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اصغر فرهادی:

از قلب و ناخودآگاهم فیلم میسازم

اصغر فرهادی با حضور در جشنواره الس پالماس اسپانیا،
جایزه افتخاری این رویداد سینمایی را دریافت کرد .به گزارش
ایسنا ،جشنواره بینالمللی فیلم «الس پالماس» که ساالنه
در این شــهر واقع در جزیره گران کاناریا در مجمعالجزایر
قناری برگزار میشــود ،امسال در بخش بزرگداشت خود از
اصغر فرهادی ،کارگردان ایرانی برنده دو جایزه اسکار تقدیر
کرد که پیش از تبدیل شــدن به چهره شناخته بینالمللی،

در ســال  ۲۰۰۷توانســته بود با فیلم «چهارشنبهسوری»
جایزه بهترین فیلم این جشنواره اســپانیایی را از آن خود
کند .اصغر فرهادی کــه به صورت حضوری در این رویداد
ســینمایی حضور یافته ،ســاعاتی پیش از دریافت جایزه
افتخاری در گفتگویی با روزنامه اســپانیایی «Canarias
 »7درباره فیلمســازی خود صحبت کــرد و گفت« :دو نوع
فیملســاز وجود دارد؛ برخی از قلب و ناخودآگاه خود فیلم

میسازند و برخی دیگر بر اساس منطق و دلیل .من بر اساس
قلب و ناخودآگاهم فیلم میسازم و به همین دلیل نمیتوانم
همه چیز را کنترل کنم .در فیلمهایم نمیتوانم ُفرم داخلی
را از فرم جهانی متمایز کنم و یک فیلم داخلی در صورتی که
به درستی ساخته شود در همه نقاط جهان قابل درک است
و نباید مرزی میان ُفرم داخلی و جهانی وجود داشته باشد.
کارلوس سائورا یک فیلمساز بسیار اسپانیایی و در عین حال
جهانی اســت .در حالی که یک زبان برای همه دنیا نداریم
امــا یک زبان مجازی و جهانی در کل ســیاره وجود دارد و
آن زبان احســاس است؛ احساساتی چون خشونت ،عشق و
تنفر که در همه جا یکســان هستند» .فرهادی که امسال
مجموعهای منتخب از آثارش شامل فیلمهای «فروشنده»،
«جدایی» و «درباره الی» به همراه دو فیلم «جاده» ()۱۹۵۴
ســاخته «فدریکو فلینــی» و «اومبرتــو دی» ( )۱۹۶۲از
«ویتوریو دسیکا» کارگردانان بزرگ ایتالیایی نیز به انتخاب
او در جشــنواره فیلم الس پالماس به روی پرده میرود ،در
ادامه درباره عالقهاش به تئاتر نیز گفت« :تئاتر تاثیر بســیار
زیادی بر جایگاه و کســی که هستم داشته و ُفرم و نگاه من
در تئاتر شکل گرفته است .تئاتر را بیشتر دوست دارم .رابطه
تئاتر با مردم آزادتر و دموکراتیکتر است .در سینما مخاطب

آن چیزی را میبیند که کارگردان میخواهد اما در تئاتر یک
اثر را میتوان با چشــمهای گوناگون دید چرا که هر یک از
تماشاچیان میتوانند توجه خود را به یکی از جزئیات جلب
کنند .با ایبسن یاد گرفتیم که میتوان از زوایای گوناگون به
یک اثر نگاه کرد» .این کارگردان ایرانی برنده اسکار که در
ســال  ۲۰۰۷نیز سفری به شهر الس پالماس داشته ،ادامه
داد« :میخواستم دوباره به اینجا برگردم و در خیابانهای
آن قدم بزنم که دعوتنامه جشنواره را دریافت کردم .تاکنون
به دلیل شرایط کرونایی از سفر به مکانهای دیگر اجتناب
کردهام اما از زمانی که اینجا رسیدم متوجه شدم که همه
چیز در جشــنواره به خوبی در حال انجام است و امیدوارم
این جشــنواره نمونهای برای دیگر رویدادهای ســینمایی
باشد ».اصغر فرهادی همچنین تایید کرد که پس از ساخت
فیلم «همه میدانند» ( )۲۰۱۸در اسپانیا ،پیشنهاد ساخت
فیلمهای دیگری را نیز در اسپانیا دریافت کرده اما تا کنون
درباره آن تصمیمگیری نکرده و امیدوار اســت بار دیگر در
اسپانیا فیلمی بسازد چرا که خاطرات بسیار خوبی از دو سال
حضور در این کشــور دارد .بیستمین جشنواره بینالمللی
فیلم الس پالماس از تاریخ  ۹تا  ۱۸آوریل در کشور اسپانیا
برگزار میشود.

جواد پیشگر:

مجموعه رادیویی نمایشــی «امیر ارســان
نامدار» به کارگردانی جواد پیشــگر و با حضور
بیش از  ۳۰بازیگر بــه روی آنتن رادیو نمایش
میرود .به گزارش ایســنا ،جواد پیشگر درباره
تنظیــم رادیویــی و کارگردانی ایــن مجموعه
رادیویی گفت :نمایش رادیویی «امیر ارســان
نامــدار» بر اســاس نوشــته محمدعلی نقیب
الممالک در بیست و پنج قسمت سی دقیقهای به
صورت نمایش رادیویی تنظیم شده است .تنظیم
و کارگردانی این اثر را بنده به عهده داشــتهام
و خوشــحالم که ســال  ۱۴۰۰را با این اثر زیبا
آغاز کردهام .وی افزود :نمایش رادیویی به عنوان
ابــزاری خالق و موثر به خاطر اینکه مخاطب را
درگیر یک عمل خالقانه ذهنی میکند و چون
بصری نیست میتواند در جهان مرئی و نامرئی،
چه ذهنی و چه عینی حضــور یافته و تاثیرات
ژرفی در وجودوروان مخاطبش بگذارد .بخصوص
اگر موضــوع و محتوای ارائه شــده در ذهن و
خاطرات گذشته وی جایی داشته باشد .در این

راستا میتوان به داستانهایی اشاره کرد که در
تاریخ شــفاهی مردم یک جامعه صاحب هویت
و سرشــار از خاطرات گذشــته است و داستان
امیر ارســان نامدار از این جمله است .پیشگر
ادامه داد :داستان امیر ارسالن نامدار را میتوان
شیرین ترین و غنی ترین بین داستانهای ایرانی
دانســت .در تاریخ معاصر ایــران قبل از حضور
رســانههایی چون رادیو ،تلویزیون و ســینما،
داستان امیر ارسالن نامدار از معروف ترین آثاری
بود که به صورت شــفاهی و سینه به سینه بین
اقشــار مردم نقل میشــد و نسلهای مختلف،
بخشــی یا تمامی اثر و یا نامی از شخصیتهای
این اثر دل انگیز را شنیده و یا خواندهاند .او تأکید
کرد :داستان «امیر ارسالن نامدار» سالها مونس
ایام فراغت جوامع شهری ،روستایی و عشایری
ما بوده است .نثر زیبا ،حماسی و شاعرانه این اثر،
ریشــه در سبک ویژه و تکنیک داستان پردازی
آن دارد .پیشگر افزود :زمانیکه پیشنهاد تنظیم
رادیویی این اثر از ســوی دفتر ادبیات نمایشی

تهیــه کننده مجموعــه «افرا» از ادامــه تولید این
مجموعه در الهیجــان در غیبت پیام دهکردی که به
تازگی به کرونا مبال شــده است ،با رعایت پروتکلهای
بهداشــتی خبر داد و تاکید کرد که ســایر عوامل در
صحت و سالمتی هستند .محمدکامبیز دارابی ـ یکی
از تهیه کنندگان مجموعه «افرا» ـ در گفت و گویی با
ایسنا با بیان اینکه عوامل در الهیجان مشغول ادامه ی
ضبط مجموعه هستند ،گفت :چاره ای نداریم کار را با
رعایت پروتکلهای بهداشتی تا جایی که در اختیارمان
است ادامه دهیم .بازیگران جلوی دوربین هستند و به
تناوب در صحنه حضور پیدا میکنند و حدود بیش از
نیمی از کار جلوی دوربین رفته اســت .وی افزود :این
روزها مهدی سلطانی ،فریبا متخصص ،پژمان بازغی و
اسماعیل محرابی جلوی دوربین سریال هستند .دارابی
درباره ی ابتالی پیام دهکردی به کرونا نیز گفت :ما هم
امروز شنیدیم که ایشــان به ویروس کرونا مبتال شده
اند .ایشــان به طور مداوم با ما نیستند و آخرین باری
که ســر صحنه بودند ۱۵ ،روز قبل اســت و باید صبر
کنیم تا حالشــان خوب شــود .او درباره ی وضعیت
عوامل ســریال در حال ســاخت «افرا» در پیک کرونا
در کشــور ،نیز توضیح داد :خدا را شــکر در این هفت
ماه که از کارمان میگذرد ،عوامل به کرونا مبتال نشده

اند .تا جایی که دست ماست و کادر بهداشت و درمان
توصیه کرده اند ،ســعی کرده ایم پروتکلها را رعایت
کنیــم .دارابی توضیــح داد :این روزها و در شــرایطی
که در پیک چهــارم کرونا قرار داریــم ،اغلب کارهای
تصویری از آپارتمانی بودن خارج شــده اند .البته قصه
ی ســریال «افرا» روایتی از زندگی و کار محیط بانان
دارد و میطلبید که صحنهها در جنگالهای شــمال و
بیرونی باشد؛ قصه ای که تاکنون کمتر به آن پرداخته
شده است .در این سریال نیز ما به مسائل محیط بانان
و مشکالتی که دارند در قالب درام پرداختهایم .دارابی
در پایان توضیح داد ۹۰ :درصد از سریال افرا در شمال
تصویربرداری میشــود و صحنههای پایانی در تهران
خواهد بود .به گزارش ایسنا ،تصویربرداری سریال درام
اجتماعی و خانوادگی «افرا» همچنان در شمال کشور
و شهرهای الهیجان ،لنگرود ،رشت ،کیاشهر ،زیبا کنار،
لشت نشــا ،پارک جنگلی بوجاق و ...ادامه دارد .مهدی
سلطانی ،پژمان بازغی ،روزبه حصاری ،مینا وحید ،فریبا
متخصص ،پیام دهکردی ،علیرضا آرا ،نســرین بابایی،
محمد صادقی،هامون ســیدی ،ســارا باقری ،مهرداد
بخشی ،آریا دلفانی ،فهیمه مؤمنی ،بهمن صادق حسنی
و  ...گروه بازیگران این سریال را تشکیل میدهند .پدرام
پورامیری و حسین دوماری طراحان قصه و فرزاد فرزانه
نویسنده هستند .سازندگان به جای خالصه داستان این
متن را ارائه داده اند« :در پگاه مه آلود یک روز پاییزی،
در زیر شاخههای پرشــکوه افرا ،فرزندی زاده میشود؛
ِ
چشمان پی ِر افرا،
وصلت شو ِم اخالق و منفعت.
حاصل
ِ
ِ
یگانه شاه ِد این راز در اعماق جنگل است .شاهدی که
آموخت در نگاه عاشقانه به زندگی ،فقط صاحب تنهایی
خویشی .هیچکس نبودن ،اولین و آخرین قانون کتاب
عشق است.»...

انتخاب شدهاند .مجموعه رادیویی «امیرارسالن
نامدار» به تهیهکنندگی فرشاد آذرنیا ،کارگردانی
و تنظیــم رادیویی جواد پیشــگر ،صدابرداری
جعفــر جودتی،افکتــوری محمدرضا قبادی فر
و بــا هنرمندی نازنین مهیمنی ،شــهیندخت
نجفزاده ،بهناز بستاندوســت ،فریبا طاهری،
شمسی صادقی ،معصومه عزیزمحمدی ،شیرین
سپهراد ،نوشین حسنزاده ،رضا عمرانی ،حمید
منوچهری ،مجید خمره ،رامین پورایمان ،بیوک
میرزایی ،محمد پورحســن ،محمد آقامحمدی،

مهرداد عشقیان ،کرامت رودساز ،سلمان خطی،
مجتبی طباطبایی ،علــی میالنی ،امیر فرحان
نیا ،قربــان نجفی ،امیرعبــاس توفیقی ،عباس
شادروان ،حمید یزدانی ،نورالدین جوادیان ،سینا
نیکوکار ،مهرداد مهماندوست ،مهدی خمینی
مقدم ،امین بختیاری ،شــهریار حمزیان وتعداد
دیگری از هنرمنــدان در مدت دو هفته تمرین
و تولید شده است و از بیست و پنجم فروردین
ماه ســاعت  ۱۲:۳۰شب ،از رادیو نمایش پخش
میشود.

درخواست کارگردان «اَنگل» از فیلمسازان

شرایط سریال «افرا» پس از ابتالی پیام دهکردی به کرونا

کارگردان کرهای برنده اســکار از فیلمسازان سراسر
جهان خواست تا از بینش خود برای به تصویرکشیدن
مسائلی که در زیر سطح جامعه در حال جوشش است،
اســتفاده کنند .به گزارش ایسنا به نقل از ایندی وایر،
«بونــگ جون هــو» کارگردان فیلم معــروف و موفق
«اَنگل» در جریان یک مســترکالس مجــازی درباره
افزایش خشونت نسبت به آسیاییها در آمریکا واکنش
نشــان داد و گفت« :من در کره جنوبی و در فاصلهای
دور از آمریــکا قرار دارم و ناگزیرم همه چیز را در اخبار
و از چشمانداز بیرونی دنبال کنم اما به عنوان فردی که
عضوی از بشریت است و به عنوان یک شخص ،مشاهده
خشونت و جرایم علیه آسیایی-آمریکاییها برایم بسیار
ترسناک است و به آنچه صنعت فیلم در مقطع کنونی
میتواند انجام دهم فکر میکنم».
او ادامه داد« :ســاخت فیلم مستلزم صرف زمان و
هزینه زیادی اســت و نمیتواند گزینه مناســبی برای
واکنش بهموقع به مسائلی باشد که هماکنون در بطن
ِ
جامعه در حال روی دادن اســت .سینما مدیومی است
که اســتفاده از آن برای واکنش بهموقع به یک موضوع
دشوار است اما از سوی دیگر فیلمسازان و خالقان آثار
هنری میتوانند در پرداختن به این مســائل جسورتر
عمل کنند و از مواجهه با آنها هراسی نداشته باشند».
«بونگ جون هو» با اشــاره به ایــن موضوع که به
تازگی فیلم «کا ِر درست را انجام بده» (ساخته اسپایک
لــی )۱۹۸۹ ،را دیده اســت ،این فیلــم را نمونهای از
کامل از نوعی فیلمســازی توصیف کرد که در شرایط
کنونی باید پدیدار شــود و توضیــح داد« :این فیلم در
سال  ۱۹۸۹و سه سال پیش از ناآرامیهای لسآنجلس
اکران شد و تقریبا پیشبینی کرد که این ناآرامیها روی
خواهد داد .فکر میکنم این نقشی است که فیلمسازان

و هنرمنــدان میتوانند در جامعه ایفا کنند و این تنها
منحصر به پیشبینی آینده جامعه نیست ،بلکه استفاده
از بینش و آگاهی برای به تصویر کشیدن مسائلی است
که هماکنون در ســطح زیرین جامعه در حال جوشش
است ،که میتواند بعدها منفجر شود .برای من «اَنگل»
فیلمی اســت که تالش دارد چنین رویکردی داشــته
باشــد و به موضوع دارا و ندارها در یک جامعه پرداخته
است و به این پرسش پاسخ میدهد که در زمانه کنونی
منظور از فقیر بودن و ثروتمند بودن چیست؟ به عنوان
یک هنرمند شــما باید به نوعی به ماهیت مســائل و
پرسشهای اساسی زندگی پی ببرید و از طریق کارتان
به این پرسشها پاسخ دهید» .این کارگردان اهل کشور
کره جنوبی در ســال  ۲۰۲۰با فیلم «َانگل» تاریخساز
شــد و پس از کســب جایزه نخل طالی کن ،توانست
برای اولینبار به طور همزمان جایزه اسکار بهترین فیلم
بینالمللی و بهترین فیلم جوایز سینمایی اسکار را از آن
خود کند؛ اتفاقی که در تاریخ بیش از نودساله این جوایز
سینمایی بیسابقه است.
او که نگارش همزمان دو فیلمنامه را آغاز کرده بود،
نگارش یکی از آنها را در دوران شــیوع ویروس کرونا
به پایان رسانده است .هنوز جزئیاتی درباره دو فیلمنامه
جدید «بونگ جو هو» منتشر نشده است.

حسن زارعی از حضور در «چوبخط» میگوید

کمدی کار کردن بسیار سخت است

حسن زارعی بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون
کــه پیش از عید بــا ســریال «چوبخط» به
کارگردانی حمید بهرامیان در تلویزیون حضور
یافت ،این روزها دو فیلم «اورکا» ساخته سحر
مصیبی و «غیبت موجه» عباس رافعی را آماده
اکران دارد.
او دربــاره دالیــل حضــورش در ســریال
«چوبخــط» به خبرنــگار هنرآنالین گفت :از
طرف آقــای منصور ســهرابپور تهیهکننده و
یوســف وجداندوست دستیار اول کارگردان به
پروژه دعوت شدم و در صحبتهای ابتدایی که
با هم داشتیم ،قرار شد متن را بخوانم و ببینم تا
چه اندازه میتوانم با این شخصیت ارتباط برقرار
کنم؛ فیلمنامه چند قســمت ابتدایی برای من
ارسال شــد و وقتی خواندم نقش فرخ فرخنده
را دوســت داشــتم .عمدتا با نقشهای رئال و
قابل لمس ارتباط بیشــتری برقــرار میکنم تا
شــخصیتهای پیچیده و از همین رو پذیرفتم

در این سریال به ایفای نقش بپردازم .زارعی در
ادامه درباره تفاوت نقش خود در این ســریال با
دیگر نقشهایی که در تلویزیون ایفا کرده افزود:
ســریال «دیوار به دیوار» ساخته سامان مقدم
جزو آن دســته از ســریالهایی بود که از نظر
زمانی با فراغ بال بیشتر تولید شد ،در حالی که
ما برای این سریال با کمبود زمان مواجه شدیم
و باید به سرعت کار میکردیم تا به آنتن برسد،
از این رو زمان زیادی برای پرداخت شخصیتها
وجود نداشت .در زمان تولید «دیوار به دیوار» با
ســامان مقدم و همکاران بازیگر با حوصله روی
تکتک شخصیتها فکر کردیم و نظر دادیم تا
به تکامل رسیدند و برای مخاطب قابل پذیرش
شــدند .بازیگر سریال «مرضیه» در ادامه درباره
چرایی خالی بــودن جای طنزهای موقعیت در
ســریالها و فیلمهای امروز گفت :قرار نیست
همه به یک ســمت برویم ،اگر به سمت کمدی
میرویم خو ِد این ژانر موقعیتهای مختلف دارد

کــه یکی از آنها موقعیت طنز کالمی اســت،
مانند آثار قبلی مهران مدیری که نقد جامعه در
کالم بود و وقتی به آن نگاه میکنید درمییابید
تا چه اندازه موفق بوده است .در همان موقعیت
رضــا عطاران به تلویزیون میآید که او نیز طنز
کام ً
ال متفاوتی در کالم و موقعیت دارد .سریال
«چوبخط» یک طنز موقعیت اســت ،در واقع
قصه جدی را جلــو میبرد که در موقعیتهای
مختلــف جذابیتهایی ایجاد میکند .شــکل
گرفتن این گونه از طنز بخشــی به نویســنده،
بخشــی به کارگردان و بخشــی هم به عوامل
برمیگردد .زارعی همچنین درباره تغییر زمان
پخش ســریال و تاثیری که در تولید آن داشت
گفت :قرار بود کار را برای نوروز آماده کنیم ،به
همین جهت همه عوامل با انگیزه تمام دست به
دســت هم دادند تا سریال نوروزی خوبی تولید
شــود اما ناگهان تلویزیون اعالم کرد ســریال
پیش از عید باید روی آنتن برود .در این شرایط
همانطــور که گفتم با توجه به اینکه بخشــی
از متــن آماده نبود ،کارگــردان و عوامل درگیر
ســردرگمی بودند و این سردرگمی روی ما هم
اثر گذاشت و شخصیتها از مسیر اصلی خارج
شدند .فشار کاری بسیاری را در شرایط کرونا و
زمستان سخت و سرما متحمل شدیم .از سوی
دیگر قرار بود سریال در  ۱۸قسمت برای نوروز
تولید شود اما با این تصمیم ناگهانی از پانزدهم
اسفند سریال باید روی آنتن میرفت .در حالی
کــه همه میدانیم در ســینما و تلویزیون ،این
زمان ،زمان مرده اســت .بنابراین انرژی ابتدایی

کنسرت بدون تماشاگر ،کنسرت نیست

فریــدون آســرایی ابــراز
امیدواری میکند شــرایط با
رفتــن ویروس کرونــا زودتر
عــادی شــود تــا هنرمندان
موسیقی بتوانند فعالیتهای
خودشان را از ســر بگیرند و
با حضور تماشاگران کنسرت
برگزار کننــد .به گزارش هنر
آنالین ،فریدون آسرایی درباره فعالیت این روزهای خود گفت :آلبوم جدید من
خیلی وقت است که آماده شده ولی هنوز شرایط مناسبی فراهم نشده که آن را
منتشر کنیم .قصد داشتیم پیش از کرونا آلبوم را منتشر کنیم ولی به دلیل اینکه
بازار فروش آلبوم رونق زیادی نداشت دست نگه داشتیم.
او با اشــاره به اینکه آلبوم جدیدش هشــت قطعــه دارد ،ادامه داد :مدیریت
آلبوم من را بهروز صفاریان برعهده دارد .بهروز صفاریان همیشــه در تولید آلبوم
حساســیتهای خاص خودش را دارد .آقای مجتبی مصــری هم یکی دیگر از
آهنگسازان بااستعداد است که در این آلبوم من را همراهی میکند.
این خواننده موسیقی در رابطه با شرایط موسیقی در دوران کرونا اظهار داشت:
امیدوارم هر چه سریعتر شرایط کرونا عادی شود تا ما بتوانیم فعالیتهای عادی
خودمان از جمله برگزاری کنسرت را از سر بگیریم .من با کنسرت آنالین موافق
نیستم و برای برگزاری کنسرت آنالین اقدام نمیکنم.
آســرایی در پایان دلیل موافق نبودن خود با کنسرت آنالین را اینگونه بیان
کرد :چیزی که در این مدت فهمیدم این بود که کنسرت آنالین فقط جنبه مالی
دارد .من عالوهبر جنبه مالی به حس و حال تماشــاگران در ســالن نیز اهمیت
میدهم و دوست دارم با حضور تماشاگران کنسرت برگزار کنم.

تعویق اکران  ۳فیلم مهم «تام کروز»

 ۳۰بازیگر ،سریال «امیر ارسالن نامدار» را روایت میکنند
رادیو نمایش را دریافت کــردم ،بعد از مطالعه
اثر ،به خاطر ســابقه ذهنی و جذابیت ،زیبایی
و ظرفیتهای دراماتیک موجــود اثر در حوزه
شــنیداری شــدن آن ،بالفاصله با اشتیاق کار
تنظیــم آن را به صورت نمایــش رادیویی آغاز
کردم .بدیهی اســت ضرورت تولید آثاری از این
دســت در بدنه شبکه نمایش رادیو باعث جذب
مخاطبین بیشتری برای این شبکه تفکربرانگیز
خواهد شد چرا که داستانی مانند «امیرارسالن
نامدار» در میان مردم ما همچنان زنده ،بالنده و
ماندگار است و امیدوارم تولید این اثر متفاوت،
شروعی برای تولید دیگر آثاری از این رقم باشد.
نویســنده و کارگردان باســابقه رادیو نمایش
در پایان ضمن تشــکر از مدیریت دفتر ادبیات
نمایشــی و دست اندرکاران تولید این مجموعه
رادیویــی عنوان کرد :در ایــن نمایش ،نقشها
بر اســاس ویژگیها و جنس صدای بازیگران و
مهمترین مسئله توانایی و ظرفیتهای بازیگران
در ارائه مطلوب نقشها و دیگر پارامترهای الزم
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و انگیزهها از بین رفت و از این بعد کار ما بسیار
لطمه خورد .کم شدن پنج قسمت از سوی دیگر
باعث شــد لطمه بعدی به کار وارد شــود .خط
قصه جمع شــد اما برای خــود ما قابل رضایت
نبود ،به دلیل این تغییر زمان ،تهیهکننده بسیار
اذیت شــد و این به همه گروه سرایت کرد ،اما
در مجموع به همه دوســتانم در این ســریال
دســتمریزاد میگویم که در این شرایط کار را
جمــع کردند .او در ادامه دربــاره چرایی تولید
سریالهای مناسبتی در زمان اندک و مشکالت
ناشی از آن نیز بیان کرد :به تجربه من ما مشکل
سیستم تولید در ســینما و تلویزیون داریم در
همه جای دنیا استانداردهای حرفهای در تولید
رعایت میشــود و این قابل رصد و در دسترس
اســت .امروز با وجود فضای مجازی میبینیم
که چــه اتفاقهایی پیش از تولید و حین تولید
برای آثار رقم میخورد تا کاری به ثمر برسد .در
واقع همه عوامل از قبل آمادگی دارند و میدانند
قرار اســت چه کاری انجام دهند ،اما متاسفانه
در ســینما و تلویزیون ما این اســتاندارد وجود
ندارد؛ بنابراین ما چوب نداشتن سیستم تولید
را میخوریــم و هر آن چیــزی که خود عوامل
پروژه از کارگردان و بازیگران تا ســایرین شکل
میدهند ،با به آب و آتش زدن خودشان است.
ما سیستمی نداریم که بر مبنای آن جلو برویم
و آنچه این را مضاعف میکند در مناسبتهای
ماســت که به نوروز و ماه مبارک رمضان ختم
میشود .در واقع در این دو برهه زمانی تلویزیون
باالترین میزان بیننــده را دارد و همواره عوامل

برای رســاندن اثر خود به شــبکه در این زمان
در حال دویدن هستند؛ بسیار کم پیش میآید
ســریالی از یک سال قبل شــروع شده باشد و
با آرامش کار را پیش ببــرد .در واقع آثاری که
زمان کافی تا رســیدن به پخــش دارند اگر به
عجله برســند ،این ضعف به تهیهکننده و مدیر
پروژه برمیگردد .برای ســاختن یک ســریال
نباید عجله داشــت باید با آرامــش کار کرد تا
مخاطب از حاصل آن راضی باشــد .او در پاسخ
به این ســوال که چرا دیگر کارگردانی نمیکند
بیان کرد :به این دلیل که کارگردانی کار بسیار
سختی است تعهدی که کارگردان دارد در راس
هرم ماجراست .ضمن این که امروز نسل جوانی
به ســمت این حرفه آمده که بســیار باهوش و
باجسارت هستند و من بسیار دوست دارم با آنها
کار کنم و تجربیات خودم را با آنها به اشــتراک
بگذارم .انــرژی موجود در نســل جوان خیلی
خوب اســت .همچنین ما با نسلی مواجهیم که
بسیار باســواد و پرتالش است .اما فکر میکنم
در این میان دستیاران کارگردان و برنامهریزان
باید تالش بیشــتری کنند ،برای اینکه انتخاب
بازیگر و پیشنهاد بازیگر به کارگردانان بر عهده
دســتیاران است ،ما امروز بازیگران خوبی داریم
که خانهنشــین هســتند و جوانان متناسب با
نقشها میتوانند از حضور این بازیگران باتجربه
بهره ببرند ،امیــدوارم این اتفاق رخ دهد تا این
افراد مشغول کار شوند که هم از نظر کیفی آثار
خوبی ارائه شــود هم از نظر معاش برای هر دو
اتفاق خوبی رخ دهد.

کمپانی پارامونت پیکچرز
از تعویق اکران قســمتهای
جدید فیلمهــای «ماموریت
غیرممکــن» و «تاپ گان» با
بــازی تام کروز خبــر داد .به
گزارش ایسنا به نقل از هالیوود
ریپورتر ،کمپانی پارامونت بار
دیگر چندین تغییر در برنامه
اکران خود ایجاد کرده که شامل چند فیلم مهم با بازی «تام کروز» میشود .بر
این اســاس فیلم «تاپ گان :ماوریک» با چهار ماه تاخیر نســبت به تاریخ اکران
قبلیش در دوم جوالی ،از تاریخ  ۱۹نوامبر راهی سینماها خواهد شد.
همچنین فیلم «ماموریت غیرممکن  »۷طبق این تغییرات از  ۲۷می ۲۰۲۲
اکران خواهد شــد ،در حالــی که پیشتر تاریخ  ۱۹نوامبــر  ۲۰۲۱برای آن در
نظر گرفته شــده بود .در «ماموریت غیرممکن  »۷عالوه بر «تام کروز»« ،ربکا
فرگوسن»« ،نیکالس هولت»« ،هایلی اتول »« ،شیا ویگهام»« ،پام کلمنتیئف»
و «هنــری چرنی» نیز به ایفای نقش میپردازند و «کریســتفر مک کوایر» که
کارگردانی دو سری پیشــین «ماموریت غیرممکن » یعنی «فال اوت » و «ملت
یاغی» را بر عهده داشــت در هفتمین سری از فیلمهای «ماموریت غیرممکن»
نیز به عنوان نویسنده و کارگردان حضور خواهد داشت« .ماموریت غیرممکن »۸
هم که پیشتر قرار بود  ۴نوامبر  ۲۰۲۲اکران شود بر اساس اعالم جدید کمپانی
پارامونت از  ۷جوالی  ۲۰۲۳میهمان سینماهای جهان خواهد بود.
گردشگری

پربازدیدترین مکانهای تاریخی ایران

مدیــرکل موزههــا اعالم
کرد :موزهها ،محوطهها و آثار
تاریخــی در تعطیــات نوروز
یــک میلیــون و  ۲۴۵هــزار
بازدیدکننده داشــتند و کاخ
ســعدآباد همانند ســالهای
گذشــته رکــورد بازدیدها را
شکســت .محمدرضا کارگر به
ایســنا گفت :براساس آما ِر «نفرـ بازدید» مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد در
صدر بازدیدهای نوروزی قرار داشــت .کاخ گلستان ،کاخ نیاوران و حافظیه نیز به
ترتیب بیشــترین تعداد مراجعهکننده را داشتند .به گفته او ،موزههای استانهای
تهران ،فارس ،اصفهان ،خراسان رضوی و یزد به ترتیب بیشترین بازدیدکننده را در
تعطیالت نوروز داشتهاند .کارگر با اشاره به افت بازدید از آثار تاریخی در تعطیالت
نوروز ،افزود :تعداد بازدید موزهها و محوطههای تاریخی در نوروز  ١۴٠٠یکهشتم
بازدیدهای نوروز  ۹۸بود .نوروز  ۹۹مقایسه نشد ،چون موزهها به دنبال همهگیری
ویروس کرونا تعطیل بودند .او همچنین به کاهش درآمد موزهها اشاره کرد و گفت:
بیشترین درآمد موزهها و محوطههای تاریخی از گردشگر خارجی تامین میشود.
اما امســال که گردشگری خارجی نداشتیم درآمد هم چشمگیر نبود ،چون بلیت
بازدیدکننده ایرانی قیمتی ندارد .کارگر اظهــار کرد :برآورد ما این بود که درآمد
موزهها در ســال  ۱۴۰۰حدود  ۳۰۰میلیارد تومان باشــد که البته روی گردشگر
خارجی حســاب کردهایم ،اما با توجه به بســته بودن مرزها به روی گردشــگران
خارجــی ،این درآمد به عدد قابل مالحظهای نمیرســد .در نوروز هم درآمد این
بخش در حد صفر بود .مدیرکل موزهها و اموال منقول تاریخی درباره تاثیر کاهش
درآمد موزهها بر نگهداری و محافظت از آنها ،گفت :خوشــبختانه موزهها اعتبار
دولتی دارند که تا کنون پرداخت شده و مشکل خاصی از این نظر وجود ندارد .اما
درآمدهای حاصل از فروش بلیت و بازدیدها معموال اجازه انجام کارهای فوقالعاده،
از جمله برگزاری نمایشــگاه ،ارتقای تجهیزات و  ...را میداد که امسال با توجه به
کاهش این درآمد ،با آن میزان از اعتبارات دولت میتوان اســتانداردهای الزم در
موزهها را حفــظ کرد و امور اضطراری را انجام داد .او اضافه کرد :البته که کاهش
بازدیدکننده ،تعطیلیها و نبود گردشــگر خارجی ،حتما موزههای خصوصی را با
چالــش روبهرو خواهد کــرد .محمدرضا کارگر در آبانمــاه  ٩٩نیز به افت درآمد
موزهها اشاره کرده و گفته بود :پیشبینی ما برای کسب درآمد از موزهها و مراکز
تاریخی کشــور در ســال  ۹۹حدود  ۲۰۰میلیارد تومان بوده است و در این راستا
چند برنامه نیز تدوین شده بود ،اما متاسفانه فقط چهار میلیارد تومان درآمد نصیب
مجموعههای مربوطه شد .موزهها و مجموعههای تاریخی پس از یک دوره تعطیلی
چندماهه در بهمنماه  ٩٩باز شــدند ،اما با اعالم وضعیت خطر کرونا در بیشــتر
شهرها ،از روز  ۱۸فروردینماه به دستور ستاد ملی کرونا دوباره تعطیل شدند.
کتابخانه

انتشار رمان عبدالحسین نوشین

رمان «خــان و دیگران»
نوشــته عبدالحسین نوشین
با مقدمه و تعلیقــات تازهای
منتشر شد .به گزارش ایسنا،
رمــان «خــان و دیگــران»
کــه از آثــار برجایمانده از
عبدالحسین نوشین ،نویسنده
و هنرمند نامآشنای تئاتر است
به همراه مقالهای بلند درباره تعلیقات بهکار گرفتهشده توسط او و نقدی بر آثارش
به قلم سیدمسعود هاشمی و حسین کریمی به چاپ رسیده است .این رمان در
 ۲۳۷صفحه و با قیمت  ۵۹هزار تومان توسط نشر سیب سرخ منتشر شده است.
سیدمســعود هاشــمی درباره کتاب «خان و دیگران» و اتفاق ادبی شکلگرفته
در آن میگوید :من دانشــجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی و حسین کریمی
دانشآموخته کارشناسی ارشد همین رشته است .نمایش همواره یکی از عالقهها
و دغدغههای جنبی ما بوده اســت .من حتی سابقه بازیگری تعزیه ،تئاتر و فیلم
کوتاه را در رزومه دارم و حسین کریمی هم دستی بر آتش نقد فیلم دارد .به طور
کلی نقد ،مخصوصا نقد ادبی و تحشیهنویسی عالقه مشترک ماست که هم ایشان
و هم بنده مقاالتی را در این زمینه منتشر کردهایم .او میافزاید :من در دوره ارشد
پیرامون این کتاب که خیلی اتفاقی آن را یافته و شناخته بودم ،مقالهای نوشتم با
عنوان «بیان چند نکته و بررسی کیفیت استعمال امثال و کنایات در کتاب خان
و دیگران عبدالحسین نوشین» .و بعد از انتشار و استقبال ،مصمم شدم که کتاب
«خان و دیگران» را با افزودن مقاله مزبور تجدید چاپ کنم .نقد بســیار موجز و
مختصری در انتهای مقاله آمده بود که حسین کریمی پیشنهاد داد بسطش بدهم
که بنده این مهم را به خود ایشان محول کردم.

