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فرهنگی

«فیلم کوتاه» فرزند «فیلم بلند» نیست
فرید سجادی حسینی بازیگر سینما درباره جشنواره فیلم کوتاه
تهران گف��ت :به نظرم در ش��رایط فعلی ما و س��ینما ،برگزاری
جشنواره فیلم کوتاه تهران ،اتفاقی درست است .به هر حال عدهای
با خرد جمعی شبانه روز درباره نحوه برگزاری جشنواره فکر کرده
و به نتیجه رسیدهاند .در این رویداد هم پروتکلها در حد مقدور
رعایت میش��ود و به نظرم برگزاری جشنواره به این شکل خوب
است .وی افزود :کرونا به همه مشاغل و ارکان اقتصاد جهان لطمه
زد ،سینما هم صنعتی دو وجهی است که بعد فرهنگی و اقتصادی

دارد به همین دلیل این صنعت نیز آس��یب دید .با
این وجود من معتقد نیستم که جشنوارهها به بهبود
وضعیت سینما کمک میکنند فقط امیدوارم زودتر
از چن��گ این اژدها خالص ش��ویم .به گزارش مهر،
بازیگر فیلم اسکاری «فروشنده» در ادامه خاطرنشان
کرد :جش��نوارهها باعث میشوند س��ینما و سنت فیلم دیدن به
فراموشی س��پرده نشود ،ضمن اینکه یک حس و حال و هیجان
ایجاد میکند .س��جادی حس��ینی توضیح داد :به نظرم هم فیلم

کوت��اه و هم فیلم بلند داس��تانی ،ه��ر دو به موازات
یکدیگر پی��ش میروند نباید فک��ر کنیم که فیلم
کوتاه بچهای است که قرار است بزرگ شود ،بازیگران
فیلم کوتاه و بلند به یک ش��کل کار میکنند ،فرمها
و قاببندیها در هر دو س��ینما حرفهای هستند ،اما
فرقش این است که جوانهای خوش فکر ،با ایدههای درخشان به
عرصه فیلم کوتاه وارد میشوند ،ابتدا فیلم کوتاه میسازند و وقتی
شرایط مهیا شد ،به سمت ساخت آثار بلند میروند.

تحلیلی بر اظهارات پوران درخشنده پیرامون معضلی که در حوزه هنر هفتم وجود دارد

ورود جوانان ممنوع!

آفت�اب یزد – گ�روه فرهنگی :چندی پیش پوران درخش��نده
کارگردان صاحب سبک و شناخته شده سینما در گفتگویی پیرامون
ورود جوانان آموزش دیده به سینما بیان کرده بود« :ما نیازمند ورود
خون تازه به رگهای س��ینما هستیم که با حضور عالقهمندان به
بازیگری میتوانیم این کار را انجام دهیم .باید قوانینی وجود داشته
باشد تا اس��تفاده از بازیگران جوان و بچههای آموزشدیده در آثار
تصویری را اجباری کنند .در واقع به نظر میرسد باید از فیلمسازان
خواسته شود ،در غیر این صورت تهیهکنندگان از بازیگران جوان در
آثارشان استفاده نمیکنند .اگر بخواهند از آنها پول بگیرند به نظرم
خیانت است و کار درستی نیست؛ بنابراین باید برای عالقهمندان به
این عرصه ایجاد کار کرد وگرنه برگزاری این حجم کالس و آموزش
دادن این همه هنرجو در آموزش��گاهها و دانش��گاهها چه فایدهای
دارد .ما عالقهمندان خوبی داریم اما به دلیل عدم اس��تفاده از آنها،
انگیزههایش��ان را از دست میدهند و دلس��رد میشوند .متأسفانه
امروز شرایط بهگونهای است که حتی اگر بازیگری ،خوب کار کند
باز هم خیلی او را تحویل نمیگیرند و این ایراد از سیس��تم است و
باید این سیس��تم غلط و پر از اشکال سینمای ما سالمسازی شود
تا چهرههای جدید و جوان وارد عرصه ش��وند و بتوانند در این فضا
فعالیت کنند».
پی��ش از ورود به گزارش باید متذکر ش��ویم که در همه مس��ائل
همیش��ه این جوانان بودهاند که قدم جلو گذاش��ته و با استفاده از
تجربه بزرگترها کارهای مهم و بنیادینی انجام داده و مش��کالت را
حل کرده اند .در زمان پیروزی انقالب اس�لامی همین موضوع رقم
خورد ،در طول دوران هشت سال دفاع مقدس باز هم جوانان جامه
رزم ب��ه تن کردند و مقابل اهریمن دون صفت ایس��تادگی نمودند
و حتی از فدا کردن جانش��ان در راه دف��اع از ناموس و ّآب و خاک
نی��ز فروگذار نکردند ،پس از پایان جنگ تحمیلی نیز همین ماجرا
ادامه داش��ت ،اما با تمام این تفاسیر مشخص نیست این عقیده که
«جوانان نمیتوانند از پس مش��کالت برآیند و کار را باید به دست
کاردان با تجربه س��پرد و جوانان باید بنشینند و فقط به کار کردن
بزرگترها نظاره کنند تا یاد بگیرند که کار کردن چگونه است .حال
حتی اگر این پروس��ه تماشا کردن و یاد گرفتن آنقدر طوالنی شود
که رنگ موهایشان مانند رنگ دندانهایشان سفید شود هم اشکالی
ندارد .مهم این اس��ت که ما بزرگترها س��ر کار هستیم و درآمدی
داری��م و غمی نداریم .جوانان هر روزگاری که دارند ،هر آرزویی که
دارند ،هر نیرو و بنیه کافی که دارند ،مهم نیس��ت .مهم این اس��ت
که آنها نمیتوانند» از کجا و بر اس��اس چه منطقی در ذهن برخی
از دست اندرکاران حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و حتی سیاسی شکل گرفته است .حتی این عقیده گاهی در ذهن
برخی از افراد جلوتر هم رفته است و گاه با اینکه جوانان آموزشهای
الزم برای کسب مهارتهای حرفهای را آموختهاند باز هم مانع ورود
آنه��ا به بازار کار ش��ده و برای این منطق خ��ود نیز دالیلی را بیان
ک��رده اند .مثال اینکه به جوان میگویند« :نیروی کار نیاز نداریم»،
یا اینکه «بروید در منزلتان بنش��ینید ،با شما تماس میگیریم» یا
اینکه «متناسب با شرایط شما فعال کار خاصی نداریم» و ...این در
حالیس��ت که جوان یا جوانان مورد نظر ممل��و از انرژی ،خالقیت،
پشتکار و نیاز به کار هستند ،اما ما آنها را پس میزنیم .این موضوع
به حوزه خاصی هم مربوط نمیش��ود و تمام مشاغل را کم و بیش
در ب��ر میگیرد .یکی از میان دهها حوزهای که جوانان با اش��تیاق
خواستار ورود به آن هستند ،سینماست .هنر -صنعتی که بسیاری
از همین جوانان را به سودای دیده شدن ،مشهور شدن ،طی کردن
پلههای ترقی و به اوج رس��یدن به س��مت خود فرا میخواند .هیچ
اش��کالی هم ندارد جوان جویای نام و جویای کار هومن س��یدی،
کامبیز دیرباز ،پرویز پرس��تویی ،جواد عزتی ،مهتاب کرامتی ،طناز
طباطبایی ،سحر دولتش��اهی و ...را بر پرده سینما میبیند ،آنها را
مراس��م فتوکال فیلمها میبیند ،در خیابان میبیند که همه از دور
نگاهشان میکنند ،به سمتشان میروند و با آنها سلفی میگیرند و
امضا طلب میکنند ،زندگی شان را میبیند ،درآمدشان را میبیند
و هزار چیز دیگر .او با خود میگوید« :چرا من نه؟ چرا من نباید در
آن جایگاه باشم؟» و با همین پرسش کمر همت میبندد و به سمت
تحقق بخش��یدن به آرزویش به جلو میرود ،باید فیلم زیاد ببیند؟
خب میبیند .باید اطالعات س��ینماییاش را زیاد کند؟ این کار را
هم انجام میدهد .باید دورههای بازیگری را نزد اس��اتید مجرب در
دانشگاهها یا آموزشگاههای معتبر بازیگری بگذراند؟ خب میگذراند.
او تمام مراحل را میگذراند تا به خواس��تهای که در وجودش قرار

ب��اور کنی��م در می��ان همی��ن خی��ل انب��وه جوانان
عالقمند که پش��ت درهای س��ینما مانده اند ،بسیاری
از علی نصیریانها و محمدعلی کشاورزها و عزت اهلل
انتظامیها و علی حاتمیها و فاطمه معتمدآریاها و شهال
ریاحیها و کتایون ریاحی ها ،پوران درخشندهها وجود
دارن��د که میتوانند دوباره به س��ینمای ایران اعتباری
خاص بدهند و چه بس��ا که با ورودش��ان بس��یاری از
ریشههای بیماری خاص سینما خشک شود
دارد ،برس��د» او میخواهد بازیگر ش��ود ،اش��کالی هم ندارد .تمام
تالشش را هم میکند .حال لحظه ورود فرا رسیده اما از میان خیل
عظیم جوانانی که چنین آرزویی دارند و برای رس��یدنش تالش��ی
ش��بانه روزی را انج��ام دادهاند تنها عده محدودی میش��وند نوید
محمدزاده ،حامد بهداد ،شهاب حسینی ،الناز شاکردوست ،نازنین
بیاتی ،نگار جواهریان .بقیه پش��ت درهای بس��ته یا به عبارت بهتر
سدهای قرار گرفته شده در مقابل سینما میمانند و راهی به داخل
پیدا نمیکنند .این سرنوشت آنهاست ،با اینکه اگر نگوییم تمامشان،
میتوانیم مدعی شویم که اکثریتشان هم استعداد دارند ،هم دانش
دارند و هم تخصص مورد نیاز تبدیل شدن به یک بازیگر خوب .فقط
میدان به آنها داده نمیش��ود ،اجازه ورود پیدا نمیکنند .خیلی اگر
شانس بیاورند نهایتا ایفای نقشهای دانشجویی در سالنهای تنگ و
تاریک تئاترهای خصوصی نصیبشان بشود اگرنه بسیاری از همین
جوانان حتی به این مرحله هم نمیرسند و سرخوردهتر از همیشه
با هزینه کالنی که از دستش��ان رفته قید حضور در کارهای هنری
سینما را میزنند .از سوی دیگر عدهای را در همین سینما میبینی
که به سادهترین شکل ممکن بدون هیچ تالش و هزینهای بر اثر یک
اتفاق خیلی ساده به سینما راه پیدا میکنند و به بازیگری مشغول
میشوند .حال این اتفاق ممکن است به خطر چهره زیبایشان باشد،
ممکن است به دلیل آشنا بودن با کارگردان و تهیهکننده باشد و یا
حتی داش��تن پول بسیار که در اوضاع کنونی سینما باعث میشود
که یک تکه س��نگ را به بازیگر تبدیل کند .این مسائل را تنها این
گزارش بیان نمیکند ،بلکه خود اهالی س��ینما و کس��انی که نه از
دور ،بلکه از فاصله بسیار نزدیک دستی بر آتش سینما دارند ،بیان
میکنند .یکی از این افراد که با توجه به رزومه پرباری که در عرصه
سینما دارد میتوان به سخنانش استناد کرد پوران درخشنده است.
توجه داشته باشید وقتی داریم از پوران درخشنده حرف میزنیم از
کارگردانی که کوهی از تجربه و فیلمسازی را درچنته دارد ،سخن
میگوییم .این کارگردان با س��خنانی ک��ه در ابتدای این گزارش از
زبان او منتش��ر کردیم نشان میدهد که جدا از دغدغه فیلمسازی
اجتماع��ی ،دغدغههای دیگری هم دارد ک��ه یکی از آنها مرتبط با
موض��وع همین گزارش اس��ت .دغدغهای که م��ا در این گزارش از
آن به عنوان «ورود جوانان ممنوع» اس��تفاده کرده ایم .درخشنده
خودش آموزش��گاه بازیگری دارد و در بطن این مس��ئله قرار دارد.
پرس��ش اساسی این کارگردان آن است که چرا جوانی که تالشش
را کرده ،آموزش��ش را دیده و تخصص را پی��دا کرده برای ورود به
س��ینما باید با مشکل مواجه ش��ود؟ چرا جلویش را میگیرند؟ تا
چه زمانی قرار اس��ت سینما در دس��ت عدهای خاص باشد و فقط
به آنها بها داده ش��ود؟ مگر نه اینکه آنها ه��م روزی در ابتدای راه
بودن��د و از ی��ک جایی با بر عهده گرفتن ی��ک نقش در یک فیلم
کار خودش��ان را آغ��از کرده اند؟ خب اگر این رویه منطقی اس��ت
چرا این امکان باید از بقیه سلب شود؟ وقتی میگوییم سلب شود
یعنی ما (که دست اندرکار سینما هستیم) داریم این سلب شدن را
ایجاد میکنیم ،ماییم که داریم سد راه ورود این جوانان میشویم،
با اینکه میدانیم آنها تمام مس��یر را تا اینجا درس��ت و اصولی طی

کردهاند و حال که میخواهند وارد ش��وند با س��د محکمی مواجه
میشوند که جلویشان را گرفته است .آن سد را ما ایجاد کرده ایم.
چرا؟ اگر به بازیگر نیاز نداریم که بر اس��اس آنچه پوران درخشنده
در ابتدای س��خنانش درباره نیاز به ورود خون تازه به پیکر سینما
بیان میکند اتفاقا نیازمند رخ دادن چنین موضوعی هستیم ،اصال
چرا بازیگر تربیت میکنیم؟ چرا به آنها آموزش میدهیم؟ چرا پول
و وقتشان را هدر میدهیم که بیایند آموزش ببینند تا بلکه بازیگر
شوند؟ اگر به بازیگر جدید نیاز نداریم چرا خودمان و آنها را سرکار
میگذاریم؟ اصال اگر س��ینما به بازیگر جدید نیازی ندارد اساس��ا
چرا باید اینهمه آموزش��گاه بازیگری در س��طح کشور وجود داشته
باشد؟ وقتی آموزشگاه ایجاد میشود ،وقتی مجوز تاسیساش صادر
میشود یعنی نیاز است که بازیگر تربیت کنیم ،اگر نیاز است پس
چرا وقتی که جوانان پروس��ه آموزش را از سر میگذرانند آنها را با
ممنوعی��ت ورود مواجه میکنیم؟ عدهای معتقدند« :مگر ما آنها را
آموزش میدهیم که حال باید پاس��خ این پرسش را بدهیم؟» عده
دیگری میگویند« :مگر تولیدات سینمایی در طول یکسال چقدر
اس��ت که اینهمه بازیگر نیاز داشته باش��د؟» برخی هم میگویند:
«خودمان هر  365روز س��ال بیکاریم ،حال بیاییم درهای سینما را
باز کنیم تا کلی آدم جدید واردش بش��وند؟ در این صورت که آن
نان خالی که دست میآوریم هم دیگر نصیبمان نمیشود» در این
میان برخی هم هستند که میگویند« :ما نه تنها مانعی برای ورود
جوان��ان ایجاد نمیکنیم بلکه از این موضوع حمایت هم میکنیم،
منتها موضوع این است که ما در سینما کارهای نیستیم که بخواهیم
سدهای ایجاد شده برای ورود جوانان به سینما را از میان برداریم»
تمام این دالیل منطقی هستند و البته نشان میدهند که سینما با
تم��ام اغواگری خاصی که برای جمع کثیری از جوانان ایجاد کرده
از بیماری خاصی رنج میبرد ،بیماری خاصی که شاید یک موضوع
واحد به نظر بیاید ،اما بیش��ک ریش��ههای زیادی دارد که در دل
هنرهفتم در سرزمین ما ریشه دوانده است.
اگر سینما بد است چرا اینهمه متقاضی دارد؟
اگر سینما بد است چرا رهایش نمیکنید؟
اگر حال سینما خوب نیست چرا اینهمه زرق و برق دارد؟
اگر نیاز به ورود جوانان نیس��ت این بازیگرانی که هر از چند گاه از
فض��ای مجازی ،از طریق پول و پارتی و از هزاران طریق دیگر وارد
سینما میشوند چه میگویند؟ چگونه وارد شده اند؟
اگر ورود به س��ینما این سلس��ه مراتب دارد و به قول شما اینهمه
کارشناس��ی شده به انتخاب بازیگر اقدام میکند این بازیگرانی که
بعد از ورود به ظاهر سهل و آسان به سینما ،گنجایش ماندن در این
حوزه را نداشته و به قولی خودشان را گم کرده اند ،از کجا آمده اند؟
این تش��تت آرا که عدهای از اهالی س��ینما میگویند نیازمند ورود
جوانان هستیم و عدهای دیگر مانع این ورود میشوند ،از کجا نشات
گرفته است؟
این پرس��شها به هم��راه پرس��شهای متعدد دیگ��ر را میتوان
ریش��ههای این بیماری قلمداد کرد؛ بیم��اریای که هیچ کس به
آن توجه نمیکند و همه دوس��ت دارند با تمام این موارد در س��ر
جای خود در حوزه هنر هفتم باقی بمانند و این یعنی همواره باید
شاهد درد و رنجی که سینما از این بیماری و ریشه هایش میبرد،
باش��یم .اما پایان کار اینجا نیس��ت ،پایان کار در بخشی از سینما
جوانانی هستند که اس��تعداد دارند اما استعدادشان پشت درهای
بس��ته سینما به هدر میرود و به هیچ انگاشته میشود ،باور کنیم
در میان همین خیل انبوه جوانان عالقمند که پشت درهای سینما
مان��ده اند ،بس��یاری از عل��ی نصیریانها و محمدعلی کش��اورزها
و ع��زت اهلل انتظامیه��ا و علی حاتمیها و فاطم��ه معتمدآریاها و
شهال ریاحیها و کتایون ریاحی ها ،پوران درخشندهها وجود دارند
که میتوانند دوباره به س��ینمای ایران اعتباری خاص بدهند و چه
بس��ا که با ورودش��ان بسیاری از ریش��ههای بیماری خاص سینما
خشک شود .در بخش دیگر سینما نیز تهی شدن کلیت سینما از
حرفهای گری و کاربلدی خاصی اس��ت که نتایج شومش را در دراز
مدت عیان و آش��کار میکند .آن هنگام که دوره جوانان پا به سن
گذاشته امروز که در سینما حضور دارند پایان یابد و ما ناگهان ببینیم
سینمای ما از مردان و زنان حرفهای و کاربلد که میتوانند کشتی
هنر هفتم سرزمینمان را در عرصههای معتبر جهانی به جلو هدایت
کنند و موجب درخشش نام ایران و ایرانی در جشنوارههای مهم و
معتبر بینالمللی ش��وند خالی شده و دیگر تقریبا هیچ حرفی برای
گفتن ندارد.

جایزه برای «جنایت بیدقت»

«برانا» «جانسون» میشود

پارامونت «تاپ گان» را نفروخت

جایزه بهتری��ن فیلمنامه نوزدهمین جش��نواره داکا در بنگالدش
به فیلم س��ینمایی «جنایت بیدقت» به کارگردانی شهرام مکری
رسید .نسیم احمدپور و شهرام مکری که نویسندگی فیلمنامه را بر
عهده دارند ،این جایزه را در بخش رقابتی جشنواره ،دریافت کردند.
 ۲فیلم «ناگهان درخت» و «کشتارگاه» دیگر آثار ایرانی حاضر در
این جشنواره بودند .احمدپور
و مک��ری در ای��ن دوره از
جشنواره حضور نداشتند و به
صورت مجازی در اختتامیه
آن شرکت کردند .به گزارش
مهر« ،جنایت بیدقت» چند
ماهی است که در انتظار دریافت مجوز نمایش در ایران است .این
فیلم مضمونی مرتبط با سینما دارد و درباره تماشاگرانی است که
قبل از ش��روع اک��ران فیلمی درباره آن حرف میزنند و با ش��روع
نمایش بر پرده س��ینما ،ماجرا شکل جدیدی به خود میگیرد .به
گ��زارش مهر ۲ ،فیلم «ناگهان درخت» و «کش��تارگاه» دیگر آثار
ایرانی حاضر در این جشنواره بودند.

کنت برانا بازیگر سرشناس سینما و تئاتر بریتانیا در سریالی جدید
از اسکای تیوی در نقش بوریس جانسون نخست وزیر این کشور
جلوی دوربین میرود .این س��ریال درام با عنوان «جزیره مقتدر»
در  ۵قس��مت به کارگردانی و نویس��ندگی مایکل وینترباتم چهره
کهنهکار و س��ازنده آثاری چون «سفر» س��اخته میشود .ساخت
این پروژه نخس��تین بار در
تابستان اعالم ش��ده بود اما
اکن��ون با انتخاب ش��رکای
پخ��ش و معرف��ی بازیگران
جنبه عملیت��ری گرفته تا
بتواند رویداده��ای پیرامون
بوریس جانسون و دولت او را در مواجهه با موج اول پاندمی را شکل
بدهد .خود جانس��ون اواخر مارس به دلیل ابتال به کرونا مدتی در
بیمارستان بستری شد و چند روز را هم در بخش مراقبتهای ویژه
(آیسییو) گذراند .قرار اس��ت این سریال پاییز  ۲۰۲۲به نمایش
درآید .به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،تیم ش��یپمن دبیر سیاسی
ساندی تایمز به عنوان مشاور با این سریال همکاری میکند.

کمپانی پارامونت در طول همهگیری بیماری و تعطیلی س��ینماها
تعدادی از آثار مهم خود را به س��رویسهای بزرگ اس��تریم مثل
آمازون و نتفلیکس فروخت .فقط در سال  ،۲۰۲۰پارامونت فیلمهایی
مثل «دادگاه شیکاگو  »۷و «طوطی عشق» را به نتفلکیس فروخت.
این ش��رکت همچنین حق پخش فیلمهای «بدون پش��یمانی» و
«بازگشت به آمریکا  »۲را به
آمازون فروخت .اما دو مورد
از عناوین برجسته کمپانی
پارامونت که در تقویم اکران
س��ال  ۲۰۲۱ای��ن کمپانی
قرار دارن��د ،فیلمهای «تاپ
گان :ماوریک» و «ماموریت:غیر ممکن» اس��ت که در هر دوی آنها
تام کروز ب��ه بازی میپردازد .به گزارش مهر به نقل از ایندی وایر،
ه��م نتفلیکس و هم اپل برای خرید حق انتش��ار فیلم «تاپ گان
ماوریک» تمایل داشته اند .اما از آنجا که احتمال موفقیت این فیلم
در گیش��ه زیاد است ،کمپانی پارامونت این در خواستها را نادیده
گرفته و قصد اکران آن در سینماها را دارد.

کامبیز درمبخش و سند معنوی به نام کتاب
کت��اب «گربهه��ا و پرندهها» حاوی نقاش��ی و طراحی اثر کامبیز
درمبخش نشر یافت .کامبیز درمبخش کاریکاتوریست و گرافیست
باس��ابقه ،با این توضیح که آثار منتش��ر شده در کتاب «گربهها و
پرندهها» از نظر استتیک و زیبایی یک نوع آرت محسوب میشود،
گفت :کارها بیشتر جنبه نقاشی ،گرافیک و طراحی دارند و به آن

صورت کاریکاتور نیستند و میتوان به عنوان تابلوی نقاشی از آنها
اس��تفاده کرد .او ادامه داد :سالهاس��ت راجع به این موضوع کار
میکن��م .به مرور کارها زیاد ش��د و در حدود  6گالری به نمایش
درآمد .بس��یاری از تصاویر بهفروش رفت و با استقبال مواجه شد.
ای��ن آثار چهر ه دیگ��ری از کارهایم اس��ت و از عالقه به حیوانات

میآید .به گزارش هنرآنالین ،درمبخش چاپ کتاب را سند معنوی
برای هنرمند دانست و اضافهکرد :به این ترتیب کارها ضبط و ثبت
میش��وند و ش��خص هنرمند و عالقهمندان میتوانند از آن بهره
ببرن��د .هدف این اس��ت کار خوبی به لحاظ محتوا ،فرم و ش��کل
ارائه شود.
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«در جستجوی خانه خورشید» در هنروتجربه

مستند «در جستجوی خانه خورشید» به کارگردانی مهدی باقری از روز گذشته  ۵بهمن
اکران خود را در س�ینماهای هنروتجربه آغاز کرد .قرار است هر روز از اکران این مستند
ب�ه یک نف�ر که به دلیلی اس�مش با تهران پیوند خورده اس�ت ،تقدیم ش�ود .به گزارش
اعتمادآنالین ،در خالصه روایت این مس�تند آمده« :س�ال  ۱۳۶۴چند روز بعد از سالگرد
تولدم به همراه پدر راهی بازار بودیم که در صد متری میدان شمسالعماره...
سینما

شورایصنفی
نمایشتعطیلشده؟

از دو روز پی��ش خبرهای��ی در فضای مجازی
مبنی بر تعطیلی ش��ورای صنف��ی نمایش به
دلی��ل اعتراض ب��ه حمایت نکردن س��ازمان
سینمایی و عمل نکردن به وعدههایش منتشر
ش��د .همچنین گفته میش��د که این ش��ورا
بخاطر همین مسائل جلسههای هفتگی خود
را هم تش��کیل نمیدهد ک��ه البته با توجه به
نزدیکی زمان برگزاری جش��نواره فیلم فجر و
احتم��اال نبود متقاضی مناس��ب ب��رای اکران
فیلمها در س��ینما ،ش��اید خیلی این مسئله
نباش��د .ب��ا این ح��ال برخی اعضای ش��ورای
صنفی نمایش معتقدند اگر سازمان سینمایی
به تعهدات خود عمل کرده بود ،تهیهکنندهها
نیز با خاطری آس��ودهتر برای اکران فیلمهای
خود اقدام میکردند .براس��اس پیگیری ایسنا،
اعتراض ش��ورای صنفی نمایش از آن جاست
که حدود س��ه چهار ماه قبل درصدی مصوب
شد تا سازمان سینمایی برای حمایت از فعالیت
سینماها ضمانت کند ،ولی بعد از گذشت این
مدت هنوز اتفاقی نیفتاده چون میگویند برای
مص��رف بودجه با این منظور ،باید از س��ازمان
برنام��ه و بودجه مج��وز بگیرند .حال س��وال
ش��ورا این است که آیا نمیش��د در این چند
ماه س��ریعتر و از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی این موضوع را پیگیری کنند تا صنعت
سینما اینطور رها نشود؟ از آن سو پیگیریها
از س��ازمان س��ینمایی از تایید این موضوع و
رنجش ش��ورای صنفی نمایش به دلیل انجام
نشدن تعهدات مالی سازمان حکایت میکند.
مس��دوالن س��ازمان س��ینمایی به دنبال این
هستند که بابت مطالبات پاییز ،به کارها سرعت
بخش��ند .درواقع مش��کل اصلی این است که
اعتبار الزم برای این حمایتها در سازمان تمام
ش��ده و آنها خواستهاند از محلی دیگر که پول
در اختیار دارند ب��رای این گونه مصارف خرج
کنند ،اما این کار بدون مجوز سازمان برنامه و
بودجه غیرقانونی است و در همین راستا امروز،
دوشنبه ششم بهمنماه جلسه فوقالعاده ستاد
کرونا در س��ازمان سینمایی برگزار میشود تا
برای حل این مسئله اقدام کنند.
کوتاه از هنر

رقص قلم در «برج آزادی»

امروز دوشنبه  ۶بهمن ماه ،نمایش ویدئو مپینگ
خوشنویس��ی راه ابریش��م بر فراز ب��رج آزادی
تهران از س��اعت  ۱۸:۳۰به اجرا در خواهد آمد
و به مدت چهارشب در همین مکان از ساعت
 ۱۸:۳۰الی  ،۲۰ادامه خواهد داشت .همچنین
به همین مناسبت نمایشگاه آثار پیشکسوتان
خوشنویس��ی ایران در ب��رج آزادی نیز افتتاح
خواهد ش��د .نخستین نمایش��گاه بینالمللی
خوشنویس��ی راه ابریشم رقص قلم ،اول بهمن
ماه در ش��هر مش��هد افتتاح ش��د .به گزارش
اعتمادآنالی��ن ،این رویداد هن��ری بینالمللی
با حضور س��فرای کش��ورهای شرکتکننده و
جمعی از مقامات و اهالی فرهنگ و هنر و رسانه
 ۹بهمن در مراسمی به کار خود پایان میدهد.

شاهنامه خوانی

هفت خوان رستم

خواننخستجنگرخشباشيرى

ب��رون رف��ت پ��س پهل��و نيم��روز
ز پي��ش پ��در گ��رد گيت��ى ف��روز
دو روزه بي��ك روزه بگذاش��تى
ش��ب تي��ره را روز پنداش��تى
بدي��ن س��ان همى رخ��ش ببريد راه
بتابن��ده روز و ش��بان س��يا ه
تنش چون خورش جست و آمد بشور
يكى دش��ت پيش آمدش پ��ر ز گور
يك��ى رخ��ش را تي��ز بنم��ود ران
ن
ت��گ گ��ور ش��د از ت��گ او گ��را 
كمن��د و پى رخش و رس��تم س��وار
نياب��د از و دام و دد زينه��ار
كمن��د كيان��ى بينداخ��ت ش��ير
بحلق��ه در آورد گ��ور دلي��ر
كش��يد و بيفگن��د گ��ور آن زم��ان
ن
بيام��د ب��رش چ��ون هژب��ر دم��ا 
ز پي��كان تي��ر آتش��ى برفروخ��ت
ت
بدو خاور و خاش��اك و هيزم بسوخ 
ب��ران آت��ش تي��ز بريان��ش ك��رد
ازان پس كه بىپوست و بىجانش كرد
بخ��ورد و بينداخ��ت زو اس��تخوان
ن
همين بود ديگ و همي��ن بود خوا 
لگام از س��ر رخ��ش برداش��ت خوار
چ��را دي��د و بگذاش��ت در مرغ��زار
ب��ر نيس��تان بس��تر خواب س��اخت
ت
در بي��م را ج��اى ايم��ن ش��ناخ 
دران نيس��تان بيش��ه ش��ير ب��ود
ك��ه پيل��ى نيارس��ت ازو ن��ى درود
درنده ش��ير
چو يك پاس بگذش��ت ّ
بس��وى كن��ام خ��ود آم��د دلي��ر
ب��ر ن��ى يك��ى پي��ل را خفت��ه ديد
ب��ر او يك��ى اس��پ آش��فته دي��د
نخس��ت اس��پ را گفت بايد شكست
ت
چو خواهم س��وارم خود آيد بدس�� 
س��وى رخش رخش��ان بر آمد دمان
ن
چو آتش بجوش��يد رخ��ش آن زما 
دو دس��ت ان��در آورد و زد بر س��رش
ش
هم��ان تيز دن��دان به پش��ت اندر 
هم��ى زد ب��ران خ��اك تا پ��اره كرد
ددى را ب��ران چ��اره بيچ��اره ك��رد
چ��و بيدار ش��د رس��تم تي��ز چنگ
گ
جه��ان ديد بر ش��ير تاري��ك و تن 
چني��ن گفت با رخش كاى هوش��يار
ك��ه گفت��ت كه با ش��ير ك��ن كارزار
اگر تو ش��دى كش��ته در چنگ اوى
م��ن اين گرز و اي��ن مغفر جنگجوى
چگون��ه كش��يدى بمازن��دران
ن
كمن��د كيان��ى و گ��رز گ��را 
چ��را نام��دى ن��زد م��ن ب��ا خروش
ش
خروش ت��وم چون رس��يدى بگو 
س��رم گر ز خواب خوش آگه ش��دى
ت��را جن��گ ب��ا ش��ير كوته ش��دى
چو خورش��يد بر زد س��ر از تيره كوه
تهمت��ن ز خ��واب خوش آمد س��تو ه
ت��ن رخ��ش بس��ترد و زين ب��ر نهاد
ز ي��زدان نيك��ى ده��ش ك��رد ي��اد
رویدادهای هنری

«فرزندان خونیار» در آمریکا

همایونفر«دادستان»میسازد

س��ریال «دادس��تان» به کارگردانی مس��عود
دهنمک��ی این روزه��ا در مرحل��ه تدوین قرار
دارد .تصویربرداری جدیدترین سریال مسعود
دهنمکی با نام «دادستان» اول مردادماه آغاز و
اواخر مهر ماه به پایان رسید .به گزارش باشگاه
خبرن��گاران ،تدوین و صداگذاری س��ریال به
روزهای پایانی رس��یده است و آهنگسازی کار
نیز توسط کارن همایونفر در حال انجام است.

آفتاب یزد :فیلم مس��تند «فرزن��دان خونيار»
س��اختهی آرمان قلیپور دش��تکی به بخش
مسابقه كوتاه جش��نواره معتبر مستند «بيگ
اسكای» آمريكا راه یافت .جشنواره Big Sky
یک��ی از مهمترین رویدادهای فیلم مس��تند
جهان اس��ت که م��ورد تایید آکادمی اس��کار
هم بوده و بهترین فیلم کوتاه این جش��نواره،
واجد شرایط رقابت در بخش اسکار کوتاه سال
بعد خواهد شد .طبق اعالم قبلی ،هجدهمین
دوره جش��نواره «بی��گ اس��کای» از  19ت��ا
 28فوری��ه  2021در ایال��ت مونتانای آمریکا
برگزار خواهد ش��د که تا ای��ن زمان ،برگزاری
آنالین در دس��تور کار مسئوالن جشنواره قرار
گرفته است« .فرزندان خونيار» روايت دو برادر
و دو خواهر باالی  ٧٠س��ال اس��ت كه تاكنون
ازدواج نكردهاند و مردم روس��تا آنها را طلس��م
شده و نفرين شده میپندارند...

«حصار» در «شهرزاد»

ُ
«برقع» در«ت»

نمایش «برقع» به کارگردانی وحید پیماندار در
دهمین دوره تئاتر صاحبدالن از روز گذش��ته
«ت» روی
پنجم بهمن م��اه در عمارت هنری ُ
صحنه رفت و اجرایش تا چهارش��نبه  ۸بهمن
ادامه دارد .پیماندار کارگ��ردان «برقع» درباره
این نمایش به مهر گفت :این نمایش با محوریت
زنی به نام «هنده» است .در تاریخ آمده که این
زن همس��ر یزید ب��وده و در زمانی که اصحاب
امام حس��ین (ع) به اس��ارت گرفته و وارد شام
میشوند او به حمایت از حضرت زینب (س) و
دیگر یاران میپردازد و نقش معنوی این زن در
حماسه عاشورا به روایتی که ما از این داستان
داری��م ،ش��اهدی تاریخی برای ب��ر حق بودن
امام حسین (ع) در کاخ یزید است.

نمایش «حصار» به نویس��ندگی و کارگردانی
«یاس��من نصرتی» از دوشنبه سیزدهم بهمن
م��اه س��ال ج��اری در پردیس تئاتر ش��هرزاد
روی صحن��ه خواهد رفت .به گزارش ایس��نا،
در خالصه داس��تان این نمایش آمده اس��ت:
نیمههای ش��ب هنوز چش��مهایم گرم نشده
بود صدای بیقراری س��گها و شیهه اسبها
را ش��نیدم ،گویی روح او بود در درون سگها
و اسبهایش...

«والتربرنستاین»درگذشت

«والتر برنس��تاین» فیلمنامهنویس��ی که برای
«جبه��ه» نامزدی اس��کار را کس��ب کرد در
 ۱۰۱سالگی درگذشت .به گزارش مهر به نقل
از د رپ ،این فیلمنامهنویس در دهه  ۱۹۵۰در
فهرست سیاه هالیوود جای گرفت و شائبه رواج
افکار کمونیستی در صنعت سرگرمی آمریکا به
وی وارد آمد.

