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زﯾﺮآﺳﻤﺎن ﻓﯿﺮوزه اى
فیلم احمدرضا درویش رونمایی شد

ﻋﺰتاﷲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
ﺷﻬﺪاد روﺣﺎﻧﻰ

ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﯾﻰ

 اولیــن نمایــش فیلــم
»رستاخیز« شامگاه دوشنبه
در ســالن نمایش باغموزه
دفــاع مقــدس بــا حضور
مــردم ،اهالــی رســانه و
ســینما برگزار شد .نمایش
فیلــم بهموقــع آغاز شــد،
اما پــس از دقایقی ،ناگهان
پخش آن متوقف شــد و حدود  ۳۰دقیقه زمان برد
تا فیلــم دوباره از ابتدا به نمایــش دربیاید .آنطور
که »تســنیم« گــزارش داده ،کمتــر از  ۱۵دقیقه از
اکران فیلم نگذشــته بود کــه نمایش فیلم متوقف
شــد .همه ســالن ســاکت شــده بود و منتظر رفع
نقصفنی نمایــش .اما زمزمههــای توقف عمدی
نمایــش ،تعدادی از اهالی رســانه را بــه بیرون از
سالن کشــید .پخش »رستاخیز« توســط مسئوالن
باغمــوزه دفاعمقدس متوقف شــده بــود .بیرون
ســالن ،ســردار جواد خضرایی ،مدیرعامل باغموزه
دفاعمقــدس ،در حال رایزنی بــا عوامل فیلم بود.
حراســت باغموزه اجازه نزدیکشدن خبرنگاران را
به ســردار نمیدادند .احمدرضا درویش ،کارگردان
و علــی قائممقامــی ،مدیــر تولید »رســتاخیز« با
خضرایی صحبت میکردنــد .درویش کاغذها را از
پوشه بیرون آورد و به خضرایی نشان داد .خضرایی
عینک به چشم و موبایلبهدست به پوشهها را نگاه
میکرد و اشارههایی هم به تلفنهمراهش میکرد.
برخی میگفتنــد که هماهنگنبــودن عوامل فیلم
با مســئوالن باغموزه دفاعمقــدس باعث اعتراض
خضرایی شــده اســت .عــدهای هــم میگفتند که
قطعشدن فیلم هم بهخاطر تهدید مسئوالن باغموزه
بوده اســت .حراست ،مانع نزدیکشدن به حلقهای
میشــد که گوشــه ســالن البی کرده بودند .محمد
حمزهزاده ،حبیــب ایلبیگی ،فرید فرخندهخویش و
علیرضا تابش از جمله مســئوالن ســینمایی بودند
که دورادور به درویش ،قائممقامی و خضرایی نگاه
میکردند .صحبتها به درازا کشــید تا اینکه بعد از
 ۲۰دقیقه توقف ،نمایش فیلم از سرگرفته شد .فیلم
»رســتاخیز« به مدت  ۱۲۷دقیقه نمایش داده شــد.
پایان فیلم به بعد از افطار کشــید و ســاعت ۲۱:۱۵
شروع مراسم تجلیل از شش هنرمند فعال در زمینه
روایت نهضت امامحسین)ع( برگزار شد.

ﻣﺴﻌﻮد ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﻰ

وقفه  ۳۰دقیقهای
هنگام نمایش »رستاخیز«

سحر آزاد ،عسل عباسیان :سهم هنر از توافقات هستهای
ایران و کشورهای  ۵+۱چه خواهد بود؟ ظهر روز گذشته،
 ۲۳تیر ،زمانی که خبر توافق هستهای بهصورت رسمی
اعالم و مذاکرات پشــت درهای بسته آغاز شد ،فرصتی
پیش آمد تا به سراغ هنرمندان رشتههای مختلف برویم و
ارزیابی آنها را در مورد تبعات این اتفاق تاریخساز بدانیم.
هرچند نظرات مختلفی در این زمینه وجود داشــت اما
پرســش تأثیر مذاکرات بر
برخــی از افرادی که مورد این
ِ
فضای کشــور و هنر قرار گرفتند ،نظرات دیگری داشتند.
یکی از کارگردانهای بنا ِم سینما گفت که ترجیح میدهد
فعال شــنونده و در انتظار آینده باشــد چون فکر میکند
این توافق بر قورمهسبزی مردم تأثیری نخواهد گذاشت.
کارگردان دیگری نیز با طعنه از فیلمهای توقیفی یاد کرد
و گفت که اگر رفع توقیف این فیلمها جزء مفاد »برجام«
بود ،میشد امیدوار بود که توافق ،روی وضعیت سینما
تأثیر میگذارد .با اینهمه هنرمندان دیگری هم بودند که
نظرات خود را بیان کردند که در پی میآید:
صلح پایدار
انتظامی؛ در آرزوی ِ
»عزتاﷲ انتظامــی« ،برخالف ســینماگرانی که راِه
احتیاط در پیش گرفتند و از تصورشــان درباره این توافق
حرفی نزدند و ســکوت کردند ،مثل همیشه از آرزوهای
خوبی کــه دارد ،به »شــرق« گفتــه» :آرزو میکنم این
توافقی که رخ داده و صلحی که حاصل شــده ،صلحی
پایدار باشــد .فضایی بهدور از تنــش در جامعه جهانی
ایجاد شده که آرزوی بزرگ من استمرار آن است .با توجه
به تالشهای ســازمانملل در این مدت و توجه گسترده
اذهان در سراسر جهان به روند مذاکرات ،امروز که توافق
جهان امروز،
حاصل شده ،بعید میدانم که پایدار نباشدِ .
روال پیشین متفاوت است.
به سمتی حرکت میکند که با ِ
نشــانههای این روند تازه نیز در همین توافق هویداست.
چنین رونــد و توافقی نهتنها بهنفع ایــران ،بلکه بهنفع
همه مردم ،در سراسر دنیاست .مسلما زیستن در جهانی
که گفتوگو در آن ،متقدم بر خشــونت اســت ،آیندهای
روشــن را برای نســلهای بعد از این ،رقــم خواهد زد و
جهانی بهتر از قبل خواهد ساخت«.
مسعودکیمیایی:نسیمامیدمیوزد
مســعود کیمیایی ،تنها یک فیلمساز یا یک نویسنده
نیســت .او همیشــه در بزنگاههای تاریخی ،در کســوت
یــک روشــنفکر ،خطوربط اتفاقــات را تحلیــل کرده و
نگران وضعیــت مملکتش بوده؛ ازهمیــنرو دیروز نیز
پــس از اعالم توافق تاریخی و امضای »برجام« توســط
ایران پس از توافق به »شــرق«
ایــران و  ،۵+۱از تصویــِر ِ
گفت» :با امضای توافق ،یک ســمت معادله ،حل شده
و سمتی که هنوز مجهول اســت ،چگونگی اجرای این
توافق اســت .این را بدبینانه نمیگویم ،نگرانیام از این
روست که ما در تاریخ معاصرمان تجربههای فراوانی در
اجرای قراردادهای سیاســی داریم .از دوران مشروطیت
در اجرای قراردادهای جهانی مســئله داشتیم .اما امروز
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بیم و امید هنرمندان در پس توافق هستهای

گاهی باد موافق میوزد
نســیمی مــیوزد از امیدواری .بــا این توافــق ،دیگر در
فرودگاههــای جهان ،خبری از تحقیر نیســت و اعتباری
که بههرجهت غرب توســط رســانههای گســتردهاش،
خدشــهدار کرده بود ،احیا خواهد شــد .اعتبار که البته
وجود داشــت ،اما نحوه برخورد بــا آن اعتبار هم مهم
اســت ،باید محترمانه باشــد .هویت ایرانــی در عرصه
بینالمللی ،باید به شأن سابقش برگردد .از همه مهمتر،
باید پس از این توافق ،دارو آزاد شــود .داروها مهمترین
مایحتاج فعلی این مملکتند .فروش نفت هم مســلما
رونق خواهد گرفت .بخش مهمی از اقتصاد ما ،به نفت
وابسته است .فروش سهلتر نفت از این پس ،اقتصاد ما
را رهاتر خواهد کرد .تکنولوژی ،که رکن مهم دنیای امروز
اســت و جهان به آن وابسته ،باید از این پس در دسترس
ایرانیان قرار گیرد و اگر به سبب این توافق ،چنین شود ،ما
به سمت فهم اجتماعی تکنولوژی خواهیم رفت .سینما
هم بخشی از این پروسه است که حتما متأثر از این تغییر
بزرگ خواهد بود .هنربانان باید از این فرصت اســتفاده
کرده و برای ســینمای ایــران یک وضعیــت اقتصادی
محکم پایهریزی کنند .بخش هنری سینما هم که ربطی
به انرژی هستهای ندارد و به انرژی خالقیت مربوط است
و وابسته به هنرخیزی سرزمین ما .همهچیز را که نباید از
سانتریفیوژها طلب کرد«.
محمداحصایی:جایتبریكدارد
محمــد احصایی ،طراح گرافیک و نقــاش ،در ابتدا

تمایلی برای حرفزدن نــدارد؛ اما بعد از آنکه متوجه
توافق مذاکرات هســتهای و رسمیشدن خبر میشود،
ارزیابی خود را از کشــورهای طرف مذاکره و تأثیری که
این توافق بر کشور و فرهنگ و هنر دارد ،بیان میکند .او
ضمن تبریک این توافق معتقد است در فضای داخل در
بر همان پاشــنه سابق خواهد چرخید » :گرچه رشتهام
ربطی به سیاست ندارد اما بهعنوان یك شهروند ایرانی
که باید نسبت به سرنوشت کشورش حساس باشد ،در
مورد مذاکرات هستهای حساس هستم .البته در چنین
مسائلی ،نمیتوان بهطور اطمینانبخش صحبت کرد و
آنچه گفته میشود امیدها و آرزوهایمان است.
کشــورهای ابرقدرت منافع و الزاماتــی دارند .ما در
زمان داریوش هم الزاماتی داشتیم و باید جواب چندین
کشــور را در خاورمیانه میدادیــم که این موضوع مثل
حرکت مهرههای میانی شطرنج است چون محاسبات
زیادی را میطلبد .طرف دیگری از ابرقدرت ،اروپاســت
که باید رابطه آن با خاورمیانه و کشور مهمی همچون
ایران بررســی شــود و از سوی دیگر ،روســیه و چین را
در ایــن مذاکرات داریم .با توجه به تمــام این جوانب،
طولکشــیدن مذاکــرات میان ایران و کشــورهای ۵+۱
موجه اســت مخصوصا بــا حرفهــای متناقضی که
رئیسجمهور قبلی ما زده بود .البته من واقعا نمیدانم
چه اتفاقی در جریان مذاکرات هستهای افتاده و چقدر
از منافع و حقوق ما تأمین شــده است .هنوز نمیدانم

بازرســیهایی که قبــال روی آن تأکید شــده بود ،ادامه
دارد ،ما کوتاه آمدهایم یا آنها از مواضع خودشان دست
کشیدهاند؟ نگرانی من این است که ما به چیزی مجبور
نشده باشــیم یا بهاصطالح وا نداده باشیم .بنابراین در
یك جمعبندی ،میتوانم در ارزیابی مذاکرات هستهای
بگویم هنوز جزئیات موضوع ،دستگیرم نشده و در گذر
زمان همهچیز معلوم میشــود بااینهمه جای تبریك
دارد که موضوع ،حل شــده اســت .خوشحالی مردم
هم به دلیل عاطفیبودن آنهاســت .طی این مذاکرات،
اطالعاتی به بیرون درز نکرد که اتفاقا خیلی هم درست
است اما مردم به طور عاطفی وقتی میشنیدند مسائل
درحال حلشــدن است ،خوشحال میشدند ،بااینحال
باید براســاس خرد و اطالعات صحیح ،این موضوع را
ارزیابی کنیم .ارزیابی من از تأثیر مذاکرات بر فضای هنر
در داخل و خارج از کشــور این اســت که آنچه مربوط
به ارتباط ما با جهان میشــود ادامه دارد اما در داخل
گمان میکنم در بر همان پاشــنه قبلــی بگردد گرچه
فعالیتهــای مثبت در مورد هنر و تحرکاتی بهســوی
جلو ،به چشم میخورد .امیدوارم دولت در مورد همه
هنرمندان سعه صدر بیشتری داشته باشد«.
شهداد روحانی:پیشبهسویتعاملسازنده
شــهداد روحانــی ،نوازنــده و رهبر ارکســتر که در
عرصــه بینالمللی همواره حضور پررنگی داشــته ،به
آینده تعامالت ایــران با دنیا در اثر توافقات خوشــبین
است و میگوید» :شــاید هنوز برای نتیجهگیری درباره
اثر توافق ،کمی زود باشــد اما آنچــه واضح مینماید
این اســت که مطمئنا توافق بر وضعیــت هنر ایران و
تعامل ســازنده هنرمندان ایرانی با سایر هنرمندان دنیا
بیتأثیر نخواهد بود .در همه زمینهها روابط دوسویهای
ایجاد خواهد شد ،بهخصوص زمینههای هنری بخش
قابلتوجهــی از این روابط هســتند .دراینمیان ،قدرتی
هم هست مخالف این توافقات .اســرائیل از مخالفان
توافق اســت و ســعی دارد این موفقیت و اتفاق بزرگ
و تاریخساز را در رســانههای خودش بیاثر جلوه دهد
و تبلیغاتش نیز بیتأثیر نیســت .امــا آنچه در این میان
اهمیــت دارد ،این اســت که در دنیای امــروز بهخاطر
نزدیکیای که تکنولوژی ایجاد کرده و از جهان وســیع
دهکدهای ســاخته ،بهترین روش همــان روش تعامل
دولتها و ملتهاســت؛ روشی که فرهنگها را بههم
نزدیک میکند و باعث میشــود شــاهد آن باشیم که
جنگ کمتری متوجه جامعه جهانی باشد و مشکالتی
که هنوز دنیا با آن دســتوپنجه نرم میکند ،کمرنگتر
شــود .این توافق ،اتفاق بزرگی اســت که آن را باید به
ملــت ایران تبریک گفت و امیــدوار بود به اینکه روابط
ایران و سایر کشورها بر اثر این توافق روزبهروز بهتر شود
و این تعامل تأثیر مستقیمی بر روند رشد جامعه داشته
باشد .به تیم مذاکرهکننده ایران خسته نباشید میگویم و
واقعا قدردان آنها هستم«.
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توافق هستهای
کادوی تولد لیلی گلستان

 سهشــنبه  ۲۳تیــر تولد لیلی گلســتان بــود و او
میگویــد :بهترین کادوی تولــد را از تیم مذاکرهکننده
هستهای خواهد گرفت و بســیار خشنود خواهد بود
اگــر در این روز لبخند روی لبان مــردم ایران بازگردد؛
اتفاقی که دیروز افتاد .مدیر گالری گلســتان و مترجم
شناختهشــده کشــورمان شمع  ۷۱ســالگیاش را در
هنرآنالین فوت کرد؛ او دوســت داشت در روز تولدش
توافق هســتهای به ثمر برســد و اتفاقا بسیار دوست
دارد کادوی روز تولدش شــادمانی مــردم و وطنش
باشــد :اتفاقی که دیروز افتاد .او گفت» :خوشــحالی
وصفناپذیری خواهم داشت که در روز تولدم ،توافق
ایران و  ۵+۱انجام پذیرد و لغو تحریمها قطعی شود،
واقعا زحماتی که مذاکرهکنندگان ایرانی کشیدند بسیار
بیشتر از آن چیزی است که دیده میشود و خوشحالم
اتفاقــی که مــردم مشــتاقانه چشــمبهراه تحققش
بودند  ۲۳تیر رخ دهد« .لیلی گلســتان لحظاتی پس
از فوتکردن شــمع تولد ۷۱سالگیاش گفت» :خیلی
با پیری دوســت نیســتم و میانه خوبی ندارم ،به نظر
من هر شــخصی در هر دورهای از زندگی یکســری
خصوصیات اخالقی دارد و وقتی به این سن میرسد،
اندکی مالیمتر میشود و این برای من خوب است«.

ﺗﻮاﻓﻖ

تبریک حمید فرخنژاد
برای توافق هستهای ایران
 حمید فرخنژاد با انتشار متنی در صفحه شخصی
خود در اینســتاگرام به توافق هستهای واکنش نشان
داد .او نوشــت » :درود بر تعقل و خردورزی ،ســالم
بر انســانهایی که زبان منطق و اســتدالل را بهجای
زبان زور و باروت به کار میگیرند ،ســالم بر رهبرانی
کــه گزینه صلح را بر روی میزهایشــان دارند .پاینده
باد ایران«.

