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چنــدی پیش بود که خبــر توقیف روزنامه  
»جهــان صنعــت« را به دلیــل »تخلف از 
مصوبات شــورای عالی امنیت ملی و حدود 
مطبوعات« اعالم کردند؛ حاال مدیرمســوول 
این روزنامه از مراحلی که به تعطیلی روزنامه 
منجر شده انتقاد دارد و از بازگشت موقت این 

نشریه تا برگزاری دادگاه خبر می دهد.
محمدرضا ســعدی، مدیرمســوول روزنامه 
جهان صنعت، نشریه ای که بیشتر به انتشار 
اخبارِ تحلیلی اقتصــادی اختصاص دارد، در 
گفت وگویی با ایسنا ضمن انتقاد از ضوابطی 
که برای فعالیت رسانه ها و مطبوعات وجود 
دارد، می گوید: »هیــات نظارت بدون اینکه 

همه اعضا حضور داشته باشند، در جلسه ی 
فوق العاده ای که نظر برخی به صورت تلفنی 
پرسیده شده و بدون حضور نماینده مدیران 
مســوول، رأی به توقیف روزنامــه داده اند. 
ســوال من از آقای وزیر این است که چرا در 
جلســه ای فوق العاده، بدون حضور نماینده 

مدیران مسوول تصمیم گیری می کنید؟«
او در ادامه توضیح می دهد: »ما هرچه وزارت 
ارشاد خواسته را انجام دادیم. حتی چند شب 
تیترمان را به  درخواست دوستان تغییر دادیم 
و روزنامه را دوباره چاپ کردیم. ما سیاســت 
تعاملی داشــتیم نه تقابلی. تصمیم توقیف 
روزنامه فقط و فقط در صالحیت دادگاه است 

نه هیات نظارت. من از اعضای هیات نظارت 
این ســوال را دارم که آیا واقعا مطلب آقای 

زیباکالم را خوانده اند؟«
مدیر مسوول روزنامه »جهان صنعت« اضافه 
می کند: »تشخیص مرز بین انتقاد و تخریب یا 
افترا به نهادها خیلی باریک است و نمی توان 
به همین سادگی قضاوت کرد. هیات نظارت 
بایــد پرونده را به دادگاه می فرســتاد. اینکه 
روزنامه ای که ۲۰ سال سابقه دارد را توقیف 
می کنند و یک موضوع به موضوعات کشــور 
اضافه می کنند اصال کار درستی نیست. این 

تصمیم بر اساس مصلحت نظام نیست.«
سعدی با اعالم این خبر که »جهان صنعت« 
از چهارشــنبه ۱۶ آذر مــاه به کیوســک ها 
برمی گــردد، می گوید: »توقیف روزنامه ها در 
شرایط حاضر کار درستی نیست. ما اقداماتی 
از همین دســت انجام داده ایم که مرجعیت 
رســانه ای را از دســت داده ایم؛ مگر ما چند 
رسانه هســتیم؟ همه رســانه هایی که من 
می شناسم اهل تعامل هستند و این مملکت 
و نظام را دوست دارند. کسی نمی خواهد این 
کشــور آســیبی ببیند. ما در راستای حفظ 
منافع ملی سیاست تعاملی داریم. اینکه امروز 

وضعیت اقتصادی این چنین است، عملکرد 
یک دولت و شــخص خاص نیســت. بلکه 
مجموع شرایط و دستورالعلمل های اقتصادی 

این وضعیت را رقم زده است.«
او همچنین خاطرنشــان می کند: »چون ما 
روزنامه هستیم و وظیفه اطالع رسانی داریم، 
طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز رسیدگی 
بــه جرایــم مطبوعاتی فقــط در صالحیت 
دادگاه های دادگستری با حضور هیات منصفه 

است.«
مدیر مسوول روزنامه جهان صنعت در ادامه 
مطرح می کند: »قاضی دستور موقت انتشار 
روزنامه را داد تا جرم ما در دادگاه بررســی 
شود. اگر دادگاه تشخیص داد که روزنامه باید 
توقیف یا امتیازش لغو شود، آن موقع انجام 
می شــود. هیات نظارت اگر تشخیص تخلف 
دهــد، باید پرونده را بــه دادگاه ارجاع دهد 
تا بررســی و تعیین مجازات کند. ولی هیات 
نظارت در دو مرحله، هم زمان آقای روحانی 
که گزارشــی درباره آمار کرونا نوشته بودیم، 
عجوالنه ما را توقیف کرد و هم در این دوره. 
در صورتی که از وزیر ارشــاد محترم زمانی 
که تازه منصوب شــده بودند و ما با ایشــان 

جلسه داشتیم، یک خواهش کردیم که اگر 
می خواهید روزنامه ای را توقیف کنید، قبلش 
صــدا کنید و تذکر دهید. بگذارید روزنامه از 

خودش دفاع کند.«
او در پاســخ به اظهارات وزیر ارشاد مبنی بر 
اینکه بارها شفاها و کتبا به این روزنامه تذکر 
داده شده بود، می گوید: »وزارت ارشاد باالخره 
روزانه به برخی رسانه ها تذکر می دهد. کدام 
رسانه ای است که دادگاه نرفته باشد؟ ما هم 
دادگاه رفته ایم. دادگاه اخیری که ما رفتیم، 
هیات نظارت در جلســه فوق العاده نوشــته 
به دلیل تخلــف از مصوبات شــورای عالی 
امنیت در صورتی که قاضی بازپرسی شعبه 
۴ فرهنگ و رســانه اصال تخلف از مصوبات 
شورای امنیت را برای ما تفهیم اتهام نکرد و 

اتهام چیز دیگری بود؛ مطالب خالف واقع.«
ســعدی درباره یادداشــت صادق زیباکالم 
که باعث توقیف روزنامه شــد، بیان می کند: 
»در آن مطلــب برخــالف آنچــه عنــوان 
شــده، ما اصال توهینی به نیــروی انتظامی 
نکردیم. یک ادعایــی درباره نیروی انتظامی 
 مطــرح بوده که مــا تالش کردیــم درباره 

آن شفاف سازی کنیم.«

تا زمان برگزاری دادگاه 

روزنامه جهان صنعت دوباره منتشر می شود

محمدامین همدانی با اشاره به اینکه سینمای 
انیمیشن همواره مورد بی مهری قرار گرفته، 
تأکید کرد: بی مهری ها به سینمای انیمیشن 
حاصل ســلبریتی محور بودن سینمای ایران 
اســت. به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی »پسر 
دلفینــی« که یکی از انیمیشــن های موفق 
ســینمای ایران به حســاب می آیــد اوایل 
شــهریور سال جاری در ســینماهای کشور 
اکران شد و در ابتدای مسیر توانست فروش 
قابل توجهی داشته باشد اما با رکود ناگهانی 
ســینما، فروش این اثر سینمایی نیز کاهش 
چشمگیری داشت و این اتفاق باعث شد که 
پیش بینی ها درباره موفقیت »پسر دلفینی« 
محقق نشــود. »پسر دلفینی« به کارگردانی 
محمد خیراندیش و تهیه کنندگی محمدامین 
همدانی از معدود فیلم های انیمیشن سینمای 
ایران است که توانسته در خارج از کشور نیز 
اکران موفقی داشــته باشد. »پسر دلفینی« 
محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است و 
بر خالف اکثر آثار انیمیشــن سال های اخیر 

قصه ای امروزی را روایت می کند.
در گفت وگو با تهیه کننده این اثر درباره عوامل 
موفقیت آن و شرایط سینمای انیمیشن ایران 

گفتگویی داشتیم که در ادامه می خوانید:
اوایل شــهریور در  »پســر دلفینی« 
سینماهای کشــور اکران شد و برخی 
معتقد بودند که این فیلم می تواند یکی 
از پرفروش ترین آثار سینمای ایران شود 
اما با رکود یکباره سینما این اتفاق رخ 
نداد. چه برنامه ای برای فروش بیشــتر 

این فیلم دارید؟
اکران فیلم »پسر دلفینی« تا پایان سال ادامه 
دارد و اوایل ســال آینده بــه صورت آنالین 
اکران خواهد شــد چراکه بسیاری از افراد به 
دلیل شرایطی که در جامعه حاکم است، فیلم 
را ببینند. هدف اصلی ما این است که بچه ها 
بتوانند این انیمیشن ایرانی را ببینند، از دیدن 

آن لذت ببرند و پیام فیلم را دریافت کنند.
اکران های خارجی فیلم ســینمایی »پســر 
دلفینی« همچنان ادامه دارد، اکران ترکیه به 
تازگی آغاز شده، پیش بینی بر این است که 
در این کشور حداقل 3۰۰هزار نفر مخاطب 
خواهد داشت اما ما امیدواریم تعداد مخاطبان 

به بیش از 5۰۰هزار نفر برسد.
یکی از نکاتی که درباره »پسر دلفینی« 
مطرح می شود این است که با دیدن این 
انیمیشــن می توان به رشد تکنیک در 
سینمای انیمیشن ایران پی برد. چطور 
به این سطح از کیفیت در تولید یک اثر 

انیمیشن رسیدید؟
درباره »پســر دلفینی« اگر بخواهیم نگاهی 
واقع بینانه داشته باشیم باید بپذیریم که این 
انیمیشن در سطح یک ســینمای دنیا قرار 
ندارد اما از طرفی هــم باید بدانیم که همه 
کشورهای دنیا انیمیشن سینمایی نمی سازند 

و تعداد معدودی از کشــورها هســتند که 
انیمیشــن سینمایی می ســازند چراکه این 
گونه ســینمایی به پارامترهای مختلفی نیاز 
دارد که ساخته شــدنش باید توجیه داشته 
باشــد. از جمله این ها می توان به لزوم وجود 
زیرساخت ها، نیروی انسانی کافی، محصوالت 

جانبی، فرایند توزیع و... اشاره کرد.
ما در حال برداشــتن گام هــای مهمی برای 
انیمیشن ایران هستیم و فکر می کنم برخی 
مواقــع بی مهری هایــی که به این ســینما 
می شــود باعث شده انیمیشن سعی کند راه 
خود را در مسیر دیگری باز کند؛ مسیری که 
در آن قرار اســت قضاوت مخاطب عیار یک 
اثر را بســنجد و در این مسیر از حمایت های 
مختلف و همراهی ســلبریتی ها صرف نظر 
کرده اســت. ســینمای ایران تا حد زیادی 
درگیر سلبریتی ها اســت و به همین دلیل 
انیمیشن در آن همیشــه مهجور بوده اما از 
آنجا که انیمیشن مرز نمی شناسد می تواند با 
یک بومی ســازی خوب مسیر خود را در دنیا 
باز کند و در کشــورهای دیگر نمایش داده 
شود، به طوری که مخاطبان هر کشور نسبت 

به آن احساس تعلق داشته باشند.
از بی مهری ها به ســینمای  منظورتان 

انیمیشن، چه مسائلی است؟
اگر قرار باشــد انیمیشــن در کنار فیلم های 
ســینمایی در جشــنواره  فجر حضور داشته 
باشد، طبیعتاً این جشنواره به انیمیشن رغبت 
چندانی نشــان نمی دهد، چراکه قرار نیست 
روی فرش قرمز جشــنواره سلبریتی خاصی 
انیمیشن  باشد. ســلبریتی  حضور داشــته 
مخاطبان کودکش هستند که معموالً خیلی 
به چشــم نمی آیند و برای سیاســتگذاری 

جذاب نیســتند چراکــه پروپاگانــدا ایجاد 
نمی کند. به همین دلیل هر گاه انیمیشن به 
جشــنواره فجر یا هر رویداد دیگری راه پیدا 
کرده اگر چه حضور موفق و حتی پرفروشی 
داشــته اما در سیاســتگذاری ها با تردید به 
ســمتش رفته انــد، این در حالی اســت که 
انیمیشن سبد مخاطب جدیدی را به سینما 
اضافه می کند و در نتیجه برای کل ســینما 
مفید است. قدرت چهره و سلبریتی ها معموالً 
برای سرمایه گذاری و سیاست گذاری مسیر 
امن تری است و در نتیجه به آثاری با حضور 
سلبریتی ها اهمیت داده شود. اصوال یکی از 
انیمیشن  اصلی ترین عواملی که ســینمای 
قرار گرفته ســلبریتی محور  مورد بی مهری 

بودن جریان های سینمایی ما است.
با توجه به اینکه »پسر دلفینی« و به طور 
کل سینمای انیمیشن ایران را در سطح 
ضعف  نمی دانید.  دنیا  انیمیشــن  یک 
موجود به فیلمنامه مربوط می شود یا در 

تکنیک ضعف داریم؟
در همــه مولفه ها ما در قیاس با ســینمای 
انیمیشــن دنیا ضعف داریــم. اگر بخواهیم 
این گونه ســینمایی به سطح یک دنیا برسد 
باید با کشورهایی مقایسه شویم که نزدیک 
به 7۰ سال از قدمت سینمای انیمیشن شان 
می گذرد. اگر فیلم »ســفید برفی« را در نظر 
بگیریم نشان می دهد که کشورهای پیشرفته 
در این زمینه ده ها ســال است که سینمای 
انیمیشــن دارنــد در حالیکه در کشــور ما 
قدمت چندانی نــدارد. ما با تعداد محدودی 
که انیمیشن تولید می کنیم مسیری طوالنی 
داریــم و اختــالف بودجه مان بــدون اغراق 
نزدیک به هزار برابر است. این تفاوت بودجه 

و رقم بزرگــی که در تولید آثار انیمیشــن 
کشورهای پیشرفته وجود دارد قطعاً تفاوت 
کیفی چشــمگیری را هم رقــم می زند و ما 

نمی توانیم با آن ها رقابت داشته باشیم.
محصول رســانه ای فقط به یک ویدئو ختم 
نمی شود، یک اثر انیمیشن که قرار است خلق 
شود به همراه محصوالت فیزیکی که قرار است 
به بازار بیایند همگی تعریف یک محصول را 
به خوبی ارائه می دهند. ما زیرســاخت های 
الزم را نداریم، صنایع وابسته مان به درستی 
شکل نگرفته و نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
که سرمایه گذاری های مشابه آن جا در ایران 

رخ دهد.
بودیم  شاهد  انیمیشن  آثار  در  پیش تر 
که ســازندگان آثار بیــش از هر چیز 
به  اســامی  و  ایرانی  کهن الگو های  از 
صورت مســتقیم ایــده می گرفتند و 
قصه شــان را روایــت می کردند. این 
پرداخت مستقیم قطعاً محدودیت هایی 
دارد که شــاید در کاهش سطح کیفی 
فیلمنامه ها تأثیرگــذار بوده اما در آثار 
جدید مثل »پســر دلفینی« می بینیم 
اینکه  بدون  را  امــروزی  قصه های  که 
بخواهند پرداختی مستقیم از این کهن 
الگو ها داشته باشند، روایت می کنند و 
در الیه های دیگر قصه مفاهیم مدنظر را 
مطرح می کنند. آیا این رویکرد جدید را 
در موفقیت آثاری چون »پسر دلفینی« 

تأثیرگذار می دانید؟
نســل جدید که عنــوان نســل زد را به آن 
اختصاص داده اند نسلی است که همه کالبدها 
را شــکافته، یعنی اگر بخواهید با او از سنت، 
پیشینه و فرهنگ حرف بزنید نمی توانید در 

کالبد گذشــته این را تعریف کنید و بگویید 
که باید به آن بپــردازی چون این رویکرد را 
نمی پذیرد چرا که به دلیل وجود رسانه بدون 
مرز بزرگ می شود و این هم می تواند فرصتی 
برای فرهنگ های اصیل باشد و هم می تواند 

یک تهدید به حساب بیاید.
کاری که ما می توانیم در رسانه انجام دهیم 
این اســت که با اولویت  سرگرمی سازی که 
ماهیت اصلی رســانه است، وارد این مبحث 
شــویم. اگر ما تکیه مــان را روی اصالت یک 
داســتان بگذاریم قطعاً محکوم به شکست 
هســتیم، ما بایــد در خلق اثر نمایشــی به 

سرگرمی تکیه کنیم.
اگر ما با قالب سرگرمی پیش برویم می توانیم 
متناسب با آن قالب پیامی را هم به مخاطبمان 
منتقل کنیم اما حتماً باید این متناسب سازی 
اتفاق بیفتد. به عنوان مثال در »پسر دلفینی« 
ما مناسبات فرهنگی مان را در نظر گرفته ایم 
و بــه انتقال آن توجه داریــم، حتی این اثر 
در روســیه اکران می شــود و بارخوردهای 
خوبی هم شــاهد هستیم در حالیکه ارتباط 
چندانی با فرهنگ این کشــور ندارد و حتی 
شــخصیت های خانمش در اماکن عمومی با 
حجاب هســتند. این موفقیت نشان می دهد 
که در این مورد فرهنگ ما به خوبی منتقل و 

صادر شده است.
اگر محتــوا را در قالب مناســب به صورت 
درســت و منطبق با ذائقه های نسل جدید 
تنظیم کنید، می توانید پیامتان را به این نسل 
برســانید و لزوماً تکیه بر قالب های کهن به 
این دلیل که ما یــک عقبه تاریخی داریم و 
آن را می خواهیم با آن قالب در رسانه جدید 
ارائه دهیم با وجود ارزش هایی که دارد قطعاً 
موفقیت آمیز نخواهد بود و نسل جدید با آن 

ارتباطی برقرار نخواهد کرد.
با توجه به اینکه تا پایان ســال جاری 
اکران »پسر دلفینی« ادامه دارد آیا برای 
تبلیغات در جهت دســتیابی به فروش 
پیش تر پیش بینی شــده، برنامه ریزی 

دارید؟
»پســر دلفینی« به اذعــان توزیع کننده در 
همین شــرایط می توانســت دو برابر فروش 
امروزش، در گیشــه موفق باشد اما به دلیل 
اتفاقاتــی که در کشــورمان رخ داد و فضای 
نامساعدی که وجود داشــت تبلیغاتمان را 

متوقف کردیم.
اگر شرایط مهیا شــود ما باید توجه ویژه ای 
به کودکان داشته باشــیم، کودکان خارج از 
اتفاقات سیاســی و درگیری های بزرگساالن 
به محتــوا احتیاج دارند و منفعل بودن ما نه 
تنها چیزی را حل نمی کند بلکه مشکالت را 
افزایش می دهد. در نتیجه توجه به محتوای 
کودک مثل غذا خوردن که در هیچ شرایطی 
متوقف نمی شود، باید همیشه در اولویت بوده 

و جریان داشته باشد.

تهیه کننده »پسر دلفینی«:

بی مهری ها به انیمیشن حاصل سلبریتی محور بودن سینمای ایران است
آخرین وضعیت عکاسان بازداشت شده

در بیانیه انجمن صنفی عکاسان
انجمن صنفی عکاســان مطبوعاتی در تازه تریــن بیانیه خود جزییات جدیدی 
از وضعیت عکاسان بازداشت شــده منتشر کرده است که نشان می دهد احمد 

حلبی ساز، عکاس مطبوعاتی به پنج سال زندان محکوم شده است.
به گزارش ایسنا، انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در بیانیه خود آخرین 
وضعیت عکاسان مطبوعاتی بازداشت شده را چنین توصیف کرده است: »انجمن 
صنفی عکاســان مطبوعاتی در راستای مسئولیت صنفی خود، الزم می داند که 
آخرین شرایط همکاران بازداشت شده را به اطالع اعضای انجمن و جامعه عکاسی 

ایران برساند.
۱. اولین جلســه دادگاه رســیدگی به اتهامات حســین اســماعیلی صبح روز 
چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ در شــعبه ۲۸ دادگاه انقالب به ریاست قاضی عموزاد 
برگزار شــد. نماینده انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران توانست با موافقت 
قاضی پرونده، در جلســه دادگاه حضور پیدا کرده و با حسین اسماعیلی دیدار 
داشته باشد. همچنین نامه ای از سوی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی مبنی 
بر معرفی ســوابق و خدمات حرفه ای ایشان به قاضی پرونده ارائه شد تا به روند 
دادرســی ایشان در مســیر آزادی کمک کند. تاکنون هیچ حکمی برای ایشان 

صادر نشده است.
۲. اولین دادگاه رســیدگی به اتهامات خانم یلدا معیری ساعت یازده صبح روز 
چهارشنبه ۹ آذر در شــعبه ۲۶ دادگاه انقالب به ریاست قاضی افشاری برگزار 
شــد. نماینده انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در پایان جلسه دادگاه با 
یلدا معیری دیدار کوتاهی داشت و نامه ای از سوی انجمن مبنی بر معرفی سوابق 
و خدمات حرفه ای ایشــان به قاضی پرونده ارائه شــد تا به روند دادرسی ایشان 
در مسیر آزادی کمک کند. هنوز حکمی برای ایشان صادر نشده و وکیل خانم 

معیری نیز به جزئیات پرونده دسترسی نداشته است.
3. در مورد آریا جعفری، دو جلسه رسیدگی به اتهامات برگزار شده است. نامه ای 
مبنی بر معرفی سوابق و خدمات حرفه ای ایشان از سوی انجمن به قاضی پرونده 
ارائه شد تا به روند دادرسی ایشان در مسیر آزادی کمک کند. هنوز حکمی برای 

ایشان صادر نشده است.
۴. عادل کریمی که ۱۹ مهرماه در منزل یکی از دوستانش بازداشت شده بود، با 

قرار وثیقه آزاد شده است.
5. احمد حلبی ساز که پس از ۲7 روز با قرار وثیقه آزاد شده بود، در گفت وگو با 
یکی از اعضای هیئت مدیره اعالم کرد که دادگاه او تشکیل شده و بدون داشتن 
وکیل به پنج ســال زندان و ممنوع الکاری محکوم شده است. انجمن در تالش 
اســت تا با مشاوره حقوقی به آقای حلبی ساز، تالش کند تا این حکم در دادگاه 
تجدیدنظر تغییر کند. انجمن مسئولیت خود را پیگیری شرایط تمامی عکاسان 
مطبوعاتی بازداشتی، اعم از عضو و غیرعضو می داند و تمامی ظرفیت های حقوقی 

و قانونی خود را برای آزادی این عکاسان به کار می بندد.«

محمود زند مقدم درگذشت
محمود زند مقدم - نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت- در ۸۴ سالگی از دنیا رفت.
ایمان پاکنهاد که با خانواده زندمقدم در ارتباط اســت، با تأیید خبر درگذشت 
این پژوهشــگر به ایسنا گفت: زند مقدم روز دوشــنبه، ۱۴ آذرماه بر اثر ایست 
قلبی از دنیا رفت. البته او کهولت سن نیز داشت. او افزود: زمان مراسم تشییع و 
خاکسپاری او هنوز قطعی نشده اما در قطعه نام آوران بهشت زهرا)س( به خاک 

سپرده خواهد شد.
محمود زند مقدم متولد ســال ۱3۱7، دوره لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی را 
در دانشــگاه تهران گذراند و مدرک دکتری در رشته برنامه ریزی منطقه ای را از 
دانشــگاه دورهام انگلیس اخذ کرد. با مدرک »دکترای برنامه ریزی منطقه ای« 
از انگلیس، ســفرهای خود به بلوچســتان را از ۱3۴۲ شروع کرد. او اولین بار به 
درخواست سازمان برنامه  و بودجه برای بررسی وضع درآمد و هزینه  خانوار بلوچ 
و پــس از آن در ســمت رئیس دفتر برنامه  و بودجــه در زاهدان و رئیس مرکز 
مطالعات و پژوهش های خلیج فارس و دریای عمان انجام خدمت کرد. زند مقدم 
باقی سال های زندگی را با هزینه  شخصی در سفر به بلوچستان گذراند. از جمله 
آثار او می توان به مجموعه هفت جلدی »حکایت بلوچ«،»از سرزمین بی پرنده تا 
قلعه«،»کره خر و نوردبون«، »آدم های سه قران و صناری« و »قلعه« اشاره کرد.

تام کروز به حسرت ۲۳ ساله پایان می دهد؟
»تام کروز« امســال این فرصت را دارد پس از دو دهه بی اعتنایی آکادمی برای 

چهارمین و حتی پنجمین بار نامزد جایزه اسکار شود.
به گزارش ایســنا به نقل از گلد ِدربی، درست ۲3 سال از آخرین باری که »تام 
کروز« توجه آکادمی اسکار را جلب کرده می گذرد، زمانی که او در سال ۲۰۰۰ 
برای بازی در فیلم »مگنولیا« محصول ۱۹۹۹، نامزد جایزه اســکار در شــاخه 
بهترین بازیگر نقش مکمل شد، اما شاید امسال این ناکامی دنباله دار در بیش از 

دو دهه اخیر به لطف فیلم جدید »تاپ گان: ماوریک« پایان یابد. 
»کروز« نه تنها در این فیلم ایفای نقش کرده بلکه یکی از تهیه کنندگان آن نیز 
هست، بنابراین نامزدی »تاپ گان: ماوریک« در شاخه بهترین فیلم، چهارمین 
نامزدی کلی اسکار را برای او به ارمغان می آورد، حتی اگر از رقابت شاخه بهترین 
بازیگر مرد خارج شــود. اگر او به خاطر نقش آفرینی اش هم مورد توجه اعضای 
آکادمی قرار گیرد، مجموع تعداد نامزدی های  اسکار خود را در طول این سال ها 

به عدد پنج خواهد رساند.
این بازیگر ۶۰ ساله پیش از این برای بازی در فیلم های »متولد چهارم جوالی« 
)۱۹۹۰( و »جری مگوایر« )۱۹۹7( در شــاخه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد 

نامزد کسب جایزه شده بود.
در حال حاضر »برندن فریزر« برای »فیلم نهنگ«، »کالین فارل« برای بازی در 
فیلم »اروح اینیشــرین«، »آستین باتلر« برای »الویس«، »بیل نای« برای فیلم 
»زندگی« و »هیو جکمن« برای فیلم »پسر«، پنج شانس اصلی کسب نامزدی 
اسکار در شاخه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد هستند و بر اساس پیش بینی ها 
»تام کروز« ششمین شانس محسوب می شــود. فیلم »تاپ گان: ماوریک« که 
فروشی بالغ بر ۱.۴5 میلیارد دالر، پرفروش ترین فیلم کارنامه هنری »تام کروز« 
را در گیشه رقم زده، دستمزدی نجومی نیز برای این ستاره سینما نیز به همراه 
داشــته و بر اساس گزارش ها مجموع دســتمزد این بازیگر عالوه بر درصدی از 
فروش گیشــه و همچنین ســود حاصل از اکران آتی آن در سامانه های نمایش 
آنالین به بیش از ۱۰۰ میلیون دالر می رسد. داستان قسمت جدید »تاپ گان« 
که با بودجه ۱7۰ میلیون دالری ساخته شده، درباره »پیت میشل« )تام کروز( 
است که پس از  3۰ سال فعالیت به عنوان خلبان برتر نیروی دریایی، در معرض 
یک آزمایش جدید قرار می گیرد. قسمت اصلی فیلم »تاپ گان« به کارگردانی 
»تونی اســکات« در سال ۱۹۸۶ به سینما آمد و به فروش جهانی 35۰ میلیون 
دالر دســت یافت. »تاپ گان: ماوریک« هم اکنون در رتبه نخست پرفروش ترین 
فیلم های سینمای جهان در سال ۲۰۲۲ و رتبه دوازهم پرفروش ترین فیلم های 

تاریخ سینما قرار دارد.

یک موزه نُت های دست نویس »بتهوون«  را
پس می دهد

موزه ای در چمهوری چک نُت های دســت نویس ارزشمند »بتهوون «  که غارت 
شده بود را به وارثان اصلی آن بازمی گرداند. به گزارش ایسنا و به نقل از آرت نت،  
یک موزه واقع در جمهوری چک بخشــی از نُت های دست نوشته »لودویگ فان 
بتهوون«  موسیقدان نامدار تاریخ که در دوران جنگ جهانی دوم غارت شده بود 

را به وارثان مالک اصلی او بازمی گردانند.
این دست نوشــته که نُت های »اپوس ۱3۰ کوارتت های زهی« را شامل می شود 
به مدت ۸۰ سال در »موزه موراویان«  واقع در »برنو«،  شهری در جمهوری چک 

نگهداری شده است. 
این دست نوشته  در ابتدا و پیش از اینکه خانواده »Petschek« در دوران جنگ 
جهانی دوم از چکســلواکی بگریزند به این خانواده ثروتمند تعلق داشت. هنوز 
مشــخص نیست که این دست نوشته چطور از همان ابتدا به دست این خانواده 
رسیده اســت. »بتهوون«  نوشتن این کوارتت را در ســال ۱۸۲۶ و در سن 5۶ 

سالگی یعنی یک سال پیش از پایان عمرش تکمیل کرد.
وقتی نازی ها در ســال ۱۹3۹ چکســلواکی را اشــغال کردند، اعضای خانواده 
»Petschek« قصد داشــتند این دست نوشته را به خارج از کشور پُست کند،  
اما »گشتاپو«  )پلیس مخفی آلمان در دوران حکومت نازی ها(  وارد عمل شدند. 
آلمانی ها در آن زمان از مســووالن موزه »موراویان«  پرسیدند که آیا این نُت ها 
را »بتهوون«  شخصا نوشته است و مسووالن برای نگه داشتن این دست نوشته ها 
در مجموعه موزه در پاسخ به آن ها اصالت دست نوشته را رد کردند. در نتیجه به 

موزه اجازه داده شد تا این دست نوشته را نگهداری کند.
این نُت ها برای آخرین بار در هفته جاری در این موزه برای عموم مردم به نمایش 

گذاشته خواهند شد و سپس به خانواده »Petschek«  بازگردانده می شوند.

اخبارکوتاه

مارکو گریگوریان از جمله هنرمندان نســل 
اول هنرنوگرای ایران اســت که زندگی خود 
را وقــف اعتالی هنر مدرن ایرانی کرد. تأثیر 
مارکو عالوه بر تدریس در دانشکده هنرهای 
زیبا، برگزاری نخستین بینال تهران در سال 
۱337 بــود که به همت او شــکل گرفت و 
در زمان خــود رویدادی سرنوشت ســاز در 
به رســمیت شــناختن جریان هنر مدرن و 

هنرمندان این عرصه به حساب می آمد.
به گزارش ایســنا، مارکو هنرمندی آوانگارد 
و پیشــرو بود که همواره بــه قصد نوآوری، 
از تجربه گرایی با مواد و رســانه های مختلف 
هراســی نداشــت. بــه همین خاطــر، هر 
روز زمینــه ای جدیــد برای بیــان عالیق و 
احساســاتش پیدا می کرد و به واسطه ذهن 
جســت وجوگرش راه حل هایــی مدرن برای 
موضوعات تاریخی ارایه می داد. او هم چنین 
آغازگــر تجربــه ای نــو در به کارگیری ماده 
کاهگل و رســیدن به نوعی کمینه گرایی در 
روایت مدرنیسم ایرانی بود. کیانوش معتقدی، 
نویســنده و پژوهشگر هنر در گفت وگویی با 
ایســنا همزمان با ســالروز تولد گریگوریان 
)پنجم دسامبر(، درباره جریان هنر مفهومی 

در ایران بیان کرد: »کانســپچوآل آرت« از 
اوایل دهه 5۰، به شــکل موازی در خارج از 
ایران مطرح شــد و با عنوان »هنر مفهومی« 
در ایران ترجمه شد. او درباره تاثیر گریگوریان 
بر این جریان گفت: مارکو گریگوریان یکی از 
نخستین هنرمندانی بود که توجهش به این 
سبک از هنر جلب شد و علتش این بود که 
او دوره ای از زندگــی اش را در آمریکا زندگی 
کرده بود. در آنجا گالری داشــت و فعالیت 
می کرد و به سرعت متوجه اهمیت این نگاه 
جدید در هنر شد. او پس از بازگشت به ایران 
ســعی کرد هنر مفهومی را به نوعی ایرانیزه 
کند و این ایده را به نقاشان نوگرا انتقال دهد. 
او درباره شکل گیری گروه آزاد توسط مارکو 
گفت: یکی از دالیل مهم شــکل گیری گروه 
آزاد نقاشان و مجسمه ســازان توجه به هنر 
مفهومی و تاثیرات مارکــو بود. او گروهی از 
هنرمندان هم  عصر خودش را گرد هم آورد 
و از آنها خواســت تا در فضای هنر مفهومی 
به خلق اثر بپردازند. مارکو و هم نسالنش در 
دهه 5۰ در این گــروه فعالیت کردند، ایده 
هنرمفهومی را از چشــم ایرانی توسعه دهند 
و آن را نه تنها در ایران بلکه در نمایشگاه های 

گروهی در خارج کشــور از جمله نمایشگاه 
بازل سوییس و نمایشگاه واش آرت واشنگتن 
ارائه دهند و ســبک هنر مفهومی در ایران 
اینگونه متولد شــد. معتقــدی ادامه داد: با 
وجود اینکه مارکو اولین کسی بود که توجه 
ویژه ای به هنر مفهمومی داشــت و آن را در 
ایران توسعه داد اما به نظر می رسد مطالعات 
او، برداشتی ســطحی و غیرتئوریک از هنر 
مفهومی بود تا همراه با شــناخت عمیق از 
آن. نباید فراموش کنیم که پنج سال پیش از 
تشکیل گروه آزاد بود که مقاله معروف »هنر 
پس از فلسفه« از جوزف کسوث منتشر شد 
که به مثابه مانیفتســتی مهم در این زمینه 
به حســاب می آمد اما نه مارکــو و نه دیگر 
اعضای گروه آزاد بــه آن نپرداختند. برخی 
از آثــار مارکو نیز نوعی گرته بــرداری از آثار 
مهم هنر مفهومی بود که پیش تر در آمریکا 
خلق و ارائه شــده بود. از این جهت که شاید 
او هنر مفهومی را کامل درک نکرده بود، در 
انتقال آن نیز به هنرمندان ایرانی موفق عمل 
نکرد. به همین خاطر در شــروع جریان هنر 
مفهومی توســط گروه آزاد اتفاق تازه ای رخ 
نداد و برخی از این هنرمندان تقریبا مســیر 

معمول کار خودشــان را ادامه دادند هرچند 
در مواردی هم توانســتند اتفاقــات تازه ای 
رقــم بزنند که بین این گروه، عالوه بر مارکو 
شــاید مرتضی ممیز موفق ترین کســی بود 
که توانســت به نگاه تازه ای دست پیدا کند. 
او بــا بیان اینکه نمی تــوان از تاثیر مارکو بر 
شــکل گیری و معرفی جریان هنر مفهومی 
چشم پوشــی کرد، گفت: همانطور که مارکو 
پیشتر، در اواخر دهه 3۰ توانست بی ینال های 
تهران را تاســیس کند و تاثیر گسترده ای بر 
تحــوالت بعدی جریان هنر مدرن داشــت، 
می توان ایده هنر مفهومی در ایران را به نام 
مارکو ثبت کرد. معتقدی در ارتباط با جریان 

هنر مفهومــی در ایــن دوره از زمان گفت: 
وقتــی به تاریخچه تحوالت هنر مفهومی در 
ایران نگاه می کنیم با دو دوره تاریخی مواجه 
هســتیم. دوره اول، متعلق به دوره مارکو و 
گروه آزاد بود و گــروه دوم به بعد از انقالب 
در اثنای برگزاری نمایشگاه های هنر مفهومی 
در مــوزه هنرهای معاصر تهران بود که برای 
اولیــن بار جریانی تازه در این عرصه در دهه 
7۰ شکل گرفت که کامال دو رویکرد و جنبه 
متفاوت از این جریــان بود. جریانی که بعد 
از انقالب، جلوه و برداشــت تــازه ای از هنر 
مفهومــی را پیش روی مخاطبان ایرانی قرار 

داد و تا امروز هم ادامه پیدا کرده است.

کیانوش معتقدی در سالروز تولد هنرمند نسل اول هنرنوگرای ایران:

مارکو گریگوریان سعی کرد هنر مفهومی را ایرانیزه کند


