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فرهنگی

«تاس ها» به جشنوارههای جهانی میرود
آفت�اب یزد :فیلم کوتاه «تاس ها» به کارگردانی کامیار صالح پور
آماده ارسال به جش��نوارههای بینالمللی میشود .پیمان شاه
محمدی مجری طرح و پخشکننده رس��می بینالمللی «تاس
ها» درباره وضعیت این فیلم گفت :کار پخش و توزیع بینالمللی
فیلم را آغاز کرده ایم .نگاه فیلم به موضوع جنگ ایران و عراق
و اث��رات ناش��ی از آن پس از اتمام جنگ اس��ت و «تاس ها»
در پی نشانههای پس از جنگ بدون مرزبندی و اشاره مستقیم
اس��ت که همچنان در زیرپوس��ت اجتماع باقیمانده است .این

داور جش��نوارههای معتبر جهانی همچنین درباره
حض��ور ای��ن فیل��م در فس��تیوالهای بینالمللی
خاطرنش��ان کرد :در ای��ن فیلم عوامل نام آش��نا
و حرف��های س��ینما با ما همکاری داش��تند و این
موضوع باعث ش��د فیلم کوتاه «تاس ها» از لحاظ
تولید و اجرا به سمت درستی حرکت کند .از طرفی نیز جهان
ام��روز به فیلمهایی ب��ا موضوعیت جنگ و اث��رات پس از آن،
نیازمن��د اس��ت تا بتوان��د وارد مرحله جدی��دی از گفتگوهای

صل��ح آمیز برس��د .جهان بیش��تر از ه��ر موقعی،
نیازمن��د صلح و آش��تی اس��ت .دغدغ��ه مجموعه
عوامل این فیلم ،انتش��ار پیام صلح و بشردوس��تی
اس��ت که در فضایی فانتزی و شکل روایی کمیک
در قالب یک فیلم کوتاه در آمده اس��ت .در خالصه
ی داس��تان آمده است :جنگ بین ایران و عراق که یک جنگ
تحمیلی از طرف کش��ور عراق بود ،پس از هشت سال به پایان
میرسد .در این بین یک...

نگاهی به وضعیت سینمای کودک و نوجوان در جامعه هنری کشور

وقتی هیچکس پای کار نیست

آفتاب یزد – گروه فرهنگی« :س��ینما در کش��ور ما نتوانس��ته
نیازهای کودکان و نوجوانان را برآورده کند .همراهی مراکز و نهادها
و همدلی و همراهی آنها با س��ینماگران برای رشد سینمای کودک
اتف��اق نیفتاده اس��ت .تلویزیون آثار ک��ودک را خریداری نمیکند
درحالیکه بچهها بخش��ی از مخاطبان اصلی آن هستند و تلویزیون
نیز پای ثابت خانوادههاست .تلویزیون حاضر نیست آثار ما را بخرد
و از ش��بکههای مختلف پخش کند ،اما فیلمه��ای خارجی که در
آنها بهوفور خش��ونت ،تلخی و عدم مناس��بات فرهنگی وجود دارد
را میخرد و از ش��بکههای مختلف پخش میکند .از س��وی دیگر
آموزش و پرورش بهعنوان اصلیترین نهاد آموزشی به شکل جدی
حمایت نمیکند شاید به این خاطر که اعتقادی به سینما بهعنوان
یک عرصه مهم برای آموزش ندارد .آثاری که تولید میشوند اغلب
برای بخ��ش تبلیغاتی خود مش��کل دارند چرا که ش��هرداری نیز
حمایتی در این زمینه نمیکند .این اتفاقات در حالی است که رشد
و تحول سینمای کودک و رسیدن به نقطه قابل قبول ،به همکاری
و همدلی نهادها و مراکز مرتبط است».
آنچ��ه خواندید بخشهای��ی از اظهارات ن��ادره ترکمانی کارگردان
سینما که بیش��تر فعالیتش در حوزه فیلمسازی را روی تولید آثار
کودکان و نوجوانان گذاشته و فیلمهایی را برای این گروههای سنی
س��اخته ،است .سخنانی که نش��ان میدهد سینمای ایران علیرغم
تم��ام جذابیتهایی که برای ورود افراد به این حوزه در خود دارد و
همچنین موفقیتهایی که در جشنوارههای معتبر داخلی و خارجی
کسب کرده ،اما باید بپذیریم و اعتراف کنیم که یکی از مسائلی که
همواره در س��رزمین ما مورد بیتوجهی ی��ا الاقل کم توجهی قرار
گرفته مباحث فرهنگی مرتبط با قشر کودک و نوجوان بوده و هست
و ان��گار فرقی هم نمیکند که این موض��وع مربوط به کدام بخش
باش��د .آموزش و پرورش ،س��ینما و تئاتر ،رادیو و تلویزیون ،کتاب
و ادبیات و ...گاه مش��اهده میکنیم که دانشآموزی توسط مربی یا
معلم خاصی مورد تنبیه قرار میگیرد ،گاه مشاهده میکنیم فیلمها
و برنامههای��ی که برای کودکان و نوج��وان جذابیت ندارند و حتی
برای س��ن آنها مناسب نیس��تند به عنوان برنامههای مرتبط با این
گروه سنی در کنداکتور پخش شبکههای مختلف صدا و سیما قرار
میگیرند در حالیکه منصفانه اگر بنگریم نیمی از آنها هیچ تناسبی
با این گروه س��نی ندارند و به قول نادره ترکمانی مملو از خشونت،
تلخی و عدم مناسبات فرهنگی هستند .شاید مسئوالن صداوسیما
از در دفاع از عملکرد خود بگویند « :اشتباه نکنید ما این فیلمها را
برای گروه س��نی کودک و نوجوان پخش نمیکنیم و عموما آنها را
برای بزرگساالن نمایش میدهیم ،حال اگر کودکان و نوجوانان پای
چنین برنامههایی مینشینند ،ایراد و اشکال از سوی والدین آنهاست
که هنگام پخش این فیلم ها ،آنها را از تماشای اینگونه فیلمها منع
نمیکنند ».در نگاه اول این سخن کامال منطقی به نظر میرسد و
هر عقل سلیمی آن را میپذیرد اما همین مسئله ،پرسشی را مطرح
میکند ،اینکه این گروه س��نی از طریق تلویزیون و حتی رادیو در
خانه و از طریق س��ینما در بیرون از خانه از چه خوراک فرهنگی و
هنری برخوردارند که وقتی پدر و مادر آنها را از تماش��ای فیلمهای
بزرگساالن منع میکنند ،در پاسخ به کودک و نوجوانشان که از آنها
میپرسند« :پس من چه برنامهای رو تماشا کنم» حرفی برای گفتن
داشته باشند؟ صدا و سیما باز هم شاید دلیل قانع کنندهای بیاورد
و بگوید« :چقدر بیانصافید! ما برای کودکان و نوجوانان یک شبکه
اختصاصی تدارک دیدهایم که از صبح تا شب برنامههای مخصوص
این گروههای سنی را به نمایش میگذارد ،چطور میگویید کودکان
و نوجوان��ان برنامهای برای تماش��ا ندارند؟» ای��ن حرف هم کامال
منطقی است .اما باز هم پرسش دیگری مطرح میشود ،اینکه شبکه
پوی��ا که به ق��ول معروف مخصوص کودکان و نوجوانان اس��ت چه
برنامههایی پخش میکند؟ روش��ن است که برنامههای این شبکه
همانطور که از نامش پیداس��ت عموما کارتون و پویانمایی هستند.
س��وال این اس��ت که یک کودک و نوجوان تا چه سنی به تماشای
کارت��ون عالقه دارد و کارتون میتواند او را پای تلویزیون بنش��اند؟
روش��ن است که تا یک سنی هر برنامهای به جز کارتون به کودک
بدهید تماش��ا نمیکند و فقط کارتون میخواهد ،حتی اگر هزار بار
باب اس��فنجی را تماشا کرده باشد صبح که از خواب بیدار میشود
به مادرش میگوید« :من میخوام باب اس��فنجی ببینم» اما از یک
س��نی به بعد نه دیگر تماشای باب اسفنجی برایش جذابیت دارد و
نه تماشای هیچ کارتون دیگری ،اینجاست که مشخص میشود که
او وارد مرحله جدیدی از زندگی ش��ده اس��ت در حالیکه ما (همه
م��ا) هنوز فکر میکنیم او کودک اس��ت و فقط به باب اس��فنجی
نیاز دارد ،بنابراین وقتی ما به عنوان افراد بزرگس��االن به تماش��ای
فیلمها و سریالهایی که مناسب سنین کودکی و نوجوانی نیستند
به نوجوانمان میگوییم« :تو نباید این فیلم و سریال رو تماشا کنی،
مناس��ب تو نیس��ت» و وقتی او در واکنش به این حرف میگوید:

«پس من چی نگاه کنم؟» به قول صداوسیماییها به او میگوییم:
«برنامههای شبکه پویا رو برای تو ساختن ،بشین اونا رو تماشا کن»
در حالیکه از این موضوع غافلیم که تماش��ای کارتون برای او دیگر
جذابیت ندارد و او دنبال کش��ف چراهای جدید زندگیاش است و
ای��ن یعنی به خوراک فرهنگی جدید نیاز دارد ،خوراکی که نه تنها
تولید نشده و در اختیار او قرار نگرفته بلکه هیچ تمهیدی هم برای
تولید آن صورت نگرفته است.
در حوزه س��ینما هم همین است .پیشتر در گزارشهایی که درباره
س��ینمای کودک و نوجوان تقدیم ش��ما خوانندگان عزیز شد بیان
کردیم که در حوزه سینما بجز تعداد معدود و محدودی کارگردان،
فیلمس��ازان دیگر عالقه چندانی به ساخت آثار تصویری مرتبط به
موض��وع ک��ودکان و نوجوانان ندارند و این یعن��ی بجز تعداد فیلم
سینمایی انگش��ت شماری که در طول یکس��ال برای ژآنر کودک
و نوجوان س��اخته میشود ،دست سینما عمال از آثار سینمایی ژانر
کودک خالی س��ت .این مس��ئله البته دالیل خاص��ی هم دارد که
موجب میش��ود فیلمسازان به س��مت تولید آثار تصویری در ژانر
کودک نروند .از میان این دالیل میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
 تولید آثار س��ینمایی در ژانر کودک عمال س��ختیها و مشکالتخاص خود را دارد که س��ینماگران همواره از نزدیک شدن به آنها
اجتناب میکنند.
 تولید آثار س��ینمایی در ژانر ک��ودک و نوجوان عموما آدم خاصخودش را میطلبد .افرادی که دغدغه کودک و نوجوان و س��اخت
فیلم سینمایی برای این گروه سنی را در ذهن داشته باشند.
 فعالیت سرمایه گذاران و تهیهکنندگان و حتی کارگردانان سینمادر طول س��الهای متمادی نش��ان داده که به فول معروف «پول تو
ساخت فیلمهای اجتماعی ،کمدی و »...است و تولید آثار سینمایی
در ژان��ر کودک و نوجوان دور ریختن س��رمایه اس��ت .چرا که اوج
تماش��اچیای که قرار است به سینما بیاید و به تماشای یک فیلم
کودک و نوجوان بنشیند ،کودکان و نوجوانانی هستند که یا از سوی
مسئوالن مدرسه به سینما آورده میشوند و یا به همراه پدر و مادر.
بجز این ،اینگونه آثار عمال تماشاچی دیگری ندارند .برای مثال چند
جوان که هم دانشگاهی یا هم محلی هستند وقتی تصمیم میگیرند
ش��بی با هم قرار بگذارند و به یک س��ینما رفته و فیلمی را تماشا
کنن��د با درجه باالیی از اطمینان هیچکدام از آنها حتی پیش��نهاد
اینکه «بیایید بریم فالن فیلم رو که تو ژانر کودک و نوجوان ساخته
شده رو ببینیم» را ارائه نمیکند ،بیشک آنها به تماشای یک فیلم
مناسب سن خود خواهند رفت .با این تفسیر اگر این موضوع را به
همه افراد جامعه اعم از جوانان و میانساالن تعمیم دهیم درخواهیم
یافت که کارگردانی که فیلم��ش را در ژانر کودک و نوجوان تولید
کرده عمال خود را از تعداد قابل توجهی مخاطب که میتوانس��تند
به تماشای فیلم او بیایند و اینگونه میزان فروش فیلم مورد نظر را
افزایش دهند ،محروم کرده و این یعنی سرمایهگذار نه تنها با سود
مواجه نش��ده حتی برگشت سرمایه خود را نیز تجربه نکرده است.
مسلما چنین سرمایهگذاری دیگر سمت ساخت فیلم در ژانر کودک
نخواهد رفت و پولش را در این مسیر به هدر نخواهد داد.
 باید به این موضوع واقف باش��یم که در تولید آثار س��ینمایی ژانرکودک و نوجوان این فقط سرمایه گذاران بخش خصوصی نیستند
که میتوانند ورود کنند ،کسی جلوی سرمایه گذاران دولتی (اعم از

نهادها و ارگانها) را نگرفته و آنها میتوانند به این موضوع ورود کنند
و در س��اخت آثار کودک و نوجوان با سینماگران همکاری نمایند.
اما در کمال تعجب مشاهده میکنیم که آنها هیچ استقبالی از این
موضوع نمیکنند .برای نمونه ن��ادره ترکمانی آموزش و پرورش را
مثال میزند و میگوید این نهاد با اینکه میتواند در امر آموزش از
پتانسیل سینما نهایت استفاده را ببرد اما به این دلیل که اعتقادی
به سینما ندارد ،تعامل با این حوزه مهم فرهنگی را به پایین درجه
ممکن که همانا بردن گاه به گاه بچههای مدرسه به یک سال سینما
برای تماشای یک فیلم است ،میرساند و به جز این کاری نمیکند.
 ب��ه ق��ول کارگردان فیل��م برگزیده مخاطبان ک��ودک و نوجوانسی و سومین جش��نواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
س��رمایهگذاری در حوزههای فرهنگی مانند سینما تنها محدود به
هزینه کردن پول نیس��ت ،بلکه میتوان با هم��کاری و همیاری و
همراه��ی به حمای��ت از این هنر مبادرت ورزی��د .ترکمانی در این
زمین��ه ش��هرداری را مثال میزن��د که میتواند حداق��ل در حوزه
تبلیغات فیلمهای س��ینمایی که در ژانر کودک و نوجوان س��اخته
میش��ود مددبخش س��ینماگران دغدغه مند این حوزه باش��د .در
حالیک��ه در عمل میبینیم که بارها س��ینماگران انتقادهایی را به
وضعیت تبلیغات شهری آثار تصویری شان کردهاند که این موضوع
نشان میدهد جدا از عدم تمایل به سرمایهگذاری نهادهای مختلف،
حتی در زمینه همکاری و بازکردن مس��یر برای تولید و پخش آثار
سینمایی مرتبط با ژانر کودک و نوجوان عمال هیچ اراده و تصمیمی
وجود ندارد.
تمام این عوامل و دالیل دیگری که مطرح نش��دند دست به دست
هم میدهند که ژانر کودک و نوجوان در س��رزمین ما مهجور واقع
شود و آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگیرد .حال شما تصور
کنید که صداوسیما تصمیم بگیرد باکسی را در کنداکتور برنامههای
خ��ود بگنجاند که در آن فیلمهای مخصوص نوجوانان را به نمایش
بگذارد ،پرس��ش اینجاس��ت در این باکس چه فیلمهایی قرار است
گنجانده شود ،پیشتر با ذکر دلیل بیان کردیم که سینماگران اقبال
خوشی به سینمای ژانر کودک نشان نمیدهند و عمال سینما تولید
خاص��ی در این ژانر ن��دارد .بنابراین تلویزی��ون نمیتواند فیلمی را
برای س��نین نوجوان به نمایش بگ��ذارد و این یعنی مهجوریت در
مهجوریت برای ژانر کودک و نوجوان .در این ش��رایط این قشر که
نیاز اساس��ی به خوراک فرهنگی مناس��ب با سن و سال خود دارد،
تقریبا با هیچ مواجه اس��ت و صداوسیما در حوزه پخش فیلمهای
جدیدی سینمایی از آنتن شبکههای مختلف خود نمیتواند کاری
انجام دهد ،مگر آنکه خودش دست به تولید آثار مرتبط با نیاز این
گروه س��نی بزند که تجربه نش��ان داده که این موضوع هم تقریبا
نش��دنی ست چرا که همانطور که اش��اره شد صداوسیما حتی اگر
محصول خوب��ی در بازار برای ژانر کودک و نوجوان وجود داش��ته
باش��د ،آن را خریداری نمیکند چه رس��د به اینکه بخواهد در این
مسیر سرمایهگذاری هم بکند و خودش به تولید اقدام نماید .اینگونه
میشود که س��ینمای کودک و نوجوان مهجور میماند و این قشر
آینده ساز سرزمین ما در این سنین سرنوشت ساز عمال از خوراک
مطلوب فرهنگی بیبهره میمانند؟ به نظر ش��ما نتیجه چنین کم
توجهی چه خواهد شد؟ آنهم در دنیایی که پر از فیلمهای سینمایی
و سریالهای تلویزیونی که در فضای مجازی وجود دارد و به راحتی
میتوان به آنها دست پیدا کرد؟ آیا این نوجوانان با این پاسخ سینما
و تلویزیون س��رزمین خود که «بودجه نداریم ،سرمایهگذار نداریم،
کارگردان دغدغه مند برای س��اخت آثار تصویری کودک و نوجوان
نداری��م و »...رضای��ت خواهن��د داد و با خود خواهن��د گفت« :چه
میشود کرد ،حال که نیست نگاه نمیکنیم ،بیخیالش میشویم،
پاس��خ این نیازمان را نمیدهیم و »...یا اینکه با خود خواهند گفت:
«تلویزی��ون برای ما برنامه پخش نمیکند؟ نکند .س��ینما برای ما
فیلم تولید نمیکند؟ نکند .هیچ اشکالی ندارد ،ما نیازمان را برآورده
میکنیم آنهم به بهترین ش��کل ممکن ،در فضای مجازی را که به
روی ما نبسته اند ،خوراک فرهنگی مان را از آنجا تامین میکنیم»
این یعن��ی فاجعه ،یعنی کودکان و نوجوانان ما با دنیایی از فیلمها
و س��ریالهایی که ممل��و از صحنههای خش��ن و ضدفرهنگی و...
هستند مواجه خواهند شد و به تماشای آنها مبادرت خواهند ورزید.
بیآنکه مجبور باش��ند به فردی جواب بدهند که چرا به تماش��ای
این فیلمها نشس��ته ای؟ چنین اتفاقی قطعا در آینده آثار ش��وم و
زیانباری دربرخواهد داش��ت ،آثاری که دیگر نمیتوان جبرانش��ان
ک��رد .نکته مهمت��ر اینکه م��ا در به وجود آمدن چنین ش��رایطی
ب��رای فرزندانم��ان مقصریم ،چرا ک��ه آن زمانی ک��ه باید تصمیم
درس��ت میگرفتیم و اق��دام صحیح را انجام میدادی��م ،خود را به
کوچه علی چپ زدیم و خیلی راحت از کنار مس��ئله به این مهمی
عبور میکنیم.

«مارتا استوارت» درگذشت

«تام و جری» در چین

باقری خجالت میکشد غر بزند

« مارتا استوارت» بازیگر و خواننده آمریکایی که بیشتر برای ایفای
نقش در فیلم «دیزی کنی��ون» و همینطور حضور در فیلم «در
مکانی خلوت» شناخته میشد در  ۹۸سالگی از دنیا رفت .کالین
شلی دختر استورات این خبر
را  ۲۱فوریه در توییتر اعالم
کرد .مارتا استوارت در اواخر
دهه چه��ل در موزیکالهای
ب��رادوی ظاهر ش��د ،اولین
نقش مهم سینمایی استوارت
ب��ه فیل��م « ۱۹۴۷دی��زی
کنیون» س��اخته اتو پرمینجر برمی گردد ،استوارت در این فیلم
ِ
دوس��ت کاراکتر هنرمند جوآن کرافورد را بازی میکرد .به
نقش
گزارش صبا ،نقش آفرینی مهم دیگر استوارت به فیلم «در مکانی
خلوت» محص��ول  ۱۹۵۰به کارگردانی نیکالس ری برمی گردد
او در ای��ن فیلم نقش کاراکتر میلدرد آتکینس��ون را بازی کند،
شخصیتی که کاراکتر بوگارت مظنون به قتل اوست.

فاجع��ه آنجاس��ت که ک��ودکان و نوجوان��ان ما در
فض��ای مجازی با دنیایی از فیلمها و س��ریالهایی که
مملو از صحنههای خش��ن و ضدفرهنگی و ...هس��تند
مواجه خواهند ش��د و به تماشای آنها مبادرت خواهند
ورزید .بیآنکه مجبور باش��ند به فردی جواب بدهند
که چرا به تماش��ای ای��ن فیلمها نشس��ته ای؟ چنین
اتفاقی قطعا در آینده آثار شوم و زیانباری دربرخواهد
داشت ،آثاری که دیگر نمیتوان جبرانشان کرد .نکته
مهمتر اینکه ما در به وجود آمدن چنین شرایطی برای
فرزندانمان مقصریم

فیلم ترکیبی زنده -انیمیشن «تام و جری»  ۲۶فوریه در چین به
نمایش درمیآید .به این ترتیب این فیلم اولین فیلم خارجی خواهد
بود که در سال جدید چینی در این کشور اکران میشود .تعطیالت
س��ال جدید که از  ۱۱تا ۱۷
فوری��ه در چی��ن برگ��زار
ش��د ،معموال پرفروشترین
روزه��ای س��ینماهای چین
را رق��م میزن��د؛ ب��ه همین
دلیل مقام��ات معموال برای
حمایت از سینماهای داخلی
مانع اکران فیلمهای خارجی میش��وند .امس��ال نیز در اولین روز
از سال جدید چینی چند فیلم جدید داخلی روی پرده رفتند که
«کارآگاه چاینا تاون  »۳و «س�لام مامان» در میان آنها بیشتر از
بقیه فروختند .به گزارش خبرآنالین ،حاال «تام و جری» به عنوان
رقیبی برای این فیلمها از روز جمعه روی پردهها میرود .این روز،
روز جشن فانوس و آخرین روز تعطیالت سال نوی چینیهاست.

علی باقری بازیگر بیحاشیه و گزیدهکار درباره دالیل حضورش روی
صحنه تئاتر در ایام کرونا گفت :از وقتی کرونا آمد ،تئاتر بیشترین
آس��یب را متحمل شد .مدتها تعطیل بود و فعاالنش دستشان
به جایی بند نبود .کم کم به
این فکر کردم که حتی خودم
در خانه نمایشی کار کنم که
جریان زندگی این هنر قطع
نشود تا اینکه پیشنهاد بازی
در نمایش «سرایدار» مطرح
ش��د و پذیرفتم .م��ا تمرین
نمای��ش را آغاز کردیم و به محض بازگش��ایی تئاتر ،روی صحنه
رفتیم .به گزارش ایسنا ،او ادامه داد :خوب است که در حد توانمان
از یکدیگ��ر حمایت کنیم ولی در وضعیت فعلی بیش��تر مردم آن
چنان نیازمند حمایت هستند که من به عنوان یک بازیگر خجالت
میکشم غر بزنم و بگویم از تئاتر حمایت کنید! چون فکر میکنم
اقشاری دیگری هم هستند که شرایطشان از ما سختتر است.

«جدایی» فرهادی در فهرست «اسکرین رنت»

نش��ریه «اس��کرین رنت» براس��اس امتیازبندی  IMDbفیلمهای
برتر تاریخ س��ینما ب��ا محوریت زن��ان را انتخاب ک��رده که در آن
فیل��م «جدایی» فره��ادی نیز حض��ور دارد .به گ��زارش صبا ،این

ده فیل��م ک��ه در آنه��ا زنان ی��ا نقشه��ای مکمل ج��دی را ایفا
کردهان��د و ی��ا به تنهایی در نق��ش اصلی فیلم ظاهر ش��ده اند ،به
ترتی��ب امتیاز عبارتن��د از« :مرثیهای برای یک رویا»« ،سرنوش��ت

شگفتانگیز املی پولن»« ،ویران شده»« ،جدایی نادر از سیمین»،
«بیگان��ه»« ،ش��اهزاده مونونوکه»« ،روانی»« ،س��کوت ب��ره ها»،
«شهر اشباح»« ،انگل».
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«بوی پیراهن یوسف» در تلویزیون

آفت�اب ی�زد :س�ینمایی «ب�وی پیراه�ن یوس�ف» ب�ه کارگردان�ی ابراهی�م حاتمی کیا
محصول  1374س�ینمای ایران  40دقیقه بامداد چهارش�نبه  6اسفند از شبکه پنج سیما
تماشایی میشود .در خالصه داستان فیلم آمده :دایی غفور راننده تاکسی فرودگاه ،با وجود
همه مدارکی که ثابت میکند پسرش یوسف در جنگ شهید شده ،هنوز فکر میکند که
او زنده است و حتی حرف دامادش اصغر را که همرزم یوسف بود است را قبول نمیکند....
سینما

سینما«عصرجدید»
همتعطیلمیشود

در ماهه��ای گذش��ته که س��ینماها تعطیل
بودن��د ،خبرهایی ش��نیده میش��د از اینکه
صاحبان برخی س��ینماها به ویژه آنهایی که
تک منظوره بوده و با یکی دو س��الن فعالیت
داش��تند ،به فک��ر تعطیلی ،ف��روش یا حتی
تغییر کاربری افتادهاند و این مس��ئله درباره
چند س��ینمای قدیمی تهران بیش��تر مطرح
بود .آذرماه همین امس��ال خبر حکم تخریب
سینما «ایران» در اللهزار سر و صدای زیادی
به پا کرد و هنوز معلوم نیس��ت سرانجام این
سینمای قدیمی چه میشود .بجز آن سینما
گلریز هم که در محله یوسف آباد واقع شده
و در ابت��دا پاتوق فعالیتهای هنری مهین و
مصطفی اس��کویی بوده و بیش از  60س��ال
قدم��ت دارد ،به دلیل اخت�لاف میان مالک
و صاح��ب س��رقفلی پلمب ش��ده و احتمال
تعطیل��ی و تخریب یا تغیی��ر کاربری آن نیز
وج��ود دارد .مدت��ی قب��ل س��ینما «بولوار»
در بول��وار کش��اورز ه��م که زمان��ی یکی از
س��ینماهای مدرن تهران بوده تغییر کاربری
پی��دا کرده و به مرکز همایشهای دانش��گاه
عل��وم پزش��کی تهران تبدیل ش��ده اس��ت.
طبق پیگیریها ،ملک این سینما در اختیار
دانش��گاه تهران بود و سرقفلی آن در اختیار
مرحوم ح��کاک که االن به ورثه او رس��یده
است .اما یکی از مشکالت اساسی بر سر را ه
این سینماها همین است که در خیلی از این
م��وارد ورثه توان مالی و یا انگیزه کافی برای
نگهداری و س��رپا نگه داش��تن این سینماها
را ندارند .نمونه این مس��ئله س��ینما ش��هر
قشنگ در خیابان جمهوری است که بیش از
 10س��ال اس��ت تعطیل ش��ده و تابس��تان
همین امس��ال از س��وی فرزن��د مرحوم رضا
حجت (مالک) ،اعالن فروش این س��ینمای
 70ساله بر س��ر در آن نصب شد .بسیاری از
این س��ینماها به دلیل فرس��ودگی و متروکه
شدن با تخریب و تغییر کاربری مواجه شدند،
ام��ا برخی دیگر هم به دلیل رکود س��ینما و
کم بودن تماش��اگر رو ب��ه تعطیلی میروند
و در ش��ر ایط فعلی کرون��ا هم مزید بر علت
شده است .برهمین اساس به تازگی مدیران
س��ینما عصر جدید هم تصمی��م به تعطیلی
ای��ن س��ینما در خیابان طالقان��ی گرفتهاند.
عبداهلل علیخانی  -مدیر سینما  -با تایید این
خبر به ایسنا میگوید :من و آقای فرحبخش
 11س��ال است که این س��ینما را خریداری
کردهایم ،چون سینما عالقه ما بوده ،اما االن
با ای��ن وضعیت نمیدانیم بای��د چه کنیم و
ب��رای رس��یدن ب��ه تصمیمی قطع��ی آن را
تعطیل خواهیم کرد .به گزارش ایس��نا ،او با
اش��اره به س��ابقه طوالنی فعالیت این سینما
و جایگاه��ی که داش��ته ،معتقد اس��ت برای
حف��ظ این س��ینماهای قدیم��ی باید فکری
اساسی شود.

شاهنامه خوانی

پاسخ شاه مازندران
به كاوس

چني��ن داد پاس��خ ب��كاوس ك��ى
ك��ه گ��ر آب دري��ا ب��ود ني��ز م��ى
م��را بارگ��ه زان ت��و برترس��ت
ت
ه��زاران ه��زارم ف��زون لشكرس�� 
بهر س��و ك��ه بنهند ب��ر جنگ روى
نماند به س��نگ اندرون رنگ و بوى
بي��ارم كن��ون لش��كرى ش��يرفش
ش
برآرم ش��ما را س��ر از خ��واب خو 
ز پي�لان جنگى ه��زار و دويس��ت
ت
ك��ه در ب��ارگاه تو يك پيل نيس�� 
از اي��ران ب��ر آرم يك��ى تي��ره خاك
بلن��دى ندانن��د ب��از از مغ��اك
چ��و بش��نيد فره��اد ازو داورى
بلن��دى و تن��دى و كن��د آورى
بكوش��يد ت��ا پاس��خ نام��ه ياف��ت
ت
عنان س��وى س��االر ايران ش��تاف 
بيام��د به گف��ت آنچ ديد و ش��نيد
هم��ه پ��رده رازه��ا بردري��د
چنين گفت كو ز آس��مان برترست
ت
ن��ه راى بلن��دش بزي��ر اندرس�� 
ز گفت��ار م��ن س��ر بپيچي��د ني��ز
جهان پيش چش��مش نيرزد به چيز
جهان��دار م��ر پهل��وان را بخوان��د
هم��ه گف��ت فره��اد ب��ا او بران��د
چني��ن گف��ت كاوس ب��ا پي��ل تن
ن
كزي��ن نن��گ بگ��ذارم اي��ن انجم 
چو بش��نيد رس��تم چنين گفت باز
بپي��ش شهنش��اه كهت��ر ن��واز
م��را ب��رد باي��د ب��ر او پي��ام
س��خن بر گش��ايم چو تي��غ از نيا م
يك��ى نام��ه باي��د چ��و ّبرن��ده تيغ
غ
غرن��ده مي�� 
پيام��ى بك��ردار ّ
ش��وم چ��ون فرس��تاده ن��زد اوى
بگفت��ار خ��ون ان��در آرم بج��وى
بپاس��خ چني��ن گفت كاوس ش��اه
ك��ه از ت��و ف��روزد نگي��ن و كال ه
پيمب��ر توي��ى ه��م ت��و پي��ل دلير
به��ر كين��ه گ��ه بر س��رافراز ش��ير
بفرم��ود ت��ا رف��ت پيش��ش دبي��ر
س��ر خام��ه را ك��رد پي��كان تي��ر
چنين گف��ت كي��ن گفت��ن نابكار
نه خ��وب آي��د از م��ردم هوش��يار
اگر س��ر كن��ى زي��ن فزون��ى تهى
بفرم��ان گراي��ى بس��ان ره��ى
و گرن��ه بجن��گ تو لش��كر كش��م
ز دري��ا بدري��ا س��په ب��ر كش�� م
روان بداندي��ش دي��و س��پيد
ده��د كرگس��ان را بمغ��زت نوي��د
کوتاه از هنر

«بچه ها» در پایان راه

رویدادهای هنری

«دور از اینجا» در مسکو

فیلم بلند داستانی «دورازاینجا» به کارگردانی
عرفان احتش��امی در اولین حضور بینالمللی
خود ،به بخش تخصصی مس��تند فس��تیوال
اینترداک روس��یه که از تاری��خ  ۲۷فوریه در
کش��ور روس��یه برگزار میش��ود ،راه یافت .به
گ��زارش ایلنا ،در خالصه داس��تان فیلم آمده
اس��ت :به پیرمرد روستایی گفت« :با جوانترها
کار نکن .آنان فکر میکنند بیابان هم مثل اتاق
خوابشان است»...

آفت�اب ی�زد :فیل��م کوت��اه «بچه ه��ا» به
تهیه کنندگی تعیم بختیاری و کارگردانی امیر
دریان��ی این روزها به مرحله ی پایانی پس��ت
پروداکشن رس��یده که همزمان با رونمایی از
پوس��تر فیلم ،آماده حضور در جش��نوارههای
معتب��ر بینالمللی میش��ود .مج��ری طرح و
پخشکننده بینالملل این فیلم پیمان ش��اه
محمدی است که س��ابقه فعالیت بینالمللی
متع��ددی را در حوزه فیلم کوت��اه در کارنامه
هنری خ��ود دارد .در خالصه داس��تان بچهها
آمده اس��ت :س��ینا و مبینا که برادر و خواهر
هستند ،دچار اختالفات رفتاری متاثر از فضای
مسموم خانه تصمیم به جدایی میگیرند و به
دادگاه خانواده مراجعه میکنند .این اولین باری
است که یک خواهر و برادر تصمیم میگیرند
که به شکل قانونی از یکدیگر جدا شوند.

«داد» مجوز گرفت

ش��ورای صدور پروانه س��اخت در جلسه اخیر
ب��ا چهار فیلمنام��ه موافقت کرد .ب��ه گزارش
خبرآنالین ،فیلمنامههای «داد» به کارگردانی
ابوالفضل جلیلی« ،ش��هرک» ب��ه کارگردانی
عل��ی حضرتی« ،صندلی صدام» به کارگردانی
حسن ناظر و انیمیشن «مسافری از دایتیا» به
کارگردانی س��ید احمد علمدار بایگی موافقت
شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

پایان ضبط «»۱۹

فیل��م « »۱۹ب��ه تهیهکنندگ��ی و کارگردانی
س��یاوش اسد که چندی پیش در تهران کلید
خورد بود پس از چند جلسه تصویربرداری به
کار خود پایان داد »۱۹« .درباره افرادی اس��ت
که به دس��تور بهداش��تی کووید  ۱۹بیتوجه
هس��تند و ماس��کهای خود را در ش��هر رها
میکنند .به گزارش مهر ،در خالصه داس��تان
این فیلم آمده است :سمانه دختر کار ماسکی
از روی زمی��ن بر میدارد و آن را با دوس��تان
خود شریک میشود تا همگی از ترس نگهبان
بتوانند آب بخورند و...

«پاتوقی ها» در آمریکا

فیلم کوتاه «پاتوقی ها» به کارگردانی سیامک
کاش��ف آذر به  ۲جش��نواره آمریکایی راه پیدا
ک��رد .فیلم کوتاه «پاتوقی ه��ا» به کارگردانی
سیامک کاشف آذر در ادامه حضور بینالمللی
خ��ود ،در چهاردهمی��ن دوره جش��نواره
 Taos Shortz Film Festآمری��کا حضور
دارد .این جش��نواره در ماه مارچ در این کشور
برگزار خواهد ش��د .به گزارش مهر ،همچنین
این فیلم اخیرا برای حضور در نوزدهمین دوره
فس��تیوال GARDEN STATE FILM
 FESTIVALانتخاب ش��ده اس��ت که همه
س��اله در آمریکا برگزار میش��ود .در خالصه
داس��تان فیل��م «پاتوقی ها» آمده اس��ت که
مردی که خانهاش در رهن بانک اس��ت ،برای
پرداخت اقس��اط آن ،دس��ت به قم��ار میزند
اما همس��ر او متوجه میش��ود و این تازه آغاز
ماجرا است.

