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فرهنگ و هنر

برگزاری جشنواره ما، به ســختی می توان با گروه های 
خارجی ارتباط گرفت و دعوت کردنشــان در این فصل 
کاری ســخت و طاقت فرساســت. بخش دیگری که به 
نظرم باید جدا می شد مسابقه نمایشنامه نویسی بود که 

امسال انجام شد.« 
او ادامه داد: »شــما نباید پافشاری گروه های نمایشی 
را برای حضور در جشنواره نادیده بگیرید. گروه هایی که 
اصرار دارند به هر قیمتی که شده وارد جشنواره شوند. 
بخش زیادی از تماس هایی که با ما گرفته می شــود و 

گالیه هایی که می شنویم بابت همین است.«
مهندس پور افزود: »مسئله بعد مربوط به مسابقه است. 
این جشنواره، جشنواره فرهاد مهندس پور نیست و اگر 
بود نشان می دادم که وجود بخش مسابقه برای تئاتر از 
دید من چقدر احمقانه است. جشنواره های کوچک شاید 
نیاز داشته باشند که به عنوان یک محرک دست به دامن 

جایزه شوند ولی جشنواره تئاتر فجر نه.«
او توضیح داد: »من شگفت زده ام. چون از طرف کسانی 
درخواست شرکت در مسابقه داشتم که انتظار نمی رفت 
و مرا به این نتیجه رســاند که بزرگ و کوچک تئاترمان 
اعتبار اجتماعی ندارند و گمان می کنند با گرفتن لوح این 
اعتبار را به دست می آورند! انگار اجرای عمومی و مالقات 

با تماشاگر ارضایمان نمی کند.« 
مهندس پور در پایان این بخــش اضافه کرد: »این ها 
زمینه هایی بود که باعث شد چنین اتفاقی رخ دهد. یکی 
از کارهایی که امسال کردم تقسیم بندی حدودی پنجاه، 
پنجاه بین کارهای بخش مرور و کارهــای تازه بود. در 
آغاز دهه 80 کارهایی که در جشنواره شرکت می کردند 
همگی کارهای تازه بودند و به عنوان مثال سال گذشته 
همه کارها مربوط به بخش مــرور بود. من تالش کردم 
بخش مهمان را بزرگ تر کنم تا نســبتی نصف به نصف 

بین این دو ایجاد شود.« 

تناقضی میان شکایت از امسال و تنظیم فراخوان 
برای سال بعد 

مهندس پور در مورد آن چه تا این جای کار در جشنواره 
سی و ششم بر او گذشته گفت: »انتظارم از خودم بیش 
از این ها بود. در طول هشت، نه ماه گذشته تالش کردم 
عاقل باشــم و گاهی اوقات به همکارانم می گفتم باید 
همه تالشــمان را به کار بگیریم که دیوانه نشویم. ما در 
بخش هایی از فراخوان عدول کردیم اما نگذاشتیم مهار 
ماجرا بیش از این از دستمان خارج شود. وقتی وارد این 

بازی شــدم، خیلی زود متوجه شدم که نباید می آمدم. 
چون وضع آن قدر افتضاح است که تصور این که می توانم 
کاری کنم تصور ساده لوحانه ای بود. اگر دوستانم در ستاد 

نبودم یا کار را رها می کردم یا خل می شدم.« 
او در مورد نگارش فراخوان جشــنواره ســی و ششم 
خطاب به خبرنگاران گفت: »دو ماه بعد از اولین نشست 
مطبوعاتی که با شما داشتیم با همکاران نشستیم، فسفر 
زیادی سوزاندیم و فراخوانی نوشتیم که با فراخوان فعلی 
تفاوت زیادی داشــت و نشــد که اجرایی اش کنیم. آن 
فراخوان شاید انتظارات من از خودم و انتظارات شما از 

من را تامین می کرد.« 
علی رغم همه این گالیه مهندس پــور اعالم کرد که 
فراخوان جشنواره سی و هفتم را نوشته است و منتشرش 

خواهد کرد. 
او در مورد بودجه هم گفت: »قســط اول بودجه تنها 
هفت روز است که تزریق شده و اوضاع به گونه ای بود که 

می خواستم نامه سرگشاده بنویسم.« 

فراخوان جشنواره ســی و هفتم برق سه فاز از 
سرتان می پراند 

مهندس پــور در پایان گفت: »به جــدول که نگاه 
کنید با طیف قابل توجهی مواجه می شــوید. من در 
مورد کیفیت خیلی مته به خشخاش نگذاشتم چون 
معتقدم دغدغــه تئاتر ایران کیفیت نیســت. چون 
زمینه هایی الزم دارد که غایبنــد. در بخش مهمان 
فکر کــردم احترام به خــود آدم ها احتــرام به تئاتر 
است. من جزو برنامه هایم بود که بخشی را به عنوان 
تئاتر عامه پســند بگذارم ولی جدا از این که به همه 
برخورد، به دلیل تنگناهای مالی کنار گذاشتیمش. 
کن فیکون هایی در فراخوان جشــنواره سی و هفتم 

ایجاد کرده ام که برق سه فاز از سرتان می پراند.«

| فرهاد مهندس پور می گوید در قسمت هایی از 
فراخوان عدول کرده اما تمام تالشش این بوده که بیش 
از این مهار ماجرا از دستش خارج نشود. نشست خبری 
سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ظهر روز 
گذشته با حضور فرهاد مهندس پور دبیر این رویداد، اصغر 
دشتی قائم مقام جشنواره، آروند دشت آرای مدیر بخش 
بین الملل، حمید پورآذری مســئول بخش آف استیج و 
تعدادی دیگر از دســت اندرکاران این رویداد تئاتری در 

سالن کنفرانس مجموعه تئاترشهر برگزار شد. 

پوسترهای شش گانه جشنواره براساس ایموجی! 

یکی از مســائلی کــه در روزهــای اخیــر اعتراض 
گسترده اهالی تئاتر و اهالی رســانه را برانگیخته است 
پوسترهای شش گانه سی و ششــمین جشنواره تئاتر 
 فجر است که براساس شش ایموجی طراحی شده است! 
سیامک فیلی زاده طراح این پوسترها در مورد آن ها گفت: 
»ایده ها بسیار ساده اســت. چون دنبال پیچیده گویی 
نبودم. این جزو شروط من بود که باید ساده نگاه کنیم. من 
تجربه پنج دوره طراحی در جشنواره فیلم فجر را دارم و 
خطاها و تجربه هایم را در آن جا کرده ام. در مورد جشنواره 
تئاتر فجر هم با توجه به مفهوم محوری مد نظر دبیر یعنی 

گفت وگو، به این ایموجی ها رسیدیم.«

او ادامه داد: »من ایموجی ها را بازنگری کردم تا به شش 
ماسک که نشان دهنده شــش ژانر، شش حس یا شش 
نقطه نظر یک کارگردان، نویسنده یا بازیگر است برسم. 
جشنواره پوستر واحدی ندارد و پوسترهای شش گانه اش 
می تواند دربرگیرنده نگاه یک هنرمند باشــد به مسائل 
مختلف جامعه اش. در مورد رنگش هم دوســت داشتم 
انرژی خوبی را منتقل کند. این پوستر جشنواره است و 
قطعا من می فهمم که طراحی پوستر یک تئاتر خاص با 

طراحی پوستر برای جشنواره فرق دارد.« 
این توضیحات خبرنگاران را قانع نکرد و تا پایان نشست 
هر خبرنگاری پیش یا پس از ســوالش به نارضایتی از 

پوستر اشاره می کرد. 

پنجاه درصد کارهایی که قبال اجرا شده اند، پنجاه 
درصد تولیدات تازه 

در ادامه فرهاد مهندس پــور در مورد عریض و طویل 
شدن جشــنواره که از جدولش هم که بیشتر به طومار 
شــبیه اســت برمی آید و با ادعای اولیه او که گفته بود 
می خواهد جشــنواره را کوچک تر کند در تناقض است، 
گفت: »آن موقع تصورم این بود که در پروســه ای سه 
ساله جشنواره را به دو بخش تقسیم کنیم. یکی از دالیلم 
برای این تقســیم این بود که در ماه بهمن یعنی زمان 

| وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: دولت ها نباید صرفا براساس سیاست و اقتصاد با هم گفت وگو کنند، بلکه پایه 
گفت وگوی دولت ها باید گفت وگوی فرهنگی باشد. سیدعباس صالحی گفت: آسیا با عنوان فرهنگ شناخته می شود و مهد 

فرهنگ، فلسفه، تفکر و دین است. در این میان هویت جمهوری اسالمی ایران هم با فرهنگ شناخته می شود.

| حمید حامی می گوید بیش از ۲00 ملودی و شعر آماده دارد اما در کشوری که 
مردمش نااهالن را هنرمند می شــمارند، کار کردن برای امثال او سخت است. به گزارش 
کائنات به نقل از ایســنا، این خواننده اظهار کرد: هزینه تولید قطعات موســیقایی زیاد و 
بدون برگشت سرمایه، اذیت کننده است، کپی رایت در ایران وجود ندارد. انگار برنامه ریزی 
شــده هنر در ایران بمیرد؛ گویی قرار اســت هنرمندان واقعی هر روز ضعیف تر شوند و 
دالل ها و خواننده های عروسی و هنرمندانی که پشــتوانه فکری ندارند اما سیاسی بازی 

بلدند، قدرتمندتر شوند.
او ادامه داد: من بیش از ۲00 ملودی و شــعر آماده دارم اما در کشــوری که بی هنران 
سیاست پیشه ای را که اهل تفکر نیستند، هنرمند می شمارند، کار کردن برای من سخت 
است اما سعی می کنم تا جایی که توان دارم کار کنم. با این حال من چند »تک آهنگ« 

در دســت تولی دارم که تقریبا کار تولید آن ها تمام شده و قصد دارم تا پیش از نوروز آن 
ها را منتشر کنم.حامی با بیان اینکه کارهای من معموال عاشقانه است، درباره این قطعات 
توضیح داد: من نمی توانم اثری با مضمون اجتماعی بخوانم؛ زیرا برداشــت سیاسی از آن 
می شود؛ اما در میان این قطعات، یک اثر اجتماعی به نام »قسم« با شعری از یغما گلرویی 
وجود دارد. کار دیگر با نام »نارنج و ترنج« با شــعری از بابک صحرایی است که آن را به 
زودی منتشر می کنم و اثر دیگری با شعری از حمیدرضا صمدی آماده شده که هنوز نام 
آن مشخص نیست.این خواننده درباره برگزاری کنسرت نیز گفت: خیلی وقت صرف کسب 
اجازه اجرای دوباره در تاالر وحدت کردم، مقامات و مدیران مربوطه نیز به من قول دادند 
چنین کاری انجام می شود اما هنوز این اجازه به من داده نشده است. امیدوارم این اتفاق 
بیفتد و تا پایان سال حداقل دو اجرا در این تاالر داشته باشم؛ زیرا زمان زیادی از آخرین 

اجرایم گذشته است.او در ادامه صحبت های خود درباره آلبوم جدیدش نیز اظهار کرد: قرار 
بود اواسط امسال آلبوم جدیدم منتشر شود اما به دلیل یکسری مشکالت تهیه کننده، این 
اتفاق نیفتاد. این اثر به طور حتمی،  قبل یا بعد از عید منتشر خواهد شد.حامی بیان کرد: 
چند روز پیش داشــتم به طرح کاریکاتوری فکر می کردم که سنگ قبری را نشان بدهد 
که در آن هنر ایران فوت و تدفین شده است؛ مسلم است با مرگ اسم و فراموشی برخی 
هنرمندان بزرگ، باید فاتحه هنر ایران را خواند و شاید هم تا حاال کار هنر در ایران تمام 
شده باشد.او اضافه کرد: سلیقه بیشتر مردم در موسیقی پاپ به زوال رفته و این موسیقی 
رو به ابتذال پیش می رود، منظورم ابتذال در محتوا و کالم و بی پشــتوانه بودن موسیقی 
است. فکر می کنم این ابتذال به سیاست نظام هنری ایران برمی گردد که از افرادی حمایت 

کنند که مبتذل هستند.

تالش می کردم در ماه های گذشته همیشه عاقل باشم
دبیر جشنواره تئاتر فجر:

دو مــاه بعــد از اولین 
نشست مطبوعاتی که با 
شما داشتیم با همکاران 
نشستیم، فسفر زیادی 
ســوزاندیم و فراخوانی 
نوشــتیم که با فراخوان 
فعلی تفاوت زیادی داشت و نشد که اجرایی اش 
کنیم. آن فراخوان شاید انتظارات من از خودم 

و انتظارات شما از من را تامین می کرد

گفت وگوی فرهنگی باید پایه گفت وگوهای دولت ها شود

حمید حامی:

 تا جایی که
توان دارم کار می کنم
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| احسان عبدی پور از ساختن فیلم سینمایی » تنهای 
تنهای تنهــا « با نگاتیو به عنوان تجربــه ای ماندگار یاد کرد و 
گفت: این فیلم ســینمایی اولین و آخرین تجربه من بود که با 
نگاتیو کار کــردم ، آن هم در زمانی که دیگر فیلم ســاختن با 
نگاتیو داشت منسوخ می شــد و فیلمبرداری دیجیتال معمول 
شده بود.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شبکه آی 
فیلم ، احسان عبدی پور در گفت وگو با امید روحانی در برنامه 
»کافه فیلم « درباره فیلم » تنهای تنهای تنها « گفت: در فیلم 
خواستم بگویم آدم های ساده ای هستند که از هیچ چیزی خبر 
ندارند و با تصمیمات دیگران دارند پایمال می شوند ؛ امواجی در 
دوردست ها شکل می گیرد و بعد از 1۲ ساعت ، ۲4 ساعت زندگی 
این ها را که بی واسطه و بی ربط به آن تصمیمات است تحت تأثیر 
قرار می دهد . من این واقعیت را در زندگی دو انسان ساده و در 

پاک ترین مرحله از زندگی شان نشان داده ام.
کارگردان این فیلم سینمایی ، با اشاره به اینکه فیلم را با نگاتیو 
ساخته اســت ، از تجربه اش در این باره گفت: تجربه عجیب و 
غریبی بود و تا آخر عمرم تأثیــرش در زندگی کاری ام می ماند 
. اگر با نگاتیو کار نمی کردم فکر می کردم سینما همان چیزی 
است که االن داریم کار می کنیم ؛ همه چیز شل و ول است و اگر 
خطا کنیم می توانیم به عقب برگردیم . کار کردن با نگاتیو نظم 
خاصی می طلبد و ارتش منظم و دقیقی می خواهد که این ها را 

در » تنهای تنهای تنها « یاد گرفتم و حس کردم.
وی درباره اســتفاده از عوامل حرفه ای در فیلم سینمایی اش 

توضیح داد : ذات نگاتیو می طلبید که من فیلمبرداری بیاورم که 
تجربه این کار را داشته باشد و قاعدتاً اگر بخواهی فیلمبرداری 
بیاوری که در توفق دنیای دیجیتال این تجربه را نیز داشته باشد 
خود به خود سنش از یک حدی باالتر است و تجربه اش هم از یک 
حدودی بیشتر.عبدی پور با بیان اینکه قرار بود » تنهای تنهای 
تنها « یک فیلم تلویزیونی برای بوشهر باشد ، گفت: صفرتا صد 

بودجه ساخت فیلم را تلویزیون بوشهر داده است.
کارگردان » تنهای تنهای تنها « درباره ترکیب واقعیت و تخیل 
در فیلمش توضیح داد : در همان سکانس دوم فیلم به نظر خودم 
این را به مخاطب رسانده ام که این فیلم ملغمه ای است از واقعیت 
و تخیل که هر دو به خاطر استفاده از سمبل ها شاید پررنگ تر 
نشان داده می شود و نباید زیاد روی  جزئیات متوقف شد . باید 
پسماند فکر مردم که خیلی وقت ها به کالم در نمی آید، به روشی 
در یک سکانس با جمله وکالم به تصویر کشیده و برمال می شد.

وی میثم فرهومند را بازیگری با اراده و خاص توصیف کرد و 
افزود : میثم نابازیگر نیست و اولین بار در یکی از فیلم های من 
بازی کرد و پس از آن نیز در چند فیلم خوب دیگر ایفای نقش 
کرده بود . من چون می شناختمش، از او خواستم این نقش را 
بازی کند . او به شدت بازیگر خوبی است و کار کردن با او برای 
من سخت نبود و نیاز نبود با او تمرین کنم . من تکنیک ها را به 
او یاد می دادم و او تاکتیک ها را به من. به طرز عجیبی انگیزه و 
اراده برای کار دارد و به خاطر این نقش 15 کیلو وزن کم کرد. 
انگیزه ای داشت که ممکن اســت من تا ده سال دیگر در هیچ 

آدمی نبینم.
عبدی پور در پاســخ به ســؤال روحانی مبنی بر اینکه گره 
زدن خیال و واقعیت در همه کارهای شماست و این را در همه 
فیلم هایتان ادامه داده اید ، تصریح کرد : »پاپ« فیلم جدیدم که 
هنوز اکران نشده ، داستان پسری است که می خواهد به نامزدش 
در انگلستان برسد . یک پاســپورت الجزایری پیدا می کند که 
خیلی شبیه به خودش اســت و با آن می تواند تا فرانسه برود . 
به این ترتیب فقط می ماند مســیر فرانسه تا انگلستان که باید 
13 مایل کانال مانش را شــنا کند . به همین خاطر چهل روز 
است که در دریا شنا می کند که بتواند به این رکورد برسد . در 
فیلم پاپ این افسارگسیختگی یک کمی نشست می کند ؛ ولی 

همچنان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه این نوع افسارگسیختگی و خیال پردازی و 
حدیث نفس در آثار تنها در من نیست ، بلکه خیلی از رفقا و دورو 
بری های من اینطوری اند ، اظهار کرد : نمی دانم دریا باعثش شد 
یا تاریخچه آنجا و آدم هایی که آمدند و رفتند یا فشار و ناسازگاری 
طبیعت و وضعیت معیشتی ، که آدم می خواهد این ناسازگاری ها 
و حفره ها را با چیزی پر کند ؛ یا با شعر درون این حفره ها را پر 
کند یا سکانس یا داستان.گفت و گوی کارشناسی امید روحانی 
و کارگردان جوان » تنهای تنهای تنها « که جوایز مختلفی را 
به خاطر ساخت این فیلم از آن خود کرده است ، پنجشنبه شب 
گذشته پس از نمایش فیلم در قالب برنامه »کافه فیلم « از شبکه 

آی فیلم پخش شد.

ساخت »تنهای تنهای تنها« اولین و آخرین کارم با نگاتیو بود
در گفت وگوی امید روحانی با احسان عبدی پور در برنامه »کافه فیلم«:

چهره ها
 درک کان وی و اجرای » فصل جدید «

در پرس تی وی
| » فصل جدید « )  New Chapter( عنوان برنامه جدیدی در شبکه 
پرس تی وی است که اخیراً تولید آن آغاز شده است و درک کان وی اجرای آن 

را به عهده دارد .
به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شبکه پرس تی وی ، برنامه » فصل 
جدید « )  New Chapter( ، به تهیه کنندگی حسن جمالی نیک در لندن 

تولید می شود و به صورت هفتگی از شبکه پرس تی وی پخش خواهد شد .
در » فصل جدید « )  New Chapter( ، کتاب هایی که در سال جاری و یا 
حداکثر یک سال قبل به انگلیسی نوشته و یا ترجمه شده اند ، مورد نقد و بررسی 
قرار می گیرد . در این برنامه ضمن تالش برای گفت و گو با نویســنده در مورد 

اثرش ، یک یا دو کارشناس به نقد کتاب می پردازند .
در برنامه » فصل جدید « )  New Chapter( ، بیشتر کتاب ها به موضوعات 
و مسائل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در غرب ، خاورمیانه و سپس دیگر نقاط 
جهان اختصاص دارد و در مورد محتوای آن ها ، توسط منتقدین ، بحث و تبادل 

نظر می شود.

 گفت و گوی برنامه »جزیره«
پرس تی وی با لی جسپر

| برنامه این هفته » جزیره « )The Isle( در شبکه پرس تی وی به 
بررسی موضوع طرح اعتراضات اخیر در ایران در شورای امنیت سازمان ملل 
از سوی انگلیس اختصاص دارد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی 
شبکه پرس تی وی، این برنامه به تهیه کنندگی حامد عزتی زاده میزبان لی 
جســپر، فعال اقلیت های قومی در انگلیس اســت و به تحلیل پیرامون این 
مسئله می پردازد.از جمله محورهای مورد بحث در برنامه این هفته »جزیره« 
می توان به »پایان دوران دخالت ابرقدرت ها در ایران«، » برجام و همکاری 
ها بین ایران و انگلیس «، » حمایت از حفظ برجام به عنوان ســندی مهم و 
تاثیرگذار در صلح و امنیت بین الملل « و » ضرورت بهره مندی مردم از حق 
آزادی بیان « اشــاره کرد.برنامه هفتگی » جزیره « )The Isle( به نقد و 
بررسی رویداد های مهم و مواضع بریتانیای کبیر نسبت به آنها می پردازد و 
مواضع حساسیت برانگیز نســبت به اتفاقات و رخدادهای انگلستان، ایرلند، 

ولز و اسکاتلند را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

| کشور نیکاراگوئه به خاطر آمار پایین جرم و جنایت در بین دیگر کشورهای 
آمریکای التین ، به عنوان کشوری امن به حساب می آید اما این کشور داستان غم 
انگیز دیگری را در خود پنهان کرده اســت : آمار باالی خشونت جنسی و فیزیکی 

علیه زنان و دختران . 
به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شــبکه هیسپان ، مستند » کودکان 
مادر « داســتان دختران نوجوان اهل نیکاراگوئه را بازگو می کند که با وجود سن 
اندک ، به علت فقر و یا خشونت های جنسی ، به ناچار باردار می شوند و مشکالت 

فراوانی را باید تحمل کنند .

بنا بر گزارشی که در این مستند به آن استناد می شود ، طبق آمار صندوق جمعیت 
سازماِن ملل متحد ، نیکاراگوئه دارای رتبه اول آمار باالی بارداری در بین نوجوانان 
آمریکای التین با نرخی برابر 109 زایمان در بین 1000 زن با میانگین سنی 15 تا 
19 سال  است .  در مناطق روستایی از هر ده نوجوان بین 15 تا 19 ساله سه نفر و 

در مناطق شهری دو نفر از هر ده نفر باردار می شوند . 
در ادامه ، مســتند به شــرایط بعد از بارداری این دختران نوجوان می پردازد که 
درگیر چه مشکالت ناخواسته ای خواهند شد . وضعیت زندگی این دختران پس از 
این مسئله دستخوش تغییرات زیادی می شود . میزان ترک تحصیل این دختران به 

خاطر فقر و لزوم یافتن شغلی برای امرار معاش خود و فرزندشان باال است . 
طبق گزارشی که در این مستند به آن پرداخته می شود ، بر اساس تحقیقات بنیاد 
توســعه اقتصادی و اجتماعی نیکاراگوئه ، هزینه کل نوجوانان باردار در این کشور 
حدود 5.1 میلیون دالر در سال است و باید در نظر داشت که زایماِن دختران نوجوان 

حدود ۲5 درصد از کل زایمان های ساالنه این کشور محسوب می شود .
مســتند » کودکان مادر « به تهیه کنندگی کیمبرلی آرمنگل در مدت زمان ۲5 
دقیقه ، آماده پخش از هیسپان تی وی در روز یکشنبه ساعت 7:30 به وقت تهران 

است و ساعات 14:30 و ۲0:30 همان روز بازپخش خواهد شد . 

خبر

»مادران نوجوان« 
در نیکاراگوئه

پخش مستند »کودکان مادر« 
در هیسپان تی وی:


