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| دبير جشنواره ســى و پنجم فيلم كوتاه تهران گفت: دولت به دنبال سركوب و 
سانسور نيست و نمايش ندادن برخى فيلم ها از سر بزدلى نيست اما واقعيت اين است كه 
شرايط فرهنگى تفاوت كرده و شايد اگر 6 ماه قبل بود، فيلم هايى كه االن پذيرفته نشدند 

به جشنواره راه مى يافتند.
نشست خبرى سى و پنجمين دوره جشــنواره بين المللى فيلم كوتاه تهران در انجمن 
فيلم كوتاه برگزار شد و سيد صادق موسوى دبير اين رويداد توضيحاتى را درباره جشنواره و 
برنامه هاى ويژه براى برپايى اختتاميه كه به دعوت دو وزير امور خارجه و ارتباطات و معاون 
علمى رييس جمهور اختصاص دارد، ارائه كرد آن هم با اين تاكيد كه هيچ گاه در جشنواره 

فيلم كوتاه اثر سخيف ديده نمى شود. 

او با توضيح مفصل بخش هاى مختلف جشنواره و اينكه امسال بيش از 40 مهمان خارجى 
در شرايط ســختى كه وجود دارد به ايران مى آيند گفت: تدارك برپايى اختتاميه در برج 
ميالد ديده شده و از آقايان ستارى، ظريف و آذرى جهرمى هم دعوت شده تا در اين   مراسم 
حضور داشته باشند. ضمن اينكه مراسم بزرگداشت دكتر الستى و نيز مرور آثار و تقدير از 

اشكان اشكانى را در برنامه داريم.
وى با اشاره به اينكه «از هيات انتخاب خواهش كردم تعداد بيشترى فيلم را بپذيرند چون 
اين جشــنواره تنها محل نمايش و عرضه فيلم هاى كوتاه است» گفت: امسال با دبيرخانه 
جشنواره تامپره به توافق رســيديم تا منتخب آثارش را به نمايش درآوريم و اين اتفاق در 

كنار نمايش آثار برگزيده جشنواره ى استونى رخ مى دهد.

موسوى درباره اعتراض هايى كه نســبت به حذف برخى فيلم ها از جشنواره مطرح شده 
است، بيان كرد: من يك زمانى خودم مدير كل شبكه نمايش خانگى و مستند و فيلم كوتاه 
بودم و وقتى موردى براى فيلم پيش مى آمد به دبير جشــنواره مى گفتم كه با مسئوليت 
خودش مى تواند فيلمى را نمايش دهد اما از سال گذشته تاكيد شد به قانون برگرديم كه 
آن هم داشتن پروانه نمايش است. براين اساس تعدادى از فيلم ها موفق به گرفتن پروانه 

نمايش نشدند. 
او گفت: البته براى پيش نيامدن چنين مشكلى مى شــد عافيت طلبى كرد و فقط 40 
فيلم را پذيرفت يا اينكه به عنوان دبير بــه هيات انتخاب مى رفتم و اعمال نظر مى كردم و 

راه سوم هم اجراى قانون بود. 

دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران:

حذففیلمها
ازبزدلینیست

| پرى ملكــى (خواننده موســيقى ايرانى)، 
همخوانى و بــودن كنــار خوانندگان مــرد يا ديگر 
خوانندگان زن را در كنسرتى براى هر دو گروه، راهى 
مى داند براى حفظ حيات طبيعى خوانندگان زن در 
قياس با شرايط كنسرت امروز بانوان. به گزارش كائنات 
به نقل از ايلنا، پرى ملكى (خواننده موسيقى ايرانى) 
امروز 15 آبان، 67 ساله مى شود و همين بهانه اى است 
براى ديدار با او در خانه اش در يوسف آباد.ديدارى كه 
به گفتگو در مورد قصه پُر غصه وضعيت خوانندگان زن 

هم رســيد و واكنش صريح سرپرست گروه موسيقى 
خنيا را در پى داشت كه ســاليان سال است كنسرت 
ويژه بانوان برگزار نمى كند و با توجه به شرايط موجود 
از تك خوانى صرف نظر كرده و به همخوانى مى پردازد. 
او مى گويد «دلم نمى خواهــد تنها براى زنان بخوانم، 
دوست دارم كنسرتم شــنيده و ديده شود و از جريان 
موســيقى جدى جدا نباشــد.»گروه موسيقى خنيا 
در تازه ترين كنســرتش، 20 و 21 آذر به ياد يكى از 
تاثيرگذارترين ترانه سرايان دهه سى در تاالر وحدت 

روى صحنه مى رود.
 شما در ســال هایی که مشغول آموزش 
دیدن بودید و می دانیم که به شکل جدی بعد از 
ازدواج و با همراهی همسر مرحومتان؛ زنده یاد 
منصورملکی شروع شد، از حضور اساتیدی چون 
نصراهللا ناصح پور و امیر پایور استفاده کردید. 
اســاتیدی که اولی، دوم آبان 78 ســاله شد. 
نخســت نگاهی بیندازیم به زمانی که خودتان 
آموزش می دیدید و سپس به سال های متمادی 

برسیم که در حال آموزش دادن هستید.
من ســال 1350 ازدواج كردم، از آن سال تا قبل از 
انقالب، حدوداً سه ســالش را ايران نبودم اما پيش از 
رفتن از ايران، از ســال 53 از ســوى ايرج تيمورتاش 
(ترانه سرا) به وزارت فرهنگ و هنر معرفى شدم و مرا 
به كالس استاد محمود كريمى (استاد آواز) فرستادند 
و ما كمى بعد از آن از ايران به انگلســتان رفتيم.من 
در انگلســتان گيتار كالســيك مــى زدم و همچنان 
مى خواندم، خواندنى كه از پنج، شش سالگى آغازش 
كرده بودم و در تمام اين ســال ها تنها عشق زندگى ام 
بوده اســت. تا قبل از اينكه به كالس بــروم و رديف 
بدانم، از روى صفحــات و راديو ياد مى گرفتم و بعد از 
آن بود كه همه چيز جدى شد.با بازگشت از انگلستان 
بالفاصله بــه كانون چاووش رفتم و در آنجا با اســتاد 
نصراهللا ناصح پور آشــنا شــدم. تمام لحظاتى كه در 
كالس ايشان طى كردم، برايم با دنيايى از عشق همراه 
بود. استاد ناصح پور، انسانى مهربان، منضبط، در عين 
حال سخت گير و دوست داشتنى بودند و صدايى گرم 
داشتند. برخالف صداى استاد عبداهللا دوامى يا استاد 
محمود كريمى كه اگرچه تكنيك شان فوق العاده بود 
اما گرماى صداى ايشان را نداشتند.كالس هاى ما به 
صورت دسته جمعى برگزار مى شد و عده مان هم زياد 
بود. بســيارى از نوازندگان يا خوانندگان درجه يِك 
فعلى آن زمان همكالسى ما بودند، كسانى كه به دليل 
جنسيت شان و به خاطر مرد بودن، بسيار آسان تر جلو 
رفتند و مطرح شدند ولى ما همچنان آهسته اما پيوسته 
پيش مى رويم. به هر حال، چهار سالى كه من با استاد 
ناصح پور گذراندم تأثير فوق العاده اى بر من داشــت و 
اگرچه همان طور كه اشاره كردم كالس ها دسته جمعى 
بود ولى شيوه و نحوه تدريس شان، به گونه اى بود كه به 
راحتى مى آموختيم و در ذهن مان مى ماند.تفاوت آن 
دوران با اين دوران بسيار زياد است.آرامش داشتيم و 
اين قدر آلودگى صوتى نبود، رشد تكنولوژى اين قدر 
وحشــتناك نبود و ما مى توانستيم با تمركز بيشترى 
درس را ياد بگيريم. ما چيــزى را ضبط نمى كرديم و 
همه چيز به شــكل سينه به ســينه و از طريق گوش 
منتقل مى شد ولى ذهن مان آن قدر براى اين كار آماده 
بود كه همه چيز را مى بلعيد و به خاطرمان مى سپرد. 
من يكى از كســانى بودم كه هميشه استاد در موردم 
مى گفت؛ كمترين زمان را صرف گرفتن درس و تحويل 
دادن آن مى   كنى. چون عاشقانه كار مى كردم و برايم 
حكم تفريح نداشت.آن چهار ســال، فوق العاده بود تا 

زمانى كه چاووش بسته شد. وقتى چاووش بسته شد 
من به مدت دو سال، شيوه استاد محمدرضا شجريان 
را با على جهاندار كار كردم و دو يا سه سال را نزد امير 
پايور گذرانــدم كه عموزاده پايور بــزرگ و منبعى از 
تصانيف قديمى بودند.عالوه بر تمام اين ها، خودم هم 
بسيار كار مى كردم و در دوره هاى مختلف بر خوانندگان 
متفاوت تمركــز كردم؛ قمر، قوامى، خوانســارى و به 
خصوص استاد بنان كه عاشق صدايشان و تكنيك شان 

هستم و به نظرم هميشه در اوجند.
اين ها دوره هايى بود كه طى كردم و طى اين سال ها 
هيچ وقت از ياد گرفتن، شنيدن و بررسى كردن دست 

برنداشتم و معتقدم انسان هميشه بايد طلبه باشد.
 می دانیم که از ســال 7۳ گروه خنیا را 
تشکیل دادید و قبل از آن هم آموزش می دادید.

از سال 65.
 شــیوه ای که طبق آن آموزش می دهید 

چقدر وامدار آموزش هایی است که دیده اید؟
شيوه استاد ناصح پور به صورت گروهى بود و شيوه 
استاد جهاندار تك تك. به شخصه به آموزش گروهى 
براى آموختن آواز اعتقاد ندارم و زمانى كه خودم شروع 
به آموزش دادن كردم، برايم مســجل شد كه كالس 
گروهى آن تاثيــرى را كه بايد، نــدارد. گرچه اولين 
شــاگردانى كه با آن ها كار كردم، بــه صورت گروهى 
آموزش ديدند ولى تك تك هــم با آن ها كار مى كردم 
و به علت نزديك بودن سطح توانايى شان به يكديگر، 

خودشان هم مى توانستند به هم كمك كنند.
اما به شــكل كلى معتقدم كالس گروهى نسبت به 
كالس تكى ثمر كمترى مى دهد. در كالس گروهى شما 
بايد با در نظر گرفتن قوه متوســط كالس پيش برويد 
و بنابراين هم ضعيف ترين و هم قوى ترين فرد كالس 
لطمه مى بينند ولى در كالسى كه به صورت تك تك 
برگزار مى شود قوى ترين و ضعيف ترين فرد مى توانند 
به اندازه خودشان خوراك بگيرند. وقتى شما به صورت 
تك تك كار مى كنيد با توجه به اين نكته كه هر صدايى 
ويژگى خوبى مختص خود و آِن خوبى براى خود دارد، 
به عنوان معلم مى توانيد اين را از درون شاگرد بيرون 
بكشيد و تشخيص دهيد كه كجاى صداى اوست كه 

دوست داشتنى است و تقويتش كنيد.
اين اعتقاد من بوده است. نكته ديگر اينكه هنوز هم 
در بيشتر كالس ها، درس ها را ضبط نمى كنند و شاگرد 
موظف است درس را ســر كالس ياد بگيرد ولى من از 
ابتدا به اين شيوه معتقد نبودم. هر چند درست است كه 

شيوه آموزش آواز، سينه به سينه است ولى اگر توسط 
هر شاگردى، بخشى مغفول شود آن چه در انتها خواهد 
ماند، نسبت به رديف اوليه كاستى فراوان دارد. بنابراين 
بهتر اســت از ابتدا ضبط شــود تا اين انتقال به شكل 
دقيقى صورت پذيــرد. كارى كه االن انجامش الزامى 
است؛ چون آدم ها آن قدر در شــرايط شلوغى به سر 
مى برند، آن قدر فكرشان ناآرام است، آن قدر آلودگى 
صوتى باالست و تكنولوژى بى در و پيكر است و همه را 
در چنبره خود گرفته كه اگر شاگرد چيزى درست در 
دست نداشته باشد كه بتواند به آن رجوع كند، نمى توان 
توقع داشت كه درس را مو به مو در ذهنش نگه دارد.
بنابراين بايد به شاگرد زمان داد، صبر كرد، براى او وقت 
گذاشت و او را مقصر نپنداشت. او مقصر نيست، چون 
نمى داند نگران وضعيت درآمدش باشد يا نگران شرايط 
اجتماعى اش و... و مِن معلم در حال انجام كارى دلى 
هســتم و اگر به همه اين موارد فكر نكنم پس به چه 

دردى مى خورم؟!
 شاگردان امروز را چه میزان با شاگردان 
دیروز متمایز می بینید و گمان می کنید می شود 

به زنان امیدوار بود؟
بله، به شدت. من در ميان شاگردانم صداهاى خوب 
بسيارى دارم و اين به خصوص در مورد جوان ها صادق 
است اما متأسفانه آن پيگيرى كه در نسل ما بود و در 
نســل بعد از ما، در اين ها نيست و به عقيده من بازهم 
برمى گردد به حجم انبوه گرفتارى شــان و غرق شدن  
در روزمره گى؛ گاهى آن قدر مشــكالت احاطه شــان 
مى كند، كه در حالى كه به آن ها اميدواريد رها مى كنند 
و مى رونــد و بعد از مدتى برمى گردند. برگشــتى كه 
فايــده آن چنانى ندارد و بايد تــالش كنيد مجدداً به 
همان جاى سابق برشان گردانيد. متأسفانه اين اتفاق 
مى افتد ولى صداهاى خوبى كه بشود به آن ها اميدوار 

بود خيلى زياد است.

ما در آینده ای نزدیک، 
۲۰ و ۲۱ آذر، در تــاالر 
وحــدت روی صحنــه 
می رویــم، در برنامه ای 
ویژه که در آن همراه با 
اجرا، شاهد بزرگداشت 
یکی از ترانه ســرایان تألنگرثیرگذار دهه ۳۰ 
و رونمایی از کتابی در مورد همین ترانه ســرا 

خواهید بود

پری ملکی:

ترجیح می دهم با مردان هم خوانی 
کنم به جای تک خوانی فقط برای زنان

| كارلو جيوفرى ستاره كهنه كار سينما و تئاتر ايتاليا كه در سطح بين المللى بيشتر براى بازى در نقش «پدر ژپتو» شناخته 
مى شود در 90 سالگى درگذشت. «جيوفرى» متولد سوم دسامبر 1928 در طول دوران فعاليت هنرى خود در بيش از 90 فيلم به 

ايفاى نقش پرداخت و در دهه 1970 ميالدى به ستاره تئاتر  همچنين آثار كمدى ايتاليايى تبديل شد.
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