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

فرهنگی

سینما به حال خود رها شده است!
علی اکبر ثقفی ،تهیهکننده ســینما درباره اهمیت فیلمســازی
و حال و هوای این روزهای ســینما گفت :کشــاورزی را در نظر
بگیرید ،اگر باران نبارد آیا کارش را تعطیل میکند؟ سینما هم به
همین شکل است و باالی  ۶۵۰۰عضو خانه سینما داریم و حدود
 ۱۰۰۰۰نفر سینماگر داریم که از این راه امرار معاش میکنند و
نمیتوان فیلمســازی را تعطیل کرد همچنین ما به طور تقریبی
 ۵۰۰۰پرسنل در سالنهای سینما داریم و این افراد از چه راهی
باید امرار معاش کنند؟ تهیهکننده فیلم «مرگ کسب و کار من

است» در ادامه افزود :مسئولین و مدیران سینمایی
و همچنین دولت و وزارتخانه باید فکر اساسی برای
سینما کنند و تمهیداتی برای آن در نظر بگیرند .در
حال حاضر ضربه اساسی به سالنهای سینما خورده
اســت ،این در حالی ست که  ۱۰۰سالن هم امسال
اضافه شــده بود .او اظهار کرد :بخشی از سینماگران نیز روی به
شبکه نمایش خانگی آوردند و ساختار سینما و هنر نمایش تغییر
پیدا کرده اســت و به علت شــرایط بحرانی کرونا و خالی شدن

ســینماها که به دلیل عدم برنامه ریزی مســئوالن
ذیربط است ،سینما رها شده است .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،ثقفی درباره اکران آنالین گفت :در این
نــوع اکران حفاظت از فیلمها وجود ندارد و بســیار
خطر قاچاق فیلم وجــود دارد؛ دولت باید تضمینی
دهــد یا برنامهای را پیاده کند که ســرمایه فیلم هدر نرود حال
این برنامه میتواند تخصیص بخشــی از فروش نت باشد یا دیگر
برنامهها که نیاز به کارشناسی دارد.

نگاهی به وضعیت یکی از مهمترین ژانرهای سینمایی که مهجور مانده است

پتانسیلیتحتعنوانانیمیشن

آفتاب یزد – یوسف خاکیان :کشور ما چندین دهه است که در
حوزه سینما فعالیت میکند و در طول این همه سال کارگردانان
مختلفی پا به عرصه وجود گذاشته و کم و بیش باعث شدهاند که
سینمای ایران به لحاظ تولید محتوا از سطح تقریبا متوسط آرام آرام
پیشــرفت کند و نتیجهاش این بشــود که امــروزه میبینیم به
جایگاهی در خور شــأن رسیده و در میان آثار تولید شده توسط
فیمسازان کشورهای دیگر به قول معروف سری در سرها درآورده
و مایه افتخــار و مباهات ایران و ایرانی در اقصی نقاط این گیتی
پهناور شــده اســت؛ کارگردانانی که آثارشــان در جشنوارههای
معتبر خارجی موفق به کســب جوایز متعدد باارزشــی شدهاند و
به این ترتیب سینماگران کشورهای دیگر را به این موضوع واقف
نمودهاند که حاال دیگر باید ســینمای ایــران را به عنوان یکی از
غولهای هنرهفتم در عرصه جهانی به حســاب آورد و هرجا که
قرار است جشــنوارهای برگزار شود حتما باید یکی از اصلیترین
مهمانانش کارگردانان و فیلمهای ایرانی باشــد که همین مسئله
موجب رونق گرفتن آن جشــنواره یا جشنوارههای خاص خواهد
شــد .منصفانه هم اگر بنگریم پیشرفت ســینمای ایران تنها در
یک بعد صورت نگرفته برای مثال در گذشــته ســینمای ژاپن را
با فیلمهای سامورایی میشناختند ،سینمای هالیوود با فیلمهای
اکشــن و حادثهای و پرخرج شناخته میشــد یا سینمای آلمان
بــا فیلمهای معموال جنگی مرتبط بــا موضوع جنگ جهانی دوم
و نازیها در دنیا مشــهور بود و کما اینکــه در روزگار امروز هم
همین روال ادامه داشــته باشد ،مثال روســیه بیشتر تمایل دارد
فیلمهای تاریخی بســازد ،یا کشور کشور هند به تولید فیلمهایی
با موضوعات عاشــقانه و رقص و آواز شهره است و حتی سینمای
کره و چین و تایلند و هنگ کنگ نیز به عنوان سینمای بزن بزن
و ورزشهــای رزمــی و شمشــیربازی در آســمان و این قبیل
موضوعات در دنیا شناخته میشــود .تمام اینها حکایت از نوعی
پیشرفت تک بعدی میکند که این کشورها در ساخت فیلمهایی
با موضوعات خاص به آنها مشــهورند .اما وقتی درباره ســینمای
ایران حرف میزنیم و پیشــرفتش را بررسی میکنیم در مییابیم
که این ســینما ،سینمایی منحصربفرد اســت ،به این مفهوم که
رشــد و پیشــرفتش تک بعدی و یک جانبه نیست ،یعنی آثاری
که تولید میکند تنها به یک ژانر خالصه نمیشــود و در توانایی
تولیــد آثار تصویری در ژانرهای مختلف را دارد .از کمدی و درام
گرفته تا دفاع مقدســی و اجتماعی و مســتند و ...این یعنی یک
سینمای خاص ،یعنی پیشــرفت همه جانبه در عرصه هنرهفتم.
مســلم است که این پیشــرفت محصول گذر زمان و تالش همه
جانبه بوده اســت ،به این مفهوم که از ابتدا ما نمیتوانســتیم در
ژانرهای مختلف آثار تولیدی خوبی را به ســینمای جهان معرفی
کنیم و دنیا روی همه ابعاد ســینمای ایران حســاب باز نمیکرد
و تقریبا ســینمای ایران نیز ســینمایی تک بعــدی بود ،اما گذر
زمان و شناخت پتانســیلهای جدید در ژانرهای دیگر این نوید
را برای ســینماگران ایرانی آورد که میتوانند تولید آثار تصویری
خود را به ســمت ژانرها و گونههای دیگر ببرند و در آن مسیرها
هم فیلم بسازد .همین موضوع ســبب شد که سینمای ایران در
طول زمــان دریابد که میتواند در حوزه مســتند ،دفاع مقدس،
اجتماعی ،کمدی ،ملودرام و ...تولید مطلوب و باکیفیتی داشــته
باشــد .این پیشرفتها آنقدر درخشــان بودند که زمینه ظهور آثار
تولیــدی در مدیومهایی مانند نمایش خانگــی را فراهم آورند و
کارگردانــان دریابند کــه میتوانند در حوزه سریالســازی نیز
فعالیتهای خوبی را انجام دهند .یکی دیگر از گونههای تصویری
که ســینمای ایران چند سالی ست متوجه آن شده است .ژانری
تحــت عنوان «انیمیشــن» .اولین نکتهای کــه در مورد این ژانر
سینمایی به نظر میرسد این است که همه مدعیاند انیمیشن را
میشناســند اما از میان این همه تنها عده محدودی هستند که
به کاربرد انیمیشن واقفند ،اینکه انیمیشن به چه دردی میخورد
یا به ســخن بهتر به درد چه کســی میخــورد؟ خیلی از ما فکر
میکنیم انیمیشــن فقط مختص کودکان است و به آدم بزرگها
مربوط نمیشــود ،به همین دلیل خیلی آن را جدی نمیگیریم.
خیلــی هایمان حتی فکر میکنیم اگر روزی پای تماشــای یک
انیمیشن بنشینیم و یکی از دوستانمان ما را در آن حالت ببینند
حتما به ما خواهند خندید و خواهند گفت« :بچه شدی؟ نشستی
کارتون نگاه میکنی؟ پاشــو جمع کن خودتو» این نوع دیدگاهها
باعث میشــود که ژانر مهم و تاثیرگذار انیمیشن آنچنان که باید
و شاید در کشــور ما جدی گرفته نشود ،در حالیکه انیمیشن در
دنیا به عنوان یکی از شاخههای مهم فیلمسازی شناخته میشود
و هرســاله کمپانیهای مهمی مانند دیزنــی ،مترو گلدوین مایر،
پیکســار ،جیبلی ،دریم ورکس ،نیکلودئون ،وارنر ،سونی پیکچرز
و ...با صرف هزینههای سرســامآور اقدام به تولید انیمیشــنهای
جدید میکنند و آنها را روانه سینماهی جهان میکنند .آثاری که
در بدترین حالت این قدرت را دارند که حتی پیرمردهای  90ساله

همه ما به این موضوع واقفیم که ســینما به ســینماگر نیاز دارد
و تا ســینماگری نباشد یک اثر ســینمایی تولید نمیشود .حوزه
انیمیشــن هم از این قاعده مســتثنی نیست .پیشتر بیان کردیم
کــه حرکت رو به جلوی انیمیشــن در کشــور ما بســیار کند و
الک پشت وار صورت میگیرد .این موضوع حقیقتی را برای ما آشکار
میکند ،اینکــه وقتی حرکتی صورت میگیرد یعنی ســینماگر
دغدغه مند تولید آثار انیمیشــینی در کشــور مــا وجود دارد و
مشــغول فعالیت هم اســت ،اما اینکه این حرکت الک پشت وار
است نشانگر آن است که موانع و مشکالت زیادند و الک پشت ما
برای اینکه بتواند به مســیر خود ادامه دهد باید تمام این موانع را

نقاشی قاجاری در کریستی

«انگاشته»درنیویورک

«آنتونیونی»بهسینمامیآید

در حراج آینده بخش جهان اسالم و هند کریستی که در روز یک
آوریل  ۲۰۲۱برگزار میشود یک نقاشی مربوط به دوره قاجار که
به تازگی دوباره بعد از ســالها کشف شده حضور دارد که اهمیت
این حراج را باال برده اســت .در این تابلوی نقاشی ،شاهزادههای
دوره قاجار در ســال جدید ایرانی موســوم به نــوروز به تصویر
کشــیده شده اســت .این تابلو در اوایل دهه  ۲۰میالدی توسط
فردریــک کلی بارتلــت ( )۱۸۷۳-۱۹۵۳هنرمند و مجموعه دار
آمریکایــی خریداری شــده بود و در اســتودیوی خانوادگیاش
در فلوریدا نگهداری میشــد .به گــزارش صبا ،تابلوی مربوط به
دوره قاجار در اوایل قرن نوزدهم در حراج کریســتی عرضه شده
بود و نشــاندهنده قدرت و شوکت پادشــاه بود .اندازه این تابلو
 ۱۷۴*۱۰۱اینچ است و تخمین زده میشود که بین یک تا 1.5
میلیون پوند فروخته شود.

در حالی که حدود  ۶ماه از اکران «انگاشــته» در ایاالت متحده
میگذرد ،کمپانی برادران وارنر اعالم کرد این فیلم علمی  -تخیلی
ســاخته کریستوفر نوالن ،در  ۵سینمای شــهر نیویورک اکران
خواهد شد .هفته گذشته آندرو کوئومو فرماندار نیویورک ،اعالم
کرد سینماهای شهر نیویورک این اجازه را خواهند داشت که از
روز پنجم مارس درهای خود را به روی مردم باز کنند .سه مورد از
سینماهایی که «انگاشته» در آن نمایش داده خواهد شد ،متعلق
به ســینمای زنجیرهای  AMCاســت« .انگاشته» با بازی جان
دیوید واشینگتن و رابرت پتینســون در نقشهای اصلی ،اولین
فیلم مهم هالیوود بــود که در طول همهگیری بیماری کرونا در
سینماها اکران شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،فیلم «انگاشته»
با  ۲۰۰میلیون دالر بودجه ســاخت یکی از گرانترین فیلمهای
کریستوفر نوالن لقب گرفت.

فیلمنامهای که «میکل آنجلــو آنتونیونی» در دهه  ۷۰میالدی
موفق به ساخت آن نشد ،در ایتالیا و برزیل مقابل دوربین خواهد
رفت .این کارگردان سرشــناس ،ســال  ۲۰۰۷در  ۹۵ســالگی
درگذشــت .آنتونیونــی ،کارگــردان بــزرگ ســینمای ایتالیا،
فیلمنامهای با عنــوان « »Technically Sweetدر اوج دوران
حرفهای خود نوشته و قرار بود این فیلمنامه را در بین فیلمهای
«نقطه زابریسکی» ( )۱۹۷۰و «مسافر» ( )۱۹۷۵به سینما بیاورد،
اما در نهایت در  ۱۹۸۰از ســاخت این فیلم منصرف شد و آن را
به «ییگریس ریستوم» دستیارش سپرد .به گزارش خبرآنالین،
ریستوم ،عمر کوتاهی داشت و نتوانست این فیلمنامه را بسازد و
حاال قرار است پس از گذشت چند دهه فرزندش ،آندرس ریستوم
کارگردان فیلمهایی چون «کشورم» و «روی دیگر بهشت» ،این
فیلمنامه را به پرده نقرهای برساند.

ما به عنوان یک شــهروند ایرانی ،از مسئول و متولی امور
فرهنگی گرفته تا مردم عادی باید در تحقق آنچه میدانیم
میتواند شــرایط افتخار آفرینی را برای سرزمین ما فراهم
آورد ،بکوشیم و نهایت تالشمان را بکار بگیریم .انیمیشن
نشــان داده که این پتانسیل را دارد چرا که هم از هنرمند
مستعدش برخوردار اســت و هم زمینه کار در سوژههای
بکر و منحصر بفرد .بنابراین میمانیم ما و اینکه آِیا دلمان
بخواهد هنوزمسافر قطار سریع السیر انیمیشن باشیم یا در
یکی از ایستگاهها پیاده شویم
را برای تماشــای خود به سالنهای سینمای سینما بکشانند .در
این مســیر پیشرفت تکنولوژی هم به مدد این کمپانیها آمده به
نحوی که حتی توانستهاند کارتونهای نوستالژیک زمان کودکی
کــودکان دیروز را به صورت جدید بازســازی نمایند و چه از این
بهتر که آدم بزرگها حاال دیگر به اندازه کودکان و حتی بیشتر از
آنها از تماشای انیمیشن لذت میبرند .این موارد در طول سالهای
اخیــر المانهای الزم را به فیلمســازان (مخصوصا جوانترها) داد
و به آنها یادآور شــد که اگر میخواهند در ســینما به پیشرفت
قابل توجهی نائل آیند اکنون بهترین وقت عمل اســت و آنها باید
خود را داخل قطاری بیندازند که با سرعت سرسامآوری به سمت
جلو حرکت میکند .قطاری تحت عنوان «انیمیشن» .اوایل شاید
سخت بود و حتی هنوز هم شاید مشکل باشد ،اما در طول همین
چند ســال اخیر شاهد هستیم که انیمیشن در کشور ما توانسته
به پیشرفتهای خوبی نائل آید .پیشرفتهایی که حتی برخی از
کمپانیهــای بزرگ جهانی را وادار کرده که روی انیمیشــنهای
ایرانی ســرمایهگذاری کنند ،جدا از این مسئله رفته رفته شاهد
هســتیم که انیمیشــن ایرانی همانند فیلمهای سینمایی در دل
جشــنوارههای معتبر خارجی در حال جا باز کردن اســت و دارد
توانایی خود را به رخ جهانیان میکشــد و آنها را وادار میکند که
رویش حســاب ویژهای باز کنند .اگر باور نمیکنید ده سال دیگر
انیمیشــن ایران را مورد بررسی قرار دهید و کارشناسی کنید که
در آن زمان کشــور ما در این ژانر ســینمایی در کجای دنیا قرار
دارد .اما آنچه بیان کردیم دلیل این نیســت که همه چیز به قول
معروف گل و بلبل اســت و ما در نقطه آرمانی به سر میبریم که
اگر چنین بود قطعا فاصله تخمینی ما ( ده سال) اینقدر زیاد نبود
و شاید حتی میتوانست به اندازه کمتر از یکسال هم برسد .این
یعنی ما در حوزه انیمیشن از مشکالت بسیاری رنج میبریم و این
ژانر تازه جان گرفته در کشور ما موانع زیادی سر راه خود میبیند
که باعث میشوند حرکت رو به جلوی انیمیشنسازی در کشور ما
بسیار کند صورت گیرد .پیشتر در گزارشی که به بررسی انتقادات
اشکان رهگذر کارگردان انیمیشن «آخرین داستان» که توانسته
توجه جهانیان را به خود جلب کند ،منتشر کردیم مواردی از این
موانع را ذکر و عنوان کردیم که مســئوالن و هم سرمایه گذاران
بایــد به این امر توجــه کنند و نگاه ویژهای بــه تولیداتی که در
این ژانر ســینمایی صورت گرفته داشته باشــند اما تمامش این
نیســت و پر واضح است که اگر میخواهیم بلیت ماندن در قطار
سریع السیر انیمیشن همچنان در جیبمان باشد و به مسافرتمان
در این قطار ادامه دهیم باید به مســائل دیگری نیز توجه کنیم.
مسائلی که به بخشی از آنها در ادامه اشاره میکنیم.
> هنرمندان مستعد:

از ســر راه خود بردارد .طبیعی است که هنرمند دغدغه مند این
کار را انجام خواهد داد ،اما نکته مهم اینجاست که او تا چه زمانی
به این حرکت الک پشت وار ادامه میدهد در حالیکه به خوبی به
این امر واقف اســت که میتواند در کشورهای دیگر که به تالش
او اهمیت بیشــتری میدهند در پیشرفت خود سرعت بیشتری
داشته باشد .مســلما هنرمند انیمیشن ســاز ما تا یک اندازهای
صبــوری خواهد کرد و به حرکت کند خــود ادامه خواهد داد اما
زمانی فرا خواهد رسید که او با خود میگوید« :بسه دیگه ول کن،
هیچکس به فکر ما نیست ،اینهمه تالش میکنیم آخرش هیچی
به هیچی» انتقادات اشــکان رهگذر را در زمینه مشکالتی که در
پروســه ساخت انیمیشن «آخرین داستان» بیان کرده را بخوانید
تا به منظور نظر ما پی ببرید .ســوال اینجاست که هنرمندانی از
این دســت که به دلیل تالش فراوان توانستهاند به جایگاه خوبی
برســند تا چه زمانی به کار کردن در این شرایط ادامه میدهند؟
در حالیکه اگر که کشورهای پیشرفته در حوزه ساخت انیمیشین
مهاجرت کنند وضعیتشــان به شکل قابل توجهی تغییر خواهد
کــرد .مطمئنا نمیتوانیــم بگوییم «هرکی نمیخــواد بره» ،این
منطق درســتی نیســت ،منطق عقالنی میگوید سرمایه هایت
(خصوصا ســرمایههای انســانی) را نگه دار و برایشان فرصت کار
مهیا کن و به آنها پر و بال بده تا موجب پیشرفت کشورت شوند،
عقل ســلیم هم همین را تایید میکند و این یعنی مســئوالن و
ســرمایه گذران باید به موضوع هنرمندان مستعد توجه ویژهای
داشته باشــند چرا که این هنرمندان هســتند که اگر شرایط را
مساعد ببینند ،میتوانند حرکت کند الک پشتی را به حرکت تند
خرگوشی تبدیل کنند و این یعنی پیشرفت.
> فرهنگ بومی در انیمیشن

یکی از مهمترین ابزار معرفی فرهنگ در هر کشــوری هنر است،
هنر باعث میشــود که تو به عنوان یک فــرد ایرانی بتوانی آنچه
را که از گذشــتگان ســرزمینت به تو به ارث رسیده به جهانیان
معرفی کنی .متاسفانه موضوعی که در سینمای ایران خیلی کمتر
به آن توجه شده این مسئله است .اینکه در فیلم هایمان همواره
از سختیها و رنجها گفتهایم و خیلی کم به خوبیها پرداخته ایم،
مثال اینکه بیان کنیم قصه رســتم و اســفندیار چگونه رخ داده
اســت یا سنت نوروز در ســرزمین ما از چه پیشینهای برخوردار
بوده و گذشــتگان ما چگونهایم مراســم را جشــن میگرفتند.
شاید ســینماگران مدعی شوند که فیلمهای ســینمایی عموما
توان نمایــش چنین مســائلی را ندارند چرا که اگر قرار باشــد
چنین موضوعاتی در فیلمهای ســینمایی به تماشا گذاشته شوند
هزینههای سرسامآوری بر روی دست کارگردان و تهیهکننده قرار
میگیرد که اساسا مشخص نیست که در زمان اکران آیا بازگشت
سرمایهای داشــته باشــند یا نه؟ تا حدودی این حرف در حوزه
فیلمهای سینمایی منطقی است اما میتوان از پتانسیل انیمیشن
برای معرفی فرهنگ بومی ســرزمینمان به مردم کشورهای دیگر
نهایت استفاده را کرد و مثال ماجرای رستم و سهراب را به صورت
انیمیشن تولید کرد و به بازارهای داخلی و خارجی معرفی نمود.
با توجه به عطشی که در جامعه جهانی نسبت به مسائل فرهنگی
اینچنینی وجود دارد حتما این انیمیشنها با اقبال خوبی از سوی
مخاطب مواجه خواهند شد.
> با هم انیمیشن ببینیم

پیشتر بیان کردیم که متاسفانه در جامعه دیدگاهی وجود دارد که
از این مسئله حکایت میکند که انیمیشن فقط مختص کودکان
اســت و اگر بزرگساالن به تماشای آن بنشــینند کار مسخرهای
انجام داده اند ،در حالیکه اوال در وجود هر بزرگسالی یک کودک
درون وجــود دارد و ثانیــا در دنیای کنونی با مشــکالت فراوانی
که در زندگــی همه ما وجود دارد انیمیشــن میتواند به عنوان
یک ســوپاپ اطمینان عمل کند تا ما بتوانیم با توان بیشتری با
مشــکالت مبارزه کنیم و آنها را تحمل کنیم .بیشک انیمیشنها
ما را با دنیای دســت نیافتنی آشنا میکند که روح بیقرارمان در
دوران بزرگسالی سالهاست که عطش نزدیک شدن به آن را دارد
و میخواهــد آن را به دســت آورد .این نهایــت یک زندگی آرام
و زیباســت که هر کســی دوست دارد به آن دســت یابد .آرزو و
شــاید رویایی که انیمیشن توان برآورده شدنش را دارد .لپ کالم
اینکه همه ما به عنوان یک شــهروند ایرانی ،از مســئول و متولی
امــور فرهنگی گرفته تا مردم عادی باید در تحقق آنچه میدانیم
میتواند شــرایط افتخار آفرینی را برای سرزمین ما فراهم آورد،
بکوشیم و نهایت تالشمان را بکار بگیریم .انیمیشن نشان داده که
این پتانســیل را دارد چرا که هم از هنرمند مستعدش برخوردار
است و هم زمینه کار در سوژههای بکر و منحصر به فرد .بنابراین
میمانیم ما و اینکه آِیا دلمان بخواهد هنوزمســافر قطار ســریع
السیر انیمیشن باشیم یا در یکی از ایستگاهها پیاده شویم.

شکرخدا گودرزی تاجر «سلمان فارسی» شد

شکرخدا گودرزی بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون از حضورش در
سریال «سلمان فارسی» داود میرباقری خبر داد و گفت :قرار بود
امســال جلوی دوربین بروم اما هنوز به قصه نقش کلبی نرسیده

اســت و احتمال دارد در اوایل ســال  1400جلوی دوربین داود
میرباقری بروم.
بــه گزارش تســنیم ،او با اشــاره بــه نقش کلبی در ســریال

«ســلمان فارســی» گفت :کلبی تاجری است که سلمان فارسی
را از اورشــلیم تا حجاز میآورد و وســط راه ،او را به یک یهودی
میفروشد.
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«قبله عالم» کلید خورد

ســریال «قبله عالم» به کارگردانی حامد محمدی در خانه طباطباییهای کاشان یکی از
بناهای مربوط به نیمهی دوم ســده  ۱۳هجری کلید خورد .به گزارش صبا ،در این سریال
طنز که به اتفاقات تاریخی دوران ناصرالدین شاه میپردازد؛ تا امروز حامد کمیلی در نقش
ناصرالدینشاه ،شقایق دهقان در نقش مهد علیا ،هادی کاظمی در نقش ظل الدوله و سوگل
خلیق در نقش انیس الدوله جلوی دوربین رفتهاند.
هنرمندان

ضد و نقیض
درباره کرونای اکبر عبدی

صبح روز گذشته خبری در رسانهها مبنی بر
ابتالی اکبر عبدی به کرونا و وخامت حال وی
در بیمارســتان منتشر شد .در پی انتشار این
خبر المیرا عبدی دختــر اکبر عبدی بازیگر
پیشکسوت ســینما ،تئاتر و تلویزیون گفت:
پدرم کرونا ندارد وی به دلیل کسالت کلیوی
در بیمارستان بســتری شده بود که به لطف
خدا برطرف شد و اکنون از بیمارستان مرخص
شده است .وی در همین رابطه به میزان گفت:
خبر ابتالی پدرم به کرونا را تکذیب میکنم.
گفتنی اســت پیشــتر امیرنوری در فضای
مجــازی هم از ابتالی خودش و هم از ابتالی
اکبر عبدی خبر داده بود .این در حالیست که
روز گذشــته برادر این هنرپیشه پیشکسوت
ضمن تایید خبر ابتالی اکبر عبدی به بیماری
کرونا به ایســنا گفت« :اکبــر عبدی فعال در
بیمارســتان بســتری اســت و زمــان
مرخصشدنهنوزبهطورقطعیمشخصنیست،اما
حال ایشــان خوب است ».به گفته وی ،اکبر
عبدی این اواخر ســر یک پروژه فیلمبرداری
بــوده ،اما ابتالیش به کرونا به این کار مربوط
نبــوده و در زمان اســتراحت و تعطیلی کار
رخ داده اســت .در عین حــال بعدازظهر روز
گذشته شــهرام زمانی ،مدیر برنامههای اکبر
عبدی بازیگر پیشکســوت سینما و تلویزیون
در ســخنانی کوتــاه بــه موج گفــت :آقای
عبدی اکنــون در بیمارســتان تحت درمان
هســتند و مشــکوک به کرونا هستند .هنوز
چیزی قطعی نیست .وی افزود :این هنرمند
پیشکســوت در حال حاضر در بیمارســتان
بستری هستند که به موقع به وضعیت ایشان
رسیدگی شود.

رویدادهای هنری

جایزه برای «پشت پنجره ها»

فیلم کوتاه «پشــت پنجره ها» به کارگردانی
مهدی ایروانی برنده جایزه «power of the
 »filmجشنواره بلویت آمریکا شد .این جایزه
در بین تمام آثار پذیرفته شــده در جشنواره
اعم از کوتاه ،بلند داستانی ،کوتاه و بلند مستند
به فیلمی تعلق میگیرد که از لحاظ ساختار و
کلیت ،تاثیر شگرف و قدرتمندی بر مخاطب
بگذارد .به گزارش ایلنا ،جشنواره بلویت آمریکا
از  ۱۹تــا  ۲۸فوریــه در شــهر بلویت ایالت
ویسکانسین آمریکا به صورت مجازی برگزار
شد و در مراسم اختتامیه آن هم برگزیدگان
معرفی شدند.

«ناجی» در پایان راه

فیلــم کوتاه «ناجی» به کارگردانی حســین
ترک جوش و تهیهکنندگی سپهر جهانگیری
و ســارا دیاریپور با نزدیک شــدن به پایان
راه فیلمبــرداری همزمان بــا تدوین مراحل
آهنگسازی را ســپری میکند« .ناجی» درام
اجتماعی و محصــول جدید بیتا فیلم تهران
اســت که بهمنماه ســال جاری در روستای
خاوه ورامین جلوی دوربین رفت .به گزارش
ایلنا ،در خالصه داستان این فیلم آمده است:
مهاجران هــم موفق خواهند شــد؛ اگر فقر
بگذارد…

ُ
پایان ضبط «قوی گنگ»

فیلمبــرداری فیلم کوتاه «قــوی ُگنگ» به
کارگردانی احسان عباســی که اواخر بهمن
ماه در روســتاهای اطراف شهرستان گرگان
آغاز شده بود ،به پایان رسید .به گزارش مهر،
در خالصه داستان این فیلم کوتاه آمده است:
«میگن ُقوی ســفید یعنی آرزو ،گاهی اوقات
همون آرزوها تبدیل به هیوالی ترسناکی تو
زندگی میشن».

«یک محکوم »...در انگلیس

فیلم کوتاه «یک محکــوم به مرگ گریخته
اســت» ســاخته علی عامری مهابــادی به
بخش مسابقه فیلمســازان اول در جشنواره
 Lift-Offلنــدن راه یافت .به گزارش مهر،
این اثر روایتگر داســتان مردی اســت که در
محبسی (واقعی یا ذهنی) گرفتار آمده است
و ســعی دارد که رنجهای ناشی از تنهایی و
زندان را تحمــل کند .در عین حال به دنبال
راهی برای گریز است ،اما...

شاهنامه خوانی

ادامه جنگ كاوس
با شاه مازندران

چــو بــرق درخشــنده از تيــره ميغ
همــى آتــش افروخت از گــرز و تي غ
هوا گشــت ســرخ و ســياه و بنفش
ش
ز بــس نيــزه و گونــه گونــه درف 
زميــن شــد بكــردار دريــاى قيــر
همه موجــش از خنجر و گــرز و تير
دوان بادپايــان چــو كشــتى بر آب
ب
ســوى غــرق دارنــد گويى شــتا 
همــى گــرز باريد بــر خــود و ترگ
گ
چو بــاد خــزان بــارد از بيــد بر 
بيــك هفتــه دو لشــكر نامجــوى
بــروى انــدر آورده بودنــد روى
بهشــتم جهانــدار كاوس شــاه
ز ســر بــر گرفــت آن كيانــى كال ه
بپيــش جهانــدار گيهــان خــداى
بيامــد همــى بــود گريــان بپــاى
ازان پــس بماليــد بــر خــاك روى
چنين گفــت كاى داور راســت گوى
نــره ديــوان بىبيــم و بــاك
بريــن ّ
تويــى آفريننــده آب و خــاك
فرهــى
مــرا ده تــو پيــروزى و ّ
بمــن تــازه كــن تخت شاهنشــهى
بپوشــيد ازان پــس بمغــز ســرش
ش
بيامــد بــر نامــور لشــكر 
كــر نــاى
خــروش آمــد و نالــه
ّ
بجنبيــد چون كــوه لشــكر ز جاى
چــو گــودرز بــا زنگــه شــاوران
ن
چو ر ّهــام و گرگيــن جنــگ آورا 
گــرازه همــى شــد بســان گــراز
درفشــى بــر افراختــه هفــت يــاز
خــراد و برزيــن و گيو
چو فرهــاد و
ّ
برفتنــد بــا نامــداران نيــو
تهمتــن بقلــب انــدر آمد نخســت
ت
زميــن را بخــون دليــران بشســ 
ازان ميمنــه تــا بــدان ميســره
بشــد گيــو چون گــرگ پيــش بر ه
ز شــبگير تــا تيــره شــد آفتــاب
ب
همى خــون بجوى اندر آمــد چو آ 
ز چهــره بشــد شــرم و آييــن مهر
همــى گــرز باريــد گفتــى ســپهر
ز كشــته بهر جــاى بر توده گشــت
ت
گياهــا بمغــز ســر آلــوده گشــ 
ازان ســو كــه بــد شــاه مازنــدران
ن
بشــد پيــل تــن با ســپاهى گــرا 
زمانــى نكــرد او يلــه جــاى خويش
ش
بيفشــارد بــر كينه گه پــاى خوي 
چــو ديــوان و پيالن پرخــاش جوى
بــروى انــدر آورده بودنــد روى
جهانجــوى كــرد از جهانــدار يــاد
ســناندار نيــزه بدارنــده داد
بــر آهيخــت گــرز و بــرآورد جوش
ش
هــوا گشــت از آواز او پــر خــرو 
بــر آورد آن گــرد ســاالركش
ش
نــه با ديــو جــان و نه با پيــل ه 
فگنــده همه دشــت خرطــوم پيل
ل
همــه كشــته ديدنــد بر چنــد مي 
ازان پس تهمتن يكى نيزه خواســت
ت
ســوى شــاه مازندران تاخت راســ 
چــو بر نيــزه رســتم افگند چشــم
نمانــد ايــچ بــا او دليرى و خشــ م
يكــى نيــزه زد بــر كمربنــد اوى
ز گبــر انــدر آمــد بپيونــد اوى
شــد از جادويى تنــش يك لخت كوه
از ايــران بــرو بــر نظــاره گــرو ه
تهمتــن فــرو مانــد انــدر شــگفت
ت
ســناندار نيــزه بگــردن گرفــ 
برســتم چنيــن گفت كاى ســرفراز
چــه بــودت كه ايــدر بمانــدى دراز
بدو گفت رســتم كه چون رزم سخت
ت
ببــود و بيفروخــت پيــروز بخــ 
مــرا ديــد چــون شــاه مازنــدران
ن
بگــردن بــرآورده گــرز گــرا 
برخــش دالور ســپردم عنــان
ن
زدم بــر كمربنــد گبــرش ســنا 
گمانــم چنان بــد كه او شــد نگون
ن
كنــون آيــد از كوهــه زيــن بــرو 
برين گونه شــد ســنگ در پيش من
ن
نبــود آگــه از راى كــم بيــش م 
کوتاه از هنر

هنرمندان در «ریشه »۲۹

آفتاب یزد :گالری «ریشــه  »۲۹به عنوان
نخستین گالری فضای باز ایران ( ) open Air
فردا پانزدهم اســفند آغاز به کار میکند .این
گالری کــه در باغی در خیابان فرشــته قرار
گرفته شــده است ،در نخســتین اتفاق خود
هم زمــان با روز درخت کاری به نام شــش
هنرمند شــاخص ایران که سالیان متمادی
به آفرینش آثــار هنری با موضــوع درخت
پرداختند ،شش نهال درخت خواهد کاشت.
این شش هنرمند عبارتند از :سهراب سپهری،
عباس کیارستمی ،حســین محجوبی ،داوود
امدادیان ،ابوالقاسم سعیدی و منوچهر نیازی
که در یک فضای ویژه گزیدهای از آثارشــان
نیــز به نمایــش در خواهد آمد .هــم زمان،
رویدادی محیطزیستی توسط امین شجاعی
هنرمند بینارشــتهای در محوطــه باغ اجرا
خواهد شد.

