دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

باید از متخصصان داخلی حمایت کنیم

آتش تقیپور بازیگر پیشکسوت سیما و تلویزیون پیرامون آخرین
فعالیتهای خود در عرصه بازیگری گفت :در حال حاضر به دلیل
ادامه شیوع بیماری کرونا مشغول کار خاصی نیستم .متاسفانه طی
سال جاری بسیار از بازیگران سینما و تئاتر را به دلیل بیماری کرونا
از دســت دادیم ،به همین دلیل میخواهم بگویم که به هیچ وجه
نباید ویروس کرونا را شوخی گرفت ،میدانم که دوستان تمام سعی
خود برای رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام میدهند اما به هر نحو
بازیگر نمیتواند هنگام بازی ماسک به صورت داشته باشد .وی گفت:

سالی که گذشت برای بسیاری از بازیگران سال بسیار
سختی بود ،تعداد زیادی از پیشکسوتان عرصه بازیگری
خانه نشین شدند ،بسیاری ورشکست شده و بسیاری
هم به مسافرکشی و شغلهای غیرمرتبط مشغول شدند،
متاسفانه دردآور است که با وجود تمام این سختیها
حمایتی در شان هنرمندان صورت نگرفت .به گزارش میزان ،این
بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر که در آخرین تجربه تصویریاش
مقابل دوربین ابراهیم حاتمی کیا در فیلم «خروج» رفته بود ،اضافه

فرهنگی
کرد :خوشبختانه اخباری مبنی بر شروع واکسیناسیون
شنیده میشــود ،اگر روزی واکسیناسیون آغاز شود
طبیعتا من هم واکسن کرونا خواهم زد ،البته واکسن
داخلی و ایرانــی کرونا برای من در درجه اولویت قرار
دارد و اگر قرار بر واکسیناســیون شــود بدون شک
واکســن ایرانی کرونا را تزریق میکنم .در حال حاضر که یکسال
از بیماری میگذرد ،پزشکان و متخصصان داخلی از جانشان مایه
گذاشتهاند پس باید به آنها اعتماد کرده و حمایتشان کرد.

در سن من روزنامه نگاری سخت است

جایزه برای «زندگی»
جشنواره فیلم «اسلم دنس» روز پنجشنبه  ۲۵فوریه در حالی از
فهرســت برندگان جوایز امسال خود رونمایی کرد که در آن نام
ی  ۴ثانیهای «زندگی» ساخته محمد محمدیان
فیلم کوتاه تجرب 
از ایران به چشم میخورد .در مهمترین بخش بیست و هفتمین
دوره رویداد جشنواره فیلم «اسلم دنس» درام «داستان خودکشی
تایپــه ای» به کارگردانی  Keffبرنده جایزه بزرگ هیئت داوران
شد .این فیلم همینطور توانست جایزه انتخاب تماشاگران را نیز
دریافت کند .به گزارش صبا ،در این رویداد که از روز  ۱۲تا  ۲۵فوریه
روح جرج استارکس فستیوال به
برگزار شد جایزه نشــان ویژه ِ
ی  ۴ثانیهای «زندگی» به کارگردانی محمد
فیلم کوتاه فیلم تجرب 
محمدیان از ایران رسید.

 ۱۴ســاله بودم مجله درست میکردم .جلد دفتر
 ۴۰برگ را جدا میکردم با چســباندن عکس در
صفحههات دفتر صفحه خبر ،هنر و پاورقی درست
میکردم و پاورقی مینوشتم
برای نقش اول فیلم «قرمز» میخواستم زنده یاد
خسرو شــکیبایی را بیاورم اما به دلیل اینکه فیلم
اولم شکست خورده بود او نیامد .به سراغ ابوالفضل
پورعــرب رفتم اما او با خشــونت مرد داخل فیلم
مخالف بود و میخواست فیلمنامه تغییر پیدا کند
شــد فیلمنامه «قرمز» را بنویســم که در ابتدا اسم آن «عاشقم
من» بود.
وی ادامــه داد :بــرای نقش اول این فیلم میخواســتم زنده یاد
خســرو شــکیبایی را بیاورم اما به دلیل اینکه فیلم اولم شکست
خــورده بود او نیامد .به ســراغ ابوالفضل پورعــرب رفتم اما او با
خشونت مرد داخل فیلم مخالف بود و میخواست فیلمنامه تغییر
پیدا کند در حالی که ما نمیخواســتیم آن را تغییر دهیم .پارسا
پیروزفــر هم دربــاره نقش فکر کرد و نیامــد .لعیا زنگنه هم که
با ســریال در پناه تو معروف شــده بود نیز فیلمنامه را خواند و
بازی نکرد .سرانجام غالمرضا موسوی قبول کرد از بازیگران جوان
استفاده کنیم.
وی ادامه داد :قبل از این فیلم «غریبانه» ســاخته شــده بود که
فیلمنامه آن را من نوشــته بودم و هدیه تهرانی در آن فیلم بازی
کرده بود و من نســخه مونتاژ شــده این فیلــم را در میز موویال
دیده بودم .آقای نعیمی فیلمنامه «قرمز» را به هدیه تهرانی داده
بــود و او خوانده بود و روزی که قرار بود من قرارداد ببندم هدیه
تهرانی به دفتر ما آمد و بازیگر نقش اول فیلم شد و بدین ترتیب
مســیر فیلم عوض شــد و محمدرضا فروتن نیــز نقش اول مرد
فیلم شد.
وی با بیان اینکه فیلمســاز مورد عالقــهاش داریوش مهرجویی
اســت ،گفت :به اعتقاد من داریوش مهرجویی اولین فیلمسازی
اســت که به اســتقبال اصالحات رفته اســت و قبــل از اینکه
اصالحات شکل بگیرد  ۲فیلم مهم تاریخ ساز «سارا» و «لیال» را
ســاخته بود .این  ۲فیلم مقدمه سینمایی هستند که از سال ۷۷
راه افتاد که قهرمانان زن آمدند و خواســتار هویت دیگری برای
زنان شدند .به اعتقاد من ســه فیلم «هامون»« ،سارا» و «لیال»

شمشه» آنالین میشود
ِ
«م ِ

فیلم ســینمایی «مِشمِشه» (ســینما خر) به کارگردانی شاهد
احمدلو و تهیهکنندگی علی یاور از چهارشــنبه ( ۱۳اسفند ماه)
بــه صورت آنالین در پلتفرم «آپرا» بــه نمایش در میآید .پوریا
شــکیبایی ،فرزند مرحوم خسرو شــکیبایی در این فیلم یکی از
نقشهای اصلی را ایفا کرده است« .مِشمِشه» مضمونی اجتماعی
دارد و مشکالت پیش روی یک کارگردان سینما در ساخت یک
فیلم بلند را به تصویر کشیده اســت .این فیلم تا پیش از اکران
آنالین در چند جشــنواره مهم خارجی به نمایش درآمد و عالوه
بر کســب جایزه ،از ســوی داوران نیز مورد تقدیر قرار گرفت .به
گزارش ایلنا ،احمدلو پیش از این در بســیاری از آثار تصویری در
مقام بازیگر و کارگردان حضور داشته است.

شاهکارهای سینمای ایران هستند و مهرجویی فیلمسازی است
که میزانسن و سینما را خوب میشناسد.
وی در پاسخ به ســوال دیگری درباره دغدغه بازیگری نیز پاسخ
داد :سه بار پیشنهاد بازیگری داشتم .زنده یاد عباس کیارستمی
به یک کارگردان جوان گفته بود که به من برای ایفای یک نقش
در فیلــم زنگ بزند و من  ۲مــاه درباره آن فکر کردم اما از بازی
پشیمان شدم و به جای من امید روحانی برای ایفای نقش رفت.
جیرانی با بیان اینکه ذاتاً روزنامه نگاری را خیلی دوســت دارد،
گفت :االن در ســن من روزنامه نگاری و خبرنگاری سخت است
امــا همه میدانند مــن کنجکاوترین کارگــردان در تماسهای
تلفنــی ،خبــر گرفتن ،ارتباط بــا هنرمندان ،صحبــت کردن و
خواندن هســتم و مــن هنوز خوانــدن روزنامههــا را فراموش
نکردهام.
وی با بیان اینکه  ۴۰ســال است مصاحبه میکند درباره بهترین
گفتگوهایش توضیــح داد :یک مصاحبه با ایرج قادری که خیلی
تنــد و جنجالی بود و پشــیمانم از اینکه بــا مصاحبهام زنده یاد
قــادری را در تنگنــای جواب دادن قــرار دادم .گفتگویی با لیال
حاتمی و هدیه تهرانی داشتم که آنها را دوست دارم .همچنین
یک گفتگو با ســپانلو که آن را خیلی دوست دارم .مصاحبهای با
ساموئل خاچیکیان انجام دادم که در گزارش فیلم چاپ شد و در
این گفتگو ابعاد زندگی ایشان باز شده است .مصاحبهای با رسول
مالقلی پور داشــتم که شاید یکی از گفتگوهایی باشد که در آن
زنده یاد مالقلی پور حرفهای بــه یادماندنی زده که هیچ جای
دیگری نگفته اســت .گفتگویی با نویــد محمدزاده در برنامه ۳۵
دارم کــه حرفهای خاصی زده و همچنین گفتگویی با ابوالفضل
پورعرب که مصاحبه درســتی شد و یک بار دیگر هم با پورعرب
در برنامه ســینمایی هفت گفتگو کرده بودم که برای آن بســیار
نقد شــدم .گفتگویی با خانواده فردین هم دارم که بسیار خوب
اســت و ابعــادی از زندگی فردین در این مصاحبه مطرح شــده
است .در مجموع مصاحبههایی که برای تاریخ سینما انجام دادم
خیلی دوست دارم.
جیرانــی در پایــان صحبتهایش دربــاره باغ فــردوس که در
حال حاضر موزه ســینمای ایران در آن قــرار دارد نیز گفت :در
دهههای گذشته در باغ فردوس کارگاه نمایش تمرین میکردند
و قاجاریها در اینجا حضور داشــتند .اینجا یک تاریخچه غریبی
دارد که به  ۱۰۰ســال قبل برمیگردد درواقع میتوان گفت باغ
فردوس در همه خاطرات وجود دارد.
این گفتگوی تفصیلی به دعوت و درخواست موزه سینمای ایران
از فریدون جیرانی صورت گرفت و مصاحبه این برنامه را مسعود
نجفی انجام داد.
بــه گزارش مهر ،موزه ســینمای ایران به عنــوان یک مجموعه
فرهنگی -تاریخی که روایتگر ســیر تاریخ و تحوالت ســینمای
ایــران اســت خود را موظــف میدانــد نظــرات و دیدگاههای
پیشکسوتان سینما را جمعآوری کند تا نسلهای آینده با نظرات
و دیدگاههای صاحب نظران حوزه فرهنگی و هنری کشــور آشنا
شــوند و انتشــار این مطالب به معنای تایید نظر شخص یا گروه
خاصی نیست و صرفاً جنبه پژوهشی و پرداختن به سرگذشت و
تاریخ سینمای ایران دارد.

پایان ضبط «نوروز رنگی»
علی مسعودی نویســنده و کارگردان «نوروز رنگی» با اعالم این
خبر که تصویربرداری این ســریال در شــهر مقدس مشــهد به
پایان رسیده اســت ،عنوان کرد :تصویربرداری «نوروز رنگی» به
تهیهکنندگی علی اکبر تحویلیان کــه برای پخش در ایام نوروز
 ۱۴۰۰در نظر گرفته شده است ،پس از  ۹۷جلسه به پایان رسید.
هماکنون مراحل فنی این ســریال و اصالح رنگ در حال انجام و
هنوز خواننده تیتراژ مشخص نشده است .به گزارش صبا ،مجموعه
تلویزیونی «نوروز رنگی» در بیست قسمت ،داستان روزهای پایانی
عین
اسفند ماه یکی از سالهای دهه  ۶۰را روایت میکند که در ِ
طنز و ســرگرمی ،قرار است به ســنتها و آداب ایرانی در شهر
مشهد مقدس بپردازد.

ل همسر بازیگری که در بستر افتاده
درد د 
مهوش وقاری و محســن قاضی مرادی از جملــه زوجهای هنری
ســینمای ایران هستند که سابقه بیش از  30سال کار را در عرصه
بازیگری دارند ،اما محســن قاضیمرادی چند ســالی اســت که
خانهنشــین شده و آنطور که همســرش میگوید ،با شدت گرفتن
بیماری پارکینسون عم ً
ال در بستر افتاده و برای انجام همه کارهایش
بــه یک نفر حتما نیاز دارد .وقاری درباره حال و احوال این روزهای
همســرش میگوید :حال محسن چندان خوب نیست و تقریباً در
شرایط مشابهی با آقای شاهوردی است ،منتها ایشان تصادف کردند
و در بســتر افتادند و محسن به علت پارکینسون به این وضع دچار
شــده و چون سن محسن هم بیشتر است شرایط سختتری دارد.
او تقریبا تمام مهارتهای خود را از دســت داده و نیاز به مراقبت و
حضور دائمی یک نفر در کنار خود دارد و من ســاعتهای بسیاری
را باید کنار او باشم و به خیلی از کارها و پیگیریها نمیرسم .گاهی
حتی فرصت نمیکنم جواب تلفن بدهم و آنقدر مشــغول و درگیر
میشوم که ناگهان میبینم ساعت به نیمه شب رسیده است .وقتی
از او میپرســم که چرا کســی را به عنوان پرســتار برای همراهی
نمیآورند؟ توضیح میدهد :حضور یک پرستار قطعاً هزینه زیادی
دارد و بــا خرج و مخارجی که برای درمان و تهیه دارو باید بپردازم
 بویژه در این شــرایط اقتصادی  -کار ســخت میشود .البته االنمنظورم این نیســت که نیاز مالی دارم چون اخیرا جایی صحبتی

«علی اکرمی» درگذشت

علی اکرمــی ـ روزنامهنگار و فعال سیاســی ـ
صبح روز گذشــته یکشــنبه ( ۱۰اسفند ماه)
بر اثر ابتال به کرونا درگذشــت .محمد توسلی،
از فعاالن سیاســی ایــن خبــر را تایید کرده

محسن قاضی مرادی را دریابیم

داشــتم و نمیدانم چرا اینطور برداشت شد که من به کمک مالی
احتیاج دارم .البته خرج داروها و آنچه با شــرایط بیماری و جسمی
همســرم باید تهیه شود ،گاهی خیلی باالست و بعضی از آنها حتی
مشمول بیمه تکمیلی هم نمیشوند ولی با این حال بیش از هر چیز،
به همراهی و درستی آدمها نیاز است .او در این باره اضافه میکند:
من در جایی از دارویی نام برده بودم که پیدا نمیکردم و دیروز دیدم
در اینستاگرام یک خانم که اصال ایشان را نمیشناسم از اصفهان پیام
داده و گفته بودند که تعدادی از آن را تقریبا نزدیک به همان قیمت
اصلی برایم پیدا کردند و فرســتادند .گرچه هنوز با ایشــان تسویه
نکردهام ولی محبتی که داشتند را قدردانم و این نوع همراهی را از
برخی دیگر که ادعایی هم داشتند ندیدم ،کسانی که مثال خواستند
همراهی کنند و من در رودربایستی قرار گرفتم و مجبور شدم برای
یــک دارو نزدیک به  30برابر قیمت اصلی پــول بدهم .وقتی این
اتفاقها میافتد فکر میکنم از ماست که بر ماست .ما اول خودمان
باید با هم مهربان باشــیم و بعد از مســئوالن انتظار داشته باشیم.
وقاری درباره اینکه آیا از مسئوالن مربوط ،کسی پیگیر احوال آقای
قاضی مرادی بوده اســت؟ میگوید :برخی دوستان مثال از موسسه
هنرمندان پیشکسوت لطف داشت ه و گاهی همراهی کردهاند ،اما ما
عضو این موسسه نیستیم که درخواســتی برای کمک و همراهی
داشته باشــیم و البته از خانه سینما هم همراهی جدی ندیدیم .او

اســت .او همچنین ضمن اظهار تاســف برای
درگذشت علی اکرمی گفت :فوت آقای اکرمی
بســیار ناگهانی بود .او بعد از ســه روز بستری
شــدن در بیمارســتان ،به دلیل ابتال به کرونا،
فوت شــد .همچنین علیاصغر شفیعیان ،مدیر
مسئول انصاف نیوز درباره فعالیتهای رسانهای

سه جایزه برای «کالس رانندگی»

آفتاب یزد :فیلم کوتاه «کالس رانندگی» به کارگردانی مرضیه ریاحی از جشنواره جهانی
فیلم «سینما -سفر» هند سه جایزه گرفت .این جشنواره که در  ۲بخش آماتور و حرفهای
برگزار شد ،در بخش حرفهای ســه جایزه به فیلم کوتاه ایرانی اهدا کرد .جایزه بهترین
کارگردانی جشنواره به مرضیه ریاحی ،جایزه بهترین تدوین به حسین نشاطی و جایزه
بهترین فیلمنامه به مرجان ریاحی برای فیلم کوتاه «کالس رانندگی» اهدا شد.
رویدادهای هنری

فریدون جیرانی:

موزه ســینمای ایران روز گذشــته  10اســفند میزبان فریدون
جیرانی بود و گفتگویی سه ساعته را با این کارگردان ترتیب داد.
این کارگردان درباره آشناییاش با سینما گفت :شانس بزرگ من
این بود که پدرم به ســینما عالقه داشــت ،از دوران نوجوانی به
سینما میرفت و از فیلمها خاطره داشت .فیلم «دختر لر» سپنتا
را دیده بود و به رغم گذشــت زمــان  ۲صحنه یادش مانده بود،
یکی آواز جعفر در سیاهچال با اسکلت و دیگری دیالوگ گلنار به
جعفر که میگفت نصف شب از دریچه بیا باال .جیرانی خاطرنشان
کرد :من از ســال  ۳۷تا  ۴۸در تربــت حیدریه زندگی کردم که
 ۵خیابان و  ۲سینما داشت؛ سینماهای فردوسی و مولن روژ .در
تمام مدت زندگی در تربت حیدریه ،عشق من سفرهای کوتاه به
مشــهد در تعطیلیها بود .یادم میآید سال  ۴۴نزدیک عید فطر
آخر پاییز برای دیدن فیلم «گنج قارون» با پدرم به مشــهد رفتم
و ساعت  ۸شب در آخرین سئانس سینما کریستال فیلم را دیدم.
وی دربــاره اولین حضورش در عرصه بازیگــری نیز توضیح داد:
سال  ۴۸از طریق یکی از دوستان به گروه کوچک نیما در میدان
سوم اسفند مشــهد رفتم که توســط زنده یاد فریدون صالحی
اداره میشــد .در آن ســال فرهنگ و هنر در شهرستانها برای
عالقهمندان تئاتــر کالسهای آموزشــی راه انداخته بود که در
مشــهد این کالسها زیر نظر آقایی به نام لطفی که با ســواد و
فهمیده بود اداره میشــد و همان زمان داریوش ارجمند که تازه
فارغالتحصیل شده بود نمایش «چوب به دستهای ورزیل» را با
بچههای همین کالس آموزشــی اجرا کرد که من نقش کوچکی
در آن بازی کردم و سیدغالمرضا موسوی و فیروز صباغی هم در
آن بازی میکردند.
جیرانی با اشاره به اینکه اولین فیلمش را در سال  ۱۳۵۰ساخته
اســت ،گفت :اولین فیلم هشــت میلیمتری من در سال ۱۳۵۰
«بیژن و خیال و کفش» نام داشت که با دوربین داریوش ارجمند
با فیلمبرداری مهرداد تدین و بازی بیژن امکانیان ســاختم و از
سال  ۵۳شروع به نوشتن فیلمنامه برای سینمای حرفهای کردم.
وی با بیان اینکه اولین فیلمنامهاش «حادثه» نام داشــت ،افزود:
یادم میآید به ارباب جمشــید دفتر ساموئل خاچیکیان رفتم تا
فیلمنامــهام را به او بدهم .ســاموئل نبــود و مرحوم امیر قویدل
در دفتر بود که فکرمیکنم برای ســاخت فیلم آماده میشــدند.
دقیق یادم میآید که از من پرسید میدونی چه جوری فیلمنامه
بنویسی؟ و سپس گفت فیلمنامهاش «مرگ در باران» را بیاورند
تا من ببینم که به چه شکلی فیلمنامه مینویسند و من آن موقع
مثل بســیاری از جوانها فکر میکردم خیلی بیشــتر از قویدل
میدانم و در نهایت هم نتوانستم ساموئل خاچیکیان را ببینم.
وی با ابراز عالقه به مجله و روزنامه نگاری یادآور شــد ۱۴ :ساله
بودم مجله درست میکردم .جلد دفتر  ۴۰برگ را جدا میکردم
با چسباندن عکس در صفحههات دفتر صفحه خبر ،هنر و پاورقی
درست میکردم و پاورقی مینوشتم.
جیرانی در ادامه خاطرنشــان کرد :سال  ۷۵به پیشنهاد غالمرضا
موسوی بعد از شکســت فیلم اولم «صعود» تصمیم گرفتم فیلم
بســازم و آن زمان بــرای فیلمنامه تصویب شــده «مدیرعامل»
پروانه ســاخت گرفته بودم .ابتدا تصمیم داشتم یک فیلم کمدی
رومانتیک بســازم اما تغییر فضای سیاسی -فرهنگی کشور باعث
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درباره اینکه چطور عضو موسســه هنرمندان پیشکسوت نیستند؟
ادامه میدهد :پیگیریهایی را در زمســتان سال  1398انجام داده
بودیم و شنیدیم که باید حتما درجه هنری داشته باشیم .برای این
درجه هنری هم باید رزومهای را به وزارت ارشــاد ارائه کنیم که با
اوضاع کرونا و شرایطی که خودم دارم ،دوندگیها و پیگیریهای این
چنینی برای من واقعا وقتگیر و سخت است بویژه اینکه گفتند باید
ی کارهایمان را ارائه کنیم .اگر موسسه میتواند ،این لطف
ســید 
ی و دوندگی نباشــم .این
و همراهی را کند تا من مجبور به پیگیر 
بازیگر که چند ســالی اســت خودش هم در فیلم و سریالی بازی
نداشــته ،درباره وضعیت بیمهای خودش و همسرش هم میگوید:
چند روز قبل از صندوق اعتباری هنر تماس گرفتند و پرسیدند که
چرا از بیمه تکمیلی آنها استفاده نمیکنیم .من هم توضیح دادم که
زیر نظر بیمه تکمیلی وزارت آموزش و پرورش هستیم ولی گفتند
بیمه تکمیلی صندوق بهتر اســت .نمیدانم آیا واقعاً اینطور است یا
نه ،چون همین االن هزینههایی را برای تهیه لوازمی میپردازم که
خیلی گران است ولی بیمه پولی بابتش پرداخت نمیکند .به گزارش
ایسنا ،او که محبتش به همسرش کامال در کالمش مشخص است،
در پایان میگوید :هر روز که پانسمان محسن را بخاطر زخمهایش
یکِشم و این شاید بیشترین
عوض میکنم انگار رگهای خودم را م 
چیزی باشد که برایم بسیار اذیتکننده است.

زندهیاد اکرمی گفت :علی در ســالهای اخیر
به صورت مســتقیم روزنامهنــگاری نمیکرد و
اگر مطلبی مینوشــت دلش نمیخواســت که
برای نوشــتههایش مبلغــی را دریافت کند .او
از روز اول تولــد انصاف نیوز با مــا همراه بود
و مشــاور بســیار خوبی بود .به گزارش ایسنا،

علی اکرمی حدود هشت روز قبل ،متوجه عالئم
ویروس کرونا شد .از پنجشنبه هفته گذشته به
بیمارســتان مراجعه کرد و بستری شد اما پس
از یک روز بستری شدن در بخش مراقبتهای
ویژه ،در ســاعت  ۳بامداد یکشنبه ـ  ۱۰اسفند
ماه ـ دار فانی را وداع گفت.

«هفت سال ده روز کم» در
جشنتصویرسال

آفتاب یزد :پیمان شاهمحمدی تدوینگر ،آهنگساز
و پخشکننده بینالملل فیلم کوتاه «هفت سال
ده روز کم» به کارگردانی و تهیه کنندگی حمید
نــوری درباره وضعیت این فیلم گفت :فیلم کوتاه
«هفت ســال ده روز کم» که در حال ارســال به
جشنوارههای بینالمللی اســت موضوعی تلخ و
اجتماعــی را روایت میکند که قربانیان زیادی را
در ایران شامل میشــود .این فیلم کوتاه ،نگاهی
روانشناســانه و اجتماعی به مقولــه ی طالق و
همچنین کودک آزاری در سنین پایین را دارد که
تعداد قربانیان این موضوع کم نیستند و مجبورند
که آسیبهای ناشی از این انزوای روحی را تا سالها
با خود به همراه داشته باشند .فیلم کوتاه «هفت
ســال ده روز کم» ،امروز دوشــنبه  11اسفندماه
در هجدهمین جشــن تصویر سال به نمایش در
میآید .در خالصه داستان این فیلم آمده :شوهر
لیال ،به خاطر طالق و مهاجرت ،لیال را از دیدار با
پسرش (توفیق) محروم کرده است .پس از مدتها
که لیال موفق میشود پســرش را ببیند متوجه
رازهای پنهانی از توفیق در مدرســهاش شــده و
تصمیم میگیرد او را به نحوی به شهر خود ببرد.

«آنیما»آمادهنمایششد

آفتاب یزد :فیلم انیمیشن «آنیما» به کارگردانی
محبوبه محمدزکی ،آماده نمایش شــد« .آنیما»
داســتان فردی اســت که درگیــر تفاوتهایش
شــده و در پذیرش خو ِد واقعیاش مشکل دارد!
محبوبه محمدزکی درباره شــیوه این انیمیشن
گفت :این فیلم اشــاره بــه تفاوت انســانها با
یکدیگــر دارد و بیشــتر از بُعــد فــردی به این
موضــوع میپــردازد« .آنیمــا» در مــدت زمان
 ۱۰دقیقه و بصورت س هبُعدی تولید شده و بدون
دیالوگ است.

«هفتهشانزدهم»درآمریکا

فیلم کوتاه «هفته شانزدهم» به کارگردانی هاشم
جهرمی و تهیهکنندگی پویان صادقی در هشتمین
دوره جشــنواره فیلــم کوتــاه لــس آنجلــس
 Los Angeles Short Film Festivalشــرکت
میکند .این جشنواره هر ساله در شهر لسآنجلس
به منظور شناساندن استعدادها و چهرههای جدید
به تماشاگران عالقهمند برگزار میشود و امسال به
دلیل شیوع ویروس «کووید »۱۹ -در تاریخ  ۱۳و
 ۱۴مارس برابر با  ۲۲و  ۲۳اســفند ماه با حضور
فیلمهایی از سراسر جهان به صورت آنالین برگزار
میشــود .به گزارش ایرنا ،در مجموع  ۸۲فیلم در
این فستیوال حضور دارند.

کمک به مردم «سی سخت»

موسسه بهمن ســبز برای همدردی با هموطنان
زلزلهزده ســی ســخت ،فروش روز چهارشــنبه
۱۳اسفندماهفیلمسینمایی«دیدناینفیلمجرماست»
در سینماهای حوزه هنری در سراسر کشور را برای
امدادرســانی به مردم این شهر اهدا خواهد کرد .به
گزارش صبا ،همچنین در این طرح داوطلبانه مدیران
سینمایی بهمن سبز در سراسر کشور نیز حقوق یک
روز خود را به این کار خیر اختصاص میدهند.

ابهام در اکران «سه کام حبس»

ساسان سالور تهیهکننده فیلم سینمایی «سه کام
حبس» پیرامون اکران این فیلم گفت« :سه کام
حبس» را به هیچ وجــه اکران آنالین نمیکنیم
و منتظر ایجاد شــرایط مطلوب بــرای اکران در
سینماها هســتیم .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
فیلم سینمایی «سه کام حبس» به تهیه کنندگی
ساسان ســالور و کارگردانی ســامان سالور سال
گذشته ساخته شــد که در آن محسن تنابنده،
پریناز ایزدیار ،ســمیرا حسن پور و متین سادات
ستوده به ایفای نقش پرداخته اند.

خداحافظ آقای رئیس جمهور
ادامه از صفحه اول:
 ...تمام سرمایهشــان را که اغلب از طریق قرض و
قوله (نمونه بــارزش خود بنده) تهیه کرده بودند
را از بین برد و شــد آنچه نباید میشــد ،اینکه
آمدید اعالم کردید با افزایش قیمت بنزین ،اجازه
نمیدهیم هیچ کاالیی گران شود و مردم خیالشان
راحت باشــد که ما در کنارشــان هستیم و اگر
کسی بخواهد حتی یک ریال بر قیمت اجناسش
بیفزاید مقابل او خواهیم ایستاد ،اما بعد دیدیم که
هر روز قیمتها افزایش پیدا کردند و حاال دیگر
سر به فلک گذاشــته اند ،اینکه ....انگار یادداشت
از حوزه فرهنگ دور شــد و به ســمت مســائل
اقتصادی گرایش پیدا کرد ،در حالیکه این صفحه
مخصوص مطالب فرهنگی ست و در آن باید به
مســائل فرهنگی و هنری پرداخت ،بسیار خب،
شما ادامه این یادداشت را بخوانید ،قول میدهم
به مسائل فرهنگی هم اشاره کنم .جناب رئیس
جمهور یادتان هست در زمان انتخابات خیلی از
سلبریتیها (بازیگران سینما و تلویزیون) پشت
شــما درآمدند و به عنوان حامی مردم را تشویق
کردند که بیایید به کاندیدایی که رنگ بنفش را به
عنوان رنگ انتخاباتی خود برگزیده رای بدهید تا
اوضاع زندگی شما را از این رو به آن رو کند ،اما بعد
که شما رنیس جمهور شدید خیلیهایشان اعالم
پشیمانی کردند و گفتند انتخاب ما برای معرفی
به مردم ،انتخاب درســتی نبود؟ یادتان هســت
هومن سیدی سیمرغ بلورینی را که از جشنواره
فیلم فجر به دست آورد به خاطر اینکه شما شادی
را دوباره به مردم ایران بازگرداندید به شما هدیه
داد ،اما بعد در همین جشــنواره آخر کلیپش را
همه جا پخش کردند که کاش هومن ســیدی
در جشــنواره سی و نهم فجر هم حضور داشت و
جایزه هم میبرد تا ما ببینیم آیا باز هم جایزهاش
را به آقای رئیس جمهور هدیه میدهد؟ راســتی
آقای رئیس جمهور از اوضاع و احوال اهالی تئاتر
با خبر هستید؟ میدانید در چه شرایطی روزگار
میگذرانند؟ فعاالن عرصه موسیقی سنتی و پاپ و
موسیقی نواحی و فولکلوریک چطور؟ میدانید که
شرایطشان چطور میگذرد؟ درباره سینماگرانی
که مدتهاســت در بیکاری محض به سر میبرند
و هیــچ درآمدی ندارند چیزی شــنیده اید؟ در
خصوص وضعیت روزنامه نگارانی که در شــرایط
ســخت به کار خبررسانی مشــغولند اطالعاتی
دارید؟ درست اســت ،حرف شما کامال منطقی
ست ،رئیس جمهور باید به مسائل کالن ممکلت
رسیدگی کند و کارهای مربوط به هر بخشی را به
وزیری که برای آن بخش در نظر گرفته واگذارد تا
او بر اساس آنچه تشخیص میدهد به رتق و فتق
امور مربوط به بخشی که سکانداریاش را بر عهده
گرفته ،مبادرت ورزد .اما حداقل انتظاری که جامعه
از رئیس جمهورش دارد این است که هر روز صبح
نگاهی به روزنامههایی که منتشر میشوند بیندازد/
باالخره روزنامهها آیینــه تمام نمای آن اتفاقاتی
هســتند که در بخشهای اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی رخ میدهند ،روزنامهها مشکالت مردم
را منعکس میکنند به این امید که مســئوالن
مطالب آنها را بخواننــد و اقداماتی را در جهت
رفع مشکالت انجام دهند .همین صفحه فرهنگی
آفتاب یزد در طول یکســال گذشته گزارشهای
متعددی را درباره مشــکالتی کــه در حوزههای
مختلف فرهنگ و هنر وجود دارد به رشته تحریر
درآورده و آنها را منتشر کرد .مشکالتی که روزها

گذشــت و همچنان باقی ماندنــد و نه تنها حل
نشــدند که بر تعدادشان هم افزوده شد .آیا آنها
را خواندید؟ آیا حتی نگاهی سرســری به آنها
کردید؟ حداقل عکســهایی که با این گزارشها
منتشر میشدند را مالحظه کردید؟ تیترهایشان
را خواندید؟ قرار شــد درباره مســائل فرهنگی
حرف بزنیم ،اما این پرســشها درباره حوزههای
اجتماعی ،اقتصادی و حتی سیاســی هم وجود
دارد ،پرسشهایی که پاسخشان را واقعا نمیدانیم
یا شــاید هم میدانیم اما خودمــان را زدهایم به
کوچه علی چپ که شــاید عکس آن چیزی که
فکر میکنیم ثابت شــود .بگذریــم آقای رئیس
جمهور ،بگذریم .حرف زیاد اســت و مجال اندک
و ما هم به این مشکالت عادت کرده ایم ،البته به
رخ دادنشان ،نه به ادامه دار بودنشان ،اما متاسفانه
انگار باید به ادامه دار بودنشــان هم عادت کنیم،
به سختیهایی که میکشیم و خیال تمام شدن
ندارند باید عادت کنیم ،هرچند که در ابتدای راه با
شعار دولت شما «امید» وار بودیم که «تدبیر» ی
اندیشه شود که شرایط زندگی سهل و آسان شود
و عادت به سختیها به عادت به راحتیها تبدیل
شــود اما انگار اوضاع به شکل دیگری رقم خورد.
راستی آقای رئیس جمهور با کرونا چه میکنید؟
ســفت و ســخت پروتکلها را رعایت میکنید؟
میدانم که شما هیچ کجا نمیروید حتی زمانی
که به مجلس دعوتتان میکنند آنجا هم نمیروید
تا نکند خدای نکرده این رفت و آمدها باعث انتقال
ویروس کرونا بین مسئوالن شود .جایی خواندم
که سخنی با این مضمون گفته بودید که «راضی
بودم اولین نفری باشم که واکسن ایرانی کرونا را
تزریق میکنم» برداشت بنده این است که شما
دوست داشتید واکسن ایرانی بزنید اما برخی اجازه
ندادند ،چرا؟ چرا اجازه ندادند؟ نکند برای شما هم
مثل سلبریتیها در فضای مجازی جنجال به راه
انداختند که آسیاب به نوبت و بجز کادر پزشکی
و بیمــاران هیچکس دیگری نبایــد در اولویت
باشــد؟ القصه امیدواریم هنوز ،هرچند چند ماه
بیشتر به پایان دولتی که شما رئیس جمهورش
هستید نمانده ،هرچند که باید خودمان را آماده
کنیم که مثل روســای جمهور قبلی که با آنها
خداحافظی کردیم با شما هم خداحافظی کنیم،
اما با تمام این تفاسیر امیدواریم هنوز ،چرا که ما
از ابتدا ملت امیدواری بودیم ،حتی در شرایطی که
قیمت یک شانه تخم مرغ بیش از مبلغی است که
شما هر ماه به عنوان یارانه به حساب سرپرست
خانوادهها واریز میکنید ،حتی در شــرایطی که
وضعیت بورس بعد از ماهها در رکود ماندن حتی
یک اپسیلون بهبود نیافته ،حتی در شرایطی که
کرونــا دارد جان عزیزانمان را میگیرد ،حتی در
شرایطی که قیمت دالر و ســکه و ارز و ...سر به
آسمان گذاشته ،حتی در شرایطی که سالنهای
ســینما و تئاتر باز شده اما کسی در آنها رفت و
آمد نمیکند ،حتی در شــرایطی که ...امیدواریم
هنوز آقای رئیس جمهور ،امیدواریم تا خداوندی
که بسیاری از کارها (از جمله باال رفتن قیمت ها)
به دست اوست ،واقعا تدبیری بیندیشد و گره از
مشــکالت مردم این سرزمین باز کند ،بخدا این
مردم حقشان این نیســت .راستی آقای رئیس
جمهور این آخرین یادداشت نامه گونهای بود که
برای شــما نوشتم ،این نامه را با سالم آغاز کردم
و با این جمله به پایان میبرم« :خداحافظ آقای
رئیس جمهو».

