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فرهنگی

بدون تئاتر بدن درد میگیریم
مهدی کوشــکی بازیگر و کارگردان تئاتر این روزها هم مشغول
بازی در نمایش «ســرایدار» اســت و هم نمایش«حظیان» را با
گروهــی از هنرجویان جوان خود روی صحنه برده درباره اجرای
نمایش «حظیان» در سالن «سپند» توضیح داد :تولید این نمایش
حدود دو سال زمان برد نه اینکه در این مدت هیچ وقفهای نداشته
باشــیم ولی مدام بخشی از ذهنمان درگیر این پروژه بود .کرونا
یک ســال برنامه ما را به تعویق انداخــت و اگر این انتظار ادامه
پیدا میکرد ،ممکن بود گروه از هم بپاشــد .به همین دلیل بعد

از بازگشایی ســالنها تصمیم گرفتیم بیش از این
منتظر نمانیم .او درباره اســتقبال تماشاگران از این
نمایش گفت :هنوز بسیاری از تماشاگران برای رفتن
به تئاتر نگرانی دارند و احســاس امنیت نمیکنند.
چون وضعیت پیچیده اســت و طبیعتا جان از تئاتر
عزیزتر است .به همین دلیل بخش زیادی از مخاطبان تئاتر ریزش
کردهاند ولی چارهای نیســت چون ما نمیتوانیم تئاتر را تعطیل
کنیم .به گزارش ابســنا ،این بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون در

تحلیلی بر اظهارات امراهلل احمدجو پیرامون استفاده از لهجه در آثار تصویری

تفاهمها و سوءتفاهم ها

آفتاب یزد – گــروه فرهنگی :چندی پیش امــراهلل احمدجو
فیلمنامهنویس و کارگردان سینما و تلویزیون در گفتگویی درباره
استفاده از لهجه در سریالها و فیلمهای سینمایی و حواشی ایجاد
شــده برای برخی آثار ســینمایی و تلویزیونی که به زندگی اقوام
ایرانی پرداختهاند ،گفته بود« :مســئولیت هر اتفاق و سوءتفاهم یا
واکنش تند از سوی مردم بر عهده سازنده اثر است ،اما باید واکنش
معقولی بر اشتباهات وجود داشته باشد و متأسفانه به دلیل اینکه
آموزشی وجود ندارد همواره شاهد واکنشهای تندی بودیم که اثر
را به حاشیه برده و بعضاً پخش و تولید آن را متوقف کرده است».
اگر خاطرتان باشد چندی پیش گزارشی پیرامون سریالسازی در
شــهرهای دور از پایتخت را پیشکش شما کردیم که در آن به این
موضوع پرداخته بودیم که استفاده از ظرفیتهای بومی و منطقهای
برای ساخت ســریالها و حتی فیلمهای ســینمایی تا چه اندازه
میتواند سودمند باشد و اتفاقات خوبی را هم برای حوزه تولید آثار
تصویری و هم برای مناطقی که به عنوان لوکیشن اینگونه فیلمها
و ســریالها انتخاب میشــوند و هم برای مردمی که در شهرها و
اســتانهای دیگر و حتی در کشورهای دیگر زندگی میکنند ،رقم
بزند .پس از آن بیان کردیم که اگر برای استفاده از این پتانسیلها
برنامه ریزی کارشناســی شــده صورت گیرد میتوان امیدوار بود
که حتی به اندازه ســر سوزنی هم پرتی نداشــته باشیم و هرچه
نصیبمان میشود منفعت فرهنگی و هنری باشد .اما در این گزارش
میخواهیم به مسئله مهمی در رابطه با این موضوع (سریالسازی
و فیلمســازی در مناطق دور از پایتخت) اشاره کنیم که از اهمیت
فوق العادهای برخوردار است به نحوی که اگر اندازهای که باید ،به
آن بها ندهیم حتی اگر تمام مراحل برنامه ریزی کارشناسی شده را
به صورت کامل انجام داده باشــیم باز هم به نتیجه مطلوبی که مد
نظرمان است نخواهیم رسید و زیان حاصل از این اقدام فرهنگی از
منفعت آن بیشتر خواهد بود .این موضوع نشان میدهد که حوزه
فرهنــگ و هنر نگاه یک جانبه و تک ســویه و حتی چند جانبه و
چند ســویه بیتوجه به یک رویه خاص مشــخص را نمیپذیرد و
اگر اقدامی به این شــکل و شــمایل در حوزههای فرهنگ و هنر
(در اینجا تولید آثار تصویری در اســتانها و شهرســتانهای دور از
پایتخــت) صورت گیرد نتیجه مظلوب را بــه ما ارائه نخواهد کرد.
حال پرســش اینجاســت که آن موضوع مهم که از اهمیت فوق
العادهای برخوردار اســت ،چیســت؟  -1اگر به بخش اول گزارش
امروز برگردیم با دو کلید واژه مواجه خواهیم شد که اولی «لهجه»
است که امراهلل احمدجو درباره استفاده از آن در ساخت سریالها
و فیلمهای ســینمایی بومی و منطقهای سخن گفته است و دومی
نیز «آموزش» است .با این تفسیر معلوممان شد که گزارش امروز
درباره اســتفاده از لهجه در فیلمها و ســریالهای دور از پایتخت
است .از همین ابتدای کار یک پرسش را مطرح میکنیم؟ لهجه در
زندگی مردم هر منطقهای از چه جایگاهی برخوردار است؟ بدیهی
اســت یکی از اولین و مهمترین مسائلی که مردم هر اقلیمی از آن
بیشــترین استفاده را میکنند «لهجه» اســت .گرچه زبان ارتباط
کالمی بین افراد را میســر میسازد اما لهجه مشخص میکند که
هر فردی از چه قومیتی برخوردار است .اصفهانی ست یا شیرازی،
تبریزی ست یا همدانی ،بوشهری ست یا زنجانی .بنابراین لهجهها
و گویشهای زبانی تعلق هر شــخصی به منطقهای خاص را بیان
میکنند با این توضیح میتوان دریافت که لهجه برای افراد در هر
منطقهای از اهمیت ویژهای برخوردار است ،به نحوی که برای همه
آنها این موضوع جزو خطوط قرمز تلقی شــده و برایشان شوخی
بردار نیست .به سخن دیگر ،لهجه و گویش برای افراد به این دلیل
که از منطقــهای که آنها در آن به دنیــا آمدهاند حکایت میکند
از تقدس خاصی برخوردار اســت به نحوی که بــه افرادی غیر از
خودشان اجازه نمیدهند که به لهجه آنها صحبت کند و اگر کسی
این کار را انجام دهد این شائبه برای مردم آن منطقه ایجاد میشود
که فرد مورد نظر در حال تمسخر کردن آنان است.
 -2گفتیم که فیلمسازی و سریالسازی در مناطق دور از پایتخت

میتواند منفعتهای بســیاری داشته باشــد .از سوی دیگر همه
میدانیــم که یکــی از مهمترین فاکتورهایی که در ســریالها و
فیلمهای ســینمایی بومی باید مورد توجه قرار گیرد اســتفاده از
لهجه مردم منطقه خاصی است که قرار است به عنوان لوکیشن در
فیلم یا سریال مورد نظر از آن بهرهبرداری شود .این را هم میدانیم
که بازیگران سینما و تلویزیون یکی از عوامل اصلی ساخت هر اثر
تصویری هســتند .بدیهی اســت این افراد باید در فیلم یا سریال
مورد نظر حضور داشته باشند و برای اینکه آنچه به عنوان محصول
نهایی پیشکش مخاطب میشود باورپذیرتر باشد این بازیگران باید
در مقابــل دوربین با لهجه مــردم آن منطقه صحبت کنند .به هر
روی فیلم یا سریال مورد نظر ساخته میشود و پس از مدتی روی
آنتن تلویزیون و یا روی پرده ســینما اکران میشود .از آن زمان به
بعد تازه مشخص میشود که فیلم یا سریال مورد نظر تا چه اندازه
توانسته مفید باشــد یا مضر .بارها مشاهده کردهایم که به محض
اینکه یکی دو قسمت از چنین ســریالهایی روی آنتن تلویزیون
میروند ،مردم منطقه خاصی که فیلم در آنجا تصویربرداری شده
شروع به انتقاد و گلهگذاری میکنند که چرا در این سریال خاص
«لهجه» ما را مســخره میکنید ،حتی گاه کار باال میگیرد و صدا
و ســیما مجبور میشود ســریال مورد نظر را از کنداکتور پخش
خود حذف کند و این یعنــی نه تنها زحمت تمام اعضای گروه از
بین میرود بلکه هیچکدام از آن منفعتهایی را که پیشــتر درباره
شــان سخن گفتیم نیز محقق نمیشــوند و یک کار فرهنگی که
میتوانست به نتایج خوبی در جامعه بینجامد در میانه راه متوقف
شده و از ادامه مسیر باز میماند.
 -3دومیــن کلید واژهای که تصمیم داریــم دربارهاش مطالبی را
بیان کنیم «آموزش» اســت .به فیلمها وســریالهای مختلف که
مربوط به اقلیمهای گوناگون سرزمینمان هستند نگاهی بیندازید
و آنها را در نظر بگیرید .برای مثال ســریال «پایتخت» در شمال
کشــور ،منطقهای به نام «شــیرگاه» فیلمبرداری شده و داستان
خانوادهای که متعلق به آن اقلیم هســتند را به تصویر میکشــد،
با تمام مشکالت و سختیها و شــیرینیهای زندگی ،این سریال
تا کنون  6فصل را پشــت سر گذاشته ،همه ما هم میدانیم که از
لهجه مردم آن منطقه بســیار استفاده کرده ،به نحوی که میتوان
گفت که اکثر بازیگران آن به زبان و گویش مردم آن منطقه سخن
میگویند ،سریال هم یک ســریال کمدی است .حال یک سریال
دیگر را در نظر بگیرید ،نام نمیبریم اما ســریالهایی هستند که
در زمــان پخش با انتقادهای مردم منظقه خاص مورد اشــاره در
آن ســریالها مواجه شدهاند که سخن اکثریتشــان هم این بوده
کــه این ســریال دارد به لهجه و گویش مــا توهین میکند و آن
را مورد تمســخر قرار میدهد .تفاوت این دو ســریال در چیست؟
چــرا در اولی هیچ انتقادی صورت نمیگیرد و ســریال میتواند 6
فصل متوالی روی آنتن برود و مخاطب را به تماشــای خود جذب
کنــد؟ اما در دومی گاه انتقادها آنقدر زیاد میشــود که تلویزیون
مجبور میشــود پخش ادامه آن را متوقف کنــد؟ در هر دو مورد
اســتفاده از لهجه وجود دارد ،حتی میتوان بیان کرد که در اولی
به لحاظ کمدی بودن بیشــتر هم بوده اما دومی مشــمول توقف
در پخش شــده و اولی به پخش ادامه داده است ،حتی بدون یک
گله و شــکایت .مشکل چیست؟ ایراد کار کجاست؟ در ابتدای این
بخش از کلیدواژهای به نام «آموزش» ســخن گفتیم ،اما پیش از
آنکه به اهمیت آموزش در مقوله مواجه شــدن با ســریالهایی از
این دســت بپردازیم یک نکته مهم را باید در نظر بگیریم .همین
چنــد وقت پیش بود کــه فرهاد آئیش در گفتگــوی کوتاهی که
در صفحه فرهنگی منتشــر کردیم بیان کرده بود که «استفاده از
لهجه هر منطقهای در یک فیلم یا ســریال به مفهوم تمسخر زبان
وگویش مردم آن منطقه نیســت ».این یعنی اگر سریالی ساخته
میشــود که مربوط به قومیتی خاص است و داستانی از دل یکی
از شهرها و روســتاهای دور از پایتخت را به تصویر میکشد قصد
ســازندگان آن تمســخر و بازی کردن با لهجه و گویش مردم آن

بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وابستگیاش به
تئاتر با لحنی طنزآمیز اضافه کرد :ما بدون تئاتر ،بدن
درد میگیریم! اگر مدت طوالنی کار نکنیم ،ممکن
اســت خیلی چیزها را فراموش کنیم .کار بازیگر و
کارگردان هم مانند کار یک طراح است که مدام باید
در حال طرح زدن و تمرین باشــد و دست خود را گرم نگه دارد.
با این تفاوت که نقاش و طراح در خلوت خود کار میکند ولی ما
باید در سالن و در حضور جمع کار کنیم.

باید به مسئله «آموزش» نگاه ویژهای داشت و آن را
در اولویت قرار داد .اهمیت دادن به موضوع «آموزش»
گاه آنقدر مهم است که حتی باید پیش از تصمیم به
ساخت سریالی با موضوع منطقهای خاص ،برنامههایی
تهیه و تدارک دید که به مــردم آن منطقه آموزش
دهد که لهجه ،فرهنگ ،آداب ،رسوم و سنن شما برای
مردم مناطق دیگر بســیار اهمیــت دارد و از جایگاه
ویژهای برخوردار اســت به نحوی که آنها میخواهند
از منطقه شما و شــرایط زندگی تان و روزگاری که
میگذرانید اطالعات بیشتری داشته باشند
منطقه نیســت ،بلکه اهداف متعالیتری وجود دارد که سازندگان
آن اثر تصویری به دنبال تحقق آنها بوده اند .مثال معرفی سنتها و
آداب و رسوم مردم آن منطقه به مردم سایر نقاط ،بدیهی است که
برای آنکه داســتان فیلم طبیعیتر جلوه کند کارگردان و بازیگران
مجبــور بودهاند که از لهجه مردم آن منطقه در اثر تصویریشــان
استفاده کنند که خود این موضوع هم یک اقدام فرهنگی محسوب
میشود چرا که مردم بقیه شهرها و استانها متوجه میشوند که در
سرزمینشان مردمی هستند که به آن لهجه خاص که در سریال یا
فیلم مورد نظر استفاده شده صحبت میکنند ،مسلم است که این
یک اتفاق خوب فرهنگی ست چرا که زبان و گویشی را که تا کنون
ناشــناخته مانده بود را به همه معرفی کرده است .از این ماجرا که
گذر کردیم و دریافتیم که اســتفاده از لهجه منطقهای که در آن
زندگی میکنیم در یک سریال یا فیلم به مفهوم تمسخر و توهین
نیست ،یعنی اولین قدم را در بحث «آموزش» برداشته ایم« .عدم
برخورد غیرمنطقه ای» اولین دستاورد آموزش است .آموزشی که
خودمــان برای خودمان ایجاد کردهایــم و دیگران در آن دخالتی
نداشــته اند .به این مفهوم که مردم یک منطقه مانند «شیرگاه»
دریافتهاند که اگر ارســطو عامل ،نقی معمولی ،بائو ،رحمت ،بهبود
و ....به لهجه آنها در «پایتخت» سخن میگویند اصال قصد تمسخر
یا توهین را ندارند بلکه میخواهند یک اقدام فرهنگی انجام دهند
کــه از ق َِب ِل آن هم یک کار کمدی کرده باشــند و به واســطه آن
لبخنــدی روی لــب مردم بنشــانند و هم در معرفــی فرهنگ و
آداب و ســنن و حتی لهجه مردم شــیرگاه به بقیــه مردم گامی
برداشته باشند.
حسن این کار آن است که حاال دیگر «شیرگاه» را همه میشناسند
و چه بسا که مردم برای در هنگام مسافرت به شمال این منطقه را
برای استراحت انتخاب کنند ،این یعنی توسعه اقتصادی منطقهای
که تاکنون کمتر شــناخته شده بود .اما همیشه «آموزش» توسط
خــود افراد صورت نمیگیــرد و برای این کار بایــد هزینه کرد و
برنامههایــی را تدارک دید که موضوع آمــوزش در میان برخی از
افراد نهادینه شود .این مسئله هم عمدتا به دیدگاه برخی از افراد و
نگاه بستهای که دارند برمی گردد ،ممکن است فرد یا افرادی باشند
که از موضع خود مبنی بر اینکه ســریال مورد نظر که بازیگرانش
مشــغول صحبت کردن بــه لهجه منطقه ما هســتند در واقع به
تمسخر ما مشــغولند و دارند به ما توهین میکنند ،پایین نیایند.
چنین نگاه و برداشتی را چطور میتوان تغییر داد؟ حتی اگر بعدها
اثرات مثبت ساخت چنین سریالهایی را با استفاده از لهجه خاص
آن منطقه به چنین افرادی نشان دهیم باز هم آنها میگویند قصد
و غرض ســاخت این فیلم یا سریال فقط و فقط تمسخر و توهین
به لهجه ما بوده است .اینجاست که باید به مسئله «آموزش» نگاه
ویژهای داشــت و آن را در اولویت قرار داد .اهمیت دادن به موضوع
«آمــوزش» در چنین مواردی گاه آنقدر مهم اســت که حتی باید
پیش از تصمیم به ســاخت ســریالی با موضوع منطقهای خاص،
برنامههایی تهیه و تدارک دید که به مردم آن منطقه آموزش دهد
که لهجه ،فرهنگ ،آداب ،رســوم و ســنن شما برای مردم مناطق
دیگر بسیار اهمیت دارد و از جایگاه ویژهای برخوردار است به نحوی
که آنها میخواهند از منطقه شما و شرایط زندگی تان و روزگاری
که میگذرانید اطالعات بیشتری داشته باشند ،آنها عالقمندند که
با فرهنگ شما ارتباط احساسی و دلی بیشتری برقرار کنند چرا که
معتقدند در فرهننگ و زبان و سنتهای شما فاکتورهای ارزشمندی
وجود دارد ،ما نیز به عنوان برنامه ســاز تصمیم داریم شرایط این
معرفی را مهیا کنیم و در آیندهای نزدیک ســریالی را کلید بزنیم
که موضوع داســتانش در منطقه شما رخ میدهد و برای رسیدن
به مقصودمان بنا داریم از لهجه ،آداب ،رســوم و سنتهای شما در
سریالمان استفاده کنیم تا به این وسیله مردم مناطق دیگر عینی
تــر ،واقعیتر و قابل لمستر با زبان و گویش و راه و رســم زندگی
شما آشــنا شوند .این یعنی آموزش ،یعنی دست افرادی که تحت
هیچ شرایطی حاضر نیستند از موضع خود مبنی بر مورد تمسخر و
توهین قرار گرفتن پایین بیایند را گرفته و منطقی و اصولی پایین
بیاوریم .در این صورت با درجه باالی از اطمینان میتوانیم امیدوار
باشیم که ســریالهای متعددی با لهجهها و گویشهای مختلف
ســاخته و روانه آنتن شود بیآنکه به کســی بر بخورد و گالیهای
مطرح شود.

علیمردانیبلندپروازاست

«گتسبیبزرگ»انیمیشنمیشود

نصیریان و واکسن ایرانی کرونا

هاتف علیمردانی کارگردان سینما پیرامون پرداختن به موضوع
مهاجرت در فیلم سینمایی «ستاره بازی» گفت« :ستاره بازی» از
نگاه من اثری ملودرام است ،من سعی کردم در این فیلم به فضای
ملودرام وفــادار بمانم .فیلم
قبلی مــن «کلمبوس» هم
درباره مهاجــرت بود و ابعاد
مختلف و سختیهای آن را
به نمایش میگذاشــت .این
کارگــردان مهاجرت را یک
تروما نامیــد و اضافه کرد :از
نظر من مهاجرت آســیبهای مختلفی به همراه میآورد و حال
موقع آن رســیده تا ســینماگران به این موضوع که اتفاق بسیار
مهمی اســت بپردازند ،از نظر من مهاجرت نوعی تروما و ضربه
اســت که همه جوره زندگی فرد را تحت الشــعاع قرار میدهد.
کارگــردان فیلم «کلمبوس» در ادامه گفت :من آدم بلندپروازی
هســتم همیشه دوست داشتم تجربه کنم هر فیلمی که ساختم
فکر کردم بهترین فیلمم را ســاختهام آزمون و خطا در «ستاره
بازی» کم نبود و بسیار فیلم سختی بود .وی درباره ساخت فیلم
در خارج از کشور به مهر گفت :از این فیلم خیلی ترسیدم چون
بروکراسی پیچیدهای در آنجا بود و برقراری ارتباطات با آنها سخت
بود ،اتفاقات فراوانی را در آن تجربه کردم که به نظرم بسیار مفید
و الزم بودند.

برای نخســتین بار با اقتباس از رمان «گتســبی بزرگ» نوشته
اسکات فیتزجرالد یک انیمیشن بلند سینمایی ساخته میشود.
«ویلیــام جویس» برای کارگردانی یک نســخه انیمیشــنی از
رمــان مشــهور اســکات
فیتزجرالــد انتخاب شــده
است .برای نوشتن فیلمنامه
نســخه انیمیشنی «گتسبی
بزرگ» برایان ســلزنیک که
نویسنده فیلمنامه اقتباسی
«شگفتزده» در سال ۲۰۱۷
با اقتباس از رمانی به همین نام از خودش بود ،انتخاب شده است.
این اولین نسخه انیمیشــنی است که از رمان «گتسبی بزرگ»
ساخته میشود .آخرین نسخه سینمایی این رمان ،فیلم باز لورمان
در سال  ۲۰۱۳بود که با بازی لئوناردو دیکاپریو و کری مولیگان
ساخته شــد« .جویس» گفت :بخش مهمی از قدرت گتسبی از
نثر تاثیرگذار فیتزجرالد میآید .وی افزود با وجود ساخته شدن
فیلمهای متعدد از این رمان وی فکر میکند انیمیشن میتواند به
کیفیت دستنیافتنی رمان برسد .به گزارش ایسنا ،یک ماه پیش
اعالم شــد «گتسبی بزرگ» در قالب سریال به تلویزیون میآید
و A+Eاســتودیوز و آیتیوی استودیوز آمریکا با همکاری هم و
«مایکل هرست» نویســنده قصد دارند یک سریال تلویزیونی با
بودجه بزرگ با اقتباس از «گتسبی بزرگ» بسازند.

علی نصیریان بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون پیرامون
آخرین وضعیت جســمانی خود گفت :خدا را شــکر حالم خوب
بوده و وضعیت عمومیام هم مشکل خاصی ندارد ،سعی میکنم
با رعایت کامــل پروتکلهای
بهداشــتی و خانه نشــینی
کاری کنــم کــه مبــادا به
بیماری کرونا مبتال شــوم.
وی در همیــن راســتا ادامه
داد :نزدیک به یک سال است
که خانه نشین هستم ،البته
با شــرایط سنی من و شیوع بیماری کرونا این بهترین کار است
زیرا این بیماری به هیچ وجه شوخی ندارد و ممکن خیلی راحت
فرد را مبتال نماید .این بازیگر افزود :امســال پیشنهادات زیادی
را برای بازی داشــتم اما همه را به خاطر بیماری کرونا رد کردم،
مثل هر بازیگری دوست دارم جلوی دوربین بروم اما ترجیحم کار
در شرایطی ایده آل است .به گزارش میزان ،نصیریان با اشاره به
تزریق واکسن کرونا افزود :هنوز که واکسن داخلی کرونا نیامده،
اما شــخصا به خارجی و ایرانی بودن تعصب ندارم ،اگر واکســن
ایرانی کرونا بیاید و واکسیناســیون آغاز شود من هم مثل همه
مردم نوع ایرانی واکســن را تزریق میکنم .وقتی یک واکسن به
صورت عمومی زده میشــود بدون شک آزمون و خطای خود را
پشت سر گذاشته است.
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«نوروز رنگی» نوروز میآید

آفتاب یزد :مجموع ه تلویزیونی«نوروز رنگی» به نگارش و کارگردانی علی مســعودی در
نوروز  1400روی آنتن شــبکه پنج سیما میرود .این مجموعه تلویزیونی در ژانر کمدی و
اجتماعی ساخته شده با لهجه و گویش مشهدی نیز تماشایی خواهد شد .نوروز رنگی در
بیست قسمت ،داستان روزهای پایانی اسفند ماه یکی از سالهای دهه  60را روایت میکند
که قرار است به سنتهای ایرانی در شهر مشهد مقدس بپردازد.
تجسمی

«پرنسسهایکوره»
در «کاما»

دومین نمایشــگاه عکس علی صوفی با عنوان
«پرنســسهای کوره»  ۸اســفند در گالری
کاما افتتاح میشــود و به مدت  ۲هفته ادامه
خواهد داشــت .علی صوفی درباره نمایشگاه
عکس «پرنســسهای کوره» گفــت :در این
نمایشگاه مجموعهای از  ۱۵عکس پرتره رنگی
از دخترانی که در کورههای آجرپزی به همراه
خانوادههایشــان زندگی میکنند ،به نمایش
گذاشــتهام .زمانی که عکاســی این مجموعه
را شــروع کــردم ،این کار را بــا هدف برپایی
نمایشگاه انجام ندادم بلکه میخواستم رویاهای
ایــن کودکان را به نمایــش بگذارم .به همین
دلیل با برپایی این نمایشگاه ،این پروژه عکاسی
برای من به پایان نمیرسد بلکه ادامه خواهد
داشــت .وی افزود :برای گرفتن این عکسها
با بچهها صحبت کردم و از آنها این ســوال را
پرسیدم که بیشتر دوست دارند چگونه باشند
و بــا این عکسها تالش کردم رویاهای آنها را
بــا حداقل امکاناتی که توانســتم فراهم کنم،
عملی سازم .همیشه عکسهایی که از بچههای
کورهها میگرفتم ،به خودشان هدیه میدادم
اما این بار خواســتم زیبایی و رویاهای آنها را
در معرض دید عموم بگذارم .صوفی ادامه داد:
بیش از  ۷سال است که به کورههای آجرپزی
جنوب تهران رفت آمد و از ساکنان این مناطق
عکاســی میکنم و در این مدت توانســتهام
ارتباط خوبی با ساکنان این کورهها برقرار کنم
و عکاســی از این کورهها فرصتی را برای من
فراهم کرده تا بتوانم کمکی به این خانوادهها
کنم و تغییری در وضیعت زندگی آنها به وجود
بیاورم .به گزارش مهر ،به گفته این عکاس در
این نمایشگاه  ۱۵عکس رنگی در ابعاد  ۱۰۰در
 ۷۰به نمایش گذاشته شده است و این عکاس
قصد دارد عوائد فروش این نمایشــگاه را برای
بهبود وضیعت زندگی و آموزشــی کودکانی
که در کورههای آجرپزی جنوب شــرق تهران
زندگی میکنند ،صرف کند.

رویدادهای هنری

جایزه برای
«فرشتگاننمیمیرند»

جایزه بهترین بازیگر نقــش اول مرد و بهترین
کارگردانی فیلم دانشــجویی برای «فرشتگان
نمیمیرند» به علیرضا بیگلری از سوی ششمین
فصل جشنواره ماهانه  BIMIFFکشور برزیل
اهدا شد .این فیلم «فرشــتگان نمیمیرند» با
رقباییازکشورهایآمریکا،ایتالیا،آرژانتین،کانادا،
شیلی و پورتوریکو به رقابت پرداخت و توانست
موفق به کسب این دو جایزه شود .به گزارش مهر،
«فرشتگان نمیمیرند» تاکنون موفق به کسب
جوایز و حضور در فستیوالهای متعددی شده
است و علیرضا بیگلری آن را به تمامی شهدای
کادر درمان و همه کسانی که برای نجات جان
انسانها تالش میکنند تقدیم کرده است.

شاهنامه خوانی

آمدن رستم نزديك شاه
مازندرانبهپيغمبرى

چــو نامــه بمهر انــدر آورد شــاه
جهانجــوى رســتم بپيمــود را ه
بزيــن انــدر افگنــد گــرز گــران
ن
چــو آمد بــه نزديــك مازنــدرا 
بشــاه آگهى شــد كــه كاوس كى
فرســتادن نامــه افگنــد پــى
فرســتاده چــون هژبــر دژم
كمنــدى بفتــراك بر شســت خ م
بزيــر انــدرون بــاره گامزن
ن
يكى ژنــده پيلســت گويــى بت 
چــو بشــنيد ســاالر مازنــدران
ن
ز گردان گزين كرد چندى ســرا 
بفرمودشــان تــا خبيــره شــدند
هژبــر ژيــان را پذيــره شــدند
چو چشــم تهمتن بديشــان رسيد
بــره بر درختى گشــن شــاخ ديد
بكنــد و چو ژوپين بكــف بر گرفت
ت
بماندنــد لشــكر همه در شــگف 
بينداخت چون نزد ايشــان رســيد
ســواران بســى زيــر شــاخ آوريد
يكى دســت بگرفت و بفشــاردش
ش
همــى آزمــون را بيــازارد 
بخنديــد ازو رســتم پيــل تــن
ن
شــده خيره زو چشــم آن انجم 
بدان خنــده اندر بيفشــارد چنگ
گ
ببردش رگ از دســت و ز روى رن 
بشــد هوش از آن مــرد رزم آزماى
ز بــاالى اســب انــدر آمــد بپاى
يكــى شــد بــر شــاه مازنــدران
ن
بگفــت آنچ ديــد از كران تــا كرا 
ســوارى كه نامــش كالهــور بود
كــه مازنــدران زو پر از شــور بود
بســان پلنــگ ژيــان بــد بخوى
نكــردى بجــز جنگ چيــز آرزوى
پذيــره شــدن را فرا پيــش خواند
بمرديش بــر چرخ گردان نشــاند
بــدو گفــت پيش فرســتاده شــو
هنرهــا پديــدار كــن نــو بنــو
چنان كن كه گردد رخش پر ز شرم
بچشــم انــدر آرد ز شــرم آب گر م
بيامــد كالهــور چــون ّنره شــير
بــه پيــش جهانــدار مــرد دليــر
بپرســيد پرســيدنى چــون پلنگ
گ
دژم روى زان پــس بــدو داد چن 
بيفشــارد چنــگ ســرافراز پيــل
ل
شــد از درد دســتش بكــردار ني 
بپيچيد و انديشــه زو دور داشــت
ت
بمردى ز خورشــيد منشــور داش 
بيفشــارد چنــگ كالهور ســخت
ت
فرو ريخت ناخن چو برگ از درخ 
كالهــور بــا دســت آويختــه
پى و پوســت و ناخن فــرو ريخت ه
بيــاورد و بنمــود و با شــاه گفت
ت
كه بر خويشــتن درد نتــوان نهف 
تــرا آشــتى بهتــر آيــد ز جنگ
گ
فراخــى مكن بــر دل خويش تن 
ترا بــا چنيــن پهلوان تاو نيســت
ت
اگــر رام گردد به از ســاو نيســ 
پذيريــم از شــهر مازنــدران
ن
ببخشــيم بــر كهتــر و مهتــرا 
چنيــن رنج دشــوار آســان كنيم
به آيد كــه جان را هراســان كني م
کوتاه از هنر

«زیر نور کم» میآید

جایزهبرای«عروسک»

فیلم کوتاه «عروســک» ســاخته نسرین گل
ریحان در رقابت با فیلم ســازانی از  ۲۸کشور
جهان ،توانست جایزه اصلی فیلم خارجی زبان
جشــنواره ایندی آمریکا را به خود اختصاص
دهد .به گزارش ایلنا« ،عروسک» روایتگر یک
خبرنگار جنگی است که در شهر حلب سوریه
جان کودکی را از مرگ حتمی نجات میدهد.

علیخورشیدیدرگذشت

حاج علی خورشــیدی از مداحان اهل بیت (ع)
پس از طی یک دوره بیماری بر اثر سکته قلبی
در یکی از بیمارســتانهای قم دار فانی را وداع
گفت .به گزارش ایلنا ،حاج علی خورشیدی از
شاگردان مرحوم مولوی بود .او با اجرای منحصر
به فرد در ســبک زمینه و پیشخوانی از توانایی
خارق العادهای در تحریرهای ســبک ســنتی
موسیقی ایرانی بهره میبرد .پیکر این مداح روز
گذشته  5اسفند در قم به خاک سپرده شد.

پروانه نمایش فیلم ســینمایی «زیر نو ِر کم»
به کارگردانی محمد پرویزی و تهیه کنندگی
احســان رسول اف صادر شــده و این فیلم به
زودی به نمایــش در میآید .به گزارش صبا،
«زیر نورکم» اولین فیلم بلند محمد پرویزی در
مقام کارگردان است.

«ارثیه فامیلی» در پایان راه

فیلم سینمایی «ارثیه فامیلی» به کارگردانی
حامــد رضی که به تازگی مجوز ســاخت آن
صادر شده ،مراحل آخر فیلمبرداری را سپری
میکند .این فیلم روایتی اســت از عشــق و
محبت که در میان آدمها گم شده است /.صبا

«ناجورها» در مرحله نگارش

ایرج محمدی تهیهکننده سریال با نام موقت
«ناجورهــا» در گفتگو با صبــا درباره آخرین
وضعیت این سریال اظهار کرد :همچنان بابک
کایدان به عنوان نویســنده مشــغول نگارش
این سریال است ۱۵ .قســمت نوشته شده و
هماکنون بازنویســی این قســمتها در حال
انجام اســت .امیدوار هستیم که پیش از سال
جدید پیش تولید کار را با کارگردانی مسعود
اطیابی آغاز کنیم.

«پشت در» میآید

فیلم کوتاه «پشت در» به کارگردانی مرتضی
عبادی و تهیه کنندگی عرفان احتشامی آماده
رقابت در جشنوارههای بینالمللی میشود .به
گزارش مهر ،ایــن فیلم کوتاه روایت زنی تنها
است که با ورود پسر بچهای به خانهاش ،مجبور
میشود تن به خواسته هایش بدهد بدون آن
که از عواقب سرپیچی کردن از آنها آگاه باشد.

