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فرهنگی

«کودتای  »۵۳در رقابت اسکار بهترین فیلم
آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار فهرستی از  ۳۶۶فیلم
سینمایی را منتشر کرد که امسال واجد شرایط رقابت در شاخه
بهترین فیلم جوایز اســکار  ۲۰۲۱خواهند بود و فیلم مســتند
«کودتای  »۵۳به کارگردانی تقی امیرانی و محصول مشــترک
ایران ،انگلستان و آمریکا نیز در این فهرست حضور دارد .در این
مستند بلند و  ۱۲۰دقیقهای که درباره وقایع سیاسی منتهی به
کودتای  ۲۸مرداد در ایران است« ،ریف فاینز» بازیگر نامزد جایزه
اســکار و برنده بفتا در نقش «نورمن داربیشر» مامور سرویس

جاسوسی  MI6حضور دارد و «والتر مرچ» تدوینگر
برنده ســه جایزه اســکار نیز تدوین و طراحی صدا
ســاخته تقی امیرانی را بر عهده داشته است .فیلم
مســتند «کودتای  »۵۳پیش از این واجد شــرایط
رقابت در شــاخه بهترین مستند بلند نیز شده بود
اما به جمع نامزدهای اولیه این شاخه راه نیافت .به گزارش ایسنا،
«ببر ســفید» ساخته رامین بحرانی سینماگر ایرانی  -آمریکایی
ش رو» با بازی ســوفیالورن و
و فیلــم ایتالیایــی «زندگی در پی 

وقتی هیچ کس به فکر رعایت قانون و عرف اجتماعی نیست

خیابانهایفرهنگی
فرهنگهایخیابانی

بابک کریمی از جمله آثار مهمی هستند که امسال
واجد شرایط رقابت برای کسب جایزه بهترین فیلم
جوایز اسکار شدهاند .به گزارش ایسنا ،آکادمی اسکار
از تاریــخ  ۵تا  ۱۰مارس رایگیری از اعضاء را انجام
میدهد و فهرست نامزدهای نهایی اسکار  ۲۰۲۱نیز
روز  ۱۵مارس ( ۲۵اســفند) اعالم میشود و مراسم پایانی نود و
سومین دوره جوایز سینمایی اسکار نیز با حدود دو ماه تاخیر در
 ۲۵آوریل  ۶( ۲۰۲۱اردیبهشت ماه  ) ۱۴۰۰برگزار خواهد شد.

فرد فرهنگی در همه جا فرهنگی ست و هیچ تالشی
برای نمایش فرهنگی که دارد از خود بروز نمیدهد،
بلکه دیگران از دور متوجه فرهنگی بودنش میشوند.
این یعنی فرهنگ در همه جا باید وجود داشته باشد،
خصوصا در محافل اجتماعی ،چرا که عمده منفعتی که
فرهنگ میتواند داشته باشد در زندگی اجتماعی نمود
و بروز پیدا میکند
بسیار پی انجام کار خود برود.
اینها مســائل فرهنگی هستند که متاسفانه توســط خیلی از افراد
رعایت نمیشوند و به واسطه انجامشان توسط آنها ،باری روی دوش
جامعه گذاشــته میشــود ،باری که به دوش کشیدنش برای بقیه
هزینه دارد؛ هزینههایی که یکی از آنها مشــمول مسائل اقتصادی
میشود .پیشتر بیان کردیم که در شرایط اقتصادی سالم اکثر افراد
رفتارهای فرهنگی از خودشــان بروز میدهند ،بدیهی است که در
جامعهای که از لحاظ اقتصادی سالم است و همه در رفاه مطلوبی به
ســر میبرند ،موضوع فرهنگ نیز تا حدی جا افتاده است ،حال این
جاافتادن یا به واســطه آموزش رخ داده یا به واسطه وجود موانعی
که انجام اقدامات غیرفرهنگی را مشــکل میکنند ،یا به واســطه
تربیــت صحیحی که از دوران کودکی به افراد آموخته میشــود و
یا به دالیل دیگر .اما وقتی شــرایط تغییــر میکند و به قولی جان
و منافع افراد به خطر میافتــد رفتار فرهنگی تغییر میکنند و به
رفتارهــای غیرفرهنگی تبدیل میشــوند .با این تفســیر میتوان
تا حدودی پاســخ پرسشــی را که در میانه گزارش مبنی بر اینکه
«فرهنگ مهمتر اســت یا اقتصاد؟» مطرح کردیم با دو اســتدالل
به دست آورد.
اول آنکه با تغییر شــرایط اقتصادی و خوب یا بد شدن آنی ،اوضاع
فرهنگ نیز در جهت منفی تغییر میکند در حالیکه همه میدانیم
اگر قرار اســت تغییری در فرهنگ اجتماعی افراد صورت گیرد باید
در جهت مثبت باشــد نه منفی .به ســخن دیگــر اقتصاد به دلیل
نوســانهای پولی و مالی نظیر تورم ،رکود ،سیاستهای اقتصادی،
بازارهای جهانی و اتفاقات غیرمترقبــه در برخی از مواقع ناگزیر از
تغییر است به نحوی که اگر کارهای اقتصادی تمام دنیا را به دست
«جان مینیارد کینز» هم بســپاریم باز هم مواقعی پیش میآید که
اقتصاد دچار دگرگونی میشود .اما فرهنگ ،المانی است که اگر خوب
و درســت و کارشناسی شده آموزش داده و بهکار گرفته شود تحت
هیچ شــرایطی نباید در جهت منفی تغییر کند و اگر تغییر میکند
یعنی کار اصولی دربارهاش انجام نشده و به قول معروف باری به هر
جهت وار با آن برخورد شــده است .این نشان میدهد که در حوزه
فرهنگی کم کاری صورت گرفته است.
دوم آنکــه در نظر بگیرید که شــرایط از نظر فرهنگی خوب و ایده
آل باشــد ،مثال همه یاد گرفته باشند که به حق و حقوق خودشان
قانع باشند ،یاد گرفته باشند که گرانفروشی نکنند ،یاد گرفته باشند
که کم فروشــی نکنند ،به مال دیگران چشمداشت نداشته باشند،
با ســعی و تالش خودشان کسب روزی نمایند ،در محافل عمومی
سیگار نکشند ،آب دهانشان را در کوچه و خیابان نیندازند ،خودروی
شــان را در جایی که نباید پارک کنند ،پــارک نکنند ،تا خودروی
جلویی ایستاد دستشــان را روی بوق نذارند و اعصاب همه را خرد
نکنند ،اگر چیزی پیدا کردنــد آن را دنبال صاحبش بگردند و ...به
نظر شما در چنین شرایطی که مردم به لحاظ فرهنگی مانند فوالد
آبدیده شــده رفتار میکنند اگر شرایط اقتصادی دچار نوسان شود
رفتارهای فرهنگی دچار رشد منفی شده و عقبگرد خواهند داشت؟
مســلما وقتی فرهنگ درســت و اصولی نهادینه شــده باشد به
اقتصاد اجازه نمیدهد که دچار نوســانها و تغییرات شدید بشود.
برای مثال دو فرد را در نظر بگیرید که در دو موقعیت قرار گرفته اند.
اولی فرد بافرهنگی ست که در موقعیت اقتصادی بد گرفتار شده و
مثال خیال دزدی به سرش میزد ،او چون یاد گرفته که درست رفتار
کند به خیالش جامه عمل نمیپوشاند و اگر روزی ناچار به انجام کار
غیرفرهنگی شود تنها به اندازه نیازش مثال مرتکب دزدی خواهد شد.
دومی فرد بیفرهنگ یا کم فرهنگی است که در موقعیت اقتصادی
بد قرار گرفته و مثال خیال دزدی به سرش میزند .او چون یاد نگرفته
که درست رفتار کند خیلی زود به خیالش جامه عمل میپوشاند و
حتی زمانی که ناچار نیست نیز مرتکب دزدی میشود آن هم نه در
حد رفع نیازش ،بلکه در حد همه چیز.
بنابراین با یک حســاب سرانگشتی ساده باز هم به آغاز این گزارش
برمی گردیم و در مییابیم که فرهنگ در هر جامعهای از اصلیترین
و شــاید بتوان ادعا کرد که اصلیترین و اساسیترین عنصر حیات
یک جامعه اســت .نقش فرهنگ آنقدر مهم اســت کــه میتواند
بخشهای دیگر را تحت الشــعاع خود قرار دهد و مشــکالت آنها
را حل کند .ضمن آنکه اگر بقیه بخشها هیچ مشــکلی نداشــته
باشــند جامعه با ســکانداری فرهنگ میتواند با ســرعت زیاد به
سمت جلو حرکت کند .این در حالیست که اگر سکانداری کشتی
بزرگ جامعه را به دســت عنصــری بجز فرهنگ (مثــا اقتصاد،
سیاســت و ) ...بدهیم نه تنها مشــکل بقیه بخشها حل نخواهد
شــد که روز به روز بر تعداد مشــکالت افزوده میشود و حتی در
شــرایط آرمانی باز هم سرعت حرکت رو به جلوی جامعه به اندازه
یک دهم ســرعتی که با سکانداری فرهنگ نصیب جامعه میشود
هم نخواهد بود.

آفتاب یزد – یوسف خاکیان :بزرگی گفته است« :اگر تمام بودجه
یک سال یک ســرزمین را به فرهنگ و مسائل فرهنگی اختصاص
دهیم باز هم کم است و دست آخر میبینیم که هیچ هزینهای نکرده
ایم» شاید برخی پیش خودشان گمان کنند که طرف چقدر دلش
خوش بوده که چنین اعتقادی دارد ،در شــرایطی که خیلیها نان
برای خوردن ندارند ،کار برای انجام دادن ندارند ،ســقف باالی سر
ندارند ،هیچ درآمدی ندارند و در سختترین شرایط ممکن زندگی
را سپری میکنند واقعا فرهنگ به چه کار میآید که بخواهیم هرچه
داریــم را خرجش کنیم تا مثال در جامعه انســانهای بافرهنگی به
حساب بیاییم؟ این طرز نگاه این مسئله را در ذهن ما متبادر میکند
که اساسا اقتصاد مهمتر از فرهنگ است و باید ابتدا به آن پرداخت
و مشکالت آن را حل کرد که اگر چنین اقدامی صورت گیرد مسلما
هم پول کافی برای پرداختن به مسائل فرهنگی خواهیم داشت و هم
حوصله و وقتش را ،آنگاه میتوانیم به این بیندیشیم که از چه راههایی
میتوان فرهنگ یک جامعه را ارتقا بخشید .راستش چند وقت پیش
مشــغول تماشای فیلم سینمایی «شــیوع» به کارگردانی استیون
ســودربرگ بودم ،همان که در سال  2011ساخته شده و وضعیت
این روزهای تمام جهان که درگیر ویروس کرونا شــده را به نمایش
میگــذارد .در آن فیلم تا پیش از شــیوع آن ویروس مرگبار ،همه
افرادی در کشورهای مختلف (مثال آمریکا) زندگی میکردند مردم
بافرهنگ و متمدنی بودند و رفتارهای انســان مدارانهای را در پیش
میگرفتند .وقتی به فروشــگاهی میرفتند ،سر حوصله بدون آنکه
حق و حقوق کسی را زایل کنند و موجب تکدر خاطر فردی بشوند
از قفسههای مختلف مایحتاج خود را بر میداشتند و با احترام کامل
پس از حساب کردن مبلغ خریدهایشان از فروشگاه بیرون میآمدند
و ســوار ماشین خود شده و با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی راه
منزل خود را در پیش گرفته و میرفتند .در سر چهارراهها هیچکس
بیخودی بوق نمیزد ،هیچ خودرویی چراغ قرمز را رد نمیکرد ،هیچ
شــخصی بجز خط عابر پیاده از خیابان عبور نمیکرد و زندگی به
بهترین شکل ممکن سپری میشد .همه مردم رفتارهای فرهنگی
داشــتند و همه چیز در بهترین شــرایط ممکن بود ،اما زمانی که
آن ویــروس وارد زندگی مردم شــد ،همان مردمــی که تا پیش از
آن بــه فرهنگ مدارانهترین حالت ممکــن زندگی میکردند 360
درجه تغییر رویه دادند و به انسانهای دیگری تبدیل شدند .انسانهایی
که دیگر حق تقدم برایشــان مهم نبود ،به دیگران فکر نمیکردند،
فقط حودشــان مهم بودند و بس .برای مثال در صحنهای از فیلم،
ماشین یخچال داری آمده بود تا مواد خوراکی بین مردم پخش کند
یا در جای دیگر مردم در صف ایستاده بودند تا دارو دریافت نمایند.
هنگامی که به آنها اعالم شد میزان اقالم دارویی اندک است و فقط
به برخی از افرادی که در صف ایستادهاند میرسد ،ناگهان فرهنگ
و رفتارهای فرهنگی فراموش شد و جایش را به کرداری داد که در
خور شان هیچ انسانی نبود .آنها که در صف بودند ناگهان زامبی وار
به محل توزیع دارو حمله ور شــدند تا هر کدام بتوانند دارو دریافت
کنند .البته پر واضح اســت که انســانی که جان یا منافعش را در
خظر میبیند ،ممکن است (بخوانید حتما) تغییر رویه بدهد و دیگر
آنگونه که پیش از این رفتار میکرد ،عمل نمیکند ،اما پرسش مهم
اینجاست که چرا باید فرهنگ طوری در جامعه نهادینه شده باشد که
با تغییر شرایط ،پایه هایش متزلزل شود و همه چیزش به هم بریزد؟
امــا برگردیم به موضوع اقتصاد و فرهنــگ و رابطهای که میان این
دو وجود دارد .همانطور که بیان کردیم برخی میگویند اقتصاد در
اولویت است و ابتدا باید به حل مشکالت آن پرداخت .در اولین جمله
این گزارش نیز از زبان آن فرد اندیشــمند بیان کردیم که فرهنگ
اساسیترین و مهمترین موضوع در زندگی بشر است و اهمیت آن به
قدری است که حتی میتواند نیازهای اقتصادی که سادهترین و البته
مهمترینشــان عرضه و تقاضاست را نیز تحت الشعاع قرار دهد .به
نظر شما کدامیک ارجحیت دارند؟ فرهنگ یا اقتصاد؟ برای رسیدن
به پاسخ این پرســش اجازه دهید ابتدا موضع خودمان را با مسئله
فرهنگ روشن کنیم.
متاســفانه بســیاری از ما فکر میکنیم که هنگامــی بحثی درباره
فرهنگ و مسائل فرهنگی شــکل میگیرد منظور سینما ،ادبیات،
تئاتر ،موسیقی ،نقاشی ،خطاطی ،عکاسی ،سفالگری ،منبت کاری،
معرق ،شیشه گری و ...است و چون به این مسائل میاندیشیم دیگر
به رفتارهایی که در جامعه انجام میدهیم فکر نمیکنیم چرا که به
گمان خیلی از ما فرهنگ را فقط باید در گالری ها ،نمایشــگاههای
هنری ،سالنهای سینما و کنسرتهای موسیقی یا کتابفروشیهای
بزرگ جســتجو کرد و به نمایش آن اهتمام ورزید .گفتیم «نمایش
فرهنگ» داغ دلمان تازه شــد ،چرا که متاسفانه خیلی از ما در این
مراکز به جای اینکه رفتار فرهنگی داشته باشیم ،رفتار فرهنگی را به

نمایش میگذاریم .فرق این دو در آن است که انجام رفتار فرهنگی
ریشه در درونیات آدمی دارد اما نمایش رفتار فرهنگی از هیچ رگ و
ریشهای برخوردار نیست ،آنی به وجود میآید و آنی از بین میرود،
هدفش هم شو آف است که یعنی ما آدمهای فرهیختهای هستیم.
در حالیکه فرهنگی بودن نه نمایشــی اســت و نــه به گالریها و
نمایشــگاهها و سالنهای سینما و کنسرت و کتابفروشیها محدود
میشود .فرد فرهنگی در همه جا فرهنگی ست و هیچ تالشی برای
نمایش فرهنگی که دارد از خود بروز نمیدهد ،بلکه دیگران از دور
متوجه فرهنگی بودنش میشــوند .ایــن یعنی فرهنگ در همه جا
باید وجود داشته باشد ،خصوصا در محافل اجتماعی ،چرا که عمده
منفعتی که فرهنگ میتواند داشته باشد در زندگی اجتماعی نمود
و بروز پیدا میکند .برای درک بهتر آنچه تاکنون بیان شد به موارد
زیر توجه کنید.
 ممکن است یک نفر که تنها زندگی میکند در خانه خود سیگاربکشــد و خیلی راحت دود آن را در اتاقی کــه در آن حضور دارد،
پخــش کند .هرچند که این اقدام برای خود او نیز مضر اســت اما
میتوان گفت که اشــکالی ندارد ،بدیهی است کسی هم معترض او
نمیشود که« :چرا سیگار میکشی؟ دودش داره ما رو خفه میکنه».
امــا هنگامی که همین فرد در یک محل عمومی مانند رســتوران،
اتوبوس ،مترو سیگارش را روشن میکند و مشغول پک زدن به آن
میشود ،به این دلیل که در جامعه قرار دارد و مردم دیگر در کنارش
هســتند مرتکب یک رفتار نادرســت (بخوانید غیر فرهنگی) شده
است .با این تفسیر دیگران حق دارند اعتراض کنند و از او بخواهند
که ســیگارش را خامــوش کند چون دودش آنهــا را آزار میدهد.
این نشــان میدهد که ســیگار کشــیدن در جمع اساسا یک کار
غیرفرهنگی است .اما همین سیگار کشیدن در برخی محافل اتفاقا
مفهوم برعکســی میدهد ،مثال در برخی کافی شــاپها که فضای
هنری دارد هر کسی که سیگار بکشد و اتفاقا یک کتاب یا یک لپ
تاپ همراه داشته باشد همه از دور زیرنظرش میگیرند و پچ پچ کنان
به هم میگویند« :یارو عجب کالسی داره»
 -2میدانستید که در برخی از کشورها انداختن آب دهان در خیابان
جریمه دارد؟ اما شــماره کنید و ببینید در کشور خودمان چند نفر
چند بار در طول روز این کار را انجام میدهند ،بدون آنکه کسی به
آنها اعتراض کند .البته برخی پا را بسیار فراتر از انداختن آب دهان
در خیابان میگذارند و کارهای بســیار زشت و زننده دیگری انجام
میدهند و متاســفانه برخی از این هم بدترند و در محافل عمومی
اقدام به چنین رفتارهایی میکنند ،در حالیکه نه جریمه میشــوند
و نه بازخواســت ،شاید به همین دلیل است که باز هم به انجام این
کارها ادامه میدهند.
 -3آشغال ریختن در خیابان یکی دیگر از ناهنجاریهای شهری است
که نشاندهنده آن است که رفتار درستی را در پیش نگرفته ایم.
 -4بوق زدن در خیابان مورد مهم بعدی است که خیلی از ما به آن
توجه نمیکنیم و تا ماشین جلویی مان سرعتش کمی کم میشود
دستمان را روی بوق میگذاریم و حاال نزن کی بزن .بیتوجه به آنکه
ممکن است در آن خیابان بیمارستانی باشد یا خودروی جلویی ما
میخواهد فرد مســن یا معلولی را سوار یا پیاده کند و یا اصال پنچر
شده است.
 -5جــای پارک .طرف را میبینی کــه دنبال یک جای پارک برای
خودرویش میگردد هرجایی را که پیدا میکند ماشــینش را آنجا
پارک میکند ،بیتوجه به تابلوهای پارک ممنوع .مثال تابلوی جایگاه
ویژه معلولین که نشــانگر این است که این مکان خاص مخصوص
خودروهای افراد معلول است .این نشان میدهد که برای برخی که
متاسفانه تعدادشان هم کم نیست مهم جای پارک است نه جایگاه
پارک ،بیتوجه به حق و حقوق دیگران خودرویشــان را در جایگاه
ویــژه خودروی معلــوالن پارک میکنند و پــی کار خود میروند،
هیچکسی هم به آنها ایراد نمیگیرد ،بعد فرد معلول بینوا باید در به
در به دنبال جای پارک بگردد و هیچ نتیجهای به دست نیاورد ،آخر
ســر هم خودرویش را چهار خیابان آنسوتر پارک کند و با زحمت

فینچر «قاتل» میسازد

تابلوی ونگوگ در اروپا

پدر به روایت پسر

دیوید فینچر بعد از همکاری با نتفلیکس در فیلم تحسین شده
زندگینامهای «منک» بار دیگر با این ســرویس استریم در فیلم
آیندهاش تحت عنوان «قاتل» کار میکند .مایکل فاســبندر نیز
در حال مذاکــره برای بازی
در این فیلم اســت .البته با
وجود اعالم این خبر از سوی
رسانههای هالیوود ریپورتر و
ددالین ،نتفلیکس و نماینده
مایکل فاسبندر از تایید این
خبر خــودداری کرده اند .به
گزارش سینماسینما ،فیلم «قاتل» داستان یک آدمکش خونسرد
است که وجدانش در حال متحول شدن است به طوری که دچار
شکست عاطفی میشود.

تابلو نقاشــی منظره «خیابانی در مونمارتر» که توســط ونسان
ونگوگ در بهار سال  ۱۸۸۷خلق شده بود برای نخستینبار در
لندن ،آمســتردام و پاریس به نمایش گذاشته میشود .این تابلو
که در زمان حضور ونگوگ
در پاریس خلق شده توسط
یک مجموعهدار فرانســوی
در ســال  ۱۹۲۰خریداری
شد .این اثر بیش از یک قرن
در ایــن مجموعه خانوداگی
نگهداری شــده و هرگز به
نمایش گذاشته نشده است .به گزارش خبرآنالین ،این تابلو نقاشی
قرار است در حراجی ماه مارس ساتبیز به قیمت تخمینی پنج تا
هشت میلیون یورو فروخته شود.

شیرمحمد اسپندار سرشناسترین دونلینواز ایران چندی پیش
ی در بســتر بیماری بود .اهللبخش اســپندار فرزند
به علت بیمار 
این هنرمند درباره وضعیت فعلی جسمانی پدر میگوید :حالشان
خوب اســت؛ البته به علت
کهولت سن مشکالتی دارند،
اما اگر نیــازی به مراجعه به
پزشک باشد ،همین جا نزد
پزشــکان ویزیت میشوند.
بــه گزارش ایســنا ،اســتاد
شــیرمحمد اســپندار یک
نوازنده معمولی نیســت؛ مردی است که موفق به کسب دکترای
افتخاری موسیقی سنتی از کشور فرانسه شده و تنها کسی است
که میتواند ساز «دونلی» را بنوازد.

«سبالو» به هنروتجربه میآید

مستند «سبالو» به کارگردانی محسن نساوند و تهیهکنندگی فاطمه
معتمدآریا که از مدتی پیش آماده نمایش شــده بود ،از  ۱۰اسفند
در سینماهای هنروتجربه اکران خواهد شد .آیین دیدار این مستند،

فردا  ۱۰اســفند ،ساعت  ۱۸در موزه ســینما برگزار میشود .این
مستند ،روایتی از زندگی محمود بردکنیا ،نوازنده سازهای کوبهای و
آخرین بازمانده از نسل طالیی ،نادر و منحصر بهفرد سیاهان مهاجر

بوشــهر اســت که در الیههای زیرین خود نگاهی به تاثیر غیرقابل
انکار رنگینپوستان آفریقاییتبار در موسیقی آیینی و سنتی جنوب
ایران و بوشــهر دارد .به گزارش خبرآنالین ،به گفته محسن نساوند
کارگردان «ســبالو» ،پروســه تولید این مســتند ۸ ،سال به طول
انجامیده است.
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حمیدرضا آذرنگ در «مستوران»

حمیدرضا آذرنگ بازیگر سینما و تلویزیون بازیگر ســریال «مستوران» به کارگردانی
سیدجمالسیدحاتمیوتهیهکنندگیعطاپناهیشد.سریال«مستوران»تازهترینمحصول
سازمان هنری رسانهای اوج به تازگی در شهرک سینمایی مستوران کلید خورده است.
به گزارش مهر ،فصل اول سریال «مستوران» که برگرفته از قصههای کهن ایرانی است در
 ۲۶قسمت تولید خواهد شد و مجری طرح این مجموعه استودیو بادبان است.
کتاب

«دو نمایشنامه تک نفره»
منتشرشد

کتاب «دو نمایشنامه تک نفره» نوشته مشترک
داریوش نصیری و مرتضی وکیلیان با موضوع
شاهنامه ،شهدای گمنام و بمباران شیمیایی با
تقدیم به زنده نام دکتر امیرکاووس باالزاده از
سوی نشر هنرسرخ منتشر شد .این اثر شامل
دو نمایشــنامه تک نفره با نامهای «رســتم و
سهراب» و «مرگ به فاصله یک نفس» است که
داریوش نصیری به عنوان بازیگر و کارگردان با
استفاده از شیوههای اجرایی نمایشهای ایرانی
و آمیخته کردن آن با سایر گونههای نمایشی
(شیوهبرشتوتئاتربیچیز)درسالهای1388-89
در قالــب موســیقی -نمایش بــا گروههای
بزرگ موسیقی در تماشــاخانه سنگلج ،تاالر
اندیشــه ،فرهنگســرای نیاوران و جشــنواره
بینالمللی موســیقی فجر به روی صحنه برد.
همچنین از سال  2014تا  2017میالدی به
عنوان یک اثر منودرام نیز با بازی و کارگردانی
ایشان در کشورهای ارمنستان ،ترکیه ،مالزی،
امارات متحده عربی ،روسیه اجرا شد .همچنین
نمایش «رستم و سهراب» در دومین جشنواره
سراســری تئاتر تک نفره در سال  1389حائز
جوایز رتبه دوم نمایشنامه نویسی ،رتبه سوم
بازیگری مرد ،تقدیر در موسیقی و جز ,پنج اثر
برگزیده جشنواره گردید.

تجسمی

ماجرایتعطیلی
یک نمایشگاه

در حالیکه قرار بود نمایشگاه عکسهای علی
صوفی با عنوان «پرنســسهای کــوره» روز
گذشــته  ۸اســفندماه در گالری کاما برگزار
شــود ،به ناگهان در صفحه این گالری خبر
لغو شــدن این نمایشــگاه اطالعرسانی شد.
البته این تعطیلی از آنجا نشأت گرفت که در
فضای مجازی از چندین ساعت قبل از برپایی
این نمایشــگاه ،اظهارنظرهای بســیاری در
مورد ســوژههایی که مورد عکاسی واقع شده
بودند ،مطرح شــد .این نمایشگاه مجموعهای
از  ۱۵عکس پرتــره رنگی از دخترانی که در
کورههای آجرپزی به همراه خانوادههایشــان
زندگی میکنند .اما بر اســاس پیگیری مهر،
اظهارنظرهایی که در فضای مجازی رقم خورد
با گذاردن مطلبی توسط لیلی گلستان مدیر
گالری گلســتان رنگ دیگری به خود گرفت
و پس از آن و تهدیدهای بســیاری که علیه
گالری کاما و مدیرش صورت گرفت ،تصمیم
به لغو موقت این نمایشــگاه گرفته شد .لیلی
گلســتان در صفحه شــخصی خود در مورد
این نمایشگاه نوشت« :دوســتان عزیز .واقعاً
خجالــتآور اســت که یک عــکاس برود به
کوره پزخانه و لباس نو و شیک تن دخترهای فقیر
کند و تاج سرشــان بگــذارد و از آنها عکس
بگیرد و یک گالری هم عکسها را به نمایش
بگذارد! چه فکــر کرده این عکاس و چه فکر
کــرده این گالری دار که با بچههای فقیر این
بازی زشت را میکنند .خجالت بکشید »....در
همین راســتا ،مونا خوش اقبال مدیر گالری
کاما درباره تعطیلی موقت نمایشــگاه عکس
«پرنسسهای کوره» گفت« :نمایشگاه تحت
فشاری که با توجه به ناآگاهی و اطالع نداشتن
از جریــان پروژه وجود داشــت و یکســری
تهمتهای بیجــا مثل اینکه عکس بیاجازه
از کــودکان گرفته شــده ،به صــورت موقت
تعطیل شد ».وی در توضیح سوژههایی که از
آنها عکاسی شده است ،بیان کرد :هجمههایی
چون در نظر نگرفتن حرمت کودکان کار به
ما وارد شد؛ در صورتی که کودکانی که از آنها
عکس گرفته شده ،کودکان کار نیستند .این
کودکان خانواده دارند و پدر و مادرهایشان از
این اتفاق خوشــحال بودند .ایــن کودکان با
تکه پارچهها و گلخشــک برای خودشــان
آکسسوار تهیه کرده بودند و علی صوفی هم از آنها
عکس گرفت.

نشریات

«روزنامه نگاری جدید» آمد

شماره سوم مجله «روزنامه نگاری جدید»
منتشــر شــد .موضوع اصلی این شــماره
مجله تخصصی حوزه رســانه« ،شــهروند
خبرنگاری» است .در بخش نخست با عنوان
«خبرنویسی» این مطالب منتشر شده اند:
«خبرنویسی با شــهروند خبرنگاری (رضا
غبیشــاوی)»« ،علیه خبر جعلی»« ،اخبار
جعلی چرا گســترش یافتهاند (دکتر قادر
باستانی)»« ،خبر جعلی» و «نقد خبر».
در بخش «خبر جعلی» ،به  11خبر جعلی
و چگونگی تشخیص آنها اشاره شده است.
همچنین در بخش «نقــد خبر» 10 ،خبر
به لحاظ اصول حرفه ای ،ادیت و بررســی
شده اند« .شهروند خبرنگاری» عنوان بخش
دوم و اصلی مجله است .مطالب این بخش
نیز اینگونه اند« :روزنامه نگاری و شــهروند
خبرنگاری ،فرصتها و چالش ها»« ،شهروند
خبرنگاری ،یک ضلع از ســه ضلع (محمد
جاللی)»« ،شــهروند خبرنگاری در شبکه
الجزیره»« ،شــهروند خبرنگاری در روزنامه
نگاری (آرش خوشخو)»« ،چگونه از شهروند
خبرنگاری استفاده کنیم (فرید عطارزاده)»،
«آیا همه مردم روزنامه نگارند؟»« ،از پل تاک
تــا تلگرام ،رســانه جدید و عضــو پذیری
افراطیون» و «چگونه تلگرام در روســیه به
جذابترین رســانه جدید تبدیل شد؟» در
سومین بخش مجله با عنوان «روزنامه نگاری
و فضای مجازی» نیــز مصاحبهای با دکتر
حسن نمکدوست اســتاد علوم ارتباطات با
تیتر «تضعیف رسانههای اصلی نگرانکننده
است» منتشر شده« .چالش رسانه ،از صدام
تا توییتر» نیز تیتر دیگر مطلب مجله است.
«پرســش و پاســخ» هم به جواب سواالت
مطرح در عرصــه روزنامه نگاری میپردازد.
در بخش «کتاب» نیز تعدادی از کتابهای
جدید حوزه رسانه و روزنامه نگاری معرفی
شــده اند .مجله روزنامه نــگاری جدید در
تعدادی از کیوسکهای مطبوعات در مرکز
شهر تهران و کتابفروشیها توزیع میشود.
مدیرمسئول و سردبیر مجله «روزنامه نگاری
جدید» ،رضا غبیشاوی است.

کوتاه از هنر

«عبدالله احمدیه» درگذشت

«عبداهلل احمدیه» بازیگر ســینما و تلویزیون
 ۵اســفندماه بر اثر ایســت قبلی درگذشت.
ایــن هنرمند که متولد ســال  ۱۳۳۲بود ،در
ســریالهایی از جمله «آینه عبرت»« ،خوش
رکاب»« ،سه در چهار» و… ایفای نقش کرده
است .به گزارش صبا ،وی همچنین در برخی از
فیلمهای سینمایی از جمله «آدم برفی» بازی
کرده است.

«آن شب» در ایران

فیلم «آن شب» به کارگردانی کوروش اهری و
با هنرنمایی شهاب حسینی که در ژانر وحشت
ساخته شده است ،از  ۶اسفندماه اکران رسمی
خود را در  ۲ســرگروه «مگامــال» و «هنر و
تجربه» و در بیش از هفتاد سینمای ایران آغاز
کرد/.اعتمادآنالین

«کوچه ژاپنیها» در نیمه راه

فیلمبرداری فیلم سینمایی «کوچه ژاپنیها» به
نیمه رسید .به گزارش صبا« ،کوچه ژاپنیها»
که فیلمنامه آن را امیرحســین ثقفی و علی
اصغری به طور مشترک به نگارش درآوردهاند،
پنجمین فیلم امیرحسین ثقفی است.

«محمدرضاالوند»درگذشت

«محمدرضا الوند» نویسنده و پژوهشگر تئاتر
و مدیر امور تئاتر استانهای ادارهکل هنرهای
نمایشــی که به دلیل ابتال به کرونا و وخامت
حــال چند روز در بیمارســتان بســتری بود
پنجشنبه هفتم اسفند در  56سالگی دار فانی
را وداع گفت /.ایلنا

«ترافیکسینما»میآید

«ترافیک سینما» مســتندی با موضوع سواد
سینمایی به نویســندگی و کارگردانی «رضا
حســنیرنجبر» آماده نمایش شــد« .حمید
نعمتاهلل» و «هادی مقدم دوســت» و دیگر
اساتید در این مستند حضور دارند .به گزارش
ایرنا ،این مستند در  ۳۵دقیقه تولید شده و به
زودی به نمایش در میآید.

