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فیلــم جدید »آواتــار: راه آب« بــا گذر از 
برمی خیزد«، عنوان  نیرو  »جنگ ستارگان: 
چهارمین فیلم پرفروش تاریخ ســینما را به 

خود اختصاص داد.
به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر، 
ساخته جدید »جیمز کامرون« پس از پشت 
سر گذاشتن فروش ۲.۰۷۱ میلیارد دالری 
»جنگ ستارگان: نیرو برمی خیزد«، حاال به 
رتبه چهارمین فیلم پرفــروش تمام دوران 
دست یافته اســت و به این معنی است که 
»کامرون« ساخت ســه فیلم از چهار فیلم 
پرفروش تاریخ ســینما را بر عهده داشــته 

است.
هــم اکنون قســمت اول »آواتار« محصول 
ســال ۲۰۰۹ با ۲.۹۲ میلیارد دالر در رتبه 
نخست فروش تاریخ سینما قرار دارد و پس 
از آن »انتقام جویان: آخــر بازی« با ۲.۷۹ 

میلیــارد دالر و »تایتانیک« دیگر ســاخته 
»کامــرون« هم بــا ۲.۱۹۴ میلیارد دالری 

رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
تحلیلگران گیشــه بر این باورند که »آواتار: 
راه آب« در نهایــت از »تایتانیک« پیشــی 
خواهد گرفت، حتی اگر نســخه بازســازی 
شده ســه بعدی »تایتانیک« هفته آینده و 
به مناسبت روز ولنتاین دوباره منتشر شود.

»آواتار «۲ از زمانی که در اواسط دسامبر در 
سینماهای سراسر جهان اکران شد، پس از 
آن چیزی که برخی آن را افتتاحیه متوسطی 
می دانستند، همه انتظارات را برآورده کرده 
اســت و به عنوان مثال، این فیلم به راحتی 
در ایــن آخر هفته در آمریکای شــمالی با 
اکران داخلی فــروش ۱۵ میلیون دالری را 
از محل ۳۶۰۰ ســالن کســب کرد تا برای 
هفتمین هفته پیاپی صدرنشــین گیشــه 

آمریکای شمالی باقی بماند.
»جیمز کامرون« طی ۲۵ ســال گذشته دو 
فیلــم »تایتانیک« و پــس از آن »آوتار« را 
بــه صدر فهرســت پرفروش ترین فیلم های 
تاریخ سینما رسانده است. »آوتار: راه آب« 
یکی از پرهزینه ترین فیلم های ساخته شده 
تمام ادوار است و خود کامرون پیش از این 
عنوان کرده بود برای ایــن که این فیلم را 
یک موفقیــت تجاری توصیــف کنیم باید 
حداقل دو میلیارد دالر در گیشــه بفروشد 
و هم اکنون در فاصله اندک تا رســیدن به 

فروش دو میلیارد دالری قرار دارد. 
در »آواتار: راه آب« بازیگرانی چون »ســم 
ورتینگتــون«، »زویــی ســالدانا«، »کیت 
وینســلت« و »سیگورنی ویور« ایفای نقش 
می کنند و به داستان بیش از یک دهه پیش 

از قسمت اول این فیلم می پردازد.

»جیمز کامرون« ســال ها صرف ساخت و 
فیلم برداری دنباله هــای »آواتار« با بودجه 

میلیارد دالری کرده است.
فیلمبرداری »آواتار: راه آب« در سال ۲۰۱۷ 
و همزمان با ســومین فیلم از این مجموعه 

که قرار است در ســال ۲۰۲۴ اکران شود، 
آغاز شــد. او همچنین در حال کار بر روی 
فیلم چهارم و پنجم است که به ترتیب برای 
اکران در ســال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۸ برنامه ریزی 

شده است.

»آواتار ۲« از »جنگ ستارگان« عبور کرد

حمید سائل می گوید: اینکه می بینید طالبان برخورد بدی 
با موسیقی دارند و با هنرمندان به صورت تهاجمی برخورد 
می کنند، یکی از دســتورهایی است که از سوی پاکستان 

صادر شده!
به گزارش ایلنا، شاید تصور عموم مردم امروز این است که 
تخریب هنر و هنرمندکشــی و نخبه کشی های مرسوم در 
طول تاریخ به پایان رسیده است؛ اما در واقع اینطور نیست. 
این روند همچنان ادامه دارد و تنها شاید شکل و روش آن 
تغییر کرده اســت؛ وگرنه همواره مخالفان هنر و فرهنگ 
در میان عموم هنرمندان و مردم زیســته اند و به زیست 
خود ادامه خواهند داد. نمونه و مثال بارز این هنرکشــی 
را می توان در کشور همسایه، ا افغانستان به وضوع دید. با 
ظهور و قدرت گرفتن طالبان هنر افغانستان به ناگاه افول 
کرد. نیروهای طالبان اولین بار در ســال ۱۹۹۶ تقریبا بر 
سه چهارم افغانستان غالب شدند و تا سال دو هزار و یک 
بر این کشــور حکومت کردند. در این مقطع هنر و البته 

موسیقی افغانستان آسیب بسیار دید. 
نیروهای طالب در اواســط ســال ۲۰۲۱ و پس از خروج 
ســربازهای آمریکایی بود که مجددا به قدرت رسیدند و 
اینبــار حکومت را به صورت رســمی در اختیار گرفتند. 
طالبــان هم در ســال ۱۹۹۶ تــا ۲۰۰۱ و هم طی یکی 
دو سال گذشــته به تخریب اماکن تاریخی و تهدید هنر 
و هنرمندان پرداخته اند. در میان هنرها موســیقی بیش 
از بقیه مورد ظلم طالبان واقع شــده اســت؛ چراکه آن ها 
این هنر را از اســاس حرام می دانند. این نگاه باعث شده 
همواره به تهدید و اســارت موزیســین ها بپردازند. اوائل 
قدرت گرفتن طالبان حدود سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بود 
که آن ها )بنا به آمارهای رسمی و غیررسمی( یک خواننده 
و چند نوازنده را مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار دادند. 
شهریورماه سال گذشته بود که شبه نظامیان طالبان؛ فوآد 
اندرابی )خواننده محلی افغان( را در والیت بغالن در شمال 
غرب این کشــور را مقابل خانه اش به رگبار بســتند و او 
را کشتند. غالم سخی رســولی )هنرمند اهل افغانستان، 
نوازنده سازهای زهی، مدرس موسیقی و عضو سابق گروه 
موســیقی »موالنا«( یکی دیگر از افرادی اســت که سال 
گذشته پس از حضور در جشنواره موسیقی نواحی کرمان 
طی گفتگو با ایلنا از شــکنجه اش توسط نیروهای طالبان 
در افغانستان گفت. در حال حاضر موسیقی در افغانستان 
هنری کامال مرده اســت. طی چند ســال گذشته برخی 
موزیسین ها که توان و امکان مهاجرت داشته اند افغانستان 
را تــرک کرده انــد. تعدادی هم طی دهه ها و ســال های 

گذشته به ایران آمده اند. 
حمید سائل؛ یکی از هنرمندان خطه افغانستان است که 
بیش از ســه دهه در ایران زندگی کرده اســت. او از بدو 
ورودش به ایران در اواســط جنگ تحمیلی برای فعالیت 
حرفه ای و ورود به دایره هنرمندان اهل موسیقی کشورمان 
تالش کــرده و حال اولین بنیانگذار موســیقی مهاجرت 
افغانستان به حساب می آید. او که سرپرستی گروه »سالم 
افغانســتان« را به عهده دارد، به اتفــاق برخی از اعضای 
گروهش در پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی گرگان 

حضور داشت و به اجرای برنامه پرداخت. 
ســائل در گفتگو با ایلنا، ضمن توضیح درباره وضعیت و 
جایگاهش در هنر کشــورمان، از تاثیــر طالبان بر هنر و 
تخریب و نادیده انگاری موســیقی افغانستان توسط این 
حکومت شبه نظامی گفت. او می گوید: با اینکه سی و هفت 
ســال است ساکن ایران هستم، اما نه بیمه ای دارم و نه از 
سوی وزارت ارشاد و دیگر نهادهای مرتبط فرهنگی هنری 
حمایت می شــوم و این درحالی اســت که جز موسیقی 

شغلی ندارم.
شما سال هاست ســاکن ایران هستید و به لحاظ 
محسوب  ایرانی  حقوقی شــهروندی  و  اجتماعی 
می شوید. از زندگی و وضعیت هنری خود رضایت 

دارید؟ 
واقعیت این اســت که موزیسین ها و کال هنرمندان افغان 

در ایران شــرایط بالتکلیفی دارند و با مشکالت عدیده ای 
برای زندگی و فعالیت های هنری مواجهند. من از ســال 
شصت و چهار به ایران نقل مکان کرده ام و اگر این مدت 
زمــان طوالنی را در نظر بگیرند، مــن به لحاظ فرهنگی 
و شــهروندی ایرانی محسوب می شــوم. واقعا چرا فردی 
چون من که ســال های ســال با اهالی موســیقی کشور 
شــما ایران حشر و نشر داشته و آثاری را در این کشور به 
مناســبت های مختلف تولید کرده، باید از سوی نهادهای 
دولتی و فرهنگی نادیده گرفته شــود؟ مورد دیگر اینکه 
همســر من ایرانی است و افغانســتانی نیست. زمانی که 
همسر من ایرانی اســت و فرزندانم در ایران زاده شده اند 
و ایرانی محســوب می شوند، آیا من هم نباید از قوانین و 
حمایت های قانونی کشــور بهره مند شــوم؟ من از وزارت 
ارشــاد، حتی وزارت خارجه و وزارت کشور اگر صدای مرا 

می شنوند درخواست کمک دارم. 
در حال حاضر کجا ساکن هستید؟ 

قبال مشــهد بودم. ســال ۱۳۶۴ که به ایــران مهاجرت 
کردم در شــهر مشهد ساکن شدم و مدت ها در این شهر 
زندگی می کردم و بــه فعالیت های هنری ادامه دادم. من 
در مشــهد از طریق دفتر حزب اهلل افغانستان فعالیت های 
بسیار جدی و حرفه ای داشــتم. رزومه و سابقه ام هم در 
صدا و سیمای مشهد موجود است. حال چند سالی است 
در اســتان گیالن و شهر رشت ســاکن هستم. البته این 
جابجایی دشواری هایی را برایم در پی داشت و مشکالتی 
را ایجاد کرد که هنوز وجود دارند. به هرحال سابقه کاری 
و رزومه من در شهر مشهد مشخص بود. از صداوسیمای 
مشهد نامه ای در جهت تایید فعالیت های ام گرفتم و همراه 
با یک معرفی نامه آن را به صداوســیمای رشت بردم تا به 
این ترتیب فعالیت های خود را ادامه دهم. مدت ها پیگیر 
کارها بودم اما متاسفانه صداوسیمای رشت با من همکاری 
نکرد؛ در حالی که پنج فرم محرمانه را هم پر کرده بودم به 
امید اینکه تعامالتی شکل گیرد. مسئوالن مربوطه گفتند 
ما شــما را می خواهیم و اطمینان دادند که این همکاری 
شکل می گیرد اما تا امروز حمایتی وجود نداشته و دوستان 

در صداوسیمای رشت  تماسی با من نداشته اند. 
با هنرمندان و موزیســین های شهر رشت ارتباط 

دارید؟ 
هنرمندان گیالن و رشــت را می شناســم؛ اما با آن ها در 
جهت فعالیت های فرهنگی و هنری ارتباط رسمی ندارم. 

کال اینجا در شهر رشت با کسی در ارتباط نیستم. 
چند وقت اســت کــه منتظر خبر مســئوالن 

صداوسیمای رشت هستید؟ 
شاید باورتان نشود اما پس از آن همه رفت و آمد و تالش، 
دوازده سال است منتظر خبر صداوسیمای رشت هستم. 
جالب اینکه آثارم از صداوســیمای رشت و رادیوی استان 
گیالن پخش می شود و آن ها را می شنویم، آن وقت خودم 

حی و حاضرم و بیکار! 
به جز تالش برای همکاری با صداوســیمای مرکز 

گیالن و شهر رشت، با کدام نهادها ارتباط دارید؟ 
 در هیچ تشکلی عضویت ندارم و بر خالف اهالی موسیقی، 
مــورد حمایت وزارت ارشــاد، اداره ارشــاد گیالن، خانه 
موسیقی ایران، انجمن موسیقی ایران و انجمن موسیقی 
شهر رشت نیستم. بیمه هم ندارم و حقوقی حداقلی هم از 
هیچ جا دریافت نمی کنم. االن اگر کیفم را به شما نشان 
دهم، متوجه می شوید که نه کارت خانه هنرمندان دارم! 
نه کارت خانه موســیقی و نه کارت انجمن صنفی اهالی 
موسیقی یا انجمن موســیقی را! گویی اصال سی و هفت 

سال در عرصه موسیقی فعالیت نکرده ام! 
»خانه موســیقی ایــران« یا »انجمن موســیقی 
ایران« مهمترین تشــکل های حال حاضر هستند 
با هنرمنــدان غیرایرانی بر چه اســاس همکاری 

می کنند؟ 
واقعا نمی دانم. که اگر می دانستم روال چیست حتما پیگیر 
کارم می شدم. راستش من و دیگر هنرمندان افغانستانی را 
در ایران نمی شناســند چه برسد به آنکه ما را به رسمیت 
بشناسند! الاقل در مورد خودم همینطور است. می دانم که 
صندوق اعتباری هنر هم از اهالی موسیقی حمایت می کند 
اما از آنجا که من افغانستانی هستم و در تشکل های دیگر 
عضو نیستم، قاعدتا نمی توانم تحت پوشش این تشکل قرار 
گیرم. زمانی که به ایران آمدم هنوز بســیاری از تشکل ها 
وجود نداشت و اگر هم غیر از این بود من بی خبر بودم. لذا 
سابقه کاری ام را در همان شهر مشهد به صداوسیما بردم. 
اینطور هم نبوده که جای دیگری نروم اتفاقا همان اوائل به 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی هم رفته ام و توضیح داده ام 
که من اهل افغانســتانم و موزیسین هستم و قرار است از 
این به بعد در ایران فعالیت های هنری ام را ادامه دهم. اما 

دریغ از ذره ای توجه! 
بسیار می شنویم که هنرمندان عرصه موسیقی افغانستان 
طی یکی دو دهه گذشــته کشورشــان را ترک کرده اند. 
جایگاه موسیقی در کشور افغانستان چه جایگاهی دارد؟ 

مردم افغانســتان را نمی توان از موســیقی جــدا کرد و 
موسیقی را هم نمی توان از مردم افغانستان جدا نمود. اینها 
درهم تنیده شده اند و قابل تفکیک نیستند. موسیقی در 
ذات ما مردم افغانستان نهفته است. شما در افغانستان به 
هر خانه ای بروید یکی از آالت موسیقی را می بینید. اینطور 
بگویم که وقتی به دنیا می آییم با موسیقی زاده می شویم. 
آیا می توان گفت حضور طالبان دلیل اصلی نابودی 

موسیقی افغانستان است؟ 
بله مطمئنا همینطور است. درست است که من در ایران 
زندگی می کنم اما با هنرمنــدان هم وطنم ارتباط دارم و 
می دانم که با وجود طالبان چه بر هنر و موسیقی ما آمده 
است. نیروهای طالب با هنرمندان برخورد بسیار بدی دارند 

و شــاهد بوده ام که هنرمندان همکارم را دستگیر کرده و 
مورد شــکنجه قرار داده اند. آن ها پا را فراتر گذاشته اند و 
کمر به قتل هنرمندان عرصه موسیقی بسته اند؛ کما اینکه 
همین پارســال بود که برخی موزیســین ها را کشتند و 

شکنجه کردند و سازهای بسیاری را سوزاندند. 
شما در ابتدای حکومت طالبان به سال ۲۰۱۹ در صفحه 
مجازی خود بر ضد این حکومت و جریان مطلب منتشــر 
می کردید. گاه هم به موسیقی می پرداختید و از این طریق 

اعتراض خود را اعالم می کردید.
بله درست اســت و من نسبت به اتفاقات رخ داده توسط 
نیروهای طالب همــواره انتقاداتی را مطرح کرده ام. اینکه 
می بینیــد طالبان برخــورد بدی با موســیقی دارند و با 
هنرمندان به صورت تهاجمــی برخورد می کنند، یکی از 
دســتورهایی است که از سوی پاکستان صادر شده! حتی 
بی سوادهای افغانستان هم این را درک کرده اند که طالبان 
دســتوری آمده اند و می خواهنــد کاری کنند که ورزش، 
هنر، علــم را نابود کنند. آن هــا می خواهند همه چیز را 
از افغانســتان بگیرند تا هموطنان من هیچ کاری نکنند. 
می دانید دلیلش چیســت؟ این اســت که اگر افغانستان 
پیشرفت کند، پاکســتان زمین می خورد. همینطور هم 
بــود. در همین دوره اشــرف غنی، افغانســتان در مقابل 
پاکســتان عرض انــدام کرد. جوان های زیادی داشــتیم 
که در عرصه های مختلف درخشــیدند و استعدادهایی را 
داشتیم که شکوفا شدند. به موازات اینها هنر هم )با همه 

انتقادهایی که به آن وارد است( پیشرفت کرد. 
تازگی ها هم شــاهد بودیم که ورود دختران به دانشــگاه 

ممنوع شد. 
بله. بارها می شنیدم که می گویند موسیقی حرام است و در 
نهایت آن را حرام اعالم کرده اند! در حالی که این هنر حرام 
نیست و در هیچ منبع موثقی هم به آن اشاره نشده است. 

من می گویم بهتر است به این موضوع منطقی بنگریم. 
به نظر من، موسیقی زمانی حرام می شود که اتفاقی حرام 
را رقم بزند. وقتی ســاز تار را در دســت دارم کجای این 
اتفاق می تواند حرام باشــد؟! چنین سازی از چوب ساخته 
شــده. چوب آن از درختی چون توت است و توت یکی از 
درخت های بهشتی خداوند است. پرده های ساز، گوشی ها، 
خرک ها و باقی اجزای ســاز همه از طبیعت تهیه شده اند. 
طبیعت هم خلق و آفریده خداوند است. وقتی من نوازنده، 
چنین ســازی را می نوازم چه اتفاق بدی را رقم زده ام جز 
اینکــه نوایی زیبا را نواخته ام؟ تا در آن حین فعل حرامی 
از من ســر نزند، چه اشــکالی به من و کارم که موسیقی 

است، وارد است؟! 
برخی آثار هم به طور مستقیم به معنویت و خداوند 
می پردازند. آیا موســیقی افغانســتان هم در این 

دسته بندی قرار می گیرد؟ 
بله همینطور است که می گویید. اتفاقا هر کدام از دستگاه 
و راگ هایی که ما در موسیقی داریم برگرفته از خصوصیات 
انسان ها و ویژگی های بشریت است. این هم حرام نیست 
زیرا بر اساس خصوصیت بشــر و در راه اعتالی انسانیت 
اســت. از طرفی بخشــی از موســیقی ما مانند موسیقی 
ایرانی ها بر اساس اشعار شعرا و مفاخر بزرگ فارسی زبان 
تولید و ارائه می شود. وقتی موسیقی من بر اساس شعری 
از موالنا و حافظ و سعدی و دیگر شاعران است نمی توان 
به کارم ایرادی وارد کرد؛ چون اگر به معانی اشعار و حتی 
ابجد آن رجوع کنید درخواهید یافت که همگی مدح و ثنا 
و توصیف خداوند متعال است. پس باز هم نمی توان گفت 
موسیقی حرام است. با توجه به همه اینها، من موزیسین 
این وســط چه گناهی مرتکب شده ام که مستوجب جزا 
باشــم؟! اتفاقای که رخ می دهد این اســت؛ من شعر را با 
موسیقی درمی آمیزم که به بهتر به گوش دیگران برسد و 
بیشتر و عمیق تر به مخاطب القا شود تا او به درک بهتری 
برسد، این گناه نیست! اینکه من تفنگ دست بگیرم و به 
جمعیتی بگویم مکتب و دانشگاه نرو و موسیقی کار نکن و 

ورزش نکن فعلی حرام است.

سرپرست گروه موسیقی »سالم افغانستان«:

طالبانبرایکشتنهنرازپاکستانخطمیگیرد
وضعیت تاریک سینما و مخاطب گرفتار سرمایه داری

حمیدرضا هنری*

تاریک، کلمه ی که مارتین اسکورســیزی در روزهای آغازین ســال ۲۰۲۳ از 
وضعیت ســینما امروز یاد کرد. دلیل اینکه استاد سینمای مستقل دنیا که در 
قید حیات اســت از این کلمه برای حال وروز سینما استفاده می کند، چیست؟ 
قطعاً اسکورسیزی شوخی با سینما دوستان ندارد و این برداشت او تلخی را با 
خود همراه دارد، تلخی که از مخاطب جدید سینما در جهان نشات می گیرد.

مخاطب جدید که قاطبه سینما روها را شکل می دهند دیگر حوصله ندارد قصه 
سه پرده ای و یا چند پرده ی را تماشا کند مخاطب جدید حوصله ژرف اندیشی 
در یک اثر ســینمایی را ندارد و با همین بی حوصلگی سراغ سرعت و اعجاز و 
فریب و ...می رود و تماشــاگر مارول می شود. ســینمای مستقل و اندیشمند 
در تاریکی اســت درجایی دور قرار دارد صاحبان سرمایه کمتر دست به جیب 
می شــوند تا ایــن نوع فیلم ها را تولیــد کنند و این بال از چنــد دهه اخیر با 
شتاب فضای مجازی شکل گرفت و مخاطب امروز محصول این نو فکر کردن 
اســت. فکر کردن با سرعت و دور شدن به ســرعت. حاال در وضعیت تاریک، 
خود اسکورســیزی عنوان می کند که امیدوار است به اندک فیلم های که برای 
بیان هنری ســاخته می شــود و روزنه ی امیدبخش را ترسیم می کند اما آنچه 
اسکورسیزی از احوال ســینما خبر می دهد تلنگری است برای اندیشیدن به 
انســان امروز که غرق در شتاب روزمرگی شده است و این دورانی تازه را برای 
زیست انسان امروزی رقم زده که می تواند این چنین مرزهای زمان را بشکافد 
و به مقصد خود برسد اما انسان در ذاتش هنر طلب است و بی تردید هنر یکی 
از دلیل های خوب زندگی کردن به شمار می آید و هر انسانی باید برای قدردانی 
از هنر وقت بگذارد چراکه هنر به انسان تخیل، تفکر و خالقیت می دهد. سینما 
هم در پرتو هنر به هم نشــینی با انســان می آید تا بتواند فارغ از ســرگرمی و 
گذران وقت دریچه ی را برای مخاطبش بگشــاید و اینک که فیلم های مارول 
گوی ســبقت را در ذهن مخاطب ربوده و به ویرانگری تبدیل شده که توانایی 
تغییر رفتاری انسان معاصر را دارد. روح آرام و زیبای هنر برای روزمرگی انسان 
به پستو رانده شده اســت. برون رفت از این تاریکی که در سینماست در گرو 
خود مخاطب سینماســت مخاطب باید برای تماشا به سراغ فیلم های برود که 
در آن ســینما مشهود باشد و خودش را از گرداب فیلم های مارول نجات دهد 

البته اگر نظام سرمایه داری این اجازه را به گیشه سینما بدهد.
*کارگردان سینما

منبع: خبرآنالین 

جامعه باستان شناسانی ایران اعتراض کرد

تخریب چهره دژ ۲۰۰۰ ساله تهران
جامعه باستان شناسانی ایران 
به شــیوه مرمت دژ دو هزار 
شهرری  در  »َرشکان«  ساله 
تهران اعتراض کرد و نسبت 
به آنچه بــر میراث فرهنگی 
می گذرد،  تمدنی کشــور  و 
هشدار داد. به گزارش ایسنا، 
دژ رشکان که روی تپه ای در 

شهر ری تهران اســتوار شده، در ســال های ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ خورشیدی از دل 
خاک و زباله بیرون آمد. باستان شناســان به سرپرســتی »اریک اشمیت« این 
محوطه را کاوش کردند که همزمان با آن، بقایای مســجد جامع ری نیز کشف 
شــد. پس از آن، این کهن دژ بی سرپرست رها شد و به مکانی برای انباشت زباله 
و اتراق معتادان و کارتن خواب ها تبدیل شد تا این که محوطه در سال ۱۳۸۴ تا 
۱۳۸۶ با کاوش های باستان شناسی دوباره سامان گرفت و این بار بقایای معماری 
اشــکانی، ساسانی و اسالمی یافته شد. این دژ که قدمتی نزدیک به ۲۳۰۰ دارد، 
در تمام این ســال ها به هر نحو در معرض تعرض و تخریب بوده است. به تازگی 
نیز عکس هایی از شــیوه مرمت آن منتشر شده که واکنش کارشناسان مرمت و 
باستان شناســان را برانگیخته است. در این شیوۀ مرمت که به گفته کارشناسان 
بیشتر شبیه »بازسازی« و »ساخت و ساز« است، از مصالح ناهمگون و »سیمان« 
استفاده شده اســت، درحالی که ساختار این دژ متشکل از الشه سنگ و ساروج، 
است. جامعه باستان شناسی ایران نیز در واکنش به شیوه مرمت این دژ اشکانیـ  
ساسانی بیانیه ای را صادر کرد که با مرور آنچه در ماه های اخیر بر میراث فرهنگی 
کشور گذشته، از زیر آب رفتن محوطه های باستانی »چم شیر«، تخریب بافت های 
تاریخی یزد و شیراز، مرمت غیراصولی و مخرب گنبدهای مسجد شیخ لطف اهلل و 
شاه عباسی اصفهان، بی مباالتی نهادهای مسؤول و ترک فعل آن ها و ضعف نظارت 
تخصصی را از جمله دالیل این رخدادها برشمرده و نسبت به »اصالت زدایی میراث 
فرهنگی و تاریخی ایران« هشدار داده است. در ادامه بیانیه جامعه باستان شناسی 
ایران آمده است: »به  تازگی »مرمت« بخش هایی از بنای دژ رشکان و کهن دژ ری 
)منطقۀ ۲۰ تهران( آه از نهاد کارشناسان و دوستداران مواریث تاریخیـ  فرهنگی 
برآورده است و شگفت آور این که تاکنون واکنشی از سوی نهادهای مسؤول چون 
معاونت میراث فرهنگی کشور، ادارۀ کل پایگاه ها میراث ملی و جهانی، پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و از همه مهمتر ادارۀ کل میراث استان تهران نسبت به تخریب، 
آســیب و لطمه به اصالت این اثر تاریخی ـ فرهنگی دیده نمی شود. دژ رشکان، 
تازه  ترین نمونه از زنجیرۀ تخریب ها و وضعیت بیمار میراث فرهنگی ایران است. 
تصاویر منتشر شده خود گویاتر از واژه ها و توصیف هاست. مرمت بنای دو هزارساله 
با مصالح ناهمخوان و ناهمگن و استفاده از سنگ و سیمان! آن هم در دل پایتخت 
و نه گوشه ای دور دست. آشکارا دانش و تخصص به بازی گرفته می شود. مدیریت، 
نظارت، ارزیابی و پاســخگویی هم که وجود ندارد. اتفاقی که به تدریج به روندی 
عادی در تشــکیالت میراث فرهنگی ایران تبدیل شــده است. تردید نیست که 
متأســفانه بخش عمده ای از فعالیت  های حفاظتی، مرمتی و ساماندهی بناها و 
محوطه های تاریخی کشور بدون نظارت کارشناسان و متخصصین انجام می شود. 
مراکز مسؤول باید پاسخگوی چنین فعالیت هایی که اصالت و ماهیت آثار تاریخی 
کشور را نشانه گرفته است باشند. افکار عمومی باید بداند چرا و چگونه با بودجۀ 
عمومی، آثار فرهنگی و تاریخی کشور چنین آسیب و لطمه می بینند. چگونگی 
انتخاب مجریان این برنامه ها، اجرا و نظارت بر آن ها اینک بیش از هر زمان مورد 
پرســش و ابهام جدی است. چرا پژوهشکده حفاظت و مرمت هیچگونه نظارتی 
بر امور حفاظتی و مرمتی آثار تاریخی کشــور ندارد و جایگاه آن در این ساختار 
نامناسب و ناکارآمد کجاست؟ چرا این مرکز علمی و اداری، مسؤوالنه به این رویۀ 
غلط اعتراضی نمی کند؟ »جامعۀ باستان شناسی ایران« با ابراز تأسف و هشدار از 
آنچه بر میراث فرهنگی و تمدنی کشور می گذرد، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی 
نهادهای متولی به ویژه معاونت میراث فرهنگی کشور، اداره کل حفظ و احیاء بناها 
و محوطه های تاریخی، ادارۀ کل پایگاه ها میراث ملّی و جهانی و مراکز اســتانی 
بویژه ادارۀ کل میراث فرهنگی استان تهران را در مورد دژ رشکان خواستار است. 
همچنین از متخصصان و جامعه مرمتگران کشور دعوت می کند با نقد این رویۀ 
مرمتــی، ضمن دفاع از اعتبار حرفه ای جامعۀ حفاظت و مرمت ایران که کارهای 
درخشان نیز در کارنامۀ خود دارند، دربارۀ راه های پیشگیری از وقوع این اقدامات 

مخرب چاره اندیشی کنیم.«

نگاه

گزارش

علی رهبری درباره توقف کنســرت ها از روزهای آغازین 
حوادث اخیر می گویــد: »روی صحنه نرفتن هنرمند به 

ضرر هیچکس نیست، مگر خودش.«
این موســیقیدان و رهبر ارکســتر همچنین به ایســنا 
می گوید: اعتراض هنرمندان به مشــکالت موجود و البته 
همراهی و همدردی آنها با مردم، حق مســلم آنها است؛ 
زیرا هنرمند احساســاتی است و وقتی احساسات مردم را 
می بیند تحت تأثیر قرار می گیرد. ولی آنچه را که متوجه 
نمی شوم این است که هنرمند هنرش را عرضه نکند و به 
روی صحنه نرود. درست مانند این است که آشپز آشپزی 

نکند و رفتگر هم خیابان ها را تمیز نکند.
او ادامه می دهد: هنر یک موسیقیدان، روی صحنه نمایان 
می شــود و ممانعت از این حضور تنهــا به خود هنرمند 
آســیب می زند. اما بدتر از اینکه یک هنرمند روی صحنه 

نرود، تهدید آنها برای روی صحنه رفتن است.

رهبری ســپس این ســواالت را مطرح می کند که »روی 
صحنه نرفتن هنرمندان موسیقی آن هم در مملکتی که 
موسیقی همیشه با دشــواری همراه بوده، خیلی ها آرزو 
داشته اند موسیقی نباشد و استادان بزرگی مانند روح اهلل 
خالقی و حســین دهلوی برای ماندن موسیقی تالش و 
مبارزه کرده اند، چه تأثیری داشته است که هنرمندان در 
اعتراض به اتفاقاتی که افتاده خودشان موسیقی را تحریم 
کرده اند؟ این امر چه تغییری را باعث می شــود؟ اگر تاالر 
وحدت را ببندند یا ارکستر سمفونیک را منحل کنند چه 
خواهد شد؟ آیا مردم بابت منحل شدن ارکستر سمفونیک 
اعتراض خواهند کرد؟ نه! اتفاقا کسی متوجه نخواهد شد.«
این آهنگســاز همچنین تصریح می کنــد: »نرفتن روی 
صحنه به جز اینکه ممکن است فقط به خود موسیقیدان 
لطمه بزند، برای مردم تفــاوت چندانی ندارد؛ بخصوص 
مردمی که اصال موسیقیدان ها را خیلی جدی نمی گیرند و 

بسیاری از آنها ما را مطرب می دانند.«
او می گوید: »اینکه هنرمندان احســاس خود را به عنوان 
موسیقیدان مطرح کنند، اصال اشتباه نیست ولی اگر مثال 
خود من به عنوان رهبر ارکستر از کارم کناره گیری کنم 
به کجا کمک خواهد کرد و چه اثری خواهد داشت؟ البته 
هر جایی هم که این اقدامات اثر داشــته باشــد، مطمئن 
باشید در ایران اثری نخواهد داشت؛ چون همیشه در ایران 

با موسیقی مخالفت شده و این اقدامات تنها مشکلی را به 
مشکالت دیگر اضافه می کند.«

او بیان می کند که وقتی هنرمندان سرشــناس صحنه را 
ترک می کنند، خطری که حوزه موسیقی را تهدید می کند 
این است که شاید هنرمندان در سطح پایین تر جای آنها 

را بگیرند.
در بخــش دیگری از این گفت وگو این مســئله را با او در 
میــان می گذاریم که اخیرا در پی برنامه های متعدد او در 
روسیه، رسانه های خارجی نسبت به این امر نقد داشته اند؛ 
چراکه معتقد هستند روسیه به خاک اوکراین تجاوز کرده 
است. این رهبر ارکستر در راستای این مسئله نقطه نظر 
خود را اینگونه عنوان می کند: باید بگویم که من به روسیه 
نرفته ام بلکه به نزد والری گرگیف، به شــهر چایکوفسکی 
و به اپرایی رفته ام که بزرگترین اپرای دنیا است و بزرگان 
موسیقی برای اولین بار آثار خود را در آنجا اجرا کرده اند. 
من در این اپرا با بهترین موسیقیدان های دنیا کار می کنم 
و موســیقی آهنگسازان شرقی را از ترکیه، تاجیکستان و 
ارمنســتان به روی صحنه می برم. به عقیده من حضورم 
در ایــن اپــرا باالترین قدمی بوده که می توانســتم برای 
ایران بــردارم. او ادامه می دهد: از »بی بی ســی« به من 
ایراد گرفتند که چرا به روســیه که با اوکراین وارد جنگ 
شــده است، رفته ام؟ پاســخ من به این سوال این بود که 

وقتی انگلیسی ها و امریکایی ها بغداد عراق را به طرز خیلی 
بی رحمانه ای بمباران می کردند و ۱۵۰ هزار نفر را کشتند، 
من در انگلیس رهبر ارکســتر بودم، پس می بایست دیگر 
کشورها همان زمان من را تحریم می کردند. همچنین اگر 
قــرار بود جایی را تحریم کنیم، باید طی همان ســال ها، 
امریکا و انگلیس را تحریم می کردیم. اگر این اتفاق افتاده 

بود این حرف امروز موضوعیت داشت.
رهبــری تصریح می کند: از طرفی اگــر بخواهید باتوجه 
به پیشینه تاریخی هر کشــور تصمیم به حضور در آنجا 
بگیرید، به هیــچ کجای اروپا نمی تــوان رفت، چون هر 
کدام از کشورهای اروپایی از بلژیک گرفته تا آلمان، همه 

مشکالت بزرگ و اساسی دارند.
او در نهایت تأکید می کند که مخالف تحریم به هر شکلی 
اســت؛ تحریم یعنی شکنجه کردن. تمام تحریم هایی که 
در ســال های اخیر دیده ایم به هدف اصلی خود نرسیدند 
و هدف آنها مردم معمولی شــدند. هر تحریمی در هر جا 
فقط موجب شــده که مردم بها بدهند. همچنین زشت 
ترین کاری که یک هنرمند می تواند انجام دهد این است 

که یک هنرمند دیگر را تحریم کند.
علی رهبری _ آهنگساز و رهبر ارکستر بین المللی ایرانی 
_ اکنون به عنوان رهبر دائم میهمان اپرای مارینسکی سن 

پترزبورگ فعالیت می کند. 

علی رهبری، رهبر ارکستر:

تعطیلی کنسرت ها به ضرر هنرمندان است و بس

»خانه خاموش« بهترین مستند جشنواره »فیپاداک« شد
مســتند »خانه خاموش« به کارگردانی مشترک فرناز جورابچیان و محمدرضا 
جورابچیان موفق به کســب جایزه از بخش مسابقه اصلی جشنواره بین المللی 
فیلم مستند »فیپاداک« فرانسه شــد. به گزارش ایسنا، این مستند در بخش 
مسابقه اصلی جشــنواره بین المللی فیلم مستند »فیپاداک« در کشور فرانسه 
روی پرده رفت و توانســت جایزه »میترانی« ویژه بهترین مستند اول یا دوم 
ساخته یک کارگردان در جشنواره را از آن خود کند. پخش بین المللی این اثر 
مستند، به عهده شرکت »الی ایمیج« به مدیریت »الهه نوبخت« است. »خانه 
خاموش« در نخســتین حضور بین المللی خود، در بخش رقابتی اصلی در سی 
و پنجمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم مستندآمستردام )ایدفا( در کشور 
هلند به نمایش در آمد و با ۱۲ فیلم دیگر در بخش مسابقه اصلی این جشنواره 
به رقابت پرداخت، این فیلم همچنین نامزد دریافت جایزه بهترین مستند اول 
بلند این رویداد معتبر ســینمایی بود. »خانه خاموش« سرنوشت سه نسل از 
یک خانواده ایرانی طبقه متوسط رو به باال را دنبال می کند. در مرکز داستان، 
خانــه ای به قدمــت یک قرن در تهران قرار دارد که خانــواده، در آن روزهای 
شــاد وغم انگیزی را سپری کردند. سازندگان این مســتند که برادر و خواهر 
خانواده اند، توانســته اند از آرشیو غنی فیلم های خانوادگی استفاده کنند و آنها 

را در کنار مطالب تاریخی و همچنین مصاحبه با اقوام قرار دهند.

خبر کوتاه


