
سایت رسمی جشنواره کن: احمد کیارستمی 
در گفت وگویی از آخرین فیلم پدرش، دنیای 
عباس کیارستمی، تجربه حضور در کن، رویکرد 

شخصی اش به سینما سخن گفت.
نزدیک به یک سال است که عباس کیارستمی 
از میان ما رفته، مردی که موفق شد با فراتر 
رفتن از حدود خالقیت و سینمای شاعرانه 
حتی تا انتهای آن، تأثیری فراموش نشدنی از 

خود در دنیا بر جای بگذارد.
آخرین ساخته کیارستمی فیلم »24 فریم« نام 
دارد که هر بخش آن الهام گرفته شده از یک 
امروز 23 می )دوم  فیلم  این  عکس است. 
خرداد( در »گرند لومیر«، سالن اصلی کاخ 
جشنواره به عنوان بخشی از نمایش های ویژه به 
مناسبت هفتادمین جشنواره فیلم کن با حضور 
عالقه مندان به سینمای کیارستمی و همچنین 

ایرانی ها به نمایش گذاشته می شود.
احمد کیارستمی فرزند بزرگ عباس کیارستمی 
نیز ازجمله حاضران در این نمایش ویژه خواهد 

بود که در زیر گفتگوی او را می خوانید:
حضور در جشنواره کن به نمایندگی از  

پدرت چگونه است؟
پدرم همواره در زمان نمایش فیلم هایش اوقات 
سختی را پشت سر می گذاشت و حتی اگر 
کسی برای رفتن به دستشویی هم از سالن 
نمایش خارج می شد و یا آن قدر که باید بلند 
نمی خندید، مضطرب می شد. اولین بار برای 
نمایش فیلم »کپی برابر اصل« به کن آمدم و 
این اولین باری بود که یک فیلم را روی چنین  
پرده  بزرگی تماشا می کردم. بازخورد تماشاگران 
پس از تماشای فیلم فوق العاده بود و به یاد 
می آورم گاه پدرم بسیار خوشحال بود. آن روزها 
و پیش از آغاز جشنواره سخت می شد با پدرم 
حرف بزنم چون خیلی نگران بود اما پس از 

نمایش فیلم، خیلی آرام تر می شد.
از این که با آخرین فیلم پدرتان به جشنواره 

کن آمدید چه احساسی دارید؟
وظیفه بسیار سنگینی بر دوش من است. این 
فیلم من نیست و تنها در مراحل پس از تولید 
آن در پنج ماه گذشته همکاری کرده ام. ما باید 
تغییراتی در فیلم ایجاد می کردیم اما همواره 
تالش می کردیم نظرات و دیدگاه های شخصی 
خود را کنار بگذاریم و حدس بزنیم که پدرم 
چگونه در این  مورد فکر می کرد. حاال، من 
خیلی مضطرب هستم و حاال می فهمم چرا 
روز قبل از نمایش فیلم، نمی توانستم با پدرم 

حرف بزنم.
برخالف گذشته فکر می کنم »کلوزآپ« بهترین 

فیلم پدرم است.
 »فریم24« درباره چیست؟ نظر شخصی شما 

درباره آن چیست؟
پدرم همواره می گفت عکاسی را بیشتر دوست 
دارد، چراکه نیازی به داستان گفتن ندارد. این 
فیلم درواقع نقطه تالقی عکس ها، فیلم ها و 
اشعار پدرم است و من آن را شبیه کتاب شعری 
می بینم که هر وقت بخواهم می توانم آن را 
بازکنم، به هر صفحه ای که می خواهم بروم و 

تنها یک یا دو صفحه را بخوانم.
زمانی که »24 فریم« را می بینید، 24 فیلم کوتاه 
تماشا می کنید، این تنها یک فیلم نیست بلکه 
یک چیدمان، فیلم، عکس و ... است که همگی 
در یک اثر جمع شده اند. نزدیک ترین چیزی 
به فیلم »24 فریم« دیده ام، فیلم  تاکنون  که 
دیگر پدرم »پنج« است اما »14 فریم« یک قدم 

فراتر رفته است.
پدرم می گفت: »زمانی که به یک نقاشی نگاه 
می کنید تنها یک صحنه که نقاش آن را خلق 
کرده می بینید، اما چیزی قبل و پس ازآن نیز 

روی داده است«. به همین دلیل او تصمیم گرفت، 
فیلم های کوتاه 4 دقیقه ای بسازد که نشان دهد 
پیش و پس از یک عکس یا نقاشی چه چیزی 
می توانسته روی داده باشد و درواقع آن را »پیش 

از لومیر و پس از لومیر« می نامید.
پدرم می گفت:»کارهای مختلفی انجام می دهم، 
من بیشتر یک عکاسم تا یک فیلم ساز«. معموالً 
درآمدم از عکاسی است، بنابراین هر کاری که 

بخواهم می توانم با فیلم هایم بکنم«.
رویکرد شما به سینما به عنوان پسر یکی از 
بزرگ ترین کارگردانان تاریخ سینما چگونه 

است؟
مراحلی را طی کردم. در برهه ای فیلم های 
اکشن را حتی بیشتر از آثار پدرم دوست داشتم. 
عاشق فیلم هایی بودم که پدرم برای کودکان 
می ساخت. اولین فیلم او را به یاد می آورم که 
شبیه هیچ یک دیگر از آثارش نبود، آن فیلم 
»کلوزآپ« بود که اصاًل آن را دوست نداشتم. 
18 سال داشتم و به فیلم های او برای کودکان 
»کلوزآپ«  می کنم  فکر  داشتم. حاال  عادت 

بهترین فیلم پدرم است.
را  زیادی  فیلم سازان جوانی  به  پدر شما 
آیا  است.  داده  آموزش  در سراسر جهان 
سینمایی  میراث  دارای  او  می کنید  فکر 
است؟ به عنوان مثال آناهایتا قزوینی زاده که 
امسال در کن نیز حضور دارد دریکی از 
ورک شاپ های پدرت درباره سینما آموخت. 
آناهایتا رو دوست دارم و بی صبرانه منتظر 
تماشای فیلم جدیدش »آن ها« هستم. پس از 
این که پدرم بیمار شد، پیام ها و ویدئوهای 
بی شماری با آرزوی سالمتی از شاگردان سابق 
او دریافت می کردیم. می بینید که او چگونه 
زندگی دیگران را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده 
بود، این ربطی به فیلم سازی ندارد و مرتبط به 

نگاه شما به زندگی است. او هرگز نمی گفت 
که یک فیلم ساز است و می گفت: »کارهای 
مختلفی انجام می دهم، من بیشتر یک عکاسم تا 
یک فیلم ساز«. در کالس هایش می گفت: »من 
یک عکاس هستم و معموالً درآمدم از عکاسی 
است، بنابراین هر کاری که بخواهم می توانم با 
فیلم هایم بکنم.«وقتی با دیگران درباره تجاربشان 
در کالس های پدرم صحبت می کنید، می گویند 
که طرز نگاه کردن به زندگی را آموخته اند و 

نه فقط فیلم سازی.
عباس کیارستمی کارگردان فقید سینمای ایران 
و جهان از اسفندماه سال 94دچار بیماری روده 
شد و پس از طی چندین  ماه درمان و جراحی 
در ایران در تیرماه این سال در بیمارستانی در 
فرانسه درگذشت. پرونده پزشکی این کارگردان 

مشهور همچنان در ایران باز است. 
الزم به ذکر است؛ همزمان با برگزاری جشنواره 
کن مراسم یادبود عباس کیارستمی و علی 
معلم در چتر سینمای ایران دیروز)سه شنبه( 

در کن برگزار شد.
امیر اسفندیاری، مدیر چتر سینمای ایران در 
کن به ایسنا گفت: » این مراسم از ساعت 
)20:30 به وقت تهران( با حضورسینماگران 
حاضر در کن در چتر سینمای ایران در بازار 
کن ، یاد این دو چهره فقید سینمای ایران را 

گرامی داشته شد.« 
زنده یاد عباس کیارستمی فیلمساز صاحب نام 
ایرانی بارها با آثارش در جشنواره فیلم کن 
حاضر بوده و تنها کارگردان ایرانی است که 
موفق به دریافت نخل طالی این جشنواره شده 
است. مرحوم علی معلم هم منتقد، تهیه کننده و 
کارشناس فقید سینمایی طی سال های گذشته 
حضور فعالی در جشنواره های خارجی به ویژه 

جشنواره فیلم کن داشته است. 
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انتشار آلبوم خواننده روشندل

 تماشای انیمیشن
 »اسب بالدار«

سپید: مهرشاد وفایی، خواننده روشندل 
کشورمان با انتشار نماهنگ »اسب بالدار« 
دور تازه ای از فعالیت های خود در عرصه 
موسیقی را آغاز کرد. نماهنگ »اسب 
بالدار« عنوان تازه ترین اثر موسیقایی 
روشندل  خواننده  وفایی  مهرشاد 
کشورمان است که با دریافت مجوز 
دور  ارشاد  وزارت  موسیقی  دفتر  از 
تازه ای از فعالیت های خود در عرصه 
موسیقی را آغاز می کند. مهرشاد وفایی 
از 1۵ سالگی نوازندگی را به صورت 
جدی آغاز کرد و از آن زمان تاکنون به 
فعالیت خود در این عرصه ادامه داده 
است. او گیتار را نزد اساتیدی مانند 
محمدرضا سبکتکین، پیام اسالمی و 
فرهاد مجذوب آموخته و تحصیالت 
خود را در کنسرواتور موسیقی به اتمام 
رسانده است. وفایی قصد دارد زمستان 
امسال به همت موسسه فرهنگی »نغمه 
حصار« آلبوم اولش بانام »از کویر لوت 
تا آریزونا« را منتشر کند. این آلبوم 10 
قطعه دارد که تماماً در سبک کانتری 
تنظیم شده است. همچنین برای قطعه 
»اسب بالدار« نماهنگی به کارگردانی 
آرش افشاریان ساخته شده که هم زمان 
با این قطعه منتشرشده است. تنظیم قطعه 
»اسب بالدار« و تمام قطعات آلبوم بر عهده 
»ِجروم ولز« موزیسن آمریکایی تبار است. 
زمانی که باب بلدن نوازنده صاحب نام 
و برنده جایزه گرمی در سال 93 برای 
اجرا در جشنواره موسیقی فجر به ایران 
می آید و مهرشاد وفایی با اعضای گروه 
که جروم ولز نیز عضوی از آن هاست 
ارتباط برقرار می کند و این اتفاق سرآغاز 
نماهنگ  می شود.  تازه  همکاری های 
»اسب بالدار« با مضمونی در ستایش 
خداوند با مجوز شماره 006۵/619/ت/ 
01/ 96 دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و تهیه کنندگی افشین 
معصومی از موسسه فرهنگی هنری »نغمه 
حصار« در دسترس دوستداران موسیقی 

قرارگرفته است. 

جشن تولد گوينده 
»سالم کوچولو«

مهر: رادیو ایران برای عذرا وکیلی گوینده 
برنامه »سالم کوچولو« جشن تولد گرفت. 
برنامه سازان شبکه رادیویی ایران برای 
گرامیداشت نیم قرن برنامه سازی و به بهانه 
تولد عذار وکیلی جشنی برای او گرفتند. 
وکیلی وقتی که به جشن تولد خودش 
دعوت شده بود، گفت:» بعد از 48 سال 
کار مداوم در رادیو و تهیه برنامه های 
مختلف در شبکه های مختلف رادیویی 
به ویژه رادیو ایران، برای اولین بار واقعًا 
غافلگیر شدم.« وکیلی تهیه کنندگی »سالم 
کوچولو« را قبل از انقالب نیز بر عهده 
داشت و حتی در زمان بمباران هوایی، 

برنامه را قطع نکرد.

خبر

@salamatweekly@salamatweekly www.salamat.ir

s a l a m a t

رضا صادقی: در آلبوم »يعنی درد« با رئیس جمهور حرف زده امچهره

انتشار جدیدترین آلبومش  ایسنا: رضا صادقی در آستانه 
گفت: »در آلبوم »یعنی درد« با آقای روحانی حرف زده ام 
و به شکلی واضح و بدون سانسور دردهای اجتماعی این 
روزهای جامعه ام را عنوان کرده ام.« این خواننده ادامه داد: 
»من به شخصه به این دلیل به آقای روحانی رأی دادم چون 
می دانم می توانم از دردها برایش حرف بزنم و این اتفاق در 
آلبوم »یعنی درد« افتاده و حاال که خیزش بزرگ مردم ایران 
به بار نشسته، زمان مطالبات فرهنگی و اجتماعی درست و 
منطقی از ایشان است. من به آقای روحانی رأی دادم چون 
می دانستم می توانم از دردهایی که خیلی معانی در جامعه من 
دارد، با ایشان حرف بزنم و نتیجه این گفتمان هنری، بدون 
شک، سرافرازی ایران ماست و دوم خردادی دیگر درراه 

است.« صادقی گفت: »»یعنی درد« از درون ما آغاز می شود. 
قرار است از این به بعد با هشتگ #یعنی_درد اتفاقات تلخ 
اجتماعی و هنری را باهم بازتاب دهیم. در آلبوم جدیدم 
همه را غافلگیر می کنم و اتفاقاتی در این آلبوم هست که 
تلنگری پردرد و عمیق برای همه ماست.« »حال بارون«، 
»منو یادت« و »من دوِست دارم« و قطعه بندرعباسی »دل 
بی غم« که چندی پیش در قالب موزیک ویدیو منتشر شد 
ازجمله قطعات تازه ترین آلبوم رضا صادقی هستند. این در 
حالی است که از پنج قطعه این آلبوم موزیک ویدیوهایی 

تولیدشده که به زودی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.
از رضا صادقی تاکنون آلبوم هایی مانند: پیرهن مشکی، وایسا 

دنیا، شب بارونی، همین، فقط گوش کن و... منتشرشده است.

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

پیرمردی که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری با فرقون، پای صندوق 
به همت کاربران فضای مجازی صاحب ویلچر شد.  رای گیری حاضر شد، 
گروهی از پزشکان نیز پس از مشاهده این عکس اعالم کردند که حاضر به 

خرید ویلچر برای او هستند. 
                 کانال تلگرامی پزشکان 

مراسم بزرگداشت زنده یاد »عارف لرستانی« به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
آن مرحوم عصر دوشنبه یکم خرداد باحضور هنرمندان سینما و تلویزیون در 

فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
                فارس

تجدید میثاق حسن روحانی ریاست جمهوری با آرمان های امام راحل و گرامیداشت 
شهدای هشت سال دفاع مقدس، در آستانه سوم خرداد) سالروز آزاد سازی 

خرمشهر( با حضور حسن خمینی انجام شد. 
                ایرنا

  

درجلسه سیصد و چهل و هفتم شورای شهر تهران نامگذاری میدانی فاقد نام در 
منطقه پنج به نام فرج اهلل سلحشور در دستور کار قرار گرفت. این کارگردان در اثر 
 ابتال به بیماری سرطان درگذشت.                                                     ایسنا 

تبلیغات انتخاباتی ۲۹ اردیبهشت به جا مانده بر دیوارها و خیابان های اهواز به 
همت مردم و جمعی از فعاالن محیط زیست این شهر جمع آوری و پاکسازی شد.
                ایسنا

 پیش از نمایش آخرین ساخته   عباس کیارستمی در کن

احمد کیارستمی: خیلی مضطرب هستم


