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فرهنگی

«فجر» جلو فراموشی «تئاتر» را میگیرد
حمی��د ابراهیمی کارگردان نمایش «کمان اب��رو» درباره این اثر
نمایش��ی که در بخش مهمان این دوره از جش��نواره تئاتر فجر
حض��ور دارد ،گفت« :کم��ان ابرو» یک اثر منظ��وم درباره آرش
کمانگیر اس��ت .به طور کلی چند س��الی میشود که تالش دارم
برخی از آثارم را به صورت شعر بنویسم و از مضامین و قصههایی
اس��تفاده کنم که برای مخاطب جذاب باشند و مردم به تماشای
آنها بنشینند .وی درباره تأثیر کرونا بر وضعیت تئاتر در یک سال
اخی��ر بیان کرد :کرونا نه تنها تئاتر که نظام فرهنگی و اجتماعی

را در کل دنیا تغییر داده اس��ت البته بعد از ش��یوع
کرونا سینما و تئاتر دستخوش اتفاقات عجیبی شدند.
تئاتر یک هنر زنده اس��ت که در یک سالن با حضور
جمعیت مخاطبان شکل میگیرد و با آنها معنا پیدا
میکن��د در این وضعیت خیلیها بحث تئاتر آنالین
را مطرح میکنند که به نظرم درست نیست زیرا چنین نمایشی
دیگر تئاتر نیست و احتماالً نام دیگری دارد .ابراهیمی ادامه داد:
در چنین ش��رایطی دولتها و حکومتها بای��د از تئاتر حمایت

نگاهی به نماآهنگ «هشت بهشت» ساخت ه مهدیار عقابی

عطر زندگی روستایی

آفت�اب یزد  -س�پیده بجس�ت :اینروزها
همه ما مفهوم دوری و دوستی را با تمام وجود
زندگ��ی میکنی��م .قبلترها اگر مج��ال دیدار
خانواده و دوس��تان کمتر بود ،به لطف ویروس
ناخواندهای که نزدیک یک سال است به زندگی
هم��هی مرد ِم زمین آمده ،دیگر اگر مجالی هم
باش��د دلها به دیدار عزیزان مجوز نمیدهند.
نشس��تهایم در خانه و ب��ا ورقزدن عکسهای
قدیمی س��عی در یادآوری خاط��رات روزهای
یکیبودنمان داریم .موسسه فرهنگی و هنری
«ماوا» در این روزها با س��اخت نماآهنگهایی
با همین مضم��ون خیال ما را س��وار بر زورق
بیبادب��ان یادها میکند تا دوب��اره باور بکنیم
روزهایی که گذشت ،نابترین لحظات زندگی
همه م��ا بودند .نماآهنگ «هش��ت بهش��ت»
تازهترین اثر تولیدی در مرکز موسیقی «مأوا»،
با حضور رضا فیاضی ،گرامیداشت یاد و خاطره
مرح��وم ابوالفض��ل
ز ر و یینصر آ ب��ا د
(ش��اعر و طنزپرداز
معــــاصـــ��ر) و
کارگردان��ی مهدیار
عقابی منتشر شده
اس��ت .ایده تداعی
س��بک زندگ��ی از
دس��ترفته گذشته
و مقایس��هاش ب��ا زندگی ام��روزی ،آن هم در
بحبوحه شکنندگی روابط انسانی ،بسیار مغتنم
و بجاس��ت .تصوی��ر با معرفی رض��ا فیاضی به
نوش محبت هدیه میکند
عنوان عطاری که دم ِ
آغاز میشود .صحبت از عشق است و فراموشی
آن؛ آن هم در روزگاری که عش��ق قادر اس��ت
ش��فابخش واقعی آالم انس��انها باشد .پیرمرد
مهربان برای دو جوان عاش��ق دمنوش محبت
میری��زد و صحب��ت از تفاوتهاس��ت .از اقرار
به عش��قهای نهان ،از ب��ه زباننیاوردن آن ،در
دورهای که چشمها جای قلبها حرف میزدند
ام��ا االن در میان روابط موقت��ی و پایانپذیر،
عش��ق راه خ��ود را گم ک��رده و در بیراهه قدم
میزن��د .تمام ای��ن تصاویر با رن��گ و لعاب و
درخشندگی نماهای گذش��ته با کالم شاعرانه
رضا فیاضی و ریتم موسیقی جان میگیرد .در
ادامه حرف از قیاس زندگی س��اده و صمیمی
روس��تایی و زندگ��ی پرمش��غله و زرق و برق
شهری است .کاراکتر قصهگو (فیاضی) در مسیر
رسیدن به عطاریای ،که در یک مرکز تجاری
بزرگ و لوکس واقع شده ،با پیرمردی روستایی
که راننده است ،سر صحبت را باز میکند .مرد
روس��تایی بیآنک��ه مختصات زندگی ش��هری
را بشناس��د ،جای گی��وه ،صندل ب��ه پا کرده
و اصطالحا س��عی در شهریش��دن داشته اما
اضطراب او در قرارگردن روی پلهبرقی مجتمع
تجاری این را میرساند که تغییر فقط با تغییر
پوش��ش ممکن نیس��ت .پیرمرد عطار دمنوش
َمش��تیگری دم میکند و از دلهای شکسته
و دس��تهای پینهبس��تهی مردها میگوید و
معرف��ت و صمیمیت را که ای��ن روزها عتیقه
ش��ده ،یادآوری میکند .از مردهای ناب و اهل
دل میگوید و ش��هری که بوی کاهگل ندارد.
از مردهای س��حرخیز و رس��تموار روستا ،که
هفتخوان را از س��ر گذرانده و به خوان هشتم
رسیدهاند .از گرما و صمیمیت خانواده میگوید،
از رق��ص هندوان��ه داخ��ل ح��وض خانههای
قدیم��ی ،از عطر یاس و پیچک ،از س��فرههای

گرم که دور تا دورش عشق و صفا حلقه میزد
و در عوض زندگیهای مدرن امروزی و مردان
شهری را که ش��رایط ،طاقت از کفشان ربوده
و دستهای خالی ،قلبهایشان را خالی کرده،
نش��ان میدهد .تصاویر پررنگ و لعاب زندگی
روس��تایی و مردم��ی ک��ه غرق نور و ش��ادی
هستند ،افسوس روزهای از دسترفته را بر دل
میگذارد و بیش از افس��وس ،کورسوی امیدی
برای تکرار و تجربه صفا و یکرنگی گذش��ته را
که میان نئونهای مغازههای ش��هری مانندش
را نمیتوان یافت ،زنده میکند .همهچیز شبیه
رویا و خیالیس��ت که حتی پس از تمامشدن
نماآهنگ نیز مخاطب را با خود همراه میکند
اما میان تمام زیباییها،کلیش��ه مرزبندی شهر
و روس��تا ،زندگی س��نتی و مدرن دقایقی بعد
ذهن را میآزارد ،زیرا جهان به سوی یکدستی
پیش میرود .دیگر نه زندگی در ش��هر مزیت
حس��اب میش��ود ،نه
حتی اذع��ان به ارزش
زندگ��ی صمیم��ی و
باصفای روس��تایی نیز
امتی��ازات و امکان��ات
زندگی ش��هری را زیر
س��وال میب��رد .اینجا
صحب��ت از مرده��ای
روس��تایی ،مردانگ��ی
و مش��تیگری آنهاس��ت و در مقابل مردهای
ش��هری که کجخل��ق و نازکنارنج��ی معرفی
میشوند که همه ناگفته میدانیم مردانگی نه
وابسته به مکان است ،نه زمان و صمیمیت ،نه
در محیط تعریف میشود و نه در دوره خاصی.
صحبت از مردهای ش��هری و روس��تایی است
و س��خنی از زنان به می��ان نمیآید که چه در
روس��تا ،چه شهر دوش��ادوش مردان در کار و
حرفه و رشد و نمو فرزندان ،پرتالش و غیرقابل
جایگزینند .نه تنها حرفی از زنان زده نمیشود،
که در بخشی از نماهنگ با گفتن این جمله که
«مردای ش��هر زن ذلیلاند»،کام مخاطب را بر
مرد و زن تلخ میکند ،چون ریش��ه در ادبیات
جنس��یتزده دارد و خواهناخ��واه ذهن درگیر
مفاهیمی میش��ود که در نهایت به مرزبندی
می��ان دو جنس منته��ی خواهد ش��د.صفر و
صد دی��دن مفاهیم در ه��ر محتوایی ،گروهی
را همراه و گروه دیگری را از اثر دور میس��ازد
ک��ه اگر این م��ورد در نماآهنگ لحاظ و به آن
توجه میشد ،قطعاً به زیباییهای شنیداری اثر
میافزود و رضایت بیش��تری را جلب میکرد،.
ولی اکنون این اثر روی سیم خاردار مرز میان
شعار و واقعیت قدم برمیدارد ،گاهی سکندری
میخورد و در فضای شعار و تکرار غرق میشود
و گاه درگیر تلخی واقعیت .هنر میگوید «نگو،
نشان بده»! در این اثر با وجود تالش بسیار زیاد
در ایجاد تصاوی��ر روحنواز ،تمام محتوای مورد
نظر در قالب شعر و ترانه گفته میشود .هرچند
نمیتوان تاثیر ش��گرف فرم ،یعنی موسیقی و
وزن اشعار را در این موضوع منکر شد که شاید
بتوان گفت مهمتری��ن عامل جذب مخاطب و
رغبت به تماشای اثر همین تصاویر خیرهکننده
و تلفیقش��ان با بیان گیرای رضا فیاضی است.
باقی هرچه است ،شاید قابل چشمپوشی باشد،
زیرا ایده و هدف غایی اث��ر آنقدر باارزش بوده
که میتوان به عنوان مسیر جدیدی در انتقال
مفاهیم عمیق روی آن حس��اب کرد و امید به
ادامه ساخت این قبیل آثار داشت.

کنند .جش��نواره تئاتر فجر هم از جمله رویدادهایی
اس��ت که حمایت ویژهای از هنرمن��دان میکند اما
جالب این اس��ت که در دوره کرونا بسیاری از ادارات
و اماک��ن باز بودند اما این تئاتر بود که تعطیل ش��د.
به گزارش مه��ر ،وی در پایان صحبتهایش متذکر
ش��د :حتی حض��ور پنجاه درص��د مخاطبان هم در س��النهای
تئاتر باعث میش��ود این هنر از بین نرود و به دس��ت فراموشی
سپرده نشود.

نقدی بر شیوه سرایش شعرهایی که ماندگار نمیشوند

ترانههایبیمحتوا

آفتاب یزد – یوس�ف خاکیان :سالهاس��ت
مس��ئوالن مرتبط با صدور مج��وز ترانه وزارت
ارش��اد و همینطور دلس��وزان عرصه ادبیات و
موس��یقی درباره بیمحتوا بودن ترانههایی که
برای استفاده در آلبومهای موسیقایی استفاده
میش��وند انتقادهایی را بیان داش��ته و عنوان
کردهاند که کشتی موسیقی با استفاده از چنین
ترانههایی به سمت به گل نشستن در ساحلی
که نجات از آن امری محال به حس��اب میآید
رفته و عنقریب است که شرایطی پیش آید که
دیگر نش��ود برای این حوزه مه��م و تاثیرگذار
کاری ک��رد .آخرین اظهارنظ��ر همین دو روز
پی��ش بود که یکبار دیگر این موضوع توس��ط
مقام مس��ئول دیگ��ری مطرح ش��د .منصفانه
هم اگ��ر بنگریم ب��ه جز موارد مح��دودی که
آن هم توس��ط خوانندگان شناخته شده اجرا
میشود ،بقیه آهنگها از ترانههای بیمحتوا و
بیدر و پیکر اس��تفاده
کرده اند .ممکن است
برخی از افرادی که در
این زمینهه��ا فعالیت
میکنند مدعی شوند
ک��ه اوال جه��ان دیگر
مانند گذش��ته نیست
ک��ه مث�لا در ح��وزه
ادبی��ات بش��ود در
چارچ��وب خاص��ی ،خود را مح��دود کرد و بر
اس��اس ضوابط و قواعدی که از گذشته وجود
داش��ته به سرایش ترانهها اهتمام ورزید و ثانیا
وقتی مخاطب چنین ترانههایی را میپس��ندد
یعنی سلیقهاش تغییر کرده و ما باید بر اساس
س��لیقه جدید مخاطبان ،محصوالت فرهنگی
مان را در حوزه ترانه و موس��یقی تولید کرده و
به عالقمندانمان ارائه کنیم .اما در این میان دو
نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه با فرض درست
بودن چنین موصوعی و ادامه مسیر یک هنرمند
بر اساس سلیقه مخاطب ،مسئله فرهنگسازی
که باید توسط هنرمند صورت بگیرد در کجای
ماجرا قرار دارد؟ دوم اینکه آیا آنچه ما به عنوان
هنرمند در سرایش و خوانش ترانه به مخاطب
ارائه میکنیم واقعا همان چیزی است که او از
ما میخواهد یا اینک��ه ما دچار چنین توهمی
شدهایم که مخاطب خواستار چنین ترانههایی
است؟ ترانههایی که نه بر اساس ذوق و قریحه
ترانه س��رایی هنرمند ادیب به نگارش درآمده،
که بر اس��اس ریتم آهنگهایی که گاه پیش از
س��رایش ترانه نواخته شدهاند و فرد ترانه سرا،
واژه هایش را بر اساس ملودیهای آن کنار هم
چیده است .این همان مسئلهای ست که وقتی
به عنوان مخاطب به محصولی که به بازار ارائه
ش��ده ،گوش میکنی به تو القا میشود .سخن
مسئوالن مربوطه در حوزه ترانه و موسیقی در
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم همین است.
همه شما ش��اهد بودهاید که اکثر گزارشهای
انتق��ادی که تاکن��ون در صفح��ه فرهنگی به
رشته تحریر درآمده از زبان مردم و هنرمندان
خطاب به مس��ئوالن بیان شده است و سخن
همه آنها همواره این بوده که عزیزان مس��ئول
ش��ما که امروز روی صندلی مدیریت فرهنگی
تکیه زدهاید و دستتان برای انجام کاری پیش
میرود لطف کنید مشکالت مردم و هنرمندان
را در حوزههایی که مرتبط با کار شماست حل
کنید .ح��ال برای اولین بار در این گزارش این
انتقادها از زبان مسئوالن حوزه ترانه و موسیقی

خطاب به مردم و هنرمندان بیان میشود و از
سویی سخنش خطاب به هنرمندان این است
که ش��ما را به خدا اینقدر عرصه موس��یقی و
ترانه س��رایی را دست کم نگیرید و به سرایش
و خوان��ش ترانههایی مبادرت نورزید که نه در
ش��ان ادبیات و موسیقی این مرز و بوم است و
نه در ش��ان و مقام مخاط��ب فرهیخته و آگاه.
از س��وی دیگر س��خنش خطاب به آن گروه از
مخاطبان اس��ت ک��ه از ترانهه��ای بیمعنی و
مفهوم و سخیف که تیش��ه به ریشه ادبیات و
موسیقی میزند استقبال نکنند و آنها را گوش
نداده و به آنها به��ا ندهند تا اینگونه ترانهها و
موسیقیها آرام آرام مسیر پیوستن به زباله دان
تاریخ را در پیش بگیرند و به فراموشی سپرده
ش��وند .ممکن است برخی از همین هنرمندان
و مخاطبانی که مورد خطاب مس��ئوالن وزارت
ارش��اد قرار گرفتهاند در پاس��خ به این مسئله
بیان کنند که آقای
مس��ئول ش��ما که
دغدغ��ه فرهنگ و
هنر دارید و دوست
نداری��د ادبی��ات و
موس��یقی سرزمین
ما دچار خدشه شود
و آسیب ببیند چرا
خودت��ان به چنین
ترانههایی مجوز میدهید؟ اگر این محصوالت
به قول شما به ظاهر فرهنگی از محتوای خوبی
برخوردار نیس��تند چرا به آنها مجوز میدهید؟
ش��مایید که اولین قدم را ب��رای به بازار آمدن
این محصوالت برمی داری��د ،وقتی خودتان از
چنین محصوالتی اس��تقبال میکنید از ما چه
انتظاری دارید که اس��تقبال نکنیم؟ در اولین
نگاه ش��اید حق با مخاطبان و هنرمندان باشد،
اما اگ��ر کمی دقتمان را باال ببریم در مییابیم
که در روزگار کنونی تنها درصد کمی از ترانهها
و موس��یقیهای بیمحت��وا از س��وی وزارت
فرهن��گ و ارش��اد مج��وز گرفت��ه و وارد بازار
ش��ده اند ،در حالی که میبینیم سیل عظیمی
از ای��ن نوع ترانهها و موس��یقی وجود دارد که
در زبان عامیانه از واژه «موس��یقی زیرزمینی»
درب��اره آنه��ا اس��تفاده میکنی��م .موس��یقی
زیرزمینی که مج��وز نمیخواهد ،میخواهد؟
هرچه میخواهی بسرا و هرطور که میخواهی
بخ��وان ،خدا زیاد کند فضای مجازی را هم که
جوالنگاهی ش��ده برای ارائه چنین محصوالتی
به مخاطب .حال در این شرایط به عقیده شما
چه کس��ی باید از این نوع ترانهها و موسیقیها
حمایت نکند؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
یا مخاطبان و مردم؟ پای وزارت ارشاد که اصال
در این ماجرا باز نیست که بخواهد مجوز بدهد
یا ندهد ،اصال این نوع محصوالت برای گرفتن
مجوز اقدام نکردهاند که ارش��اد بخواهد جلوی
انتشارش��ان را بگیرد ،مس��لم اس��ت که بدون
مجوز منتش��ر میش��وند .میمانند هنرمندان
و م��ردم که تجربه نش��ان داده که آنهایند که
ماندگاری یا عدم ماندگاری این نوع محصوالت
را تعیین میکنند .با این تفسیر به نظر میرسد
تنه��ا راه حل نجات عرصه ادبیات و موس��یقی
در زمین��ه تران��ه س��رایی و اج��رای ترانه در
موس��یقی این اس��ت که یک بازنگری اساسی
در س��لیقه هایمان داشته باش��یم و هرچیزی
را ب��ه ن��ام تران��ه ب��ه خ��ورد روح بیقرارمان
ندهیم.

حال سینما خوب نیست

«پیکی بالیندرز» تمام میشود

نیانبانالکترونیکشریفیان

ب��ا وجود اینکه با تغییر وضعیت کرونایی تهران و اغلب ش��هرهای
کشور ،س��ینماها بازگشایی شدهاند ،اما شرایط سینماها نسبت به
دوران تعطیلی طوالنی ،تفاوت محسوسی نداشته و حتی در دو هفته
اخیر و همزمان با بازگشایی سالنهای سینما ،از سوی فیلمسازان
تحرکی برای نمایش عمومی آثارشان دیده نمیشود .البته همواره
نزدیک��ی به زم��ان برگزاری
جش��نواره ملی فیل��م فجر
موجب میشد تا سینماگران
تمایلی برای نمایش عمومی
فیلمهایش��ان در آستانه و یا
همزمان با جشنواره نداشته
باش��ند که این قاعده با ضریب بیش��تر امس��ال نیز پابرجاست .به
گزارش صبا ،بیمیلی تهیهکنندگان به نمایش عمومی آثار در این
برهه ،در حالی است که مدیران سالنهای سینما پیش از بازگشایی،
بارها تاکید کرده بودند که نبود فیلمهای پرطرفدار در سبد اکران
و همچنین از بین رفتن عادت سینما رفتن ،مهمترین چالشهای
سینمای ایران پس از بازگشایی سراسری سینماهاست.

س��ریال درام «پیکی بالیندرز» پس از فصل ششم و پایانی به آخر
خط خواهد رسید؛ اما «استیون نایت» خالق و نویسنده این سریال
اطمینان داد که داس��تان این اثر در شکل و فرم دیگری ادامه پیدا
میکند .س��ریال «پیکی بالیندرز» یکی از موفقترین سریالهای
سالهای اخیر بوده که داستان توماس شلبی و خانواده تبهکارش را
روایت میکند .خانوادهای که
قصد دارند در بیرمنگام قبل
از جنگ جهانی اول به قدرت
برس��ند .این سریال در سال
 ۲۰۱۳برای اولین بار منتشر
ش��د و بعد از آنکه توس��ط
نتفلیکس به نمایش گذاش��ته شد ،به یک سریال محبوب جهانی
تبدیل شد .خبر پایان این سریال همزمان با اتمام فصل ششم ،برای
مخاطبان این مجموعه ش��گفتآور بود؛ چرا که پیش از این نایت
اعالم کرده بود که این س��ریال تا فصل هفتم ادامه خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،انتظار میرود ،اواخر سال  ۲۰۲۱و یا
حتی اوایل  ۲۰۲۲نمایش داده شود.

ن��ی انبان الکترونیک ایرانی به نام «لیانیک» روز گذش��ته  30دی
ماه به همت محسن شریفیان از نوازندگان شناخته شده موسیقی
نواحی ایران و همکاری محمد بهی فرد در یکی از کافههای ش��هر
بوشهر رونمایی شد .محسن شریفیان درباره این ساز ابداعی گفت:
یکی از اصلیترین مشکالت در فرآیند یادگیری و تمرین یک ساز،
ع��دم کنترل و بلن��د بودن
صدای سازها است که گاهی
موجب ایجاد مزاحمت برای
اطرافیان میش��ود و همین
موض��وع ،زمان و م��کان را
برای نوازنده محدود میکند.
این چالش در س��از نی انبان به سبب نوای بلند آن ،بسیار پررنگ
است تا جایی که در آپارتمانها و محیطهای کوچک عم ً
ال تمرین
نواختن نی انبان ،محال میشود .به گزارش مهر ،از این رو با همکاری
دوست خوبم محمد ب ِهی فرد ،یک نیانبان الکترونیک ایرانی طراحی
کردیم که در هر زمان و مکانی ،مجال تمرین نوازندگی نی انبان را
به هنرجو میدهد.

علیرضا داوود نژاد و سینمایی که خودش را بینیاز از پژوهش میبیند

علیرضا داوودنژاد ،فیلمنامهنویس و کارگردان درباره نقش پژوهش
در ساخت آثار سینمایی گفت :مهمترین عاملی که ساختار فیلمها
را در سینمای ایران تعیین میکند ،سفارشدهنده یا سرمایهگذار
است یعنی بهطورکلی بود و نبود پژوهش در ساخت آثار سینمایی
به سفارشدهنده وابسته است .اما در سینمایی که عمدتا به دنبال
بازتولید کلیش��ههای امتحان پس داده و مهمترین سفارشدهنده
آثارش ،سالنهای سینما در تهران و چند شهرستان است ،چطور
میش��ود به این موضوع توجه ک��رد؟! وی ادام��ه داد :امروز برای

سینمای ما سالنسازی امر مهمی است چون با ناامنی گسترده در
بازار نمایش خانگی ،سالنهای سینما هستند که بازار اصلی سینما
را تش��کیل میدهند که خواسته اصلی آنها هم اتکا به سوپر استار
و بازتولید کلیشههاس��ت .در چنی��ن وضعیتی ،پژوهش امر جدی
محس��وب نمیشود چراکه بالفاصله به سود مالی تبدیل نمیشود.
داوودنژاد گفت :س��ینمایی به دنبال پژوه��ش میرود که بخواهد
اف��ق دیدش را ب��ه روی موضوعات تازه باز کند ،مس��ائل مبتال به
دنیا و جامعه پیرامونش را به تصویر بکش��د و آثار جدیدی را خلق

کند .در چنین س��ینمایی اس��ت که پژوهش جایگاه ویژهای پیدا
میکن��د .به گزارش خبرآنالین ،وی ادامه داد :برای به وجود آمدن
چنین سینمایی که هم مخاطب و هم درآمد داشته باشد و در آن
ن بهصرفه باش��د در درجه اول بازار
پژوهش��گری معنا دار و مقرو 
امن الزم اس��ت .بازار امن یعنی بازاری ک��ه در آن اوال تولید فیلم
به دور از سانس��ور و در ارتباط با زندگی واقعی و جاری مخاطبان
اتفاق میافتد و دوما س��رقت و قاچاق و نمایش غیر قانونی بر آن
غلبه ندارد.

7

چهار شنبه اول بهمن 1399

شماره5933

«منشی فرمانروا» به تلویزیون میآید

آفتاب یزد :فیلم س�ینمایی «منش�ی فرمانروا» محصول  2017ک�ره جنوبی به کارگردانی
«هیونگ س�ونگ مون»  40دقیقه بامداد پنج شنبه  2بهمن ماه از شبکه پنج سیما پخش
میش�ود« .منش�ی فرمانروا» که فیلمی در ژانر حادثهای است داستان فردی به نام «یون
سئو» را روایت میکند که جوان و تحصیل کرده است و به عنوان منشی و مورخ فرمانروا
استخدام میشود .وی مسئول محافظت از جان ایشان است.
رویدادهای هنری

«هاله» در فرانسه

آفتاب یزد :جعفر مهیاری نویسنده و کارگردان
درباره تازهترین فعالیت س��ینمایی خود گفت:
بهتازگی س��اخت فیلم کوتاه «هاله» را به پایان
رساندم که این روزها توسط مهدی جمشیدیان
در مراحل صداگذاری ق��رار دارد .او که پیش از
ای��ن تجربه نمایش فیلم کوتاه «ان��گاره» را در
کش��ور کانادا دارد درب��اره نمایش فیلم «هاله»
در خارج از کشور گفت :در فرانسه سینماهایی
مانند س��ینمای هن��ر و تجربه وج��ود دارد که
هفتهای یک بار فیلم کوتاه به نمایش میگذارند.
مقدماتی درباره اکران فیلم در فرانسه داشتهایم
که امیدوارم در جوالی  ۲۰۲۱اجرایی شود.

یسا»آنالینمیشود
«پر 

فیل��م س��ینمایی «پری س��ا» ب��ه کارگردانی
محمدرض��ا رحمانی اکران آنالین خواهد ش��د.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،س��عید سعدی
تهیهکنن��ده س��ینما ،درباره آخری��ن وضعیت
اکران فیلم سینمایی «پری سا» گفت :در حال
برنامه ریزی برای اکران آنالین این فیلم سینمایی
هستیم ،اما هنوز زمان قطعی آن مشخص نیست.

استادیوکاظمیدر«همبازی»

ادام��ه تصویرب��رداری س��ریال «همب��ازی» به
کارگردانی س��روش محمدزاده و تهیهکنندگی
نوید محمودی در تهران انجام میشود .علیرضا
استادی و امیر کاظمی هم به گروه بازیگران این
مجموعه اضافه شدند .به گزارش ایلنا ،با توجه به
اینکه س��ریال برای پخش در ایام نوروز در نظر
گرفته شده ،دو گروه تصویربرداری مشغول ضبط
تصاویرهستند.

کوتاه از هنر

ریحانهپارسا
در جشنواره فیلم کوتاه!

سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه
تهران در مجتمع ایران مال برگزار خواهد شد
و در همین راس��تا ،اسامی فیلمهای حاضر در
این رویداد به همراه س��ازندگان آنها منتش��ر
شده اس��ت .با نگاه به اسامی فیلمهای بخش
داستانی این جش��نواره هنری ،متوجه فیلمی
ب��ا نام «ب��ی چاره» ب��ه کارگردانی مش��ترک
امی��ر احم��د قزوینی و محمد کری��م پور و به
تهیه کنندگی مش��ترک ریحانه پارسا و هادی
دهقان میشویم! با این تفاسیر یعنی فیلمی به
تهیه کنندگی ریحانه پارسا در جشنواره وجود
دارد که باید دید زمانی که در ایران بوده آن را
تهیه کرده یا وقتی که به خارج از کش��ور رفته
است؟! ریحانه پارسا همچنین چند فیلم اکران
نش��ده دارد که همه را قبل از رفتنش از کشور
بازی کرده است .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
البته نمونه این اتفاق در حوزه بازیگری مهناز
افش��ار هم اتفاق افتاده بود که قبل از اینکه به
خارج از کش��ور برود در چند فیلم س��ینمایی
بازی کرد؛ اما وقتی از ایران رفت فیلم هایش به
مشکل اکران برنخوردند و نمایش داده شدند.

«شاهین» در لندن

فیل��م س��ینمایی «ش��اهین» ب��ه کارگردانی
س��االر طهرانی ،نویس��ندگی مه��ران رنج بر
و تهی��ه کنندگی آرش س��جادی حس��ینی و
علی گلبه��اران در نهمین حضور جهانی خود
به جش��نواره بینالمللی فیلم «من هس��تم»
انگلستان (به مدیریت پائول جی لین فیلمساز
انگلیس��ی راه پی��دا ک��رد .ب��ه گ��زارش صبا،
«ش��اهین» در بخش بهترین فیل��م بلند این
جشنواره که اسفند سال جاری در شهر لندن
برگزار میشود ،کاندیدا شده است.

جایزهبرایمجیدپتکی

جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره اسکرین پاور
انگلس��تان به مجید پتکی ب��رای بازی در فیلم
کوتاه «دیگری» رس��ید .فیلم کوتاه «دیگری»
دومین ساخته مش��ترک برادران سامکو است.
به گزارش فارس ،فیلم کوتاه «دیگری» داستان
مردی است که دیگری زندگی او را میرباید.

«کیارستمیو»...درآبادان

مستند بلند «کیارستمی و عصای گمشده» به
کارگردانی محمودرضا ثانی ،امروز چهارش��نبه
یکم بهمن ماه ساعت  ۲۰در سینما مهر آبادان
به نمای��ش در میآید و با حض��ور کارگردان و
تهیهکننده نشست گفتوگو پیرامون این فیلم
برگزار میش��ود .ب��ه گ��زارش هنروتجربه ،این
مس��تند به مدت زم��ان  ۹۰دقیق��ه ،روایتی از
نوع نگاه کیارس��تمی به زندگی و سینما است
که محمودرضا ثانی در مدت  ۴س��ال و زمانی
که کیارس��تمی کارگاههای آموزشی سینمایی
در اسپانیا و کلمبیا برگزار میکرد ،تالش کرده
بینش یک مولف ،دیدگاه و جهانبینی این فیلم
ساز فقید را به تصویر بکشد.

«سینماگاف»درتلویزیون

شبکه نمایش قصد دارد «س��ینما گاف» را در
 ۵۲قسمت روی آنتن ببرد .برنامه «سینما گاف»
از امروز چهارش��نبه  ۱بهمن ماه در  ۵۲قسمت
 ۱۰دقیق��های و در فواص��ل پخ��ش فیلمهای
س��ینمایی از این ش��بکه پخش خواهد شد .به
گزارشایلنا،برنامهتولیدی«سینماگاف»بانگاهی
طنز به اشتباهات ناخواسته فنی و راکورد شامل
وضعیت صحنه ،لباس ،گریم ،میزانسن ،حرکت
بازیگران ،دکور و… در ساخت فیلمهای مشهور
سینماییمیپردازد.

افتتاحنمایشگاهمجازیکتاب

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران صبح
روز گذش��ته  ۳۰دیماه با حضور س��یدعباس
صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،محسن
جوادی ،مع��اون امور فرهنگ��ی وزیر فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی و ایوب دهقان��کار ،رئیس
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران افتتاح
شد .به گزارش ایسنا ،این رویداد از امروز یکم
تا ششم بهمنماه امسال بر بستر وب به آدرس
 book.icfi.irبرگزار میشود.

پایان ضبط «حالت پرواز»

فیلمب��رداری فیلم کوت��اه «حالت پ��رواز» به
کارگردانی مهدی سهرابی که  ۲۰دی در استان
مازندران آغاز شده بود ،مدتی پیش و پس از ۷
جلسه به پایان رسید« .حالت پرواز» این روزها
در مرحل��ه تدوین ق��رار دارد .به گ��زارش مهر،
فیلمنامه این اثر که به صورت مشترک توسط
پوریا رستمی و مهدی سهرابی نوشته شده است،
قصه چند دختر و پسر را روایت میکند که در
حین سفر اتفاقاتی برایشان رخ میدهد.

قنبری«همساز»میسازد

«حمید قنبری» پژوهش��گر موس��یقی از ضبط
و تدوین  ۱۰قطعه موسیقی با حضور نوازندگان
س��ازهای کوبهای خبر داد و به ف��ارس گفت :با
توجه به س��هولت دسترس��ی مخاطب��ان عام و
خاص موسیقی به بس��تر شبکههای اجتماعی،
قطعات تولید شده در این فضا و با هشتگی تحت
عنوان «همساز» منتشر خواهند شد و عمدهترین
هدفی را که دنبال میکنند ،به نمایش گذاشتن
تأثیر درخشان همدلی نوازندگان در کیفیت آثار
مشترک موسیقاییاست.

درخشش «آدو» در اروپا

فیل��م درام «آدو» ب��ه کارگردان��ی س��الوادور
کالوو متعلق به س��رویس استریم نتفلیکس با
 ۱۴نامزدی پیش��تاز نامزدهای جوایز س��االنه
«گویا» کش��ور اسپانیا ش��د .این فیلم توانست
در ش��اخههایی چون بهترین فیل��م و بهترین
کارگردانی نامزد ش��ود .به گزارش صبا ،پس از
فیلم «آدو» فیلمه��ای «دختران» و «آکالر» با
نامزدی در  ۹ش��اخه در رده بعدی قرار گرفتند.
فیلم «عروس��ی رزا» نیز با  ۸نامزدی در جایگاه
بعدی جای گرفت.

«بیوه سیاه» میآید

فیلم سینمایی «بیوه سیاه» جدیدترین محصول
کمپانی مارول بعد از یک سال تعویق در اکران
باالخره ابتدای تابس��تان  ۲۰۲۱اکران میشود.
این فیلم به کارگردانی کیت شورتلند است و
فیلمنامه آن را ژاک شفر و ند بنسون نگاشتهاند
و از بازیگران آن میتوان به اسکارلت جوهانسون
در نقش ناتاش��ا رومان��وف در نقش بلک ویدو،
فلورنس پیو ،دیوید هاربر ،ریچل وایس و او .تی.
فاگبنلی اشاره کرد .به گزارش میزان ،این فیلم
اولین فیلم فاز چهارم و بیست و چهارمین فیلم
دنیای سینمایی مارول بهشمار میرود.

