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کن متفاوت با فیلم های متفاوت
فیلم های روز اول با استقبال سرد منتقدان روبه رو شدند 

اگرچه امســال مراســم افتتاحیه جشــنواره کــن به ویژه با 
فروکش  کردن شیوع کرونا، بســیار پرزرق و برق  تر از سال های 
قبل با حضور پررنگ ســتارگان ســینما برگزار شد، اما حضور 
رئیس جمهــور اوکراین در مراســم افتتاحیه ضمن اســتقبال 
حاضران در مراســم افتتاحیه، واکنش هــای ضد و نقیضی را در 
سایر محافل هنری و سیاسی برانگیخت. برخی با اشاره به اینکه 
در کن تنها سینماگران و ستارگان سینما و اهالی صنعت سینما 
حضور می یابند و تا کنون سابقه نداشته هیچ سیاستمداری چه 
رسد به رئیس جمهور یک کشــور در مراسم افتتاحیه جشنواره 
کن سخنرانی کند و به مسائل سیاســی نیز در سخنان خود در 
یک مراسم تماما هنری اشــاره کند، نسبت به حضور ولودیمیر 
زلنسکی در مراسم افتتاحیه این جشنواره معتبر سینمایی انتقاد 
کرده اند. این مسئله سبب شد مراســم  افتتاحیه متفاوتی  برای 
هفتاد و پنجمین دوره جشنواره کن رقم بخورد. عالوه بر این فیلم 
افتتاحیه این جشنواره به رغم تشویق 4دقیقه ای تماشاگران نیز 
واکنش های متفاوتی را میان تماشاگران و منتقدان برانگیخت 
و برخی از منتقدان از آن انتقاد کردنــد. در کنار فیلم »آخرین 
کات«، که به عنوان فیلم افتتاحیــه به نمایش درآمد، فیلم های 
»همسر چایکوفسکی« به کارگردانی کریل سربرنیکوف از روسیه 
و »8کوه« ســاخته فلیکس فان گرونینگن از بلژیک در روز اول 

جشنواره کن به نمایش درآمدند.

آخرین کات
مانوهال دارگیس با اشاره به طوالنی بودن فیلم زامبی – کمدی 
»آخرین کات« به کارگردانی میشل هازاناویسیوس از فرانسه، 
در نیویورک تایمز درباره این فیلم نوشــته است: پیش از فیلم 
»آخرین کات« فیلم های بدتری هم در مراسم افتتاحیه جشنواره 
کن نمایش داده شده بودند که البته بالفاصله و به راحتی نمی توان 
اســامی همه آنها را به خاطر آورد. او فیلــم »آخرین کات« را 
نسخه ای بازسازی شده و طوالنی و خسته کننده و کسل کننده از 
یک فیلم ترسناک نازل ژاپنی توصیف کرد. در پایان نیز این منتقد 
اینگونه نتیجه گیری کرد  این فیلم  در کنفرانس مطبوعاتی پس 
از نمایش فیلم به طور خیلی سخاوتمندانه ای توسط خبرنگاران 
مورد استقبال قرار گرفته است. یکی از نکات جالب توجه درباره 
فیلم »آخرین کات« این است که این فیلم پیش از نمایش در کن 
»زد« نام داشت که با توجه به اینکه ارتش روسیه از حرف »زد« 
روی تانک های خود در زمان تهاجم به اوکراین استفاده می کند، 

نام فیلم در نهایت به »آخرین کات« تغییر پیدا کرد.

همسر چایکوفسکی 
همســر چایکوفســکی فیلم تاریخی بــه کارگردانــی کریل 
سربرنیکوف از روسیه اســت. در این فیلم بازیگرانی نظیر آلیونا 
میخایلوا و اودین بیرون نقش آفرینی کرده اند. این فیلم ازجمله 
فیلم های حاضر در بخش رقابتی جشــنواره کن اســت. کریل 
ســربرنیکوف در فیلم »همسر چایکوفســکی« داستان همسر 
چایکوفسکی، آهنگســاز مشــهور روس را روایت می کند که 
نمی تواند برخــی از رفتارهای خارج از عــرف و عجیب و غریب 
همسرش را تحمل کند. داستان این فیلم در دوران امپراتوری 

روسیه و در سال های میانی قرن نوزدهم می گذرد.

8کوه 
»8کوه« فیلمی به کارگردانی فلیکس فان گرونینگن از بلژیک 
است. داستان این فیلم درباره دوستی و راجع به کودکانی است 
که در بزرگسالی قصد دارند برای همیشــه خانه را ترک کنند 
رد پای پدران خــود را از خاطر پاک کنند. امــا آنها با گذراندن 
ماجراهای پرپیچ و خم دوباره به خانه بازمی گردند. پیترو پسری 
است اهل شــهر و برونو آخرین کودک متولد شده در روستایی 

کوهستانی است.
درحالی کــه برونو به دهکده کوهســتانی زادگاه خــود وفادار 
مانده، پیترو مدام از شهر به کوهســتان می رود و دوباره به شهر 
بازمی گردد. پیترو و پرونو در جریان آشنایی با یکدیگر به معنای 

دوستی واقعی و طوالنی مدت پی می برند.

خبر

اکران

جشنواره

42میلیارد تومان در 7 روز
خریداران بخــش مجازی 
نمایشگاه تا پایان روز هفتم، 
سه شنبه 27اردیبهشت، در 
مجموع 475هزار نســخه 
کتاب بــه ارزش 42میلیارد 

و 200میلیون تومان خرید کردند. روابط عمومی نمایشگاه با 
اعالم این خبر افزود که این 475هزار نسخه در قالب 225هزار 

بسته خریداری شده است. 
شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران هم تاکنون 50هزار 
بسته را به صورت رایگان، ارسال کرده و تحویل خریداران بخش 
مجازی نمایشگاه کتاب تهران داده است. با وجود تعطیل بودن 
بخش حضوری نمایشــگاه کتاب تهران به دلیل آلودگی هوا، 

بخش مجازی اما همچنان فعال بود.

از آتش بس 3 تا عطرآلود 
شــورای صــدور پروانــه 
ساخت سینمایی در جلسه 
اخیر بــا 3فیلمنامه موافقت 
کرد. به گزارش همشــهری، 
»ســتاره  فیلمنامه هــای 

ســینما« به تهیه کنندگــی احســان ظلی پور و کارگردانی و 
نویسندگی عادل تبریزی، »آتش بس 3« به تهیه کنندگی محمد 
نیک بین و کارگردانی و نویسندگی تهمینه میالنی و »عطرآلود« 
به تهیه کنندگی یوســف منصوری )حوزه هنری( و کارگردانی 
هادی مقدم دوست و نویسندگی حسین حسنی، موافقت شورای 

پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند. 

همانطور که پیش بینی می شــد ماجرای دعوای 
حقوقی فیلم قهرمان به جشــنواره کن رسید. با 
توجه به حضور فرهــادی به عنوان یکی از داوران 
کن امسال، می شد حدس زد که ماجرای اختالف 
کارگردان اســکاری ســینمای ایران با یکی از 
هنرجویانش، یکی از حاشــیه های فســتیوال را 

رقم بزند. 
سال گذشته آزاده مســیح زاده، کارگردان فیلم 
»دو ســر برد، دو ســر باخت« اقتباس فرهادی 
از مســتندش را در فیلم قهرمان پیش کشــید. 
مسیح زاده که قباًل هنرجوی فرهادی در یکی از 
مؤسسات آموزشی هنری بوده براساس ماجرای 
واقعی یک زندانی شیرازی مستندی را به توصیه 
فرهادی به عنوان کار کالسی ساخته بود. مدتی 
بعد اصغر فرهادی براســاس همین ماجرا فیلم 
قهرمان را کارگردانی کرد. در روزهایی که قهرمان 
اکران شد، بحث مستندی که سازنده اش مدعی 
بود فرهادی براســاس فیلم او فیلمنامه اثرش را 
نوشته به رسانه ها راه یافت؛ ماجرایی که در نهایت 
به دعوایی حقوقی منجر شد و طرفین از یکدیگر 

شکایت کردند. 
درباره اینکه دقیقا در مرحله دادگاه چه اتفاقی رخ 
داد طرفین دعوا روایت های متفاوتی ارائه دادند. 
هرچه بود انعکاس این داســتان در رســانه های 
بین المللی به زیان فرهادی تمام شد؛ هرچند این 
رسانه ها بعدها گزارش های خود را تصحیح کردند. 
وقتی فرهادی به عنوان یکی از داوران جشــنواره 
کن امســال معرفی شــد، قابل حدس بود که او 
در مهم ترین فستیوال ســینمایی جهان، درباره 
این موضوع به صحبت بپــردازد؛ اتفاقی که روز 
سه شنبه و در آســتانه آغاز کن، رخ داد.  فرهادی 
با توضیحاتش کوشــید از مهم ترین حاشیه کل 
دوران فعالیت هنری اش ابهام زدایی کند . اما هنوز 
چند ساعت از اظهارنظر فرهادی نگذشته بود که 
طرف دیگر دعوا سندی رو کرد که نشان می داد او 
دعوای حقوقی را از کارگردان قهرمان برده است؛ 
طوری که به نظر می رسد دعوای مالکیت هنری 
قهرمان در روزهایی که کارگردانش داور جشنواره 

کن است، وارد مرحله ای تازه شده است.

فرهادی: من در دادگاه محکوم نشدم
اصغر فرهادی برای نخستین بار در انظار عمومی 
درباره اتهام سرقت هنری فیلم »قهرمان« صحبت 

کرد و این موضوع را به شدت تکذیب کرد.
کارگردان برنده اسکار ایرانی بعدازظهر سه شنبه 
۱7 مه  در کنفرانس خبری هیأت داوران جشنواره 
کن گفت: فیلم من براساس آن مستند نبود. من 
فکر می کنم موضوع بدون شک روشن خواهد شد 
و متأسفم که اینقدر احساس بد ایجاد شده است.

پرونده شکایت دانشجوی ســابق فرهادی به نام 
آزاده مسیح زاده که او را متهم کرده ایده فیلمش 
را از مستندی که در سال 20۱4 در کارگاهی در 
تهران ســاخته بود، کپی کرده در حال رسیدگی 
اســت.اصغر فرهادی در کنفرانــس مطبوعاتی 
جشنواره در این باره گفت: من هیچ وقت مستقیما 
در این مورد صحبت نکرده ام. بسیاری از اطالعات 
منتشر شده رسانه ها که شما گرفته اید، اطالعات 

نادرســت بود و بعدا اصالح شــد؛ بنابراین فکر 
می کنم باید با توجه به اطالعات صحیح، وضعیت 

را تصحیح کنیم.
این کارگردان افزود: این مســتند چیزی بود که 
من در یک کارگاه فیلمســازی دیدم و درباره آن 
با دانشــجویم صحبت کردم، اما خیلی بعد فیلم 
»قهرمان« را ســاختم و نمی توان به آن به عنوان 
یک سرقت ادبی نگاه کرد. درواقع در »قهرمان« 
آنچه در فیلم وجود دارد چیــزی کامال متفاوت 
است. کارگردان »فروشــنده« ادامه داد: ما باید 
ببینیم چرا برخی از روزنامه نگاران این اطالعات 
نادرســت را منتشــر کرده اند. کاری که ما انجام 
می دهیم ساختن فیلم های داستانی است و کاری 
که من در فیلم »قهرمان« انجام دادم به کارگاهی 
که به آن اشــاره کردم مربوط نیســت. فیلم من 
براســاس یک رویداد روز بود. این مستند و فیلم 
من صرفا براساس اتفاقی است که 2سال قبل از 
کارگاه رخ داده است. وقتی رویدادی رخ می دهد و 
توسط مطبوعات کشف می شود، آنگاه به اطالعات 
عمومی تبدیل می شــود و می توانید کاری را که 
دوست دارید با آن انجام دهید. می توانید داستانی 
بنویسید یا فیلمی درباره آن رویداد بسازید؛ بدون 

اینکه یکی کپی دیگری باشد.
فرهادی افزود: شما می توانید به اطالعات مربوط 
به این اتفاق نگاه کنید. فیلم »قهرمان« تنها یک 
تفسیر از این اتفاق است؛ درحالی که آن مستند 
یک کار براســاس مدرک و ســند بود و اصال آن 
برداشت نبود. کارگردان »جدایی نادر از سیمین« 
تأکید کرد: روزنامه ای که به آن اشاره می کنید که 
در مورد سرقت ادبی در آن صحبت شده درواقع 

اطالعاتش صحیح نیســت و این مورد توســط 
مراجع قضایی در حال بررســی است. یک هیأت 
منصفه برای قضاوت در ایــن پرونده وجود دارد، 
اما ما نمی دانیم که این پرونده چه زمانی رسیدگی 
خواهد شد. این یک فرایند بسیار طوالنی است. 
فرهادی در پایان گفت: بدیهی است که این اتفاق 
کمی احساس ناخوشایندی ایجاد کرده است، اما 
فیلم من براساس مستند ساخته نشده است. حتی 
پیشنهاد شد که درآمد فیلم بین ما تقسیم شود. 
فکر می کنم بدون شــک موضوع روشن خواهد 
شد و متأســفم که اینقدر احساس بد ایجاد شده 
است، اما امیدوارم این اطالعات اشتباهی که در 
مورد این موضوع نوشته شده اصالح شود؛ حتی 
در اخبار گفته شــده است که من محکوم شده ام 

که اشتباه است.

واکنش کارگردان مستند دو سر برد، دو سر باخت
ســاعاتی بعد از انتشــار صحبت های فرهادی، 
آزاده مســیح زاده، کارگردان مستند دو سر برد، 
دو ســر باخت متنی را به عنوان صفحه ۱4 قرار 
نهایی دادسرا منتشــر کرد که در آن به صراحت 
بر شباهت های این مستند با فیلم قهرمان تأکید 
شده بود. اینکه انتشــار متن دادگاه توسط یکی 
از طرفین دعوا و پیش از اعالم نظر رســمی مقام 
قضایی  به لحاظ حقوقی درســت است، نکته ای 
است که باید کارشناسان درباره اش قضاوت کنند. 
آنچه مشهود است آمادگی کامل آزاده مسیح زاده 
برای پاسخگویی به دفاعیه ای است که کارگردان 
قهرمان از خود بــه عمل آورد. درواقع ســازنده 
مستند دو سر برد، دو سر باخت، دعوای حقوقی 

قهرمــان را وارد فاز تازه ای کرد کــه باید منتظر 
واکنش هــای احتمالی بعدی هم بــود؛ هرچند 
برخی رســانه ها دیروز این تحلیل را ارائه کردند 
که لحن و برخی عبارات کارگــردان قهرمان به 
شکلی بوده که گویی او از صادر شدن حکم دادگاه 
علیه اش اطالع داشته است. به هر حال براساس 
آنچه آزاده مســیح زاده به عنوان برگ چهاردهم 
حکم دادگاه منتشــر کرده، فرهادی دادگاه را به 
هنرجوی سابقش باخته است. در این متن چنین 
آمده است: »آنچه از اوراق و محتویات این پرونده 
و بررسی دالیل و مدارک و مستندات موجود در 
پرونده به خوبی روشن و مشــخص می شود، آن 
اســت که دقیقا همین برداشــت آقای فرهادی 
رخ داده است و ایشان از مســتندی که براساس 
تالش ها و اقدامات خانم مســیح زاده در تهیه و 
تدوین مستند دو سر برد، دو سر باخت مصروف 
داشــته اســت، بهره برداری کرده و براساس آن 
قهرمان را تهیه و تنظیم و از آن مستند، به عنوان 
یک منبع و ارجاع استفاده کرده است. موید این 
ادعا که به شهادت راش ها و فیلم های ضبط شده 
کالس، آقای فرهادی حین کالس چند مرتبه از 
خانم مسیح زاده ســؤال می کند که آیا همه این 
موارد را که می گویی فیلمش را هم ضبط کرده ای 
و فیلم و عکس تنها و یک نفره از ســوژه زندانی 
مهریه در شیراز داری یا خیر؟ که نهایتا در زمان 
ساخت فیلم قهرمان از مجموعه این اطالعات بهره 
 برده است. آنچه مهم اســت اینکه استفاده آقای 
فرهــادی از اقتباس و برش هایــی از یک رویداد 
گذشته، تا جایی اســت که بخش اعظم و عمده 
فیلمنامه قهرمان )از حیث محتوا و نه از حیث فنی 
و تکنیکال( از مستند خانم مسیح زاده گرفته شده 
است؛ چراکه در بررسی موارد تشابه و هم رسانی 
محتوای هر دو اثر)مستند دو سر برد، دو سر باخت 
و فیلم قهرمان( این مســئله به وضوح مشخص 
اســت که آقای فرهادی بیش از 40مورد، مقطع 
مؤثر و جریان ساز در فیلم قهرمان را از جزئیات و 
تالش ها و پژوهش های مصرانه و شبانه روزی خانم 

مسیح زاده استفاده کرده است.«

دعوای قهرمان به کن رسید
 فرهادی تکذیب کرد، سازنده مستند »دو سر برد، دو سر باخت« حکم دادگاه رو کرد

شهاب مهدویسینما
روزنامه نگار

اکران »علف زار« به تعویق افتاد
درحالی کــه قــرار بود 
»علف زار« از روز گذشته 
روی پــرده ســینماها 
برود، اکران این فیلم به 
تعویق افتاد. به گزارش 
اینطــور  همشــهری، 

که پخش کننده علف زار اعــالم کرده علــت تعویق اکران 
آماده نشدن نسخه های این فیلم است. علف زار از فیلم های 
شاخص جشنواره چهلم فجر بود و تا آخرین روزها در فهرست 
آثار برگزیده مردمی حضور داشت. موضوع ملتهب علف زار 
ازجمله مواردی بود که رســانه ها در زمان جشــنواره به آن 
اشــاره کردند.  علف زار به نویســندگی و کارگردانی کاظم 
دانشــی و تهیه کنندگی بهرام رادان محصول سال ۱400 
است. روز سه شنبه سازمان سینمایی اعالم کرده بود اکران 
فیلم »علف زار« از چهارشنبه 28 اردیبهشت آغاز خواهد شد.  
سعید خانی، مدیر دفتر پخش خانه فیلم که پخش »علف زار« 
را برعهده دارد، اعالم کرد با توجه به آماده نبودن نسخه نهایی 
و تبلیغات فیلم اکران از اوایل هفته آینده آغاز می شود. خانی 
در این مورد به سینمادیلی گفت: »ما همه برنامه ریزی هایمان 
برای اکران »علف زار« در ۱8 خرداد بود. اما طی صحبت هایی 
که امروز دوستان در سازمان سینمایی با ما داشتند و با توجه 
به افت فروش فیلم ها قرار شــد این فیلم زودتر اکران بشود، 
اما در این شرایط مراحل فنی و آماده سازی نسخه  نهایی فیلم 
هنوز تمام نشده و ما در تالشیم فیلم را آماده نمایش کنیم و 
همزمان بتوانیم شرایط را برای یک تبلیغات و اطالع رسانی 
مناســب جهت اکران این فیلم انجام بدهیم در نتیجه فیلم 

ان شاءاهلل از اوایل هفته آینده اکران خواهد شد.«

در انتظار سکانس بعدی 

با توجه به متنی که کارگردان مستند دو سر برد، دو سر باخت به عنوان نظر نهایی دادسرا منتشر 
کرده و درصورت تأیید حکم به صورت رسمی، فرهادی در ماجرای اقتباس قهرمان از این مستند، 
مقصر شناخته شده است؛ موضوعی که حاشیه های تازه ای را  برای او به دنبال خواهد داشت و نکته 
اینجاست که فرهادی به عنوان داور در کن حاضر است و در روزهای پایانی فستیوال احتماال در 
معرض مواجهه با سؤاالت تازه  خبرنگاران قرار خواهد گرفت. به این ترتیب کن امسال با حاشیه ای 

داغ و ایرانی آغاز شده و به استقبال روزهای آتی خواهد رفت.

مکث

آرش نهاوندی؛ مترجم
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