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اورهان پاموک

پاموک در «کتاب سیاه» داستان وکیل جوانی به نام «غالب» را روایت میکند که همسرش «رؤیا» ناگهان خانه و زندگی را بدون خط و نشانی ترک میکند« .غالب» از کودکی شیفته «رؤیا»
بوده ،اما این شیفتگی یکسویه زندگی مشترک آنها را سرد و بیفراز و فرود کرده است .پاموک «کتاب سیاه» را وامگرفته از منطقالطیر عطار میداند و در آن روایتهایی از آذربایجان،
خراسان و همچنین نقل قولهایی از مولوی ،شمس تبریزی ،عطار و خیام هم آورده است .این کتاب را عینله غریب به زبان فارسی برگردانده و نشر زاواش هم به انتشار رسانده

در دیگر رسانهها چه گذشت؟

اولینحضورجهانیفیلم کاهانیدر کارلوویواری

فیلم سینمایی «وقت داریم
حاال» ساخته عبدالرضا کاهانی
برای بخــش رقابتــی «فروم
مستقلها»جشــنواره فیلــم
کارلــوویواری انتخاب شــد.
این خبر را ایســنا منتشر کرد.
چهل و نهمین جشنواره فیلم
کارلوویواری در حالی فهرست
فیلمهای بخشهای اصلی خود
را اعالم کرد که هیچ فیلمی از
ایران در بخــش رقابتی دیده
نمیشود و تنها فیلم ســینمایی «وقت داریم حاال» ساخته عبدالرضا کاهانی
محصول فرانسه در بخش رقابتی «فروم مستقلها» حضور دارد .این جشنواره
معتبر که از  13تا  21تیر در جمهوری چک برگزار خواهد شــد ،دوازده فیلم
را در بخش مسابقه اصلی خود به نمایش گذاشــته و در بخش رقابتی «فروم
مســتقلها» ،فیلم «وقت داریم حاال» اولین نمایش جهانــی خود را در این
جشنواره خواهد داشت.

دالیلقهرآیدینآغداشلوباموزههنرهایمعاصر
آیدین آغداشلو دالیل قهر 10
سالهاش را با موزه هنرهای معاصر
تهران اعالم کرد.این خبر را باشگاه
خبرنگاران منتشــر کــرد .آیدین
آغداشلو هنرمند برجسته ،نقاش،
کارشناس و پژوهشــگر دراین باره
بهاین سایت خبری گفت« :حدود
 9سال است که وارد موزه هنرهای
معاصر تهران شــدم و هیچ اطالعی
از نمایشــگاههای موزه ندارم .وقتی
به آنجا میروم که در مدیریت آن
تغییراتیایجادشود».آغداشلوکهپیشازاینقراربودباتغییرمدیریتهاوآغازبهکاردولت
یازدهم همکاریهای خود را شروع کند گفت« :دیگر به عنوان برنامهریز فرهنگی کار
نخواهم کرد و در حال حاضر در حال کارشناسی یک اثر ارزشمند هستم».

سال دوم
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ازکویناسپیسیتاتشییعجنازه 50سالپیش
فرزیندرکنارخوانندهرژیمصهیونیستیقرارنگرفت

یادداشتی خواندنی از امیر قادری

فرزاد فرزین در سفر خود به کشور
روسیه که به منظور شرکت در جام
جهانی فوتبال هنرمندان صورت
گرفته بود به دلیل حضور نماینده
رژیم صهیونیســتی روی صحنه
حاضر نشد.این خبر را خبرگزاری
مهر اعالم کرد و در گفتگویی بااین
خواننده از جزئیات حواشیاین سفر
نوشت« :من دراین صحنه فقط و
فقط برای اجرای زنده رفته بودم و اص ً
ال متوجهاین نبودم که پرچم رژیم صهیونیستی
در کنار پرچم کشورمان قرار گرفته است .حتی زمانی هم که متوجهاین ماجرا شدم ،از
مسئوالنگروهاعزامیایرانجویایماجراشدمپاسخیکهایندوستانطبقپیگیریهای
انجام گرفته ارائه دادنداین بود ..ترتیب چینش پرچمها را به ترتیب حروف الفباست .به
محضاینکهمتوجهاینماجراشدیمبهمسئوالنتأکیدکردیمکهاینچینشدراجراهای
دیگرهرگزنبایداتفاقبیفتد».فرزینهمچنینتوضیحداد«:فستیوالورزشیموسیقایی
کهمادرآنشرکتداشتیمیکفستیوالبینالمللیمانندرویدادهایدیگرخارجیچون
المپیک ،مسابقات جهانی کشتی و ...بودکه ممکن است در آن رویداد افرادی از رژیم
صهیونیستی نیز حضور داشته باشند واین اقدام واجب و غیر قابل انکار همه ماست که
بر اساسایدئولوژی نظام کشورم وقتی با افرادی از رژیم صهیونیستی روبهرو میشویم،
هیچگونه مراوده و رقابتی با آنها به صورت رو دررو نداشته باشیم .من هم ازاین قاعده
مستثنی نبودم و حتی در زمانی که برای شرکت در مراسم اختتامیه عنوان کردند باید
قطعهای مشترک با حضور همه هنرمندان شــرکت کننده در صحنه اجرا کنم ،بااین
موضوع مخالفت کردم .برای اجرا دراین فستیوال با مجوز رسمیدفتر موسیقی وزارت
ارشاد و اجازه مسئوالن فرهنگی شرکت کرده بودیم و برای من مهماین بود که به نحو
احسن بتوانم سفیر فرهنگی شایستهای برای اهتزاز پرچم مقدس کشورم باشم».

فیلم «سالومه» ساخته آل پاچینو و مستند سالومه وایلد ساخته آل پاچینو
به همت مؤسسه فیلم بریتانیا در انگلســتان به نمایش در خواهد آمد و ستاره
صورت زخمیبا استفن فرای که از مریدان نمایشنامه نویس اسکار وایلد است به
گفتگو میپردازد.این خبر را هم کافه سینما مخابره کرد و نوشت« :این دو فیلم

سحر قریشی و سر تراشیده

واکنشجالبکویناسپیسیسرصحنهتئاتر

این سایت خبری-تحلیلی عکسی منتشــر کرد که خبر از پروژه تازه سحر
قریشی میداد .این عکس در سایتها و وبالگهای مختلفی بالفاصله دست
به دست شد و در شبکههای اجتماعی مجازی نیز با واکنشهای زیادی همراه
بود .سحر قریشی برای بازی در فیلم « 6دی» موهای خود را به صورت کامل
تراشیده است .جالب است که سحر قریشی خودش هم متولد  6دی است که
با نام این فیلم همخوانی دارد .قریشــی بعد از بازی در سریال «دلنوازان» به
شهرت رسید.

کوین اسپیسی چهارشنبه در شب اولین اجرای یک نمایش تکنفره با یکی از تماشاگران که صدای زنگ تلفن همراهش شنیده
میشد ،دعوا کرد.این خبر را خبرآنالین مخابره کرد و در ادامه نوشت« :بازیگر سریال «خانه پوشالی» به مناسبت حدود یک دهه
فعالیت بهعنوان مدیر هنری سالن نمایش «اُولد ویک» در لندن ،در نمایش کالرنس دار ( )Clarence Darrowروی صحنه
رفته است ».دارو دراین نمایش که داستانش در آمریکای قرن نوزدهم روی میدهد تجربیاتی را در ذهن مرور میکند که به او کمک
کرد یک وکیل معروف و قهرمان حقوق بشر شود .در یکی از صحنههای نمایش ،زمانی که دارو با شور و هیجان از خود دفاع میکند،
زنگ تلفن یکی از تماشاگران به صدا درآمد .وقتی صدای زنگ بلندتر شد ،اسپیسی در همان حال که در نقش فرو رفته بود ،به آن
تماشاگرتشرزدوگفت«:اگرجوابنمیدهی،خودمجواببدهم»!بعدازاینصحنهتماشاگرانبهشدتاسپیسیراتشویقکردند.

در یادداشــت اخیر امیر قادری ،منتقد و کارشــناس
سینما در سایت ســینماییاش یعنی کافه سینما ،نکات
ت این است:
جالبی بررسی شده اســت .تیت ر این یادداش 
«روشــنفکرانی که هنوز مسئلهشــان بودن یا نبودن در
تشییع جنازههای پنجاه سال پیش اســت!» و بهانه آن
انتشار فهرست  301فیلم برتر امپایر است .در نظرسنجی
امپای ر اینبار مخاطبان هستند که با برگزیدن نام  5فیلم،
این فهرست را تکمیل میکنند .نگاه قادری ،به مخاطبان
این نظرسنجی و به روز بودنشــان است .کسانی که دیگر
عشق سینما نیستند و با دنیایی از اطالعات سر و کله میزنند .قادری در بخشی از
این یادداشت نوشته...« :این روزها چند نفر به ستارههای آن منتقدهای سبیلوی
موزهای خاندانهای قدیم مراجعه میکنند و چند نفر برای انتخاب یک فیلم ،سراغ
نظرات همین عشاق جوان قدرتمند سینما ،در سایتی مثلایامدیبی میروند؟
خود شما چطور؟ تازه گفتم که سایت و نشریهای مثل امپایر هنوز رسانه مناسبی
نیست و این گروه تازه ،هنوز رسانه خودشان را به تمامینساختهاند ».او در ادامه با
نگاهی به فیلمهایاین فهرست منتشرشده ،توضیحاتی ارائه داده و سپس نوشته
است« :مقدسســازی د ر این دنیا و در دوران تازه ،دیگر اهمیتی ندارد ،همچنان

که عضو خانواده و قبیله و یک گروه خــاص بودن .دنیا
هر لحظه بیشتر به سمت اهمیت تأثیرگذاری در لحظه
پیش میرود ،بی آنکه ســابقه و خاندان و محفل و مرز
فرد تأثیرگذار مهم باشد .آنها هم که بخواهند تأثیرشان
رااینگونه حفظ کننــد ،در گذر زمان ،به کاریکاتورهای
خودشان تبدیل خواهند شد .همانند ماجرای چند روز
اخیر مث ً
ال روشنفکرهای قدیمیمملکت و دعوا بر سراین
که کدامشان ،در مراسم تشییع کدامشان حضور داشته!
مسعود کیمیایی بهعنوان نشــان افتخار از حضورش در
مراسم تشییع جنازه فروغ ،نام میبرد و دیگران تکذیباش میکنند .فکرش را بکنید.
قرار است بار کیفیت کارهای امروزشان را قرارهای روزگار جوانی به دوش بکشد!
اینجاست که شکل قدیم روشنفکری و افتخارات موزهای ،شبیه اشکال دیگرش
در سلسله مراتب مذهب در زمان مانده قشری یا خاندانهای شاهی میشود .ظاهر
تغییر میکند ،اما متن نه .برگردیم به همان ماجــرای اصلی ،که دربارهاش بارها و
بارها صحبت کردهایم :دعوای اصلی نه میان هیچ دو قطب دیگری در تاریخ جهان،
که همچنان میان ذهنهای باز و ذهنهای بسته است .و پیروزی هیچ وقت چنین
نزدیک نبوده است».

یکایرانیتهیهکنندهفیلمآلپاچینو
را بری نویدی( تهیهکننده تاجر ونیزی) و رابرت فاکس (ساعتها) تهیه کردهاند.
سالومه نمایشنامه جنجالی اسکار وایلد است که اواخر قرن نوزدهم در بریتانیا
ممنوع بود .آل پاچینو سال  1988برای نخستین بار اجرای این نمایشنامه را
روی صحنه در لندن دید و شیفته اش شد».

