوايز فجر هستند. 
سال گذش��ته كريس��تف رضايي كه براي فيلم نگار 
سيمرغ بلورين دريافت كرد، امسال با موسيقي فيلم 
سينمايي »جاده قديم« و مستند »زناني با گوشواره 

باروتي« در اين رويداد حضور دارد. 
حبيب خزاعي فر ساخت موس��يقي فيلم »التاري« 
را انج��ام داده، »التاري« به نوع��ي تحكيم همكاري 
وي با مهدويان بعد از »ايستاده در غبار« و »ماجراي 

نيمروز« به حساب مي آيد. 
س��تار اوركي با فيلم هاي »ماهورا« و »فيلش��اه« در 
جش��نواره حضور دارد و محمدرض��ا عليقلي آهنگ 
فيلم امپراتور جهن��م را براي اين فس��تيوال نواخته 

است. 
آرمان موس��ي پور هم كه پيش از اين ب��ا فيلم هايي 
چون »بارك��د« و »عص��ر يخبندان« در جش��نواره 
حضور داشت، امسال شانس خود را با فيلم »چهار راه 

استانبول« براي كسب سيمرغ مي آزمايد. 

قدرت بصري بكر
كيوان مقدم كه در كارنامه اش هم��كاري با انبوهي 
از كارگردان��ان بنام س��ينماي ايران ديده مي ش��ود 
در جش��نواره امس��ال طراح��ي صحن��ه دو فيل��م 
»سوء تفاهم«و »جاده قديم« را بر عهده داشته است. 
مقدم با وجود جوان ب��ودن اما از باتجربه هاي اين فن 

به حساب مي آيد. 
بهزاد جعفري طادي كه س��ال گذش��ته براي فيلم 
»ماجراي نيمروز« س��يمرغ را كس��ب كرد. امسال 
دوباره با همين تيم اما با فيلم التاري در جشنواره فجر 
حضور دارد. بايد ببينيم شانس��ش در كسب سيمرغ 

چقدر است. 
اصغر نژاد ايماني كه س��ال 90 براي طراحي صحنه و 
لباس فيلم »مهتاب روي سكو« تنديس جشن خانه 

چند روز پيش سايت دفتر موسيقي وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المي خبري با اين محتوا منتشر كرد: 
»بدين وس��يله از تمام��ي افراد حقيق��ي و حقوقي، 
هنرمندان، متخصصين و فعاالن عرصه موس��يقي 
كش��ور دعوت مي ش��ود با عنايت به اينكه تدوين و 
تصويب ش��يوه نامه برگزاري »جش��نواره موسيقي 
فجر« مراحل نهايي خود را سپري مي كند؛ هرگونه 
پيش��نهاد و نظر كارشناس��ي خود را حداكثر تا 25 

بهمن ماه سال جاري به اين دفتر، ارسال كنند.«
اين خبر كه به س��رعت در جامعه موس��يقي بازتاب 
پيدا كرد در پي اعتراضات جمعي از موس��يقيدانان 
و اهال��ي هن��ر مطرح ش��د ك��ه خواس��تار تدوين 
اساس��نامه اي مش��خص براي برگزاري جش��نواره 
موسيقي فجر شده بودند. هر چند موج اين انتقادات 
از س��ي و  يكمين دوره جش��نواره آغاز ش��ده بود اما 
به س��بب بي اعتناي��ي وزارت ارش��اد، بس��ياري از 
منتق��دان نامه هاي اعتراض آميز خ��ود را خطاب به 
وزير ارشاد وقت نوش��تند كه در آخرين نامه خطاب 
به سيدعباس صالحي يادآور ش��دند بي اعتنايي به 
درخواست جامعه موسيقي، لطمات جبران ناپذيري 

به همراه خواهد داشت. 
حاال اما با خبري كه دفتر موس��يقي معاونت هنري 
ارشاد منتش��ر كرده به نظر مي رسد باالخره يك بار 
صداي اين اعتراضات شنيده شده و پيش نويسي از 
شيوه نامه برگزاري جشنواره تدوين شده است كه به 

زودي منتشر مي شود. 
فرزاد طالبي، مديركل دفتر موس��يقي در گفت وگو 
با »اعتماد« در اي��ن باره اعالم كرد: »در ش��ش ماه 
ابتدايي سال جاري جلس��ه اي با منتقدان موسيقي 
داش��تيم ك��ه پيش نويس ش��يوه نامه جش��نواره، 
جمع بندي و براي معاونت امور هنري ارس��ال شد. 
اما بر اس��اس نظر معاون وزير جناب آقاي حسيني 
قرار شد پيشنهادهاي ديگر موسيقيدانان را نيز براي 
برگزاري جشنواره موسيقي فجر دريافت كنيم. طي 
جلساتي كه پيش از اين با منتقدان داشتيم مقررشد 
پيشنهادات مربوط به آنها به عنوان چارچوب اصلي 
شيوه نامه با مشاوران حقوقي در ميان گذاشته شود 

تا شيوه نامه نهايي تدوين و اعالم شود.«
فرزاد طالبي در حالي به تدوين اين ش��يوه نامه در 6 
ماه ابتدايي س��ال اش��اره مي كند كه علي قمصري، 
آهنگس��از و يكي از منتقدان جشنواره، در گفت وگو 
با »اعتماد« زمان تس��ليم ش��يوه نامه پيش��نهادي 
منتق��دان را مربوط به يك ماه اول امس��ال مي داند: 
»فروردين ماه در دفتر موسيقي جلسه اي داشتيم و 
پيش نويس اساسنامه اي را با مدير اين نهاد در ميان 
گذاش��تيم كه چون همه جوانب را شامل مي شد و 
فقط به منافع يك گروه خاص اختصاص نداش��ت، 
مورد تاييد آنها ه��م قرار گرفت. بع��د از آن قرار بود 
مالحظات مربوط به اين كار در نظر گرفته ش��ود و 
اين شيوه نامه به تصويب برس��د اما همان زمان هم 
برخي ها معتقد بودند جن��اب مرادخاني جلوي اين 

كار را خواهد گرفت.«
پي��ش از اين ني��ز علي مرادخان��ي كه ت��ا آن زمان 
بر مس��ند معاونت هنري ارش��اد تكي��ه زده بود در 
گفت وگويي با ايس��نا ب��ه تاري��خ 28 فروردين ماه، 
از تدوين اساس��نامه اي ب��راي برگزاري جش��نواره 
موس��يقي فجر خبر داده بود: »در اين اساس��نامه، 
پيش بيني ه��اي الزم درب��اره چگونگ��ي دعوت ها، 
وضعيت كاري افراد و ش��رايط فراخوان آورده شده 
اس��ت. اين دغدغه ها چن��د وجه دارد ك��ه كاري به 
بعضي از آنها ن��دارم و درباره ش��ان بحثي نمي كنم، 
اما يك وجه عدالت خواهي نيز وج��ود دارد كه بايد 
با اساس��نامه كنار يكديگر بيايد ك��ه مديركل دفتر 
موسيقي وزارت ارش��اد زحمت آن را كشيده است و 

به زودي خبر آن اعالم مي شود.«
مرادخاني با تاكيد بر آنكه تدوين اساسنامه با پايان 
كار دولت يازدهم نيمه تمام نمي مان��د، اعالم كرده 
بود: »همه چيز انجام مي ش��ود، در واقع انجام شده 

است و جاي نگراني وجود ندارد.«
اما پرس��ش اينجاس��ت با توج��ه به س��خنان علي 
مرادخان��ي و برخ��ي منتق��دان، مبني ب��ر تدوين 
ش��يوه نامه در ماه هاي آغازين س��ال جاري، چرا باز 
هم جشنواره سي وسوم با فقدان شيوه نامه اي معين 
برگزار شد؟ اگر بنابر گفته علي مرادخاني تدوين اين 
شيوه نامه در فروردين ماه انجام شده بود چه لزومي 
بر عدم ابالغ آن به دبير جش��نواره سي وسوم وجود 
داشت؟ آيا در تعويق ابالغ اين شيوه نامه به دبيرخانه 
سي وسومين جشنواره موسيقي فجر عمدي وجود 
داش��ته اس��ت؟ روزنامه »اعتماد« در ت��الش بود تا 
پاسخ اين پرس��ش ها و س��واالتي از اين دست را از 
علي مرادخاني )معاون هنري وقت( جويا ش��ود كه 
در تماس با او، انجام اي��ن گفت وگو به زمان ديگري 

موكول شد. 
اما فرزاد طالبي در اين ب��اره مي گويد: »دليلش اين 
اس��ت كه من ش��هريور ماه پيش نويس را به جناب 
مرادخاني ابالغ ك��ردم تا آن را تايي��د و ابالغ كنند. 
هرچند كه به نظ��رم اگر مهرماه هم اين ش��يوه نامه 
تصويب مي ش��د به جش��نواره امس��ال نمي رسيد 
چون دبير جش��نواره سي وس��وم برنامه ريزي هاي 
اجراي��ي اش را انج��ام داده ب��ود و مث��ال گروه هاي 

خارجي دعوت شده بودند.«
پيش نويس شيوه نامه اجرايي جش��نواره موسيقي 
فجر كه به گفته مديركل دفتر موس��يقي در تعامل 
با نمايندگان منتقدان جش��نواره تدوين شده بود، 
يك سال ديگر هم پشت درهاي بسته وزرات ارشاد 
ماند تا جشنواره موسيقي فجر يك دوره ديگر بدون 

اساسنامه  يا شيوه نامه اي مشخص برگزار شود. 
هر چند پيگيري اين اساسنامه در برهه هاي تاريخي 
مختلف ب��ه س��بب انتخاب��ات رياس��ت جمهوري 
دوازدهم و تغيير و جايگزيني وزير ارشاد، به تعويق 
افتاد اما در نهايت با وجود گفته ه��اي مرادخاني به 
نظر مي رس��د وزارت ارش��اد تا امروز براي تصويب 
برنامه اي م��دون براي جش��نواره هاي تحت نظارت 

خود اولويتي نداشته است. 
علي قمص��ري، معتق��د اس��ت: »نبود ش��يوه نامه 
باعث مي شود دست مدير جش��نواره براي عملكرد 
س��ليقه اي و همراه با تخلف باز باش��د. م��ا نبايد در 
جش��نواره ش��رايطي داش��ته باش��يم ك��ه وجدان 
فردي ي��ك مدير تعيين كنن��ده مي��زان انحراف از 
اص��ول اجرايي باش��د. در اي��ن ص��ورت نتيجه كار 
همي��ن كارنام��ه  تاريكي مي ش��ود كه در اين س��ه 
سال جش��نواره ش��اهد آن بوديم. اغلب كساني هم 
كه در اين دوره ش��ركت كردند حت��ي در صفحات 
مجازي شان اسمي از جش��نواره نبردند، اين نشانگر 
آن است كه جشنواره موس��يقي براي شان اعتباري 

در پي ندارد.«
ناگفت��ه پيداس��ت در نبود يك س��ند كل��ي براي 
برگ��زاري جش��نواره موس��يقي فجر، ش��اهد بروز 
عملكرد س��ليقه اي دبيران خواهيم ب��ود چنان كه 
پيش تر نيز بخش هاي��ي مثل پژوهش، موس��يقي 
نواحي، موس��يقي بانوان و اس��تعدادهاي درخشان 
ب��ا تغيير دبي��ر جش��نواره و اعمال س��ليقه هاي او، 
كمرنگ و حت��ي حذف ش��دند. مض��اف براينكه با 
تدوين يك شيوه نامه اجرايي و لحاظ كردن بودجه ، 
ميزان بليت فروش��ي ها و هزينه هاي جاري در طول 
برگزاري جشنواره شايد ديگر ش��اهد گروه هايي با 
رقم قراردادي نامعين نباشيم و نيازي هم به تشكيل 

اتاق شيشه اي براي شفاف سازي مالي نباشد. 
بي ش��ك تدوي��ن ش��يوه نامه اولي��ن گام در تمرين 
نظام مندي وضعيت موسيقي يا فراهم آوردن امكاني 
براي تحقق مناف��ع جمعي اهالي موس��يقي خواهد 
بود تا شايد شاهد ايجاد ش��كاف بين اهالي موسيقي 
تحت عنوان دسته هاي خودي و غير خودي نباشيم. 
اما پرسش اينجاس��ت كه پيش نويس اين شيوه نامه 
چه زماني براي بحث و بررسي نقاط قوت و ضعف در 
اختيار موسيقيدانان و اصحاب رسانه قرار مي گيرد؟ 
آيا دفتر موسيقي دو پاره خودي و غيرخودي را در اين 

مرحله كنار مي گذارد؟

 »ريچارد بل��ر« فرزندخوانده »ج��ورج اورول« )با 
نام اصل��ي »اريك بل��ر«( در اقتب��اس موزيكالي از 
نمايش��نامه »جاده اي به س��وي اس��كله ويگان« 
ايفاي نق��ش مي كند. »بلر« ش��ش س��ال پيش از 
مرگ »اورول« )۱950( از س��وي نويسنده مطرح 
كتاب هايي چون »مرزعه حيوان��ات« و »۱984« 
به فرزندخواندگي پذيرفته ش��د. او قرار اس��ت در 
نمايش��نامه موزيكال برگرفته از اث��ر پدرش نقش 
راوي را داش��ته باش��د. اين نمايش از 2۷ آوريل در 
منطقه ويگان در نزديكي منچس��تر به روي صحنه 
مي رود. اين اثر موزيكال كه با همكاري هنرمندان 

و ساكنان بومي اين منطقه ساخته مي شود، عالوه 
بر تاريخچه اي از »وي��گان«، به آينده احتمالي اين 

شهر مي پردازد. ايسنا

در همين روزهاي شلوغ برگزاري جشنواره  فيلم 
فجر، هنرمندان تجسمي با آغاز برگزاري »بخش 
مفاخر« در س�كوت و پيوس�ته مس�ير برگزاري 
جشنواره تجس�مي فجر را ادامه مي دهند. بهروز 
غريب پور، هنرمند شناخته شده تئاتر نيز نسبت 
به خل�ق اپراي پينوكي�و ابراز عالقه كرده اس�ت. 
فره�اد فخرالدين�ي رييس ش�وراي عال�ي خانه 
موس�يقي ش�د و آنس�وي آب ها »ماريو بارگاس 
يوس�ا« نويس�نده پرويي برن�ده نوب�ل ادبيات با 
همكاري گروهي از سربازان داوطلب، نمايشگاهي 
ادبي در زندان »والدمورو« مادريد اس�پانيا برگزار 

كرده است. 

عالقه غريب پور به توليد اپراي پينوكيو

بهروز غريب پور مترجم كتاب »پينوكيو« و از چهره هاي 
شناخته شده هنر نمايش عروسكي در ايران، از احتمال 
توليد اپراي پينوكيو سخن گفت و ساخت چنين اثري را 
رد نكرد. غريب پور كه چندين اپراي مطرح از جمله اپراي 
»خيام« و »موالنا« را روي صحنه برده اس��ت، از احتمال 
توليد اپراي پينوكيو در آينده سخن گفت. او همچنين به 
خوانندگان كتاب پينوكيو توصيه كرد كه هر دو ترجمه 
صادق چوبك و مصطف��ي رحماندوس��ت و نيز ترجمه 
خودش را بخوانن��د چرا كه ب��ه گفته او هر كدام ش��ان 
ويژگي ها و مزه خاص خود را دارند اما در عين حال تاكيد 
كرد: از آنجا كه من تا حدودي شيطنت ايتاليايي را درك 
كرده ام، با سعي تام و تمام، پينوكيو را تراشيد ه ام و اگر اين 
ترجمه بتواند در دل ش��ما بنشيند، اين مس��اله، باعث 

افتخار من است. مهر

فرهاد فخرالديني، رييس ش�وراي عالي خانه 
موسيقي شد

 

داريوش پيرنياكان، دبير و سخنگوي شوراي عالي خانه 
موس��يقي درباره جزييات تازه ترين جلس��ه اين شورا و 
مباحث مطرح شده در اين جلسه توضيح داد: روز گذشته 
جلسه شوراي عالي خانه موسيقي با حضور اعضا تشكيل 
ش��د و همانطور كه قبال هم در مصاحب��ه اي اعالم كرده 
بودم محمدرضا ش��جريان به دليل احترامي كه اعضاي 
شوراي عالي و موس��يقيدانان براي ايشان قائل هستند 
رياس��ت افتخاري ش��ورا را به عهده دارند. وي افزود: در 
جلس��ه روز گذش��ته براي پيش��برد امور ش��ورا، فرهاد 
فخرالديني به اتف��اق آرا به عنوان رييس ش��وراي عالي 
انتخاب ش��د همچنين قرار شد جلس��ه بعدي به زودي 
برگزار ش��ود تا در آن جلسه سياست هاي كلي موسيقي 
كشور مورد بررس��ي قرار بگيرد و ش��وراي عالي موضع 
خودش را در اين موضوعات اعالم كند. البته قرار است در 
جلس��ه آينده كه طي چن��د روز آينده برگزار مي ش��ود 
سياست هاي خانه موسيقي نيز توسط شوراي عالي مورد 

بازنگري و بررسي قرار بگيرد. مهر

»آناكارنينا« تهرانگردي مي كند
 

كارگردان »آناكارنينا« اعالم كرد كه قصد دارد از ابتداي 
سال 9۷ اين اثر نمايشي را در سالن هاي مناطق مختلف 
ش��هر تهران به صحنه ببرد. آرش عباس��ي نويس��نده و 
كارگردان نمايش »آناكارنينا« در اين باره گفت: برنامه اي 
كه براي اجراي نمايش »آناكارنينا« دارم خيلي گسترده 
اس��ت و قصد دارم از ابتداي س��ال 9۷ ت��ور تهرانگردي 
نمايش »آناكارنين��ا« را به صورت اجراه��اي محدود در 
س��الن هاي مناطق مختلف پايتخت آغاز كنم. دوس��ت 
ندارم پرونده نمايش به اين زودي بسته شود زيرا حضور و 
موفقيت هايي كه اي��ن نمايش در جش��نواره تئاتر فجر 
داشت همه ما را به عنوان عوامل توليد و اجراي نمايش، 

ترغيب كرد كه اجراها را ادامه دهيم. مهر

نمايشگاه كتاب »يوسا« در زندان
 

»نوتيس��يا دل پرو« نوش��ت: »ماريو بارگاس يوس��ا«- 
نويسنده پرويي برنده نوبل ادبيات- با همكاري گروهي از 
سربازان داوطلب، نمايشگاهي ادبي در زندان »والدمورو« 
مادريد اس��پانيا برگزار كرد و تعدادي كتاب به زندانيان 
هديه داد. نويس��نده »س��ور بز« نام نمايش��گاه خود را 
»ادبيات و زندگي« گذاشت و در اين رويداد خيرخواهانه، 
براي زندانيان درباره ادبيات و تاثير آن بر انسان ها صحبت 
كرد. او در س��خنراني خود گفت: مطالعه م��ا را از دنياي 
كوچك مان بيرون مي برد و فضاهاي جديدي را به ما نشان 
مي دهد، جايي كه مي توانيم ثابت كنيم انسان ها بيشتر 

وجوه مشترك دارند تا تفاوت. خواندن كتاب هاي خوب 
روي ديدگاه ما تاثير مي گذارد و باعث مي شود بفهميم هر 
يك از ما منظر خاص خود را در نگاه كردن به دنيا داريم. 
»يوسا« همچنين گفت: به خاطر لذتي كه كتاب خواندن 
از پنج س��الگي به من داده، تصميم گرفته ام خود را وقف 
ادبيات كنم. رمان هاي من از تجربه هاي زيستي ام نشات 
مي گيرند، از تصاويري كه در ذهنم مانده اند و هسته يك 
داستان را شكل مي دهند. »يوس��ا« 50 عنوان كتاب از 
جمله ترجمه رمان هاي خود به زبان هاي مختلف مانند 
رومانيايي، بلغاري، مجاري، پرتغالي، لهس��تاني، روسي، 
آلبانيايي و صربستاني را به زندانيان »والدمورو« اهدا كرد. 

ايسنا

اسكار سينماي اسپانيا به »كتابفروشي« رسيد
 

برن��دگان س��ي ودومين دوره جوايز س��ينمايي »گويا« 
موسوم به اسكار سينماي اسپانيا با اعطاي جوايز اصلي به 
ساخته »ايزابل كوشت« اعالم شد. فيلم »كتابفروشي« به 
كارگرداني »ايزابل كوش��ت« تنها چند س��اعت پس از 
كسب جايزه بهترين فيلم از جش��نواره فيلم گوتنبرگ 
سوئد، در جوايز س��ينمايي »گويا« در كشور اسپانيا نيز 
درخش��يد و موف��ق به كس��ب جاي��زه بهتري��ن فيلم، 
كارگرداني و فيلمنامه از اين رويداد شد. اين فيلم بر اساس 
رماني با همين نام نوشته »پنه لوپه فيتزجرالد« در سال 
۱9۷8 ساخته شده و داستان آن درباره بيوه زني است كه 
در يك ش��هر كوچك س��احلي مغازه كتابفروش��ي باز 
مي كند. اين دومين باري است كه يك فيلم انگليسي زبان 
موفق به كس��ب جايزه بهترين فيلم جوايز س��ينمايي 
»گويا« مي ش��ود و پي��ش از اين فيل��م »زندگي مرموز 
واژگان« ديگر ساخته انگليسي زبان »ايزابل كوشت« در 

سال 2006 اين جايزه را كسب كرده بود. ايسنا

بخش مفاخر جشنواره تجسمي فجر افتتاح شد
 افتتاحيه نمايشگاه آثار مفاخر عرصه تجسمي، شامگاه 
يكشنبه ١٥ بهمن با حضور سيد محمد مجتبي حسيني 
مع��اون امور هن��ري وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
و جمع��ي از هنرمندان عرصه تجس��مي، برگزار ش��د. 
در اين نمايش��گاه ٥٨ اثر از حس��ين محجوبي )نقاش(، 
حبي��ب اهلل صادق��ي )نقاش(، ام��راهلل فره��ادي )طراح 
گرافيك(، عبدالصم��د صمدي )خوش��نويس(، هادي 
شفاييه )عكاس(، اميرهوشنگ جزي زاده )نگارگر(، اكبر 
نيكان پور )تصويرس��از(، علي ديواندري )كارتونيست(، 
فريده تطهيري مقدم )هنرمند س��فالگر( به نمايش در 
آمده است. نمايشگاه مفاخر دهمين جشنواره بين المللي 
هنرهاي تجس��مي فجر تا ٤ اس��فند در موزه هنرهاي 
معاصر فلس��طين، به نشاني ميدان فلس��طين، خيابان 
طالقاني، خيابان ش��هيد برادران مظفر تقاطع بزرگمهر 
ميزبان عالقه مندان اس��ت. س�تاد خبري جشنواره 

تجسمي فجر

»دونده مارپيچ« به صدر گيشه بين الملل رسيد
 

قسمت س��وم و نهايي از مجموعه فيلم  اكش��ن »دونده 
مارپيچ« با بيش از ۳5 ميلي��ون دالر، پرفروش ترين فيلم 
اين هفته گيش��ه بين الملل ش��د. »دونده مارپيچ: عالج 
مرگ« به كارگرداني »وس بال« با فروش ۳5/2 ميليون 
دالري در سالن هاي سينماي جهان، پرفروش ترين فيلم 
اين هفته گيش��ه بين الملل نام گرفت و مجموع فروش 
خارجي خود را به حدود ۱4۳ ميليون دالر رساند. سومين 
قس��مت از فيلم »دونده مارپيچ« در هفت��ه ميالدي كه 
گذشت بيشترين فروش را با آغاز اكران در مكزيك و آلمان 
تجربه كرد و سينماهاي چين نيز پس از دو هفته نمايش 

اين فيلم تاكنون ۳۷ ميليون دالر فروخته است. ايسنا

چاپ بيست و يكم »مهمان هاي ناخوانده«
 

»مهمان هاي ناخوانده« اثر فري��ده فرجام با تصويرگري 
جودي فرمانفرماييان بار ديگر وارد بازار كتاب شد. اين اثر 
كه سال گذشته به عنوان ميراث ناملموس به ثبت رسيده 
است، براي بيس��ت و يكمين بار وارد بازار نشر شد تا در 
مجموع شمارگان اين اثر در بيش از نيم قرن گذشته به 
۳82 هزار نسخه برس��د. مهمان هاي ناخوانده جزو آثار 
فولكلوري است كه براي نخس��تين بار از سوي فرجام در 
قالب كتاب ارايه ش��د. اين اثر اولين كتاب كودك چاپ 
كانون پرورش فكري است كه مفاهيمي همچون دوستي 
با حيوانات و مهمان نوازي را گسترش مي دهد. اين كتاب 
بخشي از هويت و فرهنگ ايران است و تصويرگر آن نيز به 
انعكاس دقيق فرهنگ كشور ايران پرداخته است. كمك 
به كساني كه پناه مي آورند، ترويج فرهنگ صلح، ارتباط 
بين نسلي و همزيستي مسالمت آميز، برخي از مفاهيمي 
است كه اين كتاب منتقل مي كند. كتاب »مهمان هاي 
ناخوانده« براي اولين بار در سال ۱۳45 براي گروه سني 
»ال��ف« )۳ تا 6 س��ال( از س��وي كانون پ��رورش فكري 
كودكان و نوجوانان منتشر شده است. روابط عمومي و 

امور بين الملل كانون پرورش فكري

كامبوزيا پرتوي تمام تالش��ش 
را براي س��اخت فيلمي متفاوت 
و آبرومند غير ش��هري كرده و از 
اين حيث كاميون نگاه مستقلي 
به ماجراي داعش و حضورشان 
در نزديكي مرزه��اي غربي دارد 
اما ب��راي رك��ورددار س��يمرغ 
بلورين فيلمنامه جشنواره فجر و يكي از كارگرداناني 
ك��ه فيلمنامه را ج��دي، تخصصي و حرف��ه اي دنبال 
مي كند؛ خيلي عجيب است كه قصه آخرين فيلمش؛ 
كاميون تا يك سوم زمان فيلم هنوز راه نيفتاده؛ )شما 

بخوانيد شروع نشده(.
طرح كلي فيلم نامه فيلم قديم��ي و كهنه و تركيبي از 
ايده سريال پايتخت )كه طرح اوليه اش مربوط به تورج 
اصالني بود( و سفري اوديس��ه وار از مرزهاي غربي تا 
پايتخت و خيابان هاي شلوغ و مشكالت و معضالتش 
اس��ت؛ در اين ميان اما آنچ��ه آزاردهن��ده و حوصله 
س��ر بر اس��ت؛ تكرار مكررات جس��ت وجوي راننده و 
زن جوان ك��رد همراه نوزادش و برادر ش��وهر نوجوان 
براي يافتن ش��وهري بي خي��ال و بي توجه اس��ت كه 
حتي ش��ماره موبايلش را از زني كه عاشقانه پيگيرش 
است؛ دريغ كرده و حتي پس از هجده ماه يك تماس 
هم با نوعروس ج��وان و زيبايش نگرفت��ه؛ دراين بين 
اما آنچ��ه اين فيلم س��خت و ج��اده اي را از جذابيت و 
نفس مي ان��دازد؛ حض��ور چندباره تيپ ه��ا و آدم ها و 
لوكيشن هاي بي تاثير مانند؛ شخصيت نيكي كريمي 
در نقش خودش )با آن لحن و ديالوگ عجيب در مورد 
داعشي ها و ايزدي ها(؛ تيپ جگركي رقاص و پسر چاق 
و بي خاصي��ت و زن خش��ن و بي رحم ك��ه مي خواهد 
كودك را به گ��روگان بگيرد با بازي شايس��ته ايراني و 
ميوه فروش و بقال و مصالح فروش و قس علي هذاست... 
باوجود تجربه موف��ق پرتوي در فيلم هاي پيش��ين و 
بازي گرفتن از بس��ياري از كودكان و ن��ا بازيگران در 
فيلم هاي مان��دگاري چون »بازي ب��زرگان« و »كافه 
ترانزيت«؛ در »كاميون«؛ انتخ��اب و حضور بازيگران 
نقش هاي مكمل و فرعي )خصوص��ا زن جوان با بيني 
و صورتي امروزي نه بكر و طبيعي( سمپات و باورپذير 
نيست )و با بس��تن روس��ري بر روي دهان و بيني هم 
نجات پيدا نمي كن��د( وبه زعم نگارنده؛ بازي س��عيد 
آقاخاني نيز با همه احترام و تفاوت و زحمتي كه براي 
اداي لهجه هاي مختلف كش��يده، متاس��فانه به دليل 
وجود نداش��تن لحظه هاي دراماتيك و سكانس هاي 
پرتنش و موفق در س��طح و تحمل يك گريم سنگين 
)با اجراي خوب بابك اسكندري( باقي مي ماند و حيف 

مي شود. 
در مورد تصاوير و فضاسازي بصري فيلم نيز؛ با توجه به 
استفاده كاميون از فضاي جاده اي و جغرافياي مرزي و 
كوهستاني كردستان و برفي؛ در يك سوم شروع به نظر 
مي رسد كه انتظار بيشتري از فيلمبرداري چون تورج 
اصالني كه تجربه هاي گوناگوني ازاين دس��ت داشته 
و پيش ازاين به ان��دازه كافي جس��ارتش را ثايت كرده 

مي توان داشت كه به نوبه خود عقيم باقي مانده است. 
پيش بيني سيمرغ: 

»كاميون« در رش��ته هاي بهترين بازيگ��ر نقش اول 
مرد و چهره پردازي ش��انس كانديدا شدن و تصاحب 

سيمرغ دارد. 
»به وقت شام«: ابراهيم حاتمي كيا

اصوال فيلم هاي حاتمي كيا از همان ش��روع و هميشه 

چه دوست داش��ته باش��يم و چه نه فيلم هاي مهمي 
بوده و هستند؛ فيلم هايي در بس��تر و بحبوحه جنگ؛ 
در حاش��يه جنگ و حاال فيلمي در ارتباط با داعش و 

اتفاقات سوريه. 
»به وقت ش��ام« هرچن��د در ارايه تصوي��ري واقعي و 
قابل باور و مس��تند در اي��ن مورد خيل��ي موفق عمل 
نمي كن��د ولي بيگ پرداكش��ن و اكش��ني اس��ت كه 
نس��بت به بضاعت س��ينماي اي��ران از درج��ه و عيار 
مناس��بي برخوردار اس��ت كه اين بيش از هر چيز به 
كارگردان��ي دقيق و حساب ش��ده خ��ود حاتمي كيا 
برمي گ��ردد؛ فيلم چنان چن��د فيلم ديگر امس��ال از 
حمايت و پشتيباني سازمان س��ينمايي اوج برخوردار 
بوده و حاتمي كيا س��عي كرده با اس��تفاده از امكانات 
موجود فيلمي تاثيرگذار و قابل دفاع بس��ازد؛ »به وقت 
شام« فيلمي اس��ت كه قهرمان دارد و داراي دكوپاژي 

درس��ت و تدوين و آهنگ و ريتمي درخش��ان است؛ 
تصاويرش )به نسبت بضاعت س��ينماي ايران( گيرا و 
درست اس��ت و قاب ها و تنش و گره افكني و نجات در 
آخرين لحظه اش به فيلم هاي هاليوودي پهلو مي زند؛ 
بازي بازيگران��ش )به جز داعش��ي ها( و خصوصا بابك 
حميديان و هادي حجازي فر و حضور پير داغر )بازيگر 
عرب فيلم( گيرا و قابل دفاع اس��ت و مي توان گفت كه 
كارگردان پ��س از چند تجربه اين چنيني و س��اخت 
فيلم هايي با حمايت ها و پش��تيباني وسيع راه و رسم 
فيلمس��ازي اين چنين را آموخته و كامال بدان مسلط 

اس��ت؛ فيلم اما مي توانس��ت كوتاه ت��ر و تاثيرگذارتر 
باش��د و به جزييات بيش��تر توجه كند؛ ارايه تصويري 
كاريكات��ور گونه از اف��راد داعش؛ منطق ب��از بودن در 
هواپيماي سي يكصدوس��ي و حض��ور اتفاقي و هندي 
پدر و پسر قهرمان و ضدقهرمان به شكل تصادفي و در 
سكانس هايي گم كردن جهت شليك ها و جنگ رو در 
رو از پشت هواپيما به ماش��ين هاي داعش كه در كاك 
بيت رويت مي ش��وند و عدم ارايه ش��خصيت پردازي 
درس��ت از زني كه قصد حمله انتحاري ب��ا هواپيما را 
دارد؛ حضور و س��پس به ناگاه گم شدن جنگنده هاي 
روسي و پاياني ش��عاري با موس��يقي اي اپيك و به هر 
قيمت حماسي فيلم بعالوه عدم توجه به بخش ويژوال 
افك��ت رايانه اي )كه اي��ن به خودي خ��ود بزرگ ترين 
لطمه را به فيلم وارد آورده است( از نقاط كم قوت فيلم 

به وقت شام است. 

پيش بيني سيمرغ: 
فيل��م در رش��ته هاي بازيگر نق��ش اول م��رد )بابك 
حميدي��ان(، بازيگ��ر نق��ش مكم��ل م��رد )ه��ادي 
)ابراهي��م  كارگردان��ي  و  فيلمنام��ه  حجازي ف��ر(، 
حاتمي كي��ا( فيلمبرداري )مهدي جعف��ري(، تدوين 
)مه��رداد خوش��بخت(، صداب��رداري و صداگ��ذاري 
)طاهر پيش��وايي و عليرضا علويان(، موسيقي )كارن 
همايون فر(، چهره پردازي )ش��هرام خلج( و جلوه هاي 
ويژه ميداني )حس��ن روزبهاني( از شانس بااليي براي 

دريافت سيمرغ بلورين برخوردار است.

نگاهي به دو فيلم »كاميون« و »به وقت شام«

فضاسازي بصري دو كارگردان صاحب سبك
به بهانه فراخوان دفتر موسيقي براي تدوين شيوه نامه جشنواره فجر

خودي و غير خودي نداشته باشيم

بازي پسر »جورج اورول« در نمايشنامه پدرش

تهرانگردي آناكارنينا و عالقه به توليد اپراي پينوكيو

سينما را دريافت كرد، با مصادره از شانس هاي كسب 
سيمرغ است. 

م��ارال جيران��ي طراح��ي لب��اس فيلم »چه��ارراه 
استانبول« را بر عهده داشته است. فيلم ديگر فرزند 
فريدون جيراني »مغزهاي كوچك زنگ زده« است. 
او و آيدي��ن ظريف كه طراحي صحن��ه و لباس فيلم 
»داركوب« را بر عهده دارد ش��ايد يكي از برگزيدگان 

سيمرغ امسال باشند. 
محمدرضا شجاعي كه پيش تر براي فيلم »ايستاده 
در غبار« س��يمرغ دريافت كرده بود امسال طراحي 
صحنه و لباس دو فيلم »شعله ور« و »تنگه ابوقريب« 
را بر عهده داش��ته و در جش��نواره با ديگ��ر طراحان 

صحنه و لباس رقابت مي كند. 
بابك پناهي با فيلم امپراتور جهنم در بخش طراحي 

صحنه و لباس در اين مهم به رقابت مي پردازد. 

طنين صداها
در كارنامه بهم��ن اردالن كلكس��يوني از جوايزهاي 
سينمايي ديده مي شود. پنج سيمرغ بلورين مجموعا 
براي كارهاي صداگذاري و صدابرداري او از جشنواره 
فيلم فجر ب��راي فيلم ه��اي »رخ ديوان��ه«، »هيوا« 
»براده هاي خورش��يد«، »خيلي دور خيلي نزديك« 
و»چ« به اضافه تنديس هاي جش��ن خانه سينما كه 
به فيلم هاي »دوئل«، »رگ خواب«، »الك پش��ت ها 
هم پرواز مي كنند« و »هيوا« تعلق گرفت. او امس��ال 
صداگذار فيلم »امپراتور جهنم« است. شايد مجموع 

سيمرغ هاي او از جشنواره فجر به شش برسد. 
ايرج ش��هزادي، برن��ده س��يمرغ بلوري��ن بهترين 
صدابرداري از جش��نواره بيس��ت و هفتم فجر در اين 
دوره از جشنواره از ش��انس هاي مهم كسب سيمرغ 

براي فيلم »بمب« است. 
وقتي صحبت از بخش صداگذاري ب��ه ميان مي آيد 
بي ش��ك نام عليرضا علويان همچون س��تاره اي در 
اين محفل مي درخشد. اين جوان فعال امسال با پنج 
فيلم »به وقت شام«، »داركوب«، »مغزهاي كوچك 
زنگ زده« »عرق س��رد«، »چهارراه اس��تانبول« در 
فس��تيوال فجر حضور دارد. او تاكنون بيش از ۱00 
فيلم را صداگذاري كرده و با كارگردانان مطرح س��ه 

نسل از سينماي ايران همكاري داشته است. 
عباس رس��تگار پور از صدابرداران قديمي سينماي 
ايران فيلم هاي »مصادره« و »س��رو زي��رآب« را در 
جشنواره امسال دارد. فيلم هاي »بدوك«، »قدمگاه«، 
»فرزن��د خ��اك«، »ملك��ه« و »زير س��قف دودي« 

ازجمله كارهاي قابل توجه او به حساب مي آيد. 
 آرش قاس��مي تاكنون براي صداگ��ذاري فيلم هاي 
»خشم و هياهو«و »ش��يار ۱4۳« مورد تشويق قرار 
گرفته است. او با اينكه س��ال 96 پركار بود اما تنها با 

فيلم »مصادره« در جشنواره حضور دارد. 
اميرحسين قاسمي سال گذشته براي فيلم »تابستان 
داغ« كاندي��داي درياف��ت س��يمرغ ش��د. امس��ال 
صداگذاري فيلم هاي »اتاق تاريك« »تنگه ابوقريب« 

و »سرو زيرآب« را براي جشنواره برعهده دارد. 
مه��ران ملكوت��ي با فيلم ه��اي »مغزه��اي كوچك 
زن��گ زده« و »س��وء تفاهم« و حس��ين بش��اش با 
فيلم هاي »اتاق تاريك« و »ماهورا« در مقام صدابردار 

در جشنواره حضور دارند. 
مهدي ابراهيم زاده فيلم »جاده قديم« و امير نوبخت 
نيز فيلم هاي »چه��ارراه اس��تانبول« و »امير« را در 

جشنواره دارند. 
در نهايت بايد ببينيم چه كس��اني ش��انس دريافت 

سيمرغ سي وششمين جشنواره فيلم فجر را دارند. 

يادداشت

اث��ر  آخري��ن  »س��وءتفاهم« 
س��ينمايي احمدرضا معتمدي، 
س��ينماگر، مول��ف و صاحب نظر 
ايران بي شك هم از حيث ساختار 
و هم از جهت محتوا چند گام فراتر 
از اس��تانداردهاي سينماي ايران 
است. معتمدي در »سوءتفاهم« 
توانسته به زباني دست يابد كه تفكر فلسفي در دل زبان 
سينما جاي گيرد و به عبارت دقيق تر، فلسفه معتمدي، 
زبانش را كشف كند؛ زباني كه همواره با استعاره و اشارت 
همراه اس��ت و از بيان لخت و صريح و آشكار پرهيز دارد، 

چراكه زبان هنر چنين اقتضايي دارد. 
»س��وءتفاهم« درباره موضوعي اس��ت كه مورد مناقشه 
حوزه هاي مهم علوم اجتماعي و سياس��ي است. جهان 
پيش از مدرن از عناصر بس��يطي ش��كل يافته بود و هر 
انس��اني با جهان خارج از رهگذر حواس ش��خصي خود 
مواجه مي شد و فهم او از جهان خارج نيز بسته به يافت او 

قابل سنجش و ارزيابي بود. 
اما يافت ام��ر واقع و كش��ف واقعيات در جه��ان مدرن 
به گونه اي عميقا پيچيده و كم وبيش ناممكن شده است. 
ديگر نمي توان به راحتي درباره »واقعيت« سخن گفت. 
ديگر نمي توان در نوش��ته ها و كتاب ه��ا و مقاالت خود 
ازجمله »واقعيت اين است كه...« استفاده كرد. بالغ ترين 
آدم ها كساني هس��تند كه با احتياط بيش��تري درباره 
واقعيت سخن مي گويند و تقريبا جزميتي در كالم شان 
نيس��ت؛ اما اين احتياط و نس��بيت از كجا برمي خيزد و 

خاستگاه آن كدام است؟
ژان بودريار كه معتمدي فيلمش را ب��ا جمله اي از او آغاز 
مي كند خاس��تگاه اين احتياط را در »جهان رسانه اي« 
مي بيند. جهاني كه به شدت رسانه ها مختصات و ماهيت 
آن را تعيين مي كنند. اگر »مك لوهان« مي گفت: »رسانه 
ابزار نيس��ت، بلكه پيام اس��ت« بودريار گامي فراتر رفته 
و حتي پيام را نيز نفي مي كند و به »فروپاش��ي معنا« در 

جهان رسانه اي اشاره مي كند. 
معتمدي در »س��وءتفاهم« ب��ا ظرافت تم��ام و در قالب 
داس��تاني پيچيده و پر از گره، مي كوش��د اين فروپاشي 
معنا را در همه سطوح نشان دهد. يك جنازه روي دست 
يك گروه فيلمسازي مي ماند. قرار بود از يك سرمايه دار 
پولي دزديده شود اما ماجرا آن گونه كه گروه فيلمسازي 

طراح��ي كرده اند پيش نمي رود و س��ناريويي ديگر غير 
از آن س��ناريويي كه كارگردان گروه نوش��ته بود، بازي 
مي شود. اين سناريوي پنهان را چه كسي نوشته است؟ 
طراح اين آدم ربايي و اخاذي كيس��ت و چه كسي پشت 
اين قتل است؟ فيلم با همه گره ها و پيچيدگي ها، به ظاهر 
در پايان روشن مي ش��ود و قاتل و طراح سناريوي پنهان 
شناخته مي ش��ود، اما به همين راحتي نيست. همه چيز 
درون يك دوربين فولو مي شود و همه داستان در چشم 

يك دوربين پنهان مي شود. 
واقعيت حتي اگر آشكار شود، معنايي پيچيده و اليه اليه 
دارد. بودريار درباره جن��گ خليج مي گفت: »جنگي رخ 
نداده و همه چيز تصوير است« معتمدي نشان مي دهد 
كه واقعيت چيزي جز همين تصاوي��ري كه از دوربين ها 
مي بينيم نيست. تصاويري كه مي تواند بي نهايت تاويل 

شود. 
مرز ميان واقعيت و توهم در جهان رس��انه ديگر چندان 
روشن و واضح نيست، نه صرفا به دليل پيچيدگي حوادث 
و موضوعات، بل به واسطه جهاني كه انسان و ماهيت آن 
با رس��انه تعيين مي ش��ود. دوربين صرفا وسيله اي براي 
بازنمايي امر واقع نيست، بل مرز ميان امر واقع و خيال را 
از ميان بر مي دارد. معتمدي هم سخن با بودريار مي كوشد 
نشان دهد كه در جهان رسانه اي، ما نه با امر واقع و نه با امر 

موهوم و تظاهر، بلكه با »وانموده« سروكار داريم. وانموده 
نه ناحقيقت بلكه پنهان س��ازي ناحقيقت است. جهان 
رس��انه اي جهاني اس��ت كه ناحقيقت از رهگذر تصاوير 
پنهان مي شود تا انسان رس��انه اي همچنان معناداري و 

حقيقت را توهم كند. 
وقتي كس��ي مريض نباش��د و خود را به مريضي بزند و 
تظاهر به مريضي كند و اصطالح��ا تمارض كند، علمي 
به نام پزش��كي وج��ود دارد كه مي تواند اي��ن تمارض را 
نش��ان دهد و واقعيت را بگويد اما وانموده، غير از تظاهر 
است. اگر كسي مريض نباش��د و خود را به مريضي بزند 
و درعين حال، عالئم��ي از بيماري را ني��ز در خود توليد 
كند )مانند تب( ديگر علم پزش��كي قادر نخواهد بود كه 
اين وضعيت را لو دهد و واقعيت را نشان دهد. علم اينجا 
فرومي پاش��د. هر آن چيزي كه در مقام تعيين واقعيت و 
كشف حقيقت است، فرومي پاشد. آنچه هست، نه تظاهر 
بلكه وانموده است. وانموده وضعيت بشر معاصر و جهان 
رسانه اي است. »سوءتفاهم« معتمدي، با ظرافتي تمام 
اين انديشه بودرياري را به تصوير كش��يده است ولي در 
عين  حال همه جذابيت هاي بصري و نمايشي نيز در آن 
حفظ ش��ده و براي مخاطب عام نيز تجربه اي فوق العاده 
خواهد بود؛ تجربه اي كه سينماي چند سال اخير ايران از 
هايدگر پژوه آن محروم بوده است. 

سوءتفاهم؛ فيلمي كه مي تواند آبروي سينماي ايران باشد

صحنه

سيمرغ بلورين اهدا مي شود به... 

صاحبان فن در مصاف كسب سيمرغ
تينا جاللي

نيوشا  مزيدآبادي

سامان سالور 

اكبر جباري


