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پذیرفته شده

۲۶ فیلم از ۲۵ کشور در بخش  
بین الملل به نمایش درخواهند 
آمد که ۹ فیلم از مجموعه این 
آثار، تولید مشترک چند کشور 
هســتند. آثار بخش بین الملل 
جشنواره در 3بخش سینمای 
ســعادت، جلــوه گاه شــرق و 
جشنواره جشنواره ها به نمایش 
درمی آیند. هر یک از این3بخش 
ترکیبی از فیلم های خارجی و 

تعداد محدودی هم از فیلم های ایرانی هستند.
 فیلم های ایرانی حاضر در 3 بخش بین الملل از میان متقاضیان  ، از 

سوی هیأت انتخاب جشنواره برگزیده شده اند.
 

رویداد

رضا کیانیان: مخالف تحریم جشنواره ام 
رضا کیانیان می گوید: »من جشنواره فیلم فجر را تحریم نمی کنم و 
معتقدم باید بگذارم کسانی که به جشنواره اعتقاد دارند، آن را برگزار 
کنند. برخی نمی توانند مخالف خود را تحمل کنند، ولی من می توانم 
مخالف خود را تحمل کنم؛ حتی اگر در قدرت باشــم هم می توانم 
مخالف خود را تحمل کنم.« کیانیان در گفت وگویی با نشریه روزنامه 
جشنواره، خاطراتش از فیلم فجر را مرور کرده است که بخش هایی 

از آن را پیش رو دارید.

فیلم »آژانس شیشه ای« زمان دولت هاشمی رفسنجانی 
ساخته و زمان آقای خاتمی نمایش داده شد؛ فیلمی که هم 1

مورد ستایش روزنامه کیهان به عنوان منتهی الیه جناح راست قرار 
گرفت و هم مورد تأیید روزنامه هــای اصالح طلبی مثل جامعه و... . 
همه از این فیلم تعریف می کردند که در مورد کمتر فیلمی این اتفاق 
می افتد. خود ما هم انتظار نداشــتیم و حتی کارگردان فیلم انتظار 
نداشت اینقدر فیلمش مورد استقبال طیف های مختلف قرار بگیرد.

در طول ساخت »آژانس شیشــه ای« در کنار حاتمی کیا 
بودم و هر روز نکاتی را یادآوری می کردم؛ چون دستیارش 2

بودم. او خیلی بازتر از حاال بود و به پیشنهادها گوش می کرد و البته 
متأسفانه همان هم باعث شــد تا ما از هم جدا شویم! به خاطر اینکه 
حاســدان و ناقدان به ابراهیم حاتمی کیا گفتنــد که فیلم »آژانس 
شیشه ای« فیلم تو نیست و فیلم رضا کیانیان است؛ متأسفانه! من 
البتــه در همه مصاحبه هــا می گفتم کــه این فیلــم، فیلم آقای 
حاتمی کیاســت و من دســتیار او بودم، ولی آن کسانی که دوست 
نداشتند این همکاری ادامه پیدا کند، باعث شدند که این همکاری 
ادامه پیدا نکند، ولی حاصل خوبی داشت. در این فیلم، هم حرف این 
طرف خوب زده می شــد و هم حرف آن طرف زده می شــد. من به 
حاتمی کیا گفتم تو به لحاظ عاطفــی می توانی طرفدار حاج کاظم 

باشی، ولی بگذار من به لحاظ عقالنی طرفدار سلحشور باشم.

موقع نمایش و اکران فیلم، تهیه کننده می گفت از میدان 
انقالب به پایین، طرفدار حاج کاظم هســتند و از میدان 3

انقالب به باال طرفدار سلحشور. االن این طرز فکر سلحشور رشد کرده 
و طرفدار بیشتری دارد؛ چون سلحشور به حاج کاظم می گوید تو اصال 

برای بچه ات برنامه ریزی داری؟ می دانی فردایش چه می شود؟

مــن چند تــا فیلــم با 
حاتمی کیــا کار کــردم 4

می گفتنــد تــو بازیگــر فیلم های 
حاتمی کیا هستی وچند تا فیلم هم 
با کمال تبریزی کار کردم می گفتند 

تو بازیگر کمال تبریزی هستی و بعد با آقای فرمان آرا...  انگ زدن کار را 
آسان می کند. من انگ نمی زنم، تحلیل می کنم. آنهایی که پرچم شان 
جلوتر از خودشان حرکت می کند، خیلی زیاد قابل اعتماد نیستند. نوع 
حرف زدن، نوع آرایش ســرو صورت و.... اینها پرچم می شود. قبل از 
خودشان پرچم شان را می بینیم. قبل از آنکه خودشان بیایند پرچم شان 
می آید. آنها پشت پرچم و عقایدشان پنهان شده اند، درصورتی که من 
مهم تر ازعقایدم هستم. چون عقایدم ممکن است زمانی تغییر بکند. من 
که عوض نمی شوم. من یک دوره ای درس طلبگی خواندم. یا در دوره ای 
چپ مارکسیست بودم. یا در دوره ای دیگر، مارکسیست را کنار گذاشتم 
و به اشکال دیگری از تفکر رو آوردم. حرف آدم تغییر می کند چون آدم 
تغییر می کند. در جامعه ما همان هایی که پرچم شان جلوتر از خودشان 
حرکت می کند. آنها دوســت دارند بقیه را مثل خودشان بسته بندی 
کنند. چون خودشان را در نوعی تفکر خاص بسته بندی کردند، چون 

از طریق بسته بندی بقیه را می شناسند.

از زمان احمدی نژاد جشنواره از رونق افتاد. من جشنواره را 
تحریم نمی کنم؛ مثل دوران ۸۸ کــه تلویزیون را تحریم 5

نکردم؛ چون تلویزیون برای ماســت و آن را تحریم نمی کنم. من به 
تلویزیون می گفتم اگر برنامه زنده داشته باشی می آیم. من جشنواره 
فیلم فجر را تحریم نمی کنــم و معتقدم باید بگذارم کســانی که به 
جشنواره اعتقاد دارند، آن را برگزار کنند. برخی نمی توانند مخالف خود 
را تحمل کنند، ولی من می توانم مخالف خود را تحمل کنم؛ حتی اگر 

در قدرت باشم هم می توانم مخالف خود را تحمل کنم. 
من سال هاست جشــنواره نمی روم و این به علت مخالفت با مدیران 
و دولت فعلی نیســت. آنهایی که ادعای آزادی دارند و تمرین آزادی 
می کنند باید بگذارند مخالف آنها هم حرف خود را بزند. اگر بگذارند 
مخالف حرف خود را بزند، گفت وگو اتفاق می افتد؛ همان چالشی که 
سال هاست در کشور ما فراموش شده است. برای گفت وگو در کشور 
هیچ وقت دیر نیست. بگذارید جشنواره کار خودش را بکند و بعد آن را 

نقد کنید. به هر حال، من به این دالیل به جشنواره نمی روم.

نمایشگاه

موسیقی

اکران

نمایشگاهی از عکس های 
دیده نشده وقایع انقالب 

خانه عکاســان ایــران به 
مناســبت چهل وچهارمین 
ســالگرد پیروزی انقالب، 
نمایشگاه عکس »۴۴سال«، 
از  عکس هایــی  شــامل 
مهم ترین واقعه تاریخ معاصر 
ایران را از ۱۱بهمن ۱۴۰۱ 
در حوزه هنری برپا می کند. 
به گــزارش همشــهری، 

نمایشگاه عکس »۴۴سال« در روز سه شنبه ۱۱بهمن۱۴۰۱ 
ســاعت۱۶ در »گالری خانه« حوزه هنری انقالب اسالمی، 
افتتاح می شود. نمایشــگاه عکس »۴۴سال« عکس هایی از 
حضور و زندگی امام خمینی)ره( در کشور فرانسه و اتفاقات 
ایران را در روزهــای منتهی به پیروزی انقالب اســالمی در 
ســال۵۷ به نمایش می گذارد؛ در این نمایشگاه ۸3عکس از 
۱۰عکاس که ۷نفر از آنها از عکاســان آژانس عکس سیپای 

فرانسه هستند، به  روی دیوار می رود.
این نمایشگاه از چهارشــنبه ۱۲بهمن  تا 3اسفند۱۴۰۱ در 
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۹ و در روزهای 
پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۵ الی ۲۰ در گالری خانه واقع در 

حوزه هنری میزبان عالقه مندان است. 

برداشتن گام های بلند با زبان هنر
عبدالرضــا ســهرابی، مدیــرکل 
هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ  
و ارشاد اســالمی، به مناسبت آغاز 
پانزدهمیــن جشــنواره هنرهای 
تجسمی فجر، پیامی را صادر کرد. 
در بخشــی از این پیام آمده است:  
»اکنون در آستانه حرکت به سوی 

گام دوم انقالب اســالمی، زبان هنر بیــش از هر بیان دیگری 
راهگشــای میدان جهاد تبییــن خواهد بــود. چنانچه زبان 
رســا و بلیغ هنر در خدمت توصیف فرصت ها، پیشرفت ها و 
دستاوردهای انقالب اســالمی قرار گیرد، باید امیدوار بود که 
گام های بلند و مؤثر بســیاری در این میدان برداشــته شود و 
بدین  ترتیــب، زمینه  الزم برای خودســازی، جامعه پردازی، 
قوام تمدن نوین اسالمی و ظهور منجی عالم بشریت؛ حضرت 
ولی عصر)عج( تحقق یابد.  امید است که پانزدهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر، بتواند آغازی بر تحقق گام دوم هنرهای 
تجسمی انقالب اسالمی باشد.«. نمایش آثار منتخب هنرمندان 
حاضر در پانزدهمین جشــنواره هنرهای تجسمی فجر تا ۲۸ 
بهمن ماه جاری ادامه خواهد داشت. عالقه مندان برای بازدید 
از این نمایشگاه، می توانند همه روزه )به جز روزهای ۱۵ و ۲۲ 
بهمن ماه( از ساعت ۱۰ تا ۱۸ به خیابان ولی عصر)عج(، نرسیده 
به خیابان طالقانی، فرهنگستان هنر، مؤسسه فرهنگی و هنری 

صبا مراجعه کنند. 

آغاز رایزنی ها برای اکران نوروزی
دبیر شورای صنفی نمایش با بیان اینکه بررسی آیین نامه اکران 
نوروزی و ۱۴۰۲ در هفته های آینده جدی تر انجام خواهد شد، 
تأکید کرد که فیلم های در حال اکران، همزمان با جشنواره فجر 

و پس از آن همچنان روی پرده باقی می مانند.
همایون اسعدیان به ایسنا می گوید:» با توجه به آخرین جلسه ای 
که داشــتیم، فعاًل فیلم جدیدی اکران نخواهد شد اما نمایش 
فیلم هایی که هم  اکنون روی پرده هستند، همزمان با برگزاری 
جشنواره ادامه خواهد داشت و تغییری در برنامه نمایشی آنها 
به وجود نخواهد آمد. در این جلســه شــورا، بحث هایی درباره 
آماده ســازی آیین نامه  اکران ســال۱۴۰۲ مطرح شد تا درباره 

اکران نوروز و سال آینده، بررسی های بیشتری را انجام دهیم.«
اسعدیان درباره اینکه با توجه به اولویتی که سازمان سینمایی 
برای اکران ســال۱۴۰۲ براســاس فیلم های جشنواره فجر در 
نظر گرفته آیا تاکنون در این زمینه بحثی در شــورای صنفی 
نمایش مطرح شده اســت یا خیر؟ توضیح می دهد: »هم اکنون 
گفت وگو های اولیه درباره آیین نامه اکران اتفاق افتاده و بعد از 
جشنواره هم فیلم هایی که االن روی پرده هستند، اکران خود 
را ادامه می دهند تا وقتی که فروشی نداشته باشند.« اسعدیان 
همچنین درباره اینکه آیا قرار است فیلم »نگهبان شب« با توجه 
به تیزرهایی که در بعضی ســینماها از آن پخش شده، به زودی 
به اکران برســد؟ گفت: برای اکران »نگهبان شــب« تاکنون 

درخواستی ارائه نشده است. 

همزمــان بــا چهل ویکمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر، تئاتر

اتحادیــه تئاتر جهان اســالم 
راه اندازی شــد؛ اتحادیه ای کــه در آغاز میزبان 
همایشــی شــد تا در این همایش، کشــورهای 
اسالمی به هم نزدیک شــوند و به مسائل انسان 

امروز بپردازند.
به گــزارش همشــهری، این همایــش با حضور 
پژوهشگرانی از کشورهای الجزایر، ایران، تونس، 
عراق و مصر، مهمانان خارجی حاضر در جشنواره 
و با ســخنانی از مدیرکل هنرهای نمایشی، دبیر 
جشــنواره و دبیر این همایش برگزار شــد و در 
همین برنامه از پوستر همایش هم رونمایی شد. 
در این همایش، کاظم نظری، مدیرکل هنرهای 
نمایشی صحبت کرد. وی درباره شکل گیری این 
اتحادیه گفــت: »امیدواریم ایــن اتحادیه بتواند 
مقر، شیوه نامه، اساسنامه و اعضایی داشته باشد 
تا بتواند برای گســترش تئاتر در جهان اســالم 

برنامه ریزی کند.«
در ادامه کوروش زارعی، دبیر جشنواره تئاتر فجر 
توضیح داد: »امیدوارم با شکل گیری این اتحادیه 
اتفاقی بزرگ در تئاتر جهان اســالم رخ دهد.   به 

واســطه تئاتر بتوانیم به هم نزدیک تر و واحدتر 
شویم و صلح و دوستی را در جهان بسط و گسترش 
دهیم. کشورهای اسالمی در فرهنگ و سیاست و 
اقتصاد رشد چشمگیری در جهان داشته اند و تئاتر 
نیز باید این توسعه و پیشرفت را داشته باشد و ما 
با هم و در کنار هم می توانیم تئاتر جهان اسالم را 

گسترش دهیم.« 

این دبیر از تئاتر به عنــوان هنر گفت وگو یاد کرد 
و یادآور شــد: »با تئاتر می توانیم بین تمدن ها، 
کشورها و فرهنگ های مختلف گفت وگو و ارتباط 
برقرار کنیم. همچنان که تئاتر هنری است که به 
مسائل مرتبط با انســان می پردازد و با این وصف 
می توانیم با آموزه های اســالمی خــود، صلح و 
دوستی را که حلقه مفقوده و گمشده جهان امروز 

اســت، پیدا کنیم و بین تمام اقوام و مردم جهان 
اتصال دهیم. تئاتر چیزی جز پرداختن به اخالق و 
انسانیت نیست و امیدواریم این اتحادیه محوری 
برای گردهمایی هنرمندان تئاتر جهان اســالم 
باشد تا به انسان امروز بپردازیم و نقش مان را در 

جهان تئاتر به درستی ایفا کنیم.« 
در ادامه، پژوهشگران و سخنرانان حاضر در این 
همایش به ارائه مقاالت خود پرداختند که می توان 
به ارائه مقاله توسط جمال الکرمی، کارگردان تئاتر 
و رئیس بخش هنری تئاتر ملی الجزایر اشاره کرد 
که نخستین سخنران این همایش بود که مقاله 
خود را بــا عنوان امکانات تئاتر در جهان اســالم 

)نقاط قوت و ضعف( ارائه کرد. 
حســن رحیم پور ازغــدی، عضو شــورای عالی 
انقالب فرهنگــی جمهوری اســالمی ایران نیز 
با موضوع جهان اســالم ســخنرانی کرد. ریاض 
زمال، استاد دانشــکده عالی موســیقی و تئاتر 
تونس مقاله ای با عنــوان توانمندی های موجود 
در جهان اســالم )نقاط قوت و ضعــف( دارد و از 
دیگر مهمانان این همایش می توان به عبدالکریم 
 عبود، رئیس دانشــکده هنرهــای زیبای بصره

 اشاره کرد.

2 روز مانده

بازگشت بخش بین الملل بعد از ۹ سال جدایی
۲۶ فیلم از ۲۵ کشور به فجر چهل و یکم می آیند 

جشنواره بین المللی فیلم فجر، ۹ســال بعد از جدایی از فیلم 
فجر  دوباره در بهمن ماه میزبان فیلم های خارجی می شــود. در 
بهمن 13۹3 با تصمیم علیرضا رضاداد، دبیروقت جشــنواره، 
بخش بین الملل از بخش ملی تفکیک شد که نتیجه اش برگزاری 
جشنواره بین الملل در اردیبهشــت 13۹4 بود؛ جشنواره ای که 
برگزاری اش با انتقادهای زیادی همراه بود و پس از آن جشنواره 
جهانی فیلم فجر با دبیری رضا میرکریمی رسما اعالم حضور کرد؛ 

جشنواره ای که برگزارکنندگانش کوشیدند در حد مقدور و ممکن 
به استانداردهای فســتیوال های جهانی نزدیک شوند. درباره 
دستاوردها و کاستی های جشــنواره جهانی فجر نکات زیادی 
را می شود مطرح کرد؛ ضمن اینکه تفکیک بخش بین الملل، به 
تمرکز جشنواره فیلم فجر بر سینمای ایران انجامیده بود. ادغام 
جشنواره جهانی در جشنواره فیلم فجر یکی از چالش برانگیز ترین 
تصمیمات محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی دولت سیزدهم 
بود؛ اتفاقی که معنایش تعطیلی فســتیوالی بود که هر ســال 
اردیبهشت ماه در پردیس چهارســو برگزار می شد. هر چه بود 
داستان جشنواره جهانی تمام شــد تا فیلم فجر بعد از ۹ سال 
دوباره به تنظیمات کارخانه بازگردد. نخســتین دوره جشنواره 

فیلم فجر در بهمن 13۶1 به صورت بین المللی برگزار شده بود. در 
دوره های دوم و سوم، جشنواره صرفا تولیدات داخلی را پوشش 
می داد و از دوره چهارم فیلم های خارجی به عنوان بخش جنبی 
به جشنواره اضافه شد. در سال های بعد هم فیلم فجر به صورت 
ادواری میان نمایش فیلم های خارجــی در بخش های جنبی و 
مسابقه بین الملل در نوســان بود تا دوره شانزدهم که جشنواره 
فیلم فجر رسما بین المللی شد و بخش های رقابتی ای برای حضور 
فیلم های خارجی در آن تعریف شد. از میانه های دهه 70 تا اوایل 
دهه ۹0، بخش بین الملل در نیمه اول جشنواره فجر برگزار می شد 
و حاال در سال 1401 قرار است شاهد بازگشت فیلم های خارجی 

به فیلم فجر باشیم.

سعید مروتیگزارش
روزنامه نگار

همایش اتحادیه تئاتر جهان اسالم افتتاح شد 
اندیشمندان جهان اسالم در تئاتر فجر

این روزها هنرمنــدان و فعاالن عرصه 
فرهنــگ، دربــاره اینکه آیــا باید موسیقی

فعالیت های حرفه ای شــان را پس از 
روزهای پر التهاب چند  ماه اخیر از سر بگیرند یا نه، عقاید و 
نظرات مختلفی دارند. عده ای معتقدند که باید به کار کردن 

ادامه داد و عده ای دیگر عقیده ای خالف این دارند.
علی رهبری، موســیقی دان و رهبر نامی ارکستر  نیز به 
 تازگی در گفت وگو با ایسنا در این باره حرف هایی زده که 

در ادامه می خوانید:

اعتراض هنرمندان به مشــکالت موجود، حق مسلم 
آنهاست؛ زیرا هنرمند احساساتی است و وقتی احساسات 1

مردم را می بیند، تحت تأثیر قرار می گیرد. ولی آنچه را که متوجه 

نمی شوم این اســت که هنرمند هنرش را عرضه نکند و به روی 
صحنه نرود. درست مانند این است که آشپز، آشپزی نکند و رفتگر 
هم خیابان ها را تمیز نکند. هنر یک موســیقی دان، روی صحنه 
نمایان می شود و ممانعت از این حضور، تنها به خود هنرمند آسیب 
می زند. اما بدتر از اینکه یک هنرمند روی صحنه نرود، تهدید آنها 

برای روی صحنه رفتن است.
 روی صحنه نرفتــن هنرمندان موســیقی آن هم در 

مملکتی که موسیقی همیشــه با دشواری همراه بوده 2
است. خیلی ها آرزو داشته اند موســیقی نباشد و استادان 

بزرگی مانند روح اهلل خالقی و حسین دهلوی برای ماندن 
موسیقی تالش و مبارزه کرده اند. چه تأثیری داشته 
است که هنرمندان در اعتراض به اتفاقاتی که افتاده، 

خودشان موسیقی را تحریم کرده اند؟ این امر باعث 
چه تغییراتی می شود؟

اینکه هنرمندان احســاس خود را 
به عنوان موسیقی دان مطرح کنند، 3

اصال اشتباه نیست، ولی اگر مثال خود من 
به عنوان رهبر ارکستر از کارم کناره گیری 

کنم، به کجا کمک خواهد کرد و چه اثری خواهد داشت؟ البته هر 
جایی هم که این اقدامات اثر داشته باشد، مطمئن باشید در ایران 

اثری نخواهد داشت.
 از »بی بی سی« به من ایراد گرفته اند که چرا به روسیه 

که با اوکراین وارد جنگ شده است، رفته ام؟ پاسخ من 4
به این سؤال این بود که وقتی انگلیســی ها و آمریکایی ها بغداد 
عراق را به طرز خیلی بی رحمانه ای بمباران می کردند و ۱۵۰ هزار 
نفر را کشتند، من در انگلیس رهبر ارکستر بودم، پس می بایست 
دیگر کشورها، همان زمان من را تحریم می کردند. همچنین 
اگر قرار بود جایی را تحریم کنیم، باید طی همان سال ها، 
آمریکا و انگلیس را تحریــم می کردیم. اگر این اتفاق 
افتاده بود، این حرف امروز موضوعیت داشت. از 
طرفی اگر بخواهید با توجه به پیشینه تاریخی 
هر کشور تصمیم به حضور در آنجا بگیرید، 
به هیچ کجای اروپا نمی توان رفت، چون 
هر کــدام از کشــورهای اروپایی از 
بلژیــک گرفته تــا آلمــان، همه 

مشکالت بزرگ و اساسی دارند.

روی صحنه نرفتن، فقط به خود 
موسیقی دان لطمه می زند

رهبر بین المللی ارکستر مطرح کرد

متقاضی

در مجموع ۵۷۸ فیلم از ۷۲ کشور متقاضی حضور در بخش بین الملل 
شامل سینمای سعادت و جلوه گاه شرق )مسابقه سینمای کشورهای 
آسیایی – اسالمی( شدند. عالوه بر ایران، کشــورهای ایتالیا، مالزی، 
سنگاپور، پرتغال، روســیه، چین، قرقیزستان، آرژانتین، هند، شیلی، 
تاجیکستان، استونی، لتونی، هلند، ایرلند، آلمان، استرالیا، بنگالدش، 
کانادا، لهستان، انگلستان، ترکیه، میانمار، سوئیس، بلژیک، فرانسه، 
اندونزی، رومانی، اوکرایــن، دانمارک، لوکزامبورگ، ســوئد، عراق، 
هنگ کنگ، مولداوی، ارمنستان، یونان، مغولستان، ژاپن، قزاقستان، 
چک، آذربایجان، مکزیک، آمریکا، اسپانیا، بلغارستان، برزیل، بالروس، 
سریالنکا، تونس، گرجســتان، صربســتان، دومینیکا، کره جنوبی، 
لیتوانی، مصر، ســوریه، عمان، تایوان، لبنان، مراکش، فنالند، کویت، 
مقدونیه، کامبوج، قطر، نروژ، اتریش، ویتنام، تایلند و ایسلند آثارشان 

را برای حضور در بخش بین الملل این دوره از جشنواره ثبت کرده اند.
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