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رضا بابک معتقد اســت بخش تئاتر کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانــان در این 
ســال ها افت و خیز بسیار داشــته و متاسفانه 

بیشتر افت داشته تا خیز.
بــه گــزارش ایســنا، رضا بابــک از جمله 
هنرمندانی اســت که در دوره دانشــجویی با 
همراهــی بعضی از هم کالســی های خود وارد 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شده 
اســت. در آن مقطع اولین گروه تئاتر کودک و 
نوجوان کانون زیر نظر هنرمندی کاربلد به نام 
دان الفون ایجاد شد. هدف از تشکیل این گروه 
که عموما نمایش هایی تعاملی و مشــارکتی را 
برای کودکان اجرا می کردند، پرورش نســلی 

فرهیخته و هنرشناس بود که توان تمیز دادن 
کارهای با کیفیت را از کارهای ســطح پایین 
داشته باشــند. برای تشکیل این گروه به چند 
جوان پــر انرژی و پر انگیزه نیاز بود تا در کنار 
این هنرمند حرفــه ای بتوانند این نمایش ها را 
اجرا کنند. بر همین اســاس اولین گروه تئاتر 
کــودک و نوجــوان کانون با حضــور مرضیه 
برومند، رضا بابک، بهرام شاه محمدلو، سوسن 
فرخ نیا، علیرضا هدایی )که همگی دانشجویان 
دانشکده هنرهای زیبا بودند( و اردوان مفید که 
نقش دستیار و مترجم گروه را داشت، تشکیل 

شد.   
این گــروه زیر نظر دان الفــون، کارگردان 

آمریکایی و با حضور نویســنده ای سرشــناس 
همچــون بیــژن مفید فعالیت خویــش را در 
اوایل دهه ۵۰ آغــاز کرد که نتیجه آن اجرای 
نمایش هایی همچون »ترب«، »کوتی موتی«، 
»عقاب«، »شــاپرک خانوم« ،»خورشید خانوم 

آفتاب کن« )نوشته رضا بابک( شد.
رضــا بابک و بهرام شــاه محمدلو در کتاب 
خاطرات خود به تفصیل درباره تشــکیل این 
گــروه و فعالیت هــای آن پرداخته انــد که در 

گزارش های بعدی به آن می پردازیم.
اما بابک در تحلیلی بســیار فشــرده درباره 
روندی که در بخش تئاتر کانون در ســال های 
آغازین فعالیت خود تا به امروز طی شــده، به 
ایســنا می گوید: تئاترهایی که ما آن دوره کار 
می کردیم، بســیار حرفه ای تر و پیشــروتر از 
کارهای مرســوم کــودکان در آن مقطع بود. 
همچنانکه موضوعاتی که مــا کار می کردیم، 
موضوعاتی بهتر در مقایســه با مضامین امروز 
نمایش هــای کودک بود. ضمن اینکه شــکل 

اجراهای ما خیلی کودکانه نبود.
او یــادآوری می کنــد: بعــد ازکانــون هم 
نمایش هایی ماننــد »الدوز و کالغ ها« یا »کدو 
قلقلی« را کار کردیم که مورد توجه تماشاگران 

کودک و بزرگســال قرار گرفــت. بابک تاکید 
می کند: خودســتایی نباشد ولی مدعی هستم 
نمایش هایی کــه ما در اوایل دهــه ۵۰ روی 
صحنه می بردیم یا آثاری که بعدتر در تئاترشهر 
یا تلویزیون کار کردیم، از زمان خودش بسیار 
جلوتر بود. اما در ۲۰ ، ۳۰ ســال اخیر ســطح 
تئاترهای کودک خیلی نازل بوده است که این 
وضعیت فقط به کانون محدود نمی شود. البته 
تک و توک کارهای درخشــان هم داشته ایم و 
بعضی از گروه های جــوان چه در کانون و چه 
در دیگر مراکز تئاتر کــودک مانند تاالر هنر، 
کارهای ارزنده ای انجام داده اند ولی بخش اعظم 
نمایش های کودک کارهــای کودکانه بوده تا 
نمایش هایی برای تماشاگر کودک و این نکته 
قابل تاملی اســت. او البته معتقد است وجود 
موانعی مانند سانسور و دیگر مشکالت هم در 
ایجاد این وضعیت بی تاثیر نبــوده و یادآوری 
می کنــد: در گذشــته، هنرمنــدان حرفه ای 
نمایش های کودک را اجــرا می کردند ولی در 
حال حاضر بیشــتر گروه های بی تجربه در این 
زمینه فعال هســتند که کار کودک برایشــان 
آزمون و خطاست. به همین دلیل امروزه اغلب 
مفاهیم سردستی در تئاتر کودکان کار می شود 

آن هم با موســیقی و ســر و صدای زیاد و پر 
از رنگ که بیشتر شبیه نمایش هایی است که 
افــراد غیر حرفه ای در مهدهــای کودک اجرا 
می کنند. بابک تاکید می کند: کودک هم انسان 
است و بســیاری از مفاهیم انسانی را می توان 
بــرای او اجــرا کرد ولی باید حساســیت های 
این گروه ســنی را در نظر بگیریم و به همین 
دلیل در جهــان، کارآمدترین هنرمندان برای 
کودکان کار می کنند. اگــر باز هم مانند دهه 
۵۰ و دهه های بعد از آن زمینه ای برای فعالیت 
هنرمندان حرفه ای چه در کانون و چه در دیگر 
مراکز فراهم کنیم، خواهیم دید که تئاتر کودک 

چگونه رو به رشد خواهد رفت.
این هنرمند که از آغاز شکل گیری سینمای 
کودک در کانون پرورش فکری حضور داشــته 
اســت، ادامه می دهد: در ســینما هم همین 
مشــکالت را داریــم و تعداد آثار ارزشــمند 
ســینمای کودک به انگشــتان یک دست هم 
نمی رســد. در جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
اصفهان گاه کارهای خوبی دیده می شــود ولی 
جریان کلی ســینمای کودک هم مانند تئاتر 
کودک جریان رو به رشــدی نیســت و سطح 

کیفی اغلب کارها نازل است.

رضا بابک  در نقد عملکرد بخش تئاتر کانون پرورش فکری:

بیشتر اُفت داشتیم تا خیز

انجمن علمی ارتقــای کتابخانه های عمومــی ایران در 
حمایت از واگــذاری کتابخانه های کانــون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش ایســنا، در متن این بیانیه آمده است: »مدتی 
پیش در سپهر فرهنگی کشور طرحی مطرح شد که مبتنی 
بر آن کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
به نهاد کتابخانه های عمومی کشور واگذار می شد. این سخن، 
کشاکش های نظری و تاریخی گســترده ای را رقم زد و هر 

کس از ظّن خود در مزایا و معایب این طرح سخن راند.
وجه مغفول مباحث مطرح شــده، شناخت نهادی است 
که قانوناً به عنوان مرجع مدیریت کتابخانه های کشور تعریف 
شــده و برآمدن پیشنهاد اخیر فرصت مبارکی است تا بهتر 
و بیشتر به ابعاد گسترده توانایی های این مجموعه پرداخته 
شــود تا، در نهایت، تصمیم شایســته و بایسته ای در مورد 
سرنوشــت کتابخانه های کانون، به عنوان ســاختار دیرپای 

فرهنگی درحوزه کودکان و نوجوانان، اتخاذ شود.
نهــاد کتابخانه های عمومی کشــور یگانه نهاد فرهنگی 
اندیشــه محوری اســت کــه از قلب کالن شــهرها تا عمق 
روســتاهای دورافتاده، در قالب قریب به ۲۷۰۰ کتابخانه، با 
نزدیک به ۷۰۰۰ نیــروی متخصص و تحصیل کرده جوان، 
پویا و اندیشمند، در خدمت شهروندانی در بازه سنی نونهال 
تا کهنســال و از بی ســواد تا عالی تریــن مقاطع تحصیلی، 
گستردگی دارد. نهاد کتابخانه های عمومی، هر چند نهادی 
در درون قواعد قانونی کشــور تعریف شــده است، اما واجد 
استانداردهای بین المللی است و هماره خود را در ارتباط با 
سازمان های همتراز جهانی مقایسه کرده و در این هماوردی، 

دست به بازسازی و بازآموزی سازمانی نیز می زند که شاهد 
آن مناسبات علمی و کاری با استادان و کتابخانه های دیگر 
کشورهاست تا از این مسیر، خود را به عنوان نهادی روزآمد، 

در سطح انتظارات مخاطبان زمانه خود حفظ کند.
از این منظر اســت که این نهاد در ســیر تحول خود به 
ســوی »پایگاه اجتماعی شــدن« در حال حرکت اســت 
تا خدمات خــود را وارد عرصه هــای مختلف ضرورت های 
زیســت شــهروندی در جهان امروز نمایــد. میوه های این 

تحــول را می توان در تنوع شــکلی و محتوایی فعالیت های 
کتابخانه ها دید و چشــید. از آنجا که این پویایی و تحرک، 
دارای پشتوانه علمی و دانشگاهی است، عماًل این امکان برای 
نهاد کتابخانه ها فراهم شده تا خود را با تحوالت زمانه و نیز 
تغییرات احتمالی در مأموریت های ابالغی به سرعت تطبیق 
دهد؛ از این جهت اســت که گســتردگی فعالیت های این 
مجموعه به گونه ای شده که بسیاری از سازمان های فرهنگی 
دیگر، می کوشند تا کارکردهای خود را در کنار و یا در قالب 

حرکت های کتابخانه های عمومی، به ظهور برسانند؛ چرا که 
این نهاد از دو منظر »فعالیــت« و »مخاطب«، دارای تنوع 
بی نظیری است و با وجود بدنه کتابدارانی که با تخصص در 
حوزه مدیریت کتابخانه و آشنا به رده های مختلف موضوعی 
و توانایی ارتباط مشاورانه با دانش وران جامعه، امکان منحصر 

به فردی برای فعالیت های فکری و فرهنگی گسترده دارد.
گروه های مختلف می توانند از مدرسه یا هر ارگان دیگری، 
تغذیه فرهنگی خود را شــروع کنند، اما تداوم این تعذیه تا 
پایان عمر، تنها در کتابخانه عمومی امکان پذیر اســت؛ این، 
مهم ترین و استثنایی ترین مزیت کتابخانه است که می توان 
آن را به عنوان مکمل ضرورِی تمامی دستگاه های فرهنگی 
کشور قلمداد کرد. هر چند هر سازمان فرهنگی، رسالت های 
تخصصی خود را دارد، اما در کل، توانایی و ظرفیت و تجربه 
مجموعه کتابخانه های عمومی به گونه ای اســت که حضور 
دیگر ارگان ها و دســتگاه ها می تواند مزیتی دیگر به کارکرد 
آنها بیفزاید و اهداف راهبردی شان را عمق بیشتری ببخشد 

و تأثیرشان را ماندگارتر نماید.
با توجــه به توانمندیهای منحصر به فــرد هر دو نهاد و 
کتابداران و مربیان توانمندشــان می توان تمامی این نکات 
کوتاه را مفصل تر و دقیق تر در طی جلســات کارشناسی به 
بحث و گفتگو گذاشت تا از این رهگذر به نتیجه منطقی تر و 
بهتری برای هر دو نهاد خاطره انگیز مردم ایران زمین رسید. 
انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی، با تمام ظرفیت و 
پشتوانه علمی و تجربی خود، این آمادگی را دارد تا در کنار 
تأثیرگذاران در این تصمیم مهم قرارگرفته و نظرات خود را 

با آنها در میان بگذارد.

انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران بیانیه داد

وجه مغفول ماجرای واگذاری کتابخانه های »کانون«
عبدالرضا قبادی از دنیا رفت

عبدالرضــا قبــادی، هنرمند 
پیش کســوِت رشــته البسه 
محلــی چندی پیش به علت 

بیماری از دنیا رفت.
به گزارش ایســنا، عبدالرضا 
پیش کسوِت  هنرمنِد  قبادی 
رشــته ِی البســه محلی بود 
که در رشــته پوشاک سنتی 

شــناخته شده بود. او همچنین در دهمین نمایشــگاه سراسری صنایع دستی 
استاِن یزد به لحاظ میزان فروش درگروه پوشاک سنتی تقدیر شد.

مریم جاللی، معاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی در پیامی درگذشت این 
هنرمند را چنین تسلیت گفته است:
به هیچ باغ نبود آن درخت مانندش

که تندباد اجل بی دریغ برکندش
درگذشت اســتاد عبدالرضا قبادی، هنرمند برجسته و پیشکسوت رشته البسه 
محلی، تأسف و تحسری غمناک را مقیم دل ها ساخت و خانواده بزرگ هنرهای 
ســنتی ایران را به سوگ نشاند. جایگاه ویژه آن شــادروان در این حوزه بسیار 
خاص و منحصر به فرد است. این ضایعه اسفناک را به خانواده محترم آن مرحوم، 
خانواده بزرگ هنرهای سنتی و جامعه هنرمندان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. 

روحشان قرین رحمت الهی باشد.

وودی آلن:
نگفتم فیلم نمی سازم

پس از آن که یــک روزنامه 
بــه  اســپانیایی  پرتیــراژ 
از  آلــن«  »وودی  از  نقــل 
خداحافظی او از فیلمســازی 
خبــر داد، ایــن کارگــردان 
۸۶ ســاله ایــن گزارش هــا 
خود  بازنشســتگی  بر  مبنی 
را تکذیــب کرد. بــه گزارش 

اســپانیایی روزنامــه  پیــش  روز  چنــد  گاردیــن،  از  نقــل  بــه   ایســنا 
»La Vanguardia« با انتشــار مصاحبه ای با »وودی آلن« به نقل از او اعالم 
کرد که وی پس از ساخت پنجاهمین فیلم بلند کارنامه سینمایی اش که در پائیز 
امســال در پاریس کارگردانی خواهد کرد، دیگر فیلمی نخواهد ساخت و بیشتر 
بر روی نویسندگی تمرکز می کند و پروژه بعدی او نگارش یک ُرمان خواهد بود.
در بیانیه ای که که از سوی نماینده این فیلمساز منتشر شد، آمده است: »وودی 
آلن هرگز نگفته که در حال بازنشســتگی است و در حال نوشتن رمان دیگری 
است. او عنوان کرده به این فکر می کند که فیلم نسازد، زیرا ساختن فیلم هایی 
که مســتقیم یا خیلی سریع به پلتفرم های استریم )سامانه های نمایش آنالین( 
می روند برای او چندان خوشایند نیست، زیرا او عاشق بزرِگ، تجربه ی سینماست. 
او در حال حاضر قصد بازنشستگی ندارد و بسیار هیجان زده است که در پاریس 

برای فیلمبرداری فیلم جدیدش که پنجاهمین فیلم خواهد بود، حضور دارد«.
آلن در ماه ژوئن و طی یک مصاحبه اینستاگرامی با »الک بالدوین«، ناامیدی خود 
را از روند ساخت فیلم ابراز کرده بود و اظهار کرده بود: »بسیاری از هیجان از بین 
رفته است. حاال شما یک فیلم می سازید و چند هفته در سینما اکران می شود و 
سپس در سامانه های نمایش آنالین عرضه می شود که برای من آنقدرها هم لذت 
بخش نیست«. قرارداد »وودی آلن« با کمپانی آمازون برای ساخت پنج فیلم در 
سال ۲۰۱۸ و در نتیجه حواشی پیرامون شکایت دخترخوانده اش »دیلن فارو« 
مبنی بر سوء استفاده جنسی، لغو شد، اتهاماتی که این سینماگر همواره رد کرده 
است. »وودی آلن« تاکنون ۲۴ بار نامزد اسکار و چهار بار برنده آن شده که این 
جوایز شــامل یک اسکار بهترین کارگردانی و سه جایزه اسکار بهترین فیلم نامه 
غیراقتباسی می شــود. »آنی هال«، »صحنه های داخلی«، »منهتن«، »خاطرات 
اکلیلی«، »امتیاز نهایی«، »آلیس«، »ویکی کریســتینا بارســلونا«، »گلوله های 
بر فراز برادوی«، »آفرودیت قدرتمند«، »نیمه شــب در پاریس«، »تقدیم به ُرم 
با عشــق«، »یاسمن غمگین«، »کافه سوســایتی« و »مرد بی منطق« از جمله 
دیگر ســاخته های این کارگردان صاحب نام ســینمای جهان است. جدیدترین 
جدیدترین فیلم او »Wasp ۲۲« نام دارد و گفته می شود در حال و هوای فیلم 

موفق »امتیاز نهایی« ساخته می شود.

برد پیت مجسمه ساز شد
»برد پیت«ـ  بازیگر مشــهور 
نخســتین  از  ـ  هالیــوود 
مجموعه مجســمه هایش در 
یک موزه هنری رونمایی کرد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه 
»بــرد  گاردیــن،  از  نقــل 
مشــهور  بازیگــر  پیــت« 

در یک اقدام غافلگیرکننده نخســتین نمایشــگاه هنری خود را در یک گالری 
هنــری واقع در فنالنــد برگزار کــرد و از مجموعه ای از مجســمه ها رونمایی 
کرد. این نمایشــگاه در موزه هنری »ســارا هیلدن« واقع در »تامپره«، سومین 
شــهر بزرگ فنالند برگزار شده است. این نخســتین باری است که این ستاره 
آمریکایی خودآموز از مجســمه های خود در مقابــل عموم مردم رونمایی کرده 
اســت. »پیت« ۵۸ ساله شــخصا در روز شــنبه از مجموعه مجسمه هایی که 
خلق کرده اســت در این موزه هنری رونمایی کرد. مجســمه های »برد پیت« 
 به عنوان بخشــی از یک نمایشــگاه بزرگ تر متعلق به آثار »توماس هوسیگو«
)Thomas Houseago( هنرمنــد بریتانیایــی و ســرامیک های »نیــک 
کیو«)Nick Cave( موسیقیدان استرالیایی به نمایش گذاشته می شود. »برد 
پیت«  در مراســم افتتاحیه این نمایشــگاه در گفت و گو با یک رسانه فنالندی 
بیان کرد: »این برای من و »نیک«  یک جهان جدید و نخستین ورودمان است.« 
»پیت« در مجموع ۹ مجســمه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. 
گفته می شــود این هنرپیشه پس از جدایی از همسرش »آنجلینا جولی« دیگر 
بازیگر مشهور هالیوود، کار کردن با سفال را آغاز کرده است و در سال ۲۰۱۷ تا 
۱۵ ساعت در کارگاه فعالیت می کرد. حضور »پیت« در این نمایشگاه یک اتفاق 
غافلگیرکننده برای فنالند بود؛ چراکه شــرکت او در این نمایشگاه پیش از این 

اعالم نشده بود.

مومیایی گمشده ملکه »نفرتیتی« پیدا شد؟
یک مصرشناس مشهور مدعی شد که 
مومیایی گمشده ملکه »نفرتیتی« را 
کشف کرده اســت. به گزارش ایسنا 
به نقل از آرت نیوز، یک مصرشــناس 
مشــهور مدعی شده اســت یکی از 
بزرگترین معماهای باستان شناســی 
جهان را حل کرده و موقعیت مکانی 

بقایای مومیایی شده ملکه »نفرتیتی« را کشف کرده است.»زاهی حواس«، وزیر 
ســابق آثار باســتانی مصر یکی از اعضای همان گروه باستان شناسی تحت نظر 
مصر است که در »دره پادشاهان«   کاوش باستان شناسی انجام داده اند و طلسم 
مشــهور و متعلق به فرعون »توت عنخ آمون« را کشــف کرده بودند. این گروه 
باستان شناســی در ماه دسامبر ۲۰۲۲ اعالم کردند چندین مومیایی ناشناس را 
کشف کرده اند و حاال »حواس«   معتقد است یکی از این مومیایی ها در حقیقت 
همان ملکه مشــهور مصر اســت. »حواس«   در گفت وگو با نشریه »نیوزویک«   
بیان کرد: »ما اکنون DNA مومیایی های دودمان هجدهم مصر از »آخناتون« 
گرفته تا »آمنهوتپ دوم« و »آمنهوتپ ســوم«   را در اختیار داریم. همچنین دو 
 »KV۲۱b« و »KV۲۱a« مومیایی ناشناس را کشــف کرده ایم که با نام های
شناخته می شــوند. ما در ماه اکتبر می توانیم کشف مومیایی »عنخ اسن آمون« 
همســر »توت عنخ آمون« و مادرش ملکه »نفرتیتی« را اعالم کنیم.« »حواس«   
اظهار کرد: »در مقبره KV۳۵ یک مومیایی متعلق به یک پســر ۱۰ساله وجود 
دارد، اگر این کودک برادر »توت عنخ آمون« و پســر »آخناتون« باشــد، معمای 
»نفرتیتی« حل خواهد شد.« »نفرتیتی«   به همراه همسرش فرعون »آمن هوتپ 
چهارم«   حدود ســه هزار و سیصد سال پیش بر مصر حکومت کرد. »آمن هوتپ 
چهارم«   کشور را از چندخداپرستی به کشور پرستنده »آتون«، ایزد مصر باستان 
تبدیل کرد و نامــش را از »آمن هوتپ چهارم«   به »آخناتون« به معنای »نافع 
آتون«   تغییر داد. پس از درگذشــت »آخناتون« فرهنگ سنتی مصر بار دیگر 
احیا شد و بیشتر بناهای یادبود »آخناتون« تغییر داده شدند و یا ویران شدند. 

اخبارکوتاه

»هنر« گســتره ی عظیمی را دربرمی گیرد. موســیقی، 
نوشــتار، نقاشــی، مجسمه ســازی یا طراحــی، همگی 
زیرمجموعــه ای از هنر محســوب می شــوند. در ادامه با 
موسیقدانان مشهوری آشنا می شــوید که به سراغ شاخه 

دیگری از هنر یعنی »هنر تجسمی« نیز رفته اند.
به گزارش ایســنا، موســیقدان های نامداری همچون 
»دیویــد بویی« ، »پــل مک کارتنی« ، »جونــی میچل« و 
چندین نمونه دیگر عالوه بر فعالیت در حوزه موســیقی، 
خلق مجسمه، تابلو نقاشی یا طراحی را نیز تجربه کرده اند. 
در برخی از موارد این موسیقیدان ها از آثار هنری که خلق 
کرده اند برای طراحی جلد آلبوم موسیقی شــان اســتفاده 

کرده اند.
فهرســتی کــه در ادامــه مشــاهده می کنیــد، چند 
موســیقی دان در قید حیات و فقید را شــامل می شود که 
موفق شدند حتی در پرمشغله ترین مقطع های زندگی شان 
آثار هنری خیره کننده ای را در طول قرن بیســتم و بیست 

و یکم خلق کنند.
»دیوید بویی«

»بویی« تنها یک سوپراســتار در حوزه موسیقی نبود، 
بلکه یک بازیگر و هنرمند تجســمی نیز محسوب می شد. 
این نقاشــی فقط یکی از چندین خودنگاره ای اســت که 

»بویی« خلق کرد.
»استیوی نیکس«

»نیکس« پس از اینکه متوجه شد دوست صمیمی اش 
به سرطان خون مبتال شده است، این تابلو نقاشی را خلق 
کرد. با اینکه دوست او پس از مدت کوتاهی درگذشت، اما 

»نیکس« همچنان به خلق آثار هنری تجسمی ادامه داد.
»پل مک کارتنی«

»مک کارتنــی« را بــه عنــوان یکی از اعضــای گروه 
بریتانیایی مشــهور و محبوب »بیتلز« می شناسیم، اما آیا 
می دانستید او یک هنرمند تجسمی پرکار و یک نقاش نیز 
هست؛ البته »مک کارتنی« تنها عضو »بیتلز« نبود که هنر 

تجســمی را تجربه کرده اســت. »جان لنون« نیز پیش از 
اینکه تمام زمان و انرژی اش را صرف موسیقی کند، مدت 

کوتاهی را در »کالج هنر لیورپول« مشغول بود.
»جونی میچل«

این تابلو نقاشــی به وضوح به خودنگاره ای از »وینسنت 
ون گوگ« اشــاره دارد. در این نقاشــی اشکال مارپیچی و 
ضربات بزرگ قلمو به نحوی به کار رفته اند که گویی خواهر 
»ون گوگ« به تصویر کشــیده شــده است. جونی میچلـ  
خواننده و آهنگساز کانادایی ـ که همواره جلد آلبوم هایش 
را خــود طراحی می کرد، از دهه ۱۹۸۰ میالدی بیشــتر به 

نقاشی پرداخت.
»باب دیلن«

از »دیلــن«  بــه عنــوان یکــی از تاثیرگذارتریــن و 
پیشــگام ترین هنرمندان موسیقی راک چند دهه اخیر یاد 
می شود، اما او یک هنرمند تجسمی نیز محسوب می شود 

که در سبک های مختلف فعالیت داشته است.
او مجموعه ای از تابلوهای نقاشــی را با موضوع راه آهن 

خلق کرده است.

مشهورترین موسیقیدان هایی که نقاشی خلق کردند

دبیر جشنواره ســینماحقیقت با تاکید بر 
تالش برای نفوذ مســتند ایران در کشورهای 
همســایه و به بحث گذاشتن برخی تغییرات 
با مستندســازان گفت: جشنواره حقیقت زیر 
فشار مضاعف مستندسازان گیر کرده که این 

مسئله هم جذاب است هم ترسناک.
به گزارش ایسنا، حدود دو ماه تا برگزاری 
شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی مستند 
ایران )حقیقت( باقی مانده و مستندســازان با 
تمدید مهلت ارســال اثر می توانند فیلم های 
خود را تا پایان شهریور به جشنواره بفرستند. 
جشنواره امسال که همانند چند سال گذشته 
به شــکل آنالین هم برگزار می شود قرار بود 
در بخش هایی مثل جوایز دچار تغییراتی شود 
که با اعتراض فیلمســازان مواجه شد و حاال 
همان موارد در کنار بررسی راهکارهایی برای 
گســترش نفود مستند ایران در کشورهایی با 
حوزه زبانی و فرهنگی مشــترک در پنل های 
تخصصی بررسی خواهند شد. محمد حمیدی 
مقــدم -دبیــر جشــنواره و مدیرعامل مرکز 
گسترش ســینمای مســتند و تجربی - که 
اخیرا برای شــرکت در جشــنواره انیمیشین 
هیروشیما به ژاپن ســفر کرده بود و در آنجا 
تقدیر شــد، در گفت وگویی با ایسنا از برخی 
جزئیات جشنواره امسال، رویکردها و اینکه آیا 
خط قرمزی در انتخاب آثار وجود دارد یا خیر 
صحبت کرد. وی در پاســخ به این سوال  بجز 
کرونا چقدر عوامل دیگر مثل محدودیت ها در 
پرداخت ســوژه های مختلف و یا ممیزی هایی 
که ممکن است در مرحله صدور مجوز نمایش 
پیش بیاید را در کم شــدن تعداد آمار تولید 
مستند در این ســال ها موثر می دانید؟ گفت: 
با توجه به آنکه آثار جشنواره حقیقت توسط 
هیات انتخاب بررسی می شوند، پروانه نمایش 
خیلی در این مرحله از کار ما دخیل نیســت، 
البته طبق قانون فیلم ها برای نمایش در محلی 

عمومی باید به نظر شــورای پروانه نمایش و 
اداره نظارت و ارزشــیابی رسانده شوند ولی از 
آنجا که خیلی از مستندها به ویژه آن هایی که 
به جشــنواره حقیقت ارسال می شوند از یک 
استاندارد سینمایی با پروداکشن طوالنی مدت 
برخوردارند و دست کم امسال مختص دوران 
فعلی نیستند، معتقدم یکی از دالیل مهم این 
مسئله به شرایط مالی کمپانی ها برمی گردد. 
خیلی جاها در شرایط فعلی ویژگی های تولید 
مســتند را نداشتند و به سمت تولید کارهای 
دیگر رفتند. اگر در جایی مثل مرکز گسترش 
می بینید که با وجود همه مشکالت، همچنان 
تولید وجود داشته - آن هم در شرایطی که ما 
نیز پروژه های متوقف شده ی زیادی داشتیم - 
به این دلیل بود که ســال قبل با تالش آقای 
خزاعی یک کمک مالــی به مجموعه صورت 
گرفت و ســبب شد بســیاری از پروژه ها بعد 
از دریافت کمک مالی جلــو بیفتند. بنابراین 
وقتی می گویم در مرکزجهش تولید داشــتیم 
به این دلیل اســت که در شرایط عادی ۴۰ تا 
۵۰ اثر را می توانســتیم تولید کنیم ولی االن 
به تعداد باالتری رسیدیم. این را هم می دانیم 
که مستندسازی در بخش خصوصی بسیار کم 
است و بیشــتر، کمپانی ها و نهادها در حوزه 
مســتند حضور فعالی دارند که اسامی آن ها 
نیز شــناخته شده است و در بررسی میانگین 
تولید هم لحاظ می شوند اما االن احساس من 
این اســت که این مراکــز، اولویت خود را در 
بخش های دیگر گذاشته اند. البته ارزیابی این 
ماجرا بعد از قطعی شدن تعداد آثار رسیده به 
جشــنواره حقیقت به صورت جداگانه بررسی 
خواهد شد. با این همه، تاکید می کنم مسئله 
قوانین نمایش یک موضوع جدی است که در 

خالل یا بعد از جشــنواره ممکن اســت برای 
فیلمسازان به دغدغه ای مهم بدل شود.

وی همچنین در پاســخ به این ســوال که  
در انتخاب فیلم های جشنواره حقیقت چقدر 
عناوین و سرفصل هایی که مدت هاست از زبان 
مسئوالن وزارت ارشاد و ســازمان سینمایی 
می شــنویم مثل فیلم های ارزشی و انقالبی و 
دینی مورد تاکید است. آیا انتخاب فیلم هایی 
با این مضامیــن در اولویت قرار دارند؟ تاکید 
کرد: جشنواره سینما حقیقت یک بخش ویژه 
به نام »شــهید آوینی« دارد و به نظرم نشان 
می دهــد با وجود همین بخش، جشــنواره از 
ایــن مرحله که صرفا بخواهــد این موضوع ها 
را در اولویــت قــرار دهد، عبور کرده اســت. 
مفهوم این بخش کامال  مشخص است هرچند 
برخی دوســتان فیلمســاز وجود یک بخش 
جنبــِی برابر با بخش اصلی را نمی پســندند 
ولی موضوع هایی مثل مقاومت، دفاع مقدس 
و گفتمان انقالب اســالمی یا هر آنچه که از 
نگره های مرتبط -که یک تئوری ایجاد کرده 
-، در ایــن عنوان می گنجنــد در این بخش 
دنبــال می کنیم. اما آیا ایــن فیلم ها فقط در 
همین بخش شرکت می کنند؟ خیر! در سال 
۹۸ فیلم منتخب جشنواره اثری از حوزه دفاع 
مقدس و اســتراتژی برون مرزی ما در سوریه 
بود به نام »گلوله باران« که در بخش مسابقه 
اصلی هم شرکت داشت. حاال اگر بپرسیم که 
آیا این اولویت است برای ما، باید بگویم برای 
هر نهاد یا هر سیستم فرهنگی، ذیل مفهوم و 
انقالب اسالمی یکسری موضوع های  گفتمان 
اساســی و مهم وجود دارد امــا اینکه بگوییم 
رنگین کمان ما تک بُعدی خواهد شــد، خیر! 
جشــنواره با بازتابــی از مســائل اجتماعی، 

سیاســی، تاریخ معاصر و همه آنچه ســینما 
حقیقت را معنی می کند شکل خواهد گرفت. 
قصد ما این اســت که سبد »حقیقت« شکل 
واقعی از جهان پیرامون امروز ما در همه وجوه 
باشــد. اگر سال های گذشــته را دنبال کرده 
باشید به یاد می آورید که فیلمی از آسیب های 
جــدی اجتماعی داشــتیم و حتــی نیروی 
انتظامی بــه آن جایزه ویــژه داد در صورتی 
که شاید خیلی ها فکر می کردند این اثر اصاًل 
امکان نمایش در جشــنواره را نداشته باشد؛ 
بنابراین ما کامــاًل در پکیجی مجزا به انقالب 
و دفــاع مقدس و مقاومت می پردازیم و وجوه 
دیگر سینمای حقیقت و مستند را نیز کمرنگ 
نمی کنیم.  فیلمسازان مستند خوب می دانند 
کــه به چه موضوعاتی و چقدر وارد شــوند و 
خط قرمزها چیست. جشــنواره یک انتخاب 
اســت و نمی خواهــم آن را با وارد شــدن به 
حوزه ممیزی تقلیل دهم.قطعا فیلمسازی که 
در فضای امــروز جامعه ایران زندگی می کند 
فضای جشــنواره دولتی را تشخیص می دهد 
و کامــال آگاه و عاقل هســتند و می دانند چه 

فیلمی در جشنواره پذیرفته نخواهد شد
محمــد حمیدی مقــدم در بخش دیگری 
از این مصاحبه گفت: بــه نظرم این بخش از 
گفت وگو بهتر اســت بعد از جشنواره حقیقت 
بحث شــود. قطعا فیلمســازی که در فضای 
امروز جامعــه ایران زندگــی می کند فضای 
جشــنواره دولتی را تشخیص می دهد و کامال 
آگاه و عاقل هستند و می دانند چه فیلمی در 
جشنواره پذیرفته نخواهد شد. به طور طبیعی 
هرآنچه با قواعد و قوانین حوزه نظارت بر پخش 
ما در اشــکال باشد، اگر بخش قابل توجهی از 
فیلم را شامل باشــد قابل نمایش نیست ولی 

اگر بخشــی کمی باشــد و دچار اصالح شود، 
معموال این طور است که فیلمساز قبول کرده 
تا آن بخش را تعدیل کند و به نمایش بگذارد. 
این از آن مواردی است که مورد به مورد پیش 
می رویم. فیلمســازان مستند، ۱۶ سال است 
که جشنواره حقیقت را دنبال می کنند و فکر 
می کنم برای آن ها روشن باشد که چه مواردی 
قابل کار کردن اســت. خوب می دانند که به 
چه موضوعاتی و چقدر وارد شوند و برعکس. 
مثاًل فیلمســازان ما االن خــوب می دانند که 
چه فیلمی را به جشــنواره ایدفا بدهند و چه 
فیلم هایی را ندهند. این انتخاب کاماًل آگاهانه 
و مشــخص است. جشنواره یک انتخاب است 
و نمی خواهــم آن را با وارد شــدن به حوزه 
ممیزی تقلیل دهم. جشنواره یک نگاه فراگیر 
است که در بسیاری موارد بر اساس نگاه دبیر 
شکل می گیرد و اوست که استراتژی خاصی را 

مشخص می کند.
در هیچ کجای جهان به فیلمسازی توضیح 
نمی دهند. ما هم قصد نداریم برای فیلمســاز 
تعیین تکلیف کنیم پس فقــط انتخابمان را 
انجام می دهیم. در سیســتم مــا کار با هیات 
انتخاب پیش می رود که در کشور ما فقط این 
طور اســت و االن به دالیل مختلف، جای آن 
خیلی هم خوب اســت. پس نباید برای هیات 
انتخاب ســوال ایجاد کرد، مثل همان جاهای 
بیشــماری که فیلمســازان ما یک سوال هم 
نمی توانند بپرسند، حتی فیلمسازان بزرگ و 
کســانی که در حوزه مستند جهان قدرتمند 
هســتند نمی توانند بپرسند که دلیل پذیرفته 
نشــدن آثارشان چه بوده اســت. این ها حق 
انتخاب هر جشــنواره ای است.  هر جشنواره 
ذائقه و مســیر خود را گام بــه گام می تواند 
تغییر دهد و طراحی آینده خود را رو به نقاط 
مختلف پیش ببرد؛ در نتیجه یا از قبل تبیین 

می کند یا نمی کند. 
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