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فرهنگی

سازمان سینمایی باید برای فیلم کوتاه هزینه کند
امیر شهاب رضویان تهیهکننده و کارگردان سینما که از پیشکسوتان
عرصه فیلم کوتاه است ،گفت :کرونا نشان داد سینمای ما بهشدت
آسیبپذیر است و بحرانهای اینگونه ،حیات سینمای حرفهای را با
مخاطره مواجه میکند ،چراکه حیات فیلمها به اکران بستگی دارد ،اما
سینمای فیلم کوتاه در چرخه اقتصادی سینما نقش مهمی نداشته و
در این شرایط میبینیم که شاید تولید افت کرده باشد ،اما نابود نشده
اس��ت .به این دلیل که وابستگیاش به اقتصاد سینما حداقل است.
رضویان تصریح کرد :در سینمای کوتاه ،آن فیلمسازی باقی میماند

که به کمال و بلوغی در نوع فیلمسازی خود رسیده و از
دل این فیلمسازان کسانی بیرون میآیند که انسانهایی
یگانه میشوند ،سینماگرانی مانند اصغر فرهادی ،رضا
میرکریمی ،مسعود جعفری ،محسن امیر یوسفی ،تورج
اصالنی ،بهمن آرک ،بهرام آرک ،مهرداد اسکویی و ...از
درون فیلم کوتاه وارد سینما شدند .مهمترین اتفاق ایجاد فضا است
اگر فضا فراهم شود از درون جامعه این فیلمسازان سینما را میشود
تکان داد .این کارگردان سینما گفت :اقتصاد فیلم کوتاه اقتصاد بسیار

کوچکی اس��ت و با هزینه دو فیلم بلند ،کل سینمای
کوتاه اداره میشود؛ سازمان سینمایی باید برای سینمای
کوت��اه هزینه کند و یارانه بدهد .به گزارش هنرآنالین،
رضویان با بیان اینکه اگر نمایش فیلمهای کوتاه پیش
از فیلمهای بلند در سینما و یا رسانههای مجازی باب
میشد ،اتفاق مبارکی رخ میداد ،اظهار کرد :اگر این شکل نمایش
جدی گرفته شود میتوان به چرخه نمایش امیدوار بود و درصدی از
فروش بلیت را برای این فیلمها گذاشت.

واکاوی اظهارات کوروش نریمانی درباره وضعیت هنرهای نمایشی در طول سال

جشنوارههای پررنگ

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :یک س��ال گذش��ت و دوباره بهمن
ماه فرا رسید و موس��م برگزاری جشنوارههای مختلف فیلم ،تئاتر،
موسیقی و هنرهای تجسمی شد و اینبار هم همچون سال گذشته
به دلیل وجود بیماری کرونا و رعایت مس��ائل بهداشتی ،از چندی
پیش برگزاری این جش��نوارهها با اما و اگرهای فراوانی مواجه ش��د
که در این میان جش��نوارههای فیلم و تئاتر فجر تا حدودی تکلیف
خودش��ان را با برگزار ش��دن یا نش��دن در این ایام روشن کردند و
هرچند نه همانند س��الهای گذشته ،اما تصمیم گرفتند که حداقل
به صورت نصفه و نیمه هم که شده این رویدادهای بزرگ را برگزار
نمایند که البته با توجه به آنچه در برگزار نشدن فستیوالهای هنری
ب��زرگ در دنیا در این ایام رخ میده��د در درجه اول جای تعجب
داشته و در درجه دوم شاید باید به برگزارکنندگان این فستیوالها
در کش��ورمان دس��تمریزاد گفت ،چرا که در ای��ن قحطی امید که
کرونا مدتهاست ش��رایطش را ایجاد کرده ،برگزاری جشنواره فجر
در عرصههای مختلف هنری میتواند تا حدودی دل سرد هنرمندان
را گ��رم کند و آنه��ا را به روزهای آینده امیدوار .اما در این میان که
با توجه به اینکه خیلی از هنرمندان یک دوره زمانی تقریبا طوالنی
را در ش��رایط تعطیلی بس��ر بردند و طبعا این ش��رایط باعث شده
آنها به لحاظ درآمدی و وضعیت اقتصادی با مش��کل مواجه شوند
وقتی صحبت از برگزاری جش��نوارههای اینچنینی میشود اکثرا از
آن اس��تقبال میکنند ،برخی از هنرمندان از زاویه دیگری به ماجرا
مینگرند و به گونهای دیگر میاندیش��ند .اندیش��های که در پشت
آن حرفهای زیادی نهفته اس��ت و نشانگر آن است که هنرمند در
جامع��ه فقط نباید به خلق آثار هنری بپردازد و وظیفهاش فراتر از
این مسائل است .اینکه تو به عنوان یک هنرمند نسبت به مسائلی
ک��ه در حوزه کاری ات اتفاق میافتد مس��ئولیت داری ،نس��بت به
مردمی که برای آنها کار فرهنگی انجام میدهی مس��ئولیت داری،
نس��بت به خودت و خانواده ات مس��ئولیت داری و از همه مهمتر
نس��بت به هنری که در وجود تو به امانت گذاش��ته ش��ده تا آن را
ب��ه مردم ارائه کنی مس��ئولیت داری و این مس��ئولیت به حدی با
اهمیت اس��ت که تو اوال باید آن را درک کنی و ثانیا در مواقع الزم
و ض��روری ب��ا رفتار و گفتارت برای به ثمر نشس��تن و انجام کاری
که به گردن توس��ت ،عمل و عکس المعل مناس��ب را انجام دهی.
اینکه از مس��ئولیت سخن میگوییم منظور فقط انجام کار و کسب
درآمد برای رفع نیازهای اقتصادی نیس��ت ،حتی فقط شامل اینکه
تو بخواهی برای مردمی که هنرمندش��ان هس��تی اثر هنری خلق
کنی هم نمیش��ود .بنابراین وقتی از مسئولیت یک هنرمند سخن
میگویی��م به مجموعهای از بایدها اش��اره میکنیم که هنرمند در
قبال خودش ،جامعهاش و هنری که در وجودش است وظیفه دارد
آنها را انجام دهد .برای درک بهتر این موضوع به ذکر فکتی اش��اره
میکنیم ک��ه واژههای گزارش امروز بر اس��اس آن کنار هم چیده
ش��ده اند .دو روز پیش کوروش نریمانی کارگردان عرصه هنرهای
نمایشی پیرامون برگزاری جشنواره تئاتر فجر سخنانی را بیان نمود
که در این گزارش به بررسی بخشی از آنها میپردازیم.
* هرچند جش��نواره تئاتر فجر در شناس��اندن برخی از چهرههای
مس��تعد تئاتری بیتاثی��ر نبوده ولی درس��تتر آن بود این معرفی
و جلب توج ه تنها به واس��طه جش��نواره و جایزهه��ای آن صورت
نمیگرفت.
این بخش از سخنان کوروش نریمانی جنبه انتقادی دارد ،او میگوید
چرا فقط زمانی که جشنواره تئاتر فجر برگزار میشود به این موضوع
فکر میکنیم و به یاد این حقیقت میافتیم که کمی هم در زندگی
به تئاتر بپردازیم و آثار خوب هنرهای نمایشی را هم در حوزه قصه
پردازی ،هم در حوزه نویس��ندگی ،هم در حوزه کارگردانی و هم در
ح��وزه بازیگری معرفی کنیم و به آنها جوایزی را اهدا نماییم؟ مگر
تئاتر فقط برای جش��نواره فجر اس��ت و در طول سال تعطیل این
است که فقط در این ایام باید به طور ویژه آن پرداخته شود؟ جایزه
دادن و انتخاب نمایشهای خوب ،بازیهای خوب و قصههای خوب
در حوزه هنرهای نمایشی خیلی خوب است و باید هم انجام بگیرد،
اما سخن کوروش نریمانی این است که اگر میخواهیم از هنرمندان
حوزه هنرهای نمایشی تقدیر به عمل آوریم ،بهتر است آنرا تنها به
برگزاری جشنواره تئاتر فجر اختصاص ندهیم و انجام این عمل را در
طول سال تسری بخشیم ،این گونه هم هنرمندان این حوزه با امید
و انرژی بیش��تری به فعالیت در عرصه هنرهای نمایشی میپردازند
و هم ما به عنوان مس��ئول و دستاندرکار آنها را متوجه میسازیم
که بخشی از دغدغه ذهنی ما را حوزه فعالیتی آنها تشکیل میدهد
بنابراین تالش میکنیم تا در طول س��ال زحمات آنها را ارج نهاده
و ای��ن نکته را به آنها یادآور ش��ویم که اگر نمیتوانیم به طور تمام

گالیههای بس��یاری توسط هنرمندان صورت گرفته
و بسیار هم به رش��ته تحریر درآمده اما آنچه همواره
اتفاق افتاده ادامه مسیری است که مسئوالن و متولیان
فرهنگ و هنر در پیش گرفته اند؛ مس��یری که موجب
ش��ده انتقادها به عملکردهای این چنین��ی باال بگیرد
و ش��وربختانه اینکه همچنان واکنش��ی از س��وی هیچ
مس��ئولی صورت نگرفته و نمیگی��رد .حال اینکه چه
زمانی مسئوالن خسته شوند و رویه خودشان را در قبال
هنر و هنرمند تغییر دهند ،اهلل و اعلم
و کمال و آنطور که شایس��ته آنهاس��ت به مشکالت و مسائل حوزه
هنرهای نمایشی رسیدگی کنیم حداقلش این است که کاری که از
دستمان بر میآید را انجام میدهیم تا آنها را دلگرم به ادامه مسیری
که پیش رویش��ان است ،نماییم .کمترین حسن انجام این کار در
کنار حس��نهای بیشماری که دارد آن است که چهرههای مستعد
تئاتری و جوانانی که میتوانند در این زمینه فعالیتهای درخشان
انجام دهن��د فرصت معرفی و ورود به عرصه هنرهای نمایش��ی را
بیش��تر از آن زمانی که هر یک سال یکبار به جامعه هنری معرفی
میش��دند دارا خواهند شد ،اینگونه جامعه هنری هر از چندگاهی
ش��اهد تولد یا یا چند هنرمند با استعداد خواهد بود که میتواند با
آموزش صحیحی که توسط استادان و باتجربهها به او داده میشود
ب��ه یک هنرمند خوب و درجه یک تبدیل ش��ود .بنابراین برگزاری
هر از چندگاه گردهماییها تئاتری که در آن بتوان اقداماتی که در
جش��نواره تئاتر فجر انجام میشود را در ابعاد کوچکتری انجام داد،
نه تنها میتواند برای هنر تئاتر مفید واقع شود برای سیستم مدیریتی
مسئوالن و متولیان امور فرهنگی و هنری نیز محاسن خوبی دارد،
یک��ی اینکه پس از پایان دوره مس��ئولیت آنها در حوزههای هنری
(در اینجا تئاتر و هنرهای نمایش��ی) آنها توانس��تهاند بیالن و آمار
قاب��ل قبولی را در نمایشهای خوب و بازیهای ارزنده صحنهای از
خود و دوران مسئولیتش��ان به یادگار بگذارند و اینگونه هم س��طح
مدیریت خوب و ارزنده و قابل قبول را در بخشهای مدیریت کالن
کش��ور را باال ببرند و هم به مس��ئوالن جدیدی که قرار است جای
آنها بیایند این نکته را گوش��زد نمایند که اگر سطح مدیریت شان
کمتر از سطح مدیریت آنها باشد پس از پایان دوران مدیریت آنها،
نتایج نش��ان خواهند داد که درانجام مس��ئولیتی که بر عهده شان
نهاده شده آنطور که بایس��ته و شایسته بوده اقدامات الزم را انجام
ندادهاند.
* این جش��نواره بتدریج سبب شد گروههای تئاتر استانها فقط به
انگیزه ش��رکت در این رویداد کار کنند و این وضعیت ،مایه تاسف
اس��ت مگر لیگ فوتبال اس��ت که گروهها فقط برای مس��ابقه کار
کنند؟ این شرایط ،نش��انگر بیتوجهی نهادهای فرهنگی استانها
به مس��ئولیت خودشان اس��ت چراکه اجراهای عمومی را سرسری
گرفتند و حاال دیگر شهرهای مختلف فقط برای حضور در جشنواره
کار میکنند و این هیچ خوب نیست.
نکت��ه مهم دیگری که از اظهارات کوروش نریمانی میتوان دریافت
باز هم با جش��نواره تئاتر فجر و بیتوجهی به پتانسیلهایی مرتبط
اس��ت که فقط در روزهای برگزاری جشنواره فجر مورد توجه قرار
میگیرند و عجبا که این بیتوجهی که تاحدی از س��وی مسئوالن
صورت میگرفت ،مدتی اس��ت که به قش��ر هنرمندان هم سرایت
کرده ،آن هم هنرمندانی که در شهرستانها و مناطق دور از پایتخت
زندگ��ی و فعالیت میکنند .تو گویی همه منتظرند که ماه بهمن از
راه برسد و خودشان را برای این زمان خاص آماده میکنند و شگفتا
ک��ه تمام ت�لاش خود را به کار میگیرند ک��ه در این آوردگاه چند
روزه هرچه در چنته دارند را روی دایره بریزند تا به بقیه بگویند ما
بهترینیم ،در حالیکه همین بهترین بودن را در س��ایر ماههای سال

کنار میگذارند و تا بهمن سال آینده صبوری به خرج میدهند تا باز
هم جشنواره فجر دیگری از راه برسد .درست مثل تیم ملی فوتبال
که فقط خودش را برای جام جهانی آماده میکند و در بقیه اوقات
س��ال هیچ کاری با آن ندارند ،در حالیکه این راه درس��تی نیست.
نریمانی میگوید باید به تئاتر و هنرهای نمایش��ی بسیار بیشتر از
این بها داد و توجه کرد .باید در تمام ایام س��ال هنرمندان دغدغه
بهترین بودن را داش��ته باش��ند ،حال اگر جایزهای برایشان در نظر
گرفته شد چه بهتر ،اگر هم گرفته نشد صرف اینکه کار هنری انجام
شده و این یعنی هنر در بقیه ماههای سال تعطیل نیست و همچنان
به فعالیت با درجه باالیی از کیفیت ادامه میدهد ،کافیس��ت .البته
هرچند روی سخن نریمانی بیشتر فعالیت حوزه هنرهای نمایشی
در شهرستانهاست که متاسفانه از رفتاری که هنرمندان پایتخت در
جشنواره تئاتر فجر انجام میدهند تاثیر پذیرفته و آنها هم به جرگه
هنرمندانی پیوستهاند که فکر میکنند تئاتر و تالش برای اجرای آن
به بهترین شکل فقط مختص ماه بهمن و جشنواره تئاتر فجر است
و اگر در ماههای دیگر آنچنان که باید و ش��اید به آن توجه نکنیم
اتفاق خاصی نخواهد افتاد ،با این حال این کارگردان با این سخنان
تلنگری هم به مسئوالن مربوطه در حوزه تئاتر در شهرستانها میزند
و به آنها ی��ادآوری میکند در انجام وظایف خ��ود آنچنان که باید
جدی نبودهاند و تمام پتانسیل خود را به کار نگرفتهاند و این یعنی
نمیتوان همه تقصیرها را به گردن هنرمندان انداخت ،چرا که اگر
هنرمند ش��رایط را مهیا ببیند قطعا رفت��ارش را در قبال هنری که
انجامش بر عهده او قرار گرفته تغییر خواهد داد .پر واضح است که
مهیا ش��دن این ش��رایط یکی از انتظاراتی است که جامعه آن را از
مسئوالن طلب میکند.
* حقیق��ت تلخی وجود دارد و آن هم اینکه اختتامیه جش��نواره
بیش��تر به چش��م مس��ئوالن و دس��تاندرکاران فرهنگی میآید.
خیلی متاس��فم برای آن نماینده مجلس یا وزیری که در اختتامیه
رویدادهای هنری حاضر میشود به جای اینکه در طول سال پیگیر
آن رویدادها باشد.
اما بند پایانی سخنان کوروش نریمانی از اهمیت ویژهای برخوردار
است ،آنقدر مهم که میتوانیم از آن به عنوان نقطه عطف گزارشمان
ی��اد کنی��م .بدیهی اس��ت آنچه در ای��ن بخش بی��ان میکنیم بر
اس��اس اظهاراتی شبیه س��خنان کوروش نریمانی است .بسیاری از
هنرمندان زمانی که درباره مس��ئوالن مرتبط با حوزه کاری ش��ان
س��خن میگویند این گالیه را بیان میکنند که مسئوالن فقط ما
را برای گرفتن س��لفی در مواقع حس��اس میخواهند.مانند همین
س��خنی که کوروش نریمانی بیان میکند .پرس��ش اینجاست که
اساسا یک مسئول فرهنگی ،آن هم حوزه مهم ،تاثیرگذار و شریفی
مانند تئاتر چرا باید با موضوعی که ش��غلش ارتباط مس��تقیمی با
آن دارد تا این اندازه بیگانه باش��د و ب��ا آن ارتباط برقرار نکند .اگر
هنرمندان خوبند و به درد میخورد و ارزشمند چرا به قول نریمانی
زمانی که میخواهیم در اختتامیه جشنوارهها حضور پیدا کنیم به
یادشان میافتیم و به هر نحوی که شده سعی میکنیم طوری رفتار
کنیم که دیگران خی��ال کنند ارتباط عمیقی میان ما و آنها وجود
دارد ،اگر هم دوس��ت داشتنی نیس��تند و به قولی از آنها گریزانیم
اوال چرا مس��ئولیتی که موجب میشود س��ر و کارمان با آنها باشد
را پذیرفتهای��م و ثانیا چرا در زم��ان اختتامیهها طور دیگری رفتار
میکنیم و در بقیه ایام س��ال هیچگاه سراغش��ان را نمیگیریم که
هیچ ،حتی آنها هم که میخواهند سراغ ما را بگیرند و به این وسطه
به یادمان بیاورند که مسئولیتی که بر عهده ما قرار گرفته چیست،
مدام از آنها فاصله میگیریم و به دفترمان راهشان نمیدهیم؟ مگر
ما برای انجام امور فرهنگی روی صندلی مدیریت بخش��ی از حوزه
فرهنگ ننشسته ایم؟ پس چرا از انجام کاری که به ما محول شده
طف��ره میرویم؟ مگر ای��ن هنرمندان از ما چ��ه میخواهند؟ اصال
مگ��ر هنرمند فقط در زمان اختتامیه جش��نواره تئاتر یا فیلم فجر
هنرمند است و در بقیه ایام سال کار و حرفه دیگری دارد؟ یا ما به
عنوان متول��ی امر فرهنگ و هنر خیال میکنیم فقط در اختتامیه
جش��نوارهها باید کار کنیم در بقیه ایام س��ال مس��ئولیتی نداریم؟
بس��یار از این گالیهها صورت گرفته و بس��یار هم به رش��ته تحریر
درآم��ده ام��ا آنچه هم��واره اتفاق افتاده ادامه مس��یری اس��ت که
مس��ئوالن و متولیان فرهنگ و هنر در پیش گرفته اند ،مس��یری
که موجب ش��ده انتقادها به عملکرده��ای این چنینی باال بگیرد و
ش��وربختانه اینکه همچنان واکنشی از سوی هیچ مسئولی صورت
نگرفت��ه و نمیگی��رد .ح��ال اینکه چه زمانی مس��ئوالن خس��ته
ش��وند و روی��ه خودش��ان را در قبال هنر و هنرمن��د تغییر دهند،
اهلل و اعلم.

عباس صفاری درگذشت

«هریپاتر»سریالمیشود

رابرت دنیرو در «فرمول»

عب��اس صفاری در پی ابتال به کرونا و د ر ۶۹س��الگی در کالیفرنیا
درگذشت .شایسته صفاری ،خواهر این شاعر ،نویسنده و مترجم با
اعالم این خبر گفت :او در حدود ساعت  ۶صبح هفتم بهمنماه به
وقت ایران در بیمارستانی در نزدیکی محل زندگیاش در کالیفرنیا
از دنی��ا رفت .او پیش از این بیماری ریوی داش��ت اما مدتی پیش
به کرون��ا مبتال ش��د ،البته
گفتن��د که خوب ش��ده و او
در خان��ه بود .ام��ا ریههایش
هن��وز درگیر ب��ود و چون از
پی��ش ه��م بیم��اری ریوی
داشت ،مجددا حالش وخیم
شد .عباس صفاری ،شاعر ،نویسنده و مترجم متولد سال  ۱۳۳۰در
یزد است .به گزارش ایس��نا ،از آثار او میتوان به «دوربین قدیمی
و اشعار دیگر»« ،عاشقانههای مصر باستان»(ترجمه)« ،کالغنامه»،
«کوچه فانوسها»(ترجمه)« ،خنده در برف»« ،مثل جوهر در آب»،
«قدم زدن در بابل»« ،مالقات در سندیکای مومیاگران»« ،عروس
چوپانها»« ،مثل خواب دم صبح»« ،پشیمانم کن» و ...اشاره کرد.

سریالی که طرفداران دنیای هریپاتر مدتها در انتظارش بودند در
مراحل اولیه تولید است .به گفته منابع آگاه ،مدیران سرویس پخش
اینترنتی  HBO Maxبه منظور ساخت یک سریال الیواکشن از این
مجموعه ،جلساتی را با چند نویسنده برگزار و ایدههای مختلف در این
خصوص را بررسی کردهاند .با این حال همه چیز فعال در مراحل اولیه
بوده و جزئیات بیش��تری در
این باره منتش��ر نشده است؛
هن��وز نویس��نده و بازیگری
برای این پروژه انتخاب نشده
و روش��ن نیست این سریال،
در صورت��ی ک��ه ب��ه مرحله
فیلمبرداری برسد ،کدام بخش از داستان هریپاتر را به تصویر خواهد
کشید .به گزارش ایرنا ،برای  HBO Maxو کمپانی وارنر که امتیاز
مجموعه هریپاتر را با نویسنده این اثر شریک هستند ،گسترش این
دنیای جادویی از اولویتهای اصلی است .بنابراین با توجه به ارزشی
که مجموعه سینمایی هریپاتر برای کمپانی برادران وارنر دارد خبر
ساخت سریال چنین سریالی چندان غافلگیرکننده نبود.

«جرارد مک ماری» که «شنهای سوزان» را برای نتفلیکس کارگردانی
کرده ،با یک فیلم س��ینمایی دیگر به نام «فرمول» به این اس��تودیو
باز میگردد« .رابرت دنیرو» و «جان بویگا» قرار اس��ت در این فیلم
سینمایی بازی کنند« .مک ماری» ،نویسنده ،تهیهکننده و کارگردان
این پروژه خواهد بود .این فیلم داس��تان راننده فرمول یک را روایت
میکند که مجبور میش��ود
برای تنه��ا خان��وادهای که
برایش باقی مانده ،تبدیل به
یک راننده فراری شود .بویگا
اخیرا در مجموعه فیلمهای
«تبر کوچک» به کارگردانی
اس��تیو مک کوئین بازی کرده است .به گزارش باشگاه خبرنگاران به
نقل از ددالین،دنیرو هم بعد از همکاری با نتفلیکس در «مرد ایرلندی»
مارتین اسکورس��یزی که آل پاچینو و جو پشی در آن بازی کردند،
دوباره با نتفلیکس همکاری میکند .رابرت دنیرو همچنین قرار است
در فیلم بدون نام »دیوید ا ُ راسل» بازی کند .او اخیرا با فیلم سینمایی
«جنگ با پدربزرگ» در گیشه آمریکا حضور داشت.

کارگردان «عشایر» جایزه بهترین کارگردان سال را میگیرد
جوایز بینالمللی فیلم پام اس��پرینگز جای��زه بهترین کارگردان
س��ال را ب��ه کلویی ژائو ب��رای فیلم س��ینمایی «عش��ایر» اهدا
میکند .او اولین کارگردان زن در این رویدد  ۳۲س��اله محسوب
میش��ود که قرار اس��ت این جایزه را دریافت کند .این جشنواره
و جوای��ز فیلم به صورت حض��وری برگزار نمیش��ود؛ اما جوایز

افتخاری امسال به عنوان بهترینهای سال در هر بخش شناخته
میش��وند .خبرنام��ه تلویزیونی اینترتیمنت ویکل��ی در روزهای
 ۱۱و  ۲۵فوری��ه برنام��های برای این جوای��ز پخش خواهد کرد.
ب��ا این جای��زه ،ژائو نیز به ک��ری مولیگان پیوس��ت که پیش از
این اعالم ش��ده بود ب��رای بازی در فیلم س��ینمایی «زن جوان

نوید دهنده» جایزه بهترین ستاره بینالمللی را دریافت میکند.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران به نق��ل از ورایتی ،جش��نواره
بینالمللی و جوایز فیلم پام اس��پرینگز قرار است در سال ۲۰۲۲
برگزار شود ،اما فستیوال کوچکی از تاریخ  ۲۲تا  ۲۸ژوئن برگزار
خواهد شد.
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فیلم «بلوط» آماده نمایش شد

فیل�م «بلوط» ب�ه نویس�ندگی و کارگردانی ابراهیم حص�اری آماده نمای�ش و حضور در
جشنوارههای بینالمللی شد .داستان فیلم از این قرارست که دختر خانواده روزهای آخر
بارداری را طی میکند .پدر اما با مشکل عظیمتری روبرو است پس برای حفظ زندگی نوه
و سلامت دخترش تصمیم غیرمتعارفی میگیرد .به گزارش صبا ،این فیلم کوتاه به مدت
 ۱۰جلسه در یکی از روستاهای شهر سنندج فیلمبرداری شده است.
سینما

فیلمهای «فجر»۳۹
مشخصشدند

روزگذشتهسهشنبه ۷بهمنماهسیدمحمدمهدی
طباطبایینژاد دبیر س��یونهمین جش��نواره
فیل��م فجر در یک نشس��ت زن��ده اینترنتی،
ترکی��ب نهای��ی فیلمه��ای قاب��ل اک��ران
در ای��ن دوره را اعالم ک��رد .در این دوره از
جش��نواره فیل��م فج��ر که به دلیل ش��رایط
ویژه کرونایی ب��دون هیئت انتخاب در حال
برگزاری است ۱۱۰ ،فیلم فرم تقاضای حضور
در جشنواره را پر کردند که از این تعداد تنها
 ۶۲فیلم شرایط الزم برای ورود به جشنواره
را داش��تند و توسط هیئت هفت نفره داوران
مورد ارزیابی در قالب بخش اصلی جشنواره
یعنی «سودای سیمرغ» قرار گرفتند .از میان
آثار داوریش��ده ،تنها فیلمهای امکان ورود
به جدول اکران جش��نواره س��یونهم را پیدا
کردهان��د ک��ه حداقل در یک بخ��ش از نگاه
هیئت داوران ،نامزد دریافت س��یمرغ ش��ده
باش��ند .برهمین مبنا دبیر جشنواره فهرست
 ۱۶فیل��م را ک��ه با نام��زدی در حداقل یک
بخش ام��کان اکران برای اصحاب رس��انه و
سینماهای مردمی در جش��واره سیونهم را
دارن��د ،اعالم کرد .به گ��زارش مهر ،به گفته
طباطبایینژاد داوران فیلمهای مس��تند بلند
و کوتاه داس��تانی پ��س از بازبینی  ۳۱فیلم
مس��تند بلند (ب��االی  ۷۰دقیقه) و  ۳۸فیلم
کوت��اه ( ۳ت��ا  ۱۵دقیقه) نامزده��ای این دو
بخش را به ش��رح ذیل بر اساس حروف الفبا
اعالم کردند.
 فیلمهای بخش کوتاه داستانی«جل��د» ب��ه کارگردانی احس��ان معجونی-
«ش��اهد» ب��ه کارگردان��ی علی عس��گری-
«گوش��ت تلخ» به کارگردانی فرید حاجی -
«ماسک» به کارگردانی نوا رضوانی« -ناهید»
ب��ه کارگردانی صم��د علی��زاده « -وضعیت
اورژانسی» به کارگردانی مریم اسمیخانی.
 فیلمهای بخش مستند بلند«ایس��اتیس» به کارگردان��ی علیرضا دهقان
 «خانه» به کارگردانی افس��انه س��االری -«رویاه��ای خالکوبی ش��ده» ب��ه کارگردانی
مهدی گنجی « -کودتای  »۵۳به کارگردانی
تقی امیرانی « -هجده هزار پا» به کارگردانی
مهدی شا محمدی
 فیلمهای بخش سودای سیمرغ«ابل��ق» ب��ه کارگردان��ی نرگ��س آبی��ار -
«بی همه چیز» به کارگردانی محسن قرایی -
«تک تیران��داز» به کارگردان��ی علی غفاری
 «تی تی»  -ب��ه کارگردانی آیدا پناهنده -«خط فرضی» به کارگردانی فرنوش صمدی
«رمانتیس��م عماد و طوبا» ب��ه کارگردانی
 ُکاوه صب��اغزاده « -روزی روزگاری ،آبادان»
به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ « -روش��ن»
به کارگردانی سیدروحاله حجازی « -زاالوا»
ب��ه کارگردان��ی ارس�لان امیری « -س��تاره
ب��ازی» ب��ه کارگردانی هات��ف علیمردانی -
«شیش��لیک» به کارگردانی محمدحس��ین
مهدوی��ان « -گیجگاه» ب��ه کارگردانی عادل
تبریزی« -مامان» به کارگردانی آرش انیسی
 «مصلحت» به کارگردانی حسین دارابی -«منصور» به کارگردانی س��یاوش سرمدی و
«یدو» به کارگردانی مهدی جعفری.
در همین راستا ،محمد مهدی طباطبایینژاد
در پاس��خ به اینکه آیا بجز «قاتل و وحشی»
ک��ه مش��کل ممیزی داش��ته فیل��م دیگری
ب��وده که ب��ه این دلی��ل در می��ان نامزدها
نباش��د؟ تاکید ک��رد :اصال اینط��ور نبوده و
ب��ه جز همین یک فیلم ک��ه اصال در اختیار
جش��نواره ق��رار نگرفت��ه ت��ا داوران ببینند،
بقی��ه فیلمه��ا توس��ط هیئ��ت داوری دیده
ش��ده و هر آنچه در بخش س��ودای سیمرغ
نیست در واقع در س��بد انتخاب داوران قرار
نداشته است.
تلویزیون

«ببر» در تلویزیون

آفت�اب یزد :فیلم س��ینمایی «ی��ک ببر» به
کارگردانی کبیرخان  40دقیقه بامداد پنجشنبه
 9بهمن ماه از شبکه پنج سیما پخش میشود.
این فیلم محصول کش��ور هند در ژانر اکش��ن
است و سلمان خان ،کاترینا کایف رانویر شوری
و گریش کارناد و ...در آن هنرنمایی میکنند.
«تایگر» پلیس مخفی زبده و کاربلد برای انجام
ماموریت به دوبلین م��یرود تا تحقیقات یک
پروفسور را زیر نظر بگیرد...

مشکلتلویزیونبا«پایتخت»۶

انتقادها ب��ه «پایتخت  »۶که حت��ی از درون
سازمان صدا و س��یما هم شنیده شد ،به نظر
میرس��د باعث ش��ده این فصل از س��ریال ،از
چش��م مدی��ران تلویزیون بیفت��د .در حالیکه
شبکه آیفیلم ،پنج فصل نخست «پایتخت»
به کارگردانی س��یروس مقدم را پخش کرده،
فصل شش��م این سریال را روی آنتن نمیبرد.
به گزارش خبرآنالین ،روابط عمومی این شبکه
اعالم کرد ب��ا پایان فصل پنجم «پایتخت» ،از
پنجشنبه نهم بهمن ،سریال «مرد هزار چهره»
با کارگردانی مه��ران مدیری را پخش خواهد
کرد.

شاهنامه خوانی

خوان دوم يافتن رستم
چشمه آب

يك��ى راه پي��ش آم��دش ناگزي��ر
همى رفت بايس��ت ب��ر خيره خير
پ��ى اس��پ و گوي��ا زب��ان س��وار
ز گرم��ا و از تش��نگى ش��د ز كار
پياده ش��د از اسپ و ژوپين بدست
ت
هم��ى رفت پوي��ان بكردار مس�� 
همى جس��ت بر چاره جستن رهى
س��وى آس��مان ك��رد روى آنگهى
چني��ن گف��ت كاى داور دادگ��ر
هم��ه رنج و س��ختى تو آرى بس��ر
گرايدون��ك خش��نودى از رنج من
ن
بدان گيت��ى آگنده ك��ن گنج م 
بپوي��م هم��ى ت��ا مگ��ر ك��ردگار
ده��د ش��اه كاوس را زينه��ار
ه��م ايراني��ان را ز چن��گال دي��و
گش��ايد ب��ىآزار گيه��ان خدي��و
گنه��كار و افگن��دگان توان��د
پرس��تنده و بن��دگان توان��د
ت��ن پيل��وارش چن��ان تفته ش��د
كه از تش��نگى سست و آشفته شد
بيفت��اد رس��تم ب��ران گ��رم خاك
زبان گش��ته از تشنگى چاك چاك
همانگ��ه يك��ى ميش نيكوس��رين
ن
بپيم��ود پي��ش تهمت��ن زمي�� 
ازان رفتن ميش انديش��ه خاس��ت
ت
بدل گفت كابش��خور اين كجاس 
همان��ا ك��ه بخش��ايش ك��ردگار
ف��راز آمدس��ت اندري��ن روزگار
بيفشارد شمش��ير بر دست راست
ت
ب��زور جهان��دار ب��ر پاى خاس�� 
بش��د بر پى ميش و تيغش بچنگ
گ
گرفت��ه بدس��ت دگ��ر پالهن�� 
ب��ره ب��ر يكى چش��مه آم��د پديد
چو مي��ش س��راور بدانجا رس��يد
تهمتن س��وى آس��مان ك��رد روى
چني��ن گفت كاى داور راس��تگوى
هرانك��س كه از دادگ��ر يك خداى
بپيچ��د ني��ارد خ��رد را بج��اى
برين چشمه آبشخور ميش نيست
ت
همان غرم دشتى مرا خويش نيس 
بجاي��ى ك��ه تنگ اندر آيد س��خن
ن
پناه��ت بج��ز پ��اك ي��زدان مك 
ب��ران غ��رم ب��ر آفرين ك��رد چند
ك��ه از چ��رخ گردان مب��ادت گزند
گي��ا ب��ر در و دش��ت تو س��بز باد
مب��اد از ت��و هرگ��ز دل يوز ش��اد
ت��را ه��رك ي��ازد بتي��ر و كم��ان
ن
شكس��ته كمان باد و تي��ره گما 
ك��ه زن��ده ش��د از تو گ��و پيل تن
ن
و گر ن��ه پر انديش��ه ب��ود از كف 
ك��ه در س��ينه اژده��اى ب��زرگ
گ
نگنج��د بمان��د بچن��گال گ��ر 
ش��ده پ��اره پ��اره كنان و كش��ان
ن
ز رس��تم بدش��من رس��يده نشا 
روان��ش چو پردخته ش��د ز آفرين
ن
ز رخ��ش ت��گاور ج��دا ك��رد زي 
همه تن بشس��تش ب��ران آب پاك
بك��ردار خورش��يد ش��د تابن��اك
چو س��يراب شد س��از نخچير كرد
كمر بس��ت و تركش پر از تير كرد
بيفگن��د گ��ورى چ��و پي��ل ژيان
ن
جدا ك��رد ازو چ��رم پ��اى و ميا 
چو خورش��يد تيز آتشى بر فروخت
ت
ب��رآورد ز آب اندر آتش بس��وخ 
بپردخ��ت ز آتش بخ��وردن گرفت
ت
بخاك استخوانش س��پردن گرف 
سوى چش��مه روش��ن آمد بر آب
ب
چو سيراب ش��د كرد آهنگ خوا 
تهمت��ن برخ��ش س��راينده گفت
ت
كه با كس مكوش و مشو نيز جف 
اگر دش��من آيد س��وى من بپوى
تو با ديو و ش��يران مشو جنگجوى
بخف��ت و بر آس��ود و نگش��اد لب
ب
چم��ان و چران رخش تا نيم ش�� 
تئاتر

«ماکوال» در «آبان»

نمایش «ماکوال» به کارگردانی امیر موذنی و با
نمایشنامهای از پریسا سلمانی از امروز  ۸بهمن
م��اه و همزمان با افتتاح س��الن تازه تاس��یس
«آبان» روی صحنه میرود .امیر موذنی طراح
و کارگردان ای��ن نمایش در این باره گفت :در
روزهای��ی که نفسهای تئاتر از حضور ویروس
کرونا به ش��ماره افتاده اس��ت ،تصمیم دارم تا
این نمایش را با تمام سختیها و مشقتها به
صحنه ببرم .به گزارش مهر ،در خالصه داستان
این نمایش آمده اس��ت :برای به دست آوردن
عشقت بجنگ ،گاهی زود دیر میشود...

«نیمه شب» در «هیالج»

نمایش «نیمه ش��ب» ب��ه نویس��ندگی امیر
ابراهیم زاده و کارگردانی ش��ایان ش��هرابی از
 ۱۶بهمن س��ال جاری در تماش��اخانه هیالج
به صحنه خواهد رفت .به گزارش مهر ،این اثر
نمایشی اقتباسی است از نمایشنامه «شبی در
رس��توران تاک هاوس» به نویسندگی واالس
شان که برای نخستین بار قرار است اجرا شود
و نخستین اجرای تماشاخانه «هیالج» بعد از
بازگشایی سالنهای تئاتر خواهد بود.

