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رضا کیانیان کرونا گرفت

رضا کیانیان بازیگر ســینما و تئاتر هم به کرونا مبتال شد .این
هنرمند با تایید ابتالی خود به کرونا گفت :خوشبختانه کرونای
من از نوع خفیف است و حال عمومیام خوب است .او ادامه داد:
پزشکان به من گفتند  ۵یا شــش روز از ابتالی شما میگذرد.
بدن شما بسیار مقاوم است .االن هم در قرنطینه خانه میتوانید
تا بهبودی سپری کنید ولی بهتر است بستری شوید تا با تقویت
و زیر نظر بودن ،نقاهت و بیحالی بعد از کرونا را نداشته باشید
و بتوانید با انرژی کارتــان را ادامه دهید .کیانیان که این روزها

مشــغول بازی در یک پروژه تصویری است ،افزود:
ما ســر کار به طور مرتب چک میشویم و هر چند
مدت ،تست کامل میشویم ۹ .روز پیش سر پروژه،
تســت کرونا داده بودم و جواب تستم منفی بود .او
در پایان گفت :خوشــحالم که در یک هفته اخیر،
کار ما تعطیل بــود و از این جهت آرامش دارم که ویروس را به
دیگــر همکارانم منتقل نکردهام و امیــدوارم بعد از دوره درمان
بتوانم به ســرعت کارم را از سر بگیرم .به گزارش ایسنا ،در چند

فرهنگی
ماه اخیر تعــداد زیادی از هنرمندان بویژه بازیگران
دچار کرونا شدهاند .شرایط کار در پروژههای هنری
بخصوص برای بازیگران که امکان استفاده از ماسک
و رعایت دیگر پروتکلهای بهداشــتی را ندارند ،به
گونهای اســت که بســیاری از آنان در معرض ابتال
به کرونا قرار میگیرند .گفتنی است کیانیان چند روز پیش در
نشست خبری جشنواره «هنر زنده است» که در باغ کتاب برگزار
شد ،حضور داشت.

نقدی بر اظهارات روحاهلل سهرابی درباره سریالهایی که در شبکه نمایش خانگی ساخته میشوند

وقتی توان رقابت نیست

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :اگر نگاهــی اجمالی به آثاری که در
حوزه رسانههای تصویری چه در مدیوم نمایش خانگی و چه در مدیوم
تلویزیون در طول یک سال تولید میشوند ،بیندازیم با محصوالتی مواجه
میشــویم که به دور از هر نوع نگاه ناسیونالیستی میتوانند با درصد
باالیی از امتیاز رضایت مخاطب ایرانی را جلب کنند و نیازهای فرهنگی
او را تامین کنند .این یعنی در مدیومهای ذکر شــده ،برنامه سازان در
داخل موفق عمل میکنند .اما پرسش اساسی اینجاست که اگر واقعا
اینگونه است چرا مردم به تماشای سریالهای ماهوارهای نیز عالقه نشان
میدهند و آنها را هم نگاه میکنند؟ یکی از دالیل رخ دادن چنین اتفاقی
آن است که در سریالهایی که در سرزمین ما ساخته میشوند ،بنا به
اذعان بسیاری از فعاالن حوزه رسانههای تصویری ،برنامه سازان تمام آن
چیزی را که میتوان از طریق ساخت محصوالت تصویری به مخاطب
ارائه داد در آثارشان نشان نمیدهند ،دلیل این امر هم فرهنگ و آداب و
رسومی است که در سرزمین ما و میان خانوادههای ایرانی وجود دارد که
نمایش هر مسئلهای را بر نمیتابد .اما با این حال بسیاری از افراد (خاصه
جوانها) به دلیل نگاه خاص و جستجوگری که به زندگی و ابعاد مختلف
آن دارند خواهان تماشای سریالها و فیلمهایی هستند که از شبکههای
ماهوارهای پخش میشوند .موضوع دیگری که میتوان در این باره مطرح
کرد آن است که بشر عموما از روحیه همه چیز خواه برخوردار است و
همیشه زیاد میخواهد ،به این مفهوم که هرچقدر هم خودش داشته
باشد اگر باز هم از امکان به دست آوردن برخوردار باشد ،بدش نمیآید
که بیشتر نصیبش شود .همین امر موجب میشود که مخاطب ایرانی در
حالیکه از سریالهای ایرانی که در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی پخش
میشــود رضایت دارد باز هم به تماشای آنچه از شبکههای ماهوارهای
پخش میشــوند اشتیاق نشان داده و اندازه این اشتیاق گاه آنقدر زیاد
باشد که او بیش از آنچه به محصوالت داخلی عالقه نشان دهد ،ذهنش
درگیر آنچه از بیرون از مرزهای ایران برای او به نمایش گذاشته میشود،
شده و آن را بیشتر دوست داشته باشد .این موضوع نشان میدهد که
سریال ســازان ایرانی هر اندازه هم خالقیت و نوآوری از خود به خرج
بدهند و حتی بر فرض محال فرهنگ و آداب و رسوم سرزمین ما هم
با نمایش همه نوع داستانی در آثار رسانههای تصویری مشکلی نداشته
باشــد باز هم مخاطب ایرانی به تماشای آنچه از شبکههای ماهوارهای
پخش میشــود ،مبادرت خواهد ورزید؛ چرا که روحیه همه خواهی و
بیشتر خواهی همواره با او همراه بوده است .اما پرسش اساسی اینجاست
که آیا این مسئله شامل خارجیهایی که برنامههای ماهوارهای خود را
میبینند هم میشود؟ به سخن دیگر آنها که فرهنگ و آداب و رسومشان
با برنامههای پخش شده از شبکههای ماهوارهای منافاتی ندارد و همه
نوع برنامهای را به تماشــا مینشینند هم مشتاق تماشای سریالهایی
که از شــبکههای برون مرزی ایرانی و همینطور شبکه نمایش خانگی
پخش میشود ،هستند و اگر این سریالها برایشان پخش شود آنها را
نگاه خواهند کرد .تحقیقات نشان میدهد که پاسخ این پرسش چند
الیه است ،به این مفهوم که شبکههای برون مرزی که از سوی کشور
ما برای کشورهای دیگر در نظر گرفته شده نشان میدهد که حداقل
نیمی از مردمی که سریالهای تولید شده در رسانه ملی برایشان پخش
میشــود ،به تماشای این سریالها مینشینند و آنها را دوست دارند و
این یعنی این خصوصیت در کشورهایی که آثار ایرانی برای مردمشان
به نمایش گذاشته میشود ،از جذابیت برخوردار است که اگر نبود آنها
را وادار نمیکرد که پای تماشای سریالهای ایرانی بنشینند .اما همهاش
این نیست چرا که ما در سرزمینمان آثار دیگری را نیز تولید میکنیم
که در شبکه نمایش خانگی عرضه میشوند و تا جایی که اطالع داریم
این آثار همانطور که در تلویزیون خودمان جایی برای نمایش ندارند در
شبکههای برون مرزی نیز نمایششان محلی از اعراب ندارد ،با این تفاسیر
دو پرسش (یکی درباره تلویزیون و یکی درباره شبکه نمایش خانگی)
مطرح میشود؛ اول اینکه آیا میتوان عالقمندیای که در مردم برخی
از کشــورها (که برنامههای ایرانی برایشان پخش میشود) به تماشای
ســریالهای تلویزیونی وجود دارد را به همه مردم دنیا تعمیم داد؟ به
سخن دیگر اگر این امکان فراهم شود که ماهوارهها بتوانند سریالهای
ایرانی را به مردم تمام دنیا نمایش دهند آیا همه مردم دنیا از تماشای این
سریالها استقبال میکنند؟ دوم اینکه اگر همین امکان برای محصوالت
شبکه نمایش خانگی فراهم شود و همه مردم دنیا بتوانند این آثار را نیز
به تماشا بنشینند ،آیا از آنها استقبال خواهند کرد و دوستشان خواهند
داشت؟ طبیعی ست که اینگونه باشد و پاسخ هر دو پرسش مثبت باشد
چرا که اوال همان خصوصیت همه چیز خواهی و بیشتر خواهی خاصی
که در روح جستجوگر مردم ایران (خاصه جوانان) وجود دارد در مردم
بیرون از مرزهای ایران از چین و ژاپن و کره و استرالیا گرفته تا آمریکا
و فرانســه و پرو و بولیوی و بورکینافاسو هم وجود دارد و ثانیا مخاطب
خارجی هم در نگاه کلی بخشــی از نیازهای روحیاش که با تماشای
مســائل انسانی و عاطفی که عمدتا در ســریالهای ایرانی به نمایش
گذاشــته میشود را بیپاسخ گذاشته و آنها را رفع نکرده است .بدیهی

است وقتی امکان برآورده شدن این نیازها به واسطه تماشای سریالهای
ایرانی برایش وجود دارد ،از آن اســتفاده خواهد کرد .با این حال برخی
از افراد که اتفاقا خودشان از فعاالن حوزه رسانههای تصویری هستند و
آثاری را هم در این حوزهها تولید کردهاند معتقدند که سریالهای تولید
شده ایرانی حداقل در حوزه شبکه نمایش خانگی از این امتیاز برخوردار
نیســتند که بتوانند مخاطب خارجی را وادار کنند تا پای تماشایشان
بنشینند .یکی از این افراد روحاهلل سهرابی کارگردان و فیلمنامهنویس
ســینما و تلویزیون است که چندی پیش در گفتگویی به این موضوع
پرداخته و دالیلی را هم برای ســخناش بیان کرده بود .در این گزارش
بنا داریم به بررسی بخشهایی از اظهارات این کارگردان بپردازیم تا با
فاکتورهای جدیدی مواجه شــویم که این قدرت را دارند که علیرغم
آنچه در این گزارش بیان شد مانع اراده و تصمیم مخاطب خارجی برای
تماشای سریالهای ایرانی که در شبکه نمایش خانگی تولید میشوند،
شده و آنها را از این موضوع دور نگه دارند.
= در ترکیه یک سریال  100قسمتی با همکاری  6کارگردان و فیلمساز
ســاخته میشود .در ایران معموال یک کارگردان قصد دارد اثر به نام او
تمام شود و این انحصارطلبی و خودخواهی خروجی را کام ً
ال تک بعدی
کرده و در نتیجه میزان مخاطب را کاهش داده است.
اولین نکتهای که کارگردان سریال «آرام میگیریم» به آن اشاره میکند
موضوع همکاریهای هنری است که در تولیدات خارجی وجود دارد و
در تولیدات ایرانی خبری از آن نیست .این فیلمساز برای اثبات ادعای
خود سریالسازی کشور ترکیه را مثال میزند و میگوید برای بهترشدن
همه جانبه تولید یک ســریال  ۱۰۰قســمتی ،حداقــل  ۶کارگردان
با هم همکاری میکنند و این یعنی تفکر جمعی برای ســاخت یک
ســریال وجود دارد .همانطور که از قدیم گفتهاند همه چیز را همگان
دانند ،سریال سازان کشور ترکیه نیز برای آنکه بتوانند محصول بهتری
را روانــه آنتن کنند این امکان را برای خود فراهم میکنند تا از نظرات
بیشتری غیر از نظر شخصی خودشان بهره ببرند .این موضوع در نگاه
کلی حتی جزئی موجب میشود که محصول نهایی که از تالش گروه
عظیمی از افراد پدید آمده از کیفیت خوب و باالیی برخوردار باشد .در
حالیکه مشاهده میکنیم این موضوع در سریالهای ایرانی یا اصال وجود
ندارد و یا اندازهاش در کمترین حد ممکن اســت .برای مثال به تازگی
سریال تلویزیونی «سلمان فارسی» که برای رسانه ملی تولید میشود
با همکاری دو کارگردان یعنی داوود میرباقری و امراهلل احمدجو آن هم
در حوزه فیلمنامه نویسی در حال تولید است که تازه باز هم هنگامی
که میخواهیم از کارگردان این مجموعه سخن بگوییم تنها نام داوود
میرباقری را خواهیم برد .اگرچه نام داوود میرباقری برای کارگردانی هر
ســریالی به تنهایی کافی است ،اما این تنها یک مثال بود که در حوزه
سریالسازی در کشور ما بیان شد .پرواضح است که همه سریالها که
توسط این کارگردان صاحبنام ساخته نمیشود و کارگردانان دیگر آنها را

میسازند ،در حالیکه بنا به اظهارات روح اهلل شهبازی اگر این کارگردانان
انحصارطلبی و به نوعی خود خواهی را کنار بگذارند در تولید آثارشان از
کارگردانان دیگر نیز مشاوره بگیرند نتیجه محصول نهایی آنها از کیفیت
بسیار باالتری برخوردار خواهد بود ،در حالیکه در عمل مشاهده میکنیم
این کارگردانان دست به چنین اقدامی نمیزنند و نتیجه این میشود که
سریالهایی که تولید میشود از میزان مخاطبی که باید برخوردار باشد
بینصیب میماند ،اما در این بخش سه نکته مهم وجود دارد؛ یکی اینکه
پیشتر عنوان کردیم که سریالهای ایرانی که از رسانه ملی و حتی شبکه
نمایش خانگی پخش میشوند ،از درصد مخاطب باالیی برخوردارند و
این یعنی به صورت نسبی کیفیتهای خوبی هم دارند ،نکته دوم اینکه
تجربه نشان داده که در طول سالهای اخیر آنتن تلویزیون به هم شبکه
نمایش خانگی به جز در یکی دو مورد استثنا ،عموما دست به ساخت
ســریالهای  ۱۰۰قسمتی نزده است و در اکثر موارد تعداد قسمتهای
سریالهای ساخته شده در این دو مدیوم حتی به عدد  ۵۰هم نمیرسد،
بنابراین با یک محاسبه ساده و معمولی میتوان دریافت که اگر کشوری
مانند ترکیه برای ســاخت یک سریال  ۱۰۰قسمتی از چند کارگردان
استفاده میکند اقدام عجیب و غریبی نسبت به کشور ایران برای ساخت
یک سریال  ۲۵تا  ۳۰قسمتی از یک کارگردان استفاده میکند انجام
نداده و به قول معروف شاخ غول را نشکسته است ،سومین موردی که
باید به آن توجه داشت این است که سریالسازی در کشور ما همواره با
مشکل بودجه مواجه بوده است و مجموعه سازان همیشه تالش کردهاند
هزینه ساخت و تولید اثر هنری شان را تا حد ممکن پایین بیاورند؛ چرا
که یا از بودجه کمی برخوردارند و یا اگر بودجهای ندارند و اسپانســر
خصوصــی دارند که برای ریال به ریال آن هزینهای که انجام میدهند
برنامه ریزی کردهاند و به فکر برگرداندن آن هســتند با این تفسیر اگر
قرار باشد یک ســریال از چند کارگردان استفاده کند مسلم است که
هزینه تولید آن باال خواهد رفت و این موضوع با آنچه پیشــتر درباره
پایین آوردن هزینه تولید سریالهای تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی
گفتیم منافات خواهد داشت.
= بسیاری از سریالهای این رسانه را اگر رایگان هم در اختیار کشورهای
مختلف قرار دهیم حاضر به دیدنشان نیستند .دنیا از قصههایی که ما
امروز با آنها سعی در جلب نظر مخاطب داریم گذر کرده و سریالهای ما
که فاقد پیچیدگیهای خاص و رایتهای روز دنیا هستند توان رقابت با
سریالهای پر مخاطب دنیا را ندارند.
اما روح اهلل سهرابی در بخش دوم سخنانش با استناد به آنچه در بخش
اول بیان کرده و البته دالیل دیگری که مدنظر دارد ،میگوید بسیاری از
سریالهای شبکه نمایش خانگی را اگر به صورت رایگان هم در اختیار
کشــورهای مختلف قرار دهیم حاضر به تماشــای آنها نیستند ....این
موضوع پرسشی را در ذهن متبادر میکند ،اینکه کشور ما تا چه اندازهای
این امکان را برای محصوالت شــبکه نمایش خانگی فراهم آورده که
بتوانند خودشان را به مخاطبان جهانی عرضه کرده و به نمایش بگذارند
تا پس از آن به نتیجهای که مطلوب نظر آنهاست برسند؟ مسلم است
تلویزیون محصوالت تولیدی خودش را روی آنتن شبکههای برون مرزی
میفرستد و همانطور که پیشتر هم گفتیم از پخش سریالهای شبکه
نمایش خانگی امتناع میورزد ،محصوالت شبکه نمایش خانگی هم که
به جز فروشگاههایی که در داخل کشور وجود دارند ،امکان دیگری برای
ارائه خود به مخاطب جهانی نداشــتهاند که مشخص شود محصوالت
این رســانه در بیرون از مرزهای ایران از اقبال اســتقبالی درحد صفر
برخوردار باشــد و وضعیت شان آنقدر وخیم باشد که حتی اگر مجانی
آنها را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم ،باز هم قبول نکنند .البته
ذکر این نکته هم الزم و ضروری اســت که برخی از سریالهای شبکه
نمایش خانگی البته تعدادشان محدود است واقعا از چنین پتانسیلی
که بتوانند مخاطب خارجی را جذب کنند برخوردار نیســتند ،اما در
اکثر موارد اگر امکان رقابت سالم و عادالنه بین محصوالت تلویزیونی و
شبکه نمایش خانگی برای ارائه به مخاطب جهانی وجود داشته باشد،
چه بسا که شاهد این باشیم که سریالهای شبکه نمایش خانگی حتی
گوی سبقت را از محصوالت تلویزیونی بربایند و مخاطب جهانی را وادار
به پیگیری قسمتهای مختلف سریالهای گوناگونی که در این شبکه
ساخته میشوند ،بنمایند .کما اینکه در داخل مرزهای کشورمان شاهد
بودهایم که این اتفاق رخ داده و مخاطب آثار شــبکه نمایش خانگی از
مخاطب آثار تلویزیون بیشتر اســت و شاید به همین دلیل است که
هنرمندان بیشتر تمایل دارند که در شبکه نمایش خانگی فعالیتکننده
تا در تلویزیون.
به هر روی آنچه مهم و حیاتی اســت پتانســیل بالقوهای ست که هم
در تلویزیون و هم در شــبکه نمایش خانگی وجــود دارد و میتوان از
آن برای جذب و جلب نظر مخاطب بینالمللی بهره برد .بدیهی است
برای رسیدن به چنین مطلوبی هیچ راهی جز برنامه ریزی کارشناسانه
و هدفمند وجود ندارد؛ برنامه ریزی هدفمندی که حاال دیگر هنگام بروز
و ظهور آن فرا رسیده و چه بسا که دیر هم شده باشد.

جایزه برای مریم سعیدپور

نیسوندیگر اکشنبازینمیکند

جایزه برای «کمپ معلوالن»

جایزه نفر اول ســومین دوره فســتیوال بینالمللی رسانههای
تصویری جوانــان میهودو به مریم ســعیدپور عکاس خالق با
مجموعه قرنطینه اهدا شد .این فستیوال که سومین دوره خود را
با آکادمی چینی بیجینگ همراه شده بود با مضمون «ما با هم
همراه هستیم و لحظات  ۲۰۲۰را فراموش نمیکنیم» برگزار شد.
مریم سعیدپور مجموعه عکسهای «قرنطینه» را از ابتدای شیوع
پاندمی ویروس کرونا شروع کرده بود تا خاطرات دوران قرنطینه
را به شکل خالقانهای ثبت کند .به گزارش سینماسینما ،وی در
مورد این مجموعه عکس میگوید :خانهها در روزهای قرنطینه
هــم به زندان آدمها تبدیل شــده و هم مامن آنها بود .مردم در
این دوران احساسهای مختلفی را تجربه کردند .اخبار هولناک
تعداد مبتالیان و شــمار مردگان بود که به گوش میرسید .اما
خانه یکبار دیگر پناه و مأمنی برای در امان ماندن از مرگ شد.

> آنچه مهم و حیاتی است پتانسیل بالقوهای
ســت که هم در تلویزیون و هم در شــبکه
نمایــش خانگی وجــود دارد و میتوان از آن
برای جــذب و جلب نظر مخاطب بینالمللی
بهره برد .بدیهی اســت برای رســیدن به
چنین مطلوبی هیچ راهی جــز برنامه ریزی
کارشناســانه و هدفمنــد وجود نــدارد،
برنامهریــزی هدفمندی که حاال دیگر هنگام
بروز و ظهور آن فرا رسیده و چه بسا که دیر
هم شده باشد
> در داخل مرزهای کشورمان شاهد هستیم
که مخاطب آثار شــبکه نمایــش خانگی از
مخاطب آثار تلویزیون بیشــتر است ،شاید
به همین دلیل اســت که هنرمندان بیشتر
تمایل دارنــد که در شــبکه نمایش خانگی
فعالیتکننده تا در تلویزیون

لیام نیسون بازیگر شناخته شده سینمای جهان طرفداران خود
را در حیــرت فرو بــرد .بازیگر فیلم «ربوده شــده» گفت :چند
پروژه اکشــن دیگر برای اکران دارم؛ اما بعد از آن بیشتر به سراغ
نقشهایی خواهم رفت که فعالیت فیزیکی کمتری داشته باشند؛
چرا که فکر میکنم برای ژانر اکشــن پیر شده ام .او اظهار کرد:
من حدودا ً  ۶۸ساله ام .خوشبختانه با وجود کرونا چندین پروژه
را امســال انجام دادم ،اما فکر میکنم که دیگر زمان خداحافظی
از بازی در ژانر اکشــن فرا رسیده ،واقعاً دوست دارم در فیلمها با
افرادی که نصف سن من را دارند ،کتک کاری کنم؛ اما گاهی این
کار من را از نفس میاندازد .به گزارش برنا ،اثر جدید نیســون به
نام «تیرانداز» این ماه منتشر خواهد شد .او در حال حاضر مشغول
بازی در اکشــن «جاده یخی» است .این فیلم درمورد یک راننده
است که در یک اقیانوس منجمد مأموریتی غیرممکن دارد.

سی و ششــمین دوره جوایز انجمن بینالمللی مستند ()IDA
فهرســت برندگان خود را برای تجلیل از برترین آثار مستند یک
ســال گذشته ســینما منتشــر کرد و در نهایت مستند «کمپ
معلوالن» ساخته «نیکول نیوهام» و «جیم البرشت» جایزه بهترین
اثر مســتند این رویداد سینمایی را به خود اختصاص داد« .گرت
بردلی» نیز برای مستند «تایم» جایزه بهترین کارگردانی را از آن
خود کرد .به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین ،جایزه بهترین مستند
کوتاه به «جان در تالش بــرای برقراری ارتباط با بیگانگان بود»
ساخته «متئو کیلیپ» رسید و «دیک جانسون ُمرده است» هم
دو جایزه بهترین نویسندگی و تدوین را کسب کرد« .کولکتیو»،
«گوندا»« ،»MLK/FBI«،دلیلــی که پریدم»« ،اتحاد دوباره»،
«سافتی»« ،شکارچیان ترافل» و «به چچن خوش آمدید» دیگر
نامزدهای شاخه بهترین مستند بلند این جوایز بودند.
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تمدید مهلت ارسال آثار به «هنر زنده است»

آفتاب یزد :درپی تقاضاهای مکرر هنرمندان برای تمدید مهلت ارسال آثار ،شورای
سیاستگذاری جشنواره «هنر زنده است» با تمدید مهلت ثبتنام و ارائ ه آثار به دبیرخانه
موافقت کرد .شورای سیاستگذاری جشنواره با بررسی علل مطرح شدن این تقاضاها که
تقارن مهلت تحویل آثار با امتحانات دانشگاهها و مدارس عالی و حضور در جشنوارههای
متعدد از سوی هنرمندان عزیز است ،با تمدید مهلت تحویل آثار تا  ۱۵بهمن موافقت کرد.

نقد فیلم

روح

کتابهای هنری

«مشیرهمایونشهردار»
منتشر شد

زهره نبی زاده

کارشناس ارشد سینما

پویانمایــی «روح» که این روزهــا مورد توجه
مخاطبــان قرار گرفته محصول مشــترکی از
شــرکتهای دیزنی و پیکسار و به نویسندگی
و کارگردانی پیــت داکتــر()pete Docter
میباشد .سازنده این انیمیشن  100دقیقهای
برای مطرح نمودن نظریاتش از یک باور مورد
پذیرش عامه مردم به نــام روح و دیدگاههای
مختلف در این زمینه بهره برده است .جو گاردنر
به صداپیشــگی جیمی فاکس Jamie foxx
یک معلم آفریقایی تبار موســیقی نوجوانان و
شیفته موسیقی جاز است .او که آرزو و هدفهای
بلندی در مسیر همین نوع از موسیقی برای خود
دارد در یک قدمی رسیدن به آنها دچار حادثهای
شــده و روحش از بدن جدا میشود و از این به
بعد انیمیشن ،رویدادهای مربوط به روح وی را
به تصویر میکشد.
انیمیشن «روح» بر پایه پیش فرضهایی قرار
گرفته که مهمترین آن قبول کردن دو دنیای جدا
از هم -مادی و غیر مادی (واقعی و فرا واقع) -
است .پیت داکتر ،بر این باور است که هنگامی
که روح غیرمادی در جسم مادی قرار میگیرد
یک تعامــل و تاثیر متقابل بین آنها در جریان
است و بدین ترتیب رفتارهایی که از انسان بروز
میکند حاصل همین فرآیند است .او فاصله تولد
تا مرگ را تنها زمان وجود کالبد مادی میداند
و برای قبل و بعد از آن اعتبار وجودی دیگری
قائل نیست اما برای روح ،قبل از تولد و پیوستن
روح به بدن دنیای پیشین (مهد خود)* و بعد از
مرگ و جدا شدن روح دنیایی پسین قائل است.
سازنده «روح» کوشش نموده با در هم آمیختن
فلسفههاییونانی،شرقیوهمچنینفرضیههای
امروزی به سواالت اساسی در مورد تولد ،زندگی
و مرگ پاســخهایی تصویری و گفتاری دهد
اما این جوابها بیشــتر تکــراری و همچنان
محافظهکارانه است مثال در دنیای پیشین ،هر
روحی به صورت اجباری دارای تعدادی صفتها
و خصلتهایی مانند تحریــک پذیر ،منزوی،
از خود راضی و غیره میشــود اما این صفات تا
زمانی که خود روح به صورت اختیاری هدفی
بــرای زندگی انتخاب نکند کالبدش در دنیای
مــادی متولد نخواهد شــد و آن روح به درون
آن حلول نخواهد کرد .بدین ترتیب مسئله جبر
و اختیار را مخلــوط کرده و میانه آن را گرفته
است .همچنین او دنیای پسین را فضایی بزرگ
و نورانی به تصویر میکشــد که همه ارواح بعد
از مــرگ به آن میپیوندند ولی به جزئیات آن
نمیپردازد و سکوت اختیار میکند .در هر حال
پیشنهاد سازنده انیمیشن «روح» برای فاصله
تولد تا مرگ یعنی زندگی ،نوعی دم غنیمتی
جمعی است بدین معنی که باید از تمام مواهب
زندگی حتــي پيش پا افتادهترينشــان** به
درســتی استفاده کرد و از آن لذت برد و آنها را
با دیگران برای رسیدن به لذتهای جمعی به
اشتراک گذاشت .اگر چه دنیای پیشین (مهد
خود) پیت داکتر نوعی فرار از باور به سرنوشت
است و دنیای پســین او چیزی بعد از مرگ را
روشن نمینماید اما تالش وی برای نشان دادن
دورنمایی از یک زندگی جمعی لذت بخش و در
صلح و صفا و دوستی قابل توجه و تقدیر است.
نگارنده جدا از مسائلی که تاکنون در مورد این
انیمیشن به قلم آورده است آن را برای تماشا و
لذت بردن از نمایش و پرداخت تصاویری زیبا و
دلنشینتوصیهمینماید.
*نوعی شــناخت از اعمــاق وجود که نتیجه
مراقبههای متعالی است که در آیینهای شرقی
متداول است مانند یوگا.
** آســمان آبی ،آبنبات چوبــی ،یه تیکه از
پیتزا ،قرقره نخ ،شهر شلوغ ،ایستادن در واگن
پر ازدحام....

سینمایجهان

افزایششانس«خورشید»
در اسکار

نــت پیانو آثار «مشــیر همایون شــهردار»
منتشــر شــد .بهار برخــوردار مؤلف کتاب
«مشیر همایون شهردار» به بخش مهمی از
تاریخچه پیانونوازی ایرانی در این اثر پرداخته
و  ۵۵قطعه ضربــی از آثار این هنرمند را که
به صورت تکنوازی و گروهنوازی در سالهای
 ۱۲۸۸در لنــدن و  ۱۳۱۲در تهران بر روی
صفحات گرامافون ضبط شــده ،به خط نت
بینالمللی برای پیانو برگردانده است .مشیر
همایــون از تاثیرگذارترین پیانیســتهای
دورهی خود بوده است و همواره سبک و سیاق
نوازندگی او در تاریخ موســیقی شایان ذکر و
بررسی است ،به همین دلیل این کتاب بخش
مهمی از تاریخچه پیانونوازی موسیقی ایرانی
محسوب میشود .به گفته مولف ،تالش وی
در گــردآوری و احیاء آثار پیانونوازان قدیمی
در راســتای ترویج و آمــوزش تکنیکهای
پیانونوازی کالسیک ایرانی از اهمیت ویژهای
برخوردار است .این بانوی هنرمند که تحصیل
کرده موسیقی است ،پیش از این «ردیف پیانو
اســتاد مرتضی محجوبی» را در سال ۱۳۹۷
برای اولین بار به خط نت بینالمللی منتشر
کرد که از ســوی ســازمان میراث فرهنگی
به پرونده میراث ناملموس ملی اضافه شــد
و هماکنون در آســتانه چاپ سوم قرار دارد.
بهار برخوردار مؤلف کتاب «ردیف پیانو استاد
مرتضی محجوبی»« ،مشیر همایون شهردار» و
مجموعه سه جلدی «بچههای دیروز بچههای
امروز» ،در خانوادهای اهل هنر و تحصیل کرده
موسیقی متولد شده و در نوازندگی پیانو ،تار
و ســهتار تبحر دارد .دغدغــه این هنرمند و
پژوهشــگر برای موسیقی سنتی و همینطور
عالقهمندی او به پیانونوازی کالسیک ایرانی،
دلیل برگزیدن این ســازها بوده است .از این
رو ،تحصیــات خود را در زمینه موســیقی
در دانشــگاه بصورت آکادمیــک ادامه داد .او
دانش آموخته موسیقی در رشته نوازندگی در
مقطع کارشناسی از دانشکده هنرهای زیبای
دانشگاه تهران و رشته آهنگسازی در مقطع
کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر است.

رویدادهای هنری

«یک روز سخت» میآید

آفتاب یزد :فیلم سینمایی «یك روز سخت»
به كارگردانی «ســئونگ هون كیــم» فردا
سهشــنبه  30دیماه بعد از خبر ساعت  24از
شبکه پنج سیما تماشایی میشود« .یک روز
سخت» ،محصول کره جنوبی  2014در ژانر
مهیج و جنایی است .در خالصه داستان این
فیلم آمده است« :جئون سو» كه یك كارآگاه
پلیس اســت در یك شــب بارانی با عابری
تصادف میکند و با تصور اینكه تصادف منجر
به مرگ عابر شده ،جنازه او را مخفی میكند!

«رویای سهراب» در هند

فیلم ســینمایی «رویای ســهراب» ساخته
علی قویتن در اولین حضور بینالمللی خود
۲۷دیماه در جشــنواره «هنــد» به نمایش
درآمد .پنجاه و یکمین دوره این جشنواره که
از جشنوارههای رده الف جهان است ،از ۲۷دی
تا پنج بهمنماه در شهر سینمایی گوا برگزار
میشود .به گزارش صبا« ،رویای سهراب» در
میان  ۱۵فیلم منتخب از سراسر جهان برای
مسابقه در این فستیوال حضور دارد.

پایانضبط«جنین»

قانون جدید آکادمی میتواند شانس نماینده
سینمای ایران برای درخشش در شاخه بهترین
فیلم بینالمللی اسکار  ۲۰۲۱را افزایش دهد.
اکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار اعالم
کرده امسال به دلیل شرایط همهگیری ویروس
کرونا رایگیری مقدماتی شاخه بهترین فیلم
بینالمللی ایــن جوایز را به صــورت مجازی
برگــزار خواهد کرد و تعداد فیلمهای راه یافته
به فهرست کوتاه از  ۱۰فیلم به  ۱۵فیلم افزایش
داده است .به گزارش صبا ،نشریه ورایتی پیش
از این با انتشار فهرستی از  ۱۰شانس برتر کسب
جایزه بهترین فیلم بینالمللی اسکار نود و سوم،
جایگاه نهم را به فیلم «خورشید» به کارگردانی
«مجید مجیدی» نماینده ایران در این دوره از
جوایز سینمایی اسکار اختصاص داد.

فیلمبرداری نمایش فرم «جنین» که اثری
ترکیبی از حرکت ،نور و موســیقی است به
نویســندگی و کارگردانی هادی ســروری
بهپایــان رســید .فیلمتئاتــر «جنین» یک
نمایش فرم اســت که در محوطه و صحنه
تاالر وحدت جلوی دوربین رفته اســت .به
گزارش ایرنا ،ســه بازیگر بــا تجربه در کنار
ســه بازیگر که یک نفر معلولیت جسمی و
دو بازیگر دیگر سندروم داون هستند ایفاگر
نقشها این اثر هستند.

