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منوچهــر آذری همزمان با شــانزدهمین 
سالروز درگذشــت زنده یاد منوچهر نوذری از 
همکاری اش در برنامــه رادیویی به یادماندنی 

»صبح جمعه با شــما« گفت و از همکاری با 
این هنرمند فقیــد و دیگر هنرمندان قدیمی 

یاد کرد.

منوچهر آذری در گفت وگویی با ایســنا، با 
بیان اینکه زنده یاد منوچهر آذری تافته ی جدا 
بافته بــود، گفت: او هنرمندی بســیار خوش 
ذوق بود. در بداهه و تداعی معانی، بسیار عالی 
بود. در دوبله بی نظیر بــود، در رادیو بی نظیر 
بود، در تلویزیون و ســینما بی نظیــر بود. او 
فیلمســاز و کارگردان بود. تئاتر بازی می کرد 
که ِکیف می کردی. هنرمندی بود که تا االنی 
که ما می بینیم، لنگــه اش را پیدا نکرده ایم. او 

جایگزین ندارد.
آذری در ادامه اینچنین گفت: شــما برای 
اینکه یک دانشمند، یک نخبه، یک معلم و یک 
گزارشــگر بگردی و پیدا کنی که واقعا درست 
باشــد، باید ســال ها صبر کنی تا مادر بزاید و 
دورانش بگذرد تا بشــود نوذری. اســم و یاد 
منوچهر نوذری بله که خوب است اما چرا یک 
تندیس از او درست نکردند؟ چرا یک خیابان 

به نامش نکردند؟ چرا یک تمبر از او نزدند؟

آذری از همــکاری اش با مرحوم نوذری در 
»صبح جمعه با شما« یاد کرد و گفت: ما در آن 
زمان که »صبح جمعه با شما« خیلی گرفته بود 
با هم همکاری داشتتیم. آقای نوذری که همان 
تیپ معروف »آقای ملون« و تیپ های دیگری 
را هم داشــتند. آقای شیشه گران، آقای توکل 
و خود من بودیم، آقای جاویدنیا، آقای بیوک 
میرزایی، مهران امامیه و همچنین از دوبلورها 
آقای اکبر منانی، آقای ربیعی، افضلی و حتی 
جناب آقــای منوچهر اســماعیلی بود. زمانی 
مردم رادیو گوش می دادند و کار خوب نوشته 
می شــد. آقای شیشه گران خوب می نوشتند و 

همچنین حضور آقای سعید توکل.
به گزارش ایسنا، منوچهر نوذری کار خود 
در تلویزیون را در برنامه ای به نام »هزار برگ، 
هزار رنگ« که کاری از گروه کودک و نوجوان 
شبکه اول بود، آغاز کرد. تهیه کننده  این برنامه 
مهناز میرجهانگیری و کارگــردان هنری آن 

حســین فردرو بود. مرحوم نــوذری در اواخر 
عمرش مدتی هــم اجرای برنامــه  »صندلی 
داغ« را بــر عهده گرفــت؛ از آخرین کارهای 
او هم می توان به برنامــه ای رادیویی با عنوان 

»پنج شنبه شنیدنی« اشاره کرد.
ایــن هنرمنــد فعالیت خــود در عرصه ی 
سینما را در ســال ۱۳۳۸ با فیلم هایی مانند 
»امیر ارســان نامدار« آغاز کــرد و در ادامه 
در فیلم های »گوهر شب چراغ«، »خیاالتی«، 
»کوچه  اقاقیا«، »عصای پیــر«، »باجناق ها«، 
»چند می گیری گریه کنی« و »تهران ساعت 

بیست« به ایفای نقش پرداخت.
او از اواســط مهر ماه ۸۴ به دلیل عوارض 
قلبی، کلیوی و دیابت بین خانه و بیمارستان 
در رفــت  و آمد بود. از اویــل آذر ماه به دنبال 
عفونــت کلیوی در بخش دیالیز بیمارســتان 
مدرس بســتری شد و ســپس ۱۶ آذر ۸۴ در 

سن ۶۹ سالگی درگذشت.

منوچهر آذری:

چرا خیابانی به نام منوچهر نوذری نشد یا یک تندیس از او نساختند؟

با وجود ظرفیت های فرهنگی متعــدد در ایران به  ویژه 
در حوزه های صنایع  دســتی و موارد مرتبط با ســنت ها و 
رسوم تاریخی، نامی از روستاهای ایران در فهرست بهترین 

روستاهای گردشگری سال ۲۰۲۱ به چشم نمی خورد.
به گزارش هنرآناین، ایران بالغ  بر چهل هزار روستا دارد 
که هر کدام ظرفیت های بســیار گسترده ای در زمینه های 
گوناگون دارنــد و بارها و بارها تاریخچه طیف وســیعی از 
صنایع دســتی ازجمله دوخت های ســنتی، لبــاس اقوام و 
سوزن دوزی های ایرانی سبب شده که سازمان های جهانی در 
حوزه فرهنگ به ثبت این میراث در ابعاد جهانی اقدام کنند.
حال آنکه علی رغم وجود ظرفیت های فرهنگی متعدد در 
کشورمان به ویژه در حوزه های صنایع دستی، لباس تاریخی 
اقوام و موضوعات مرتبط با سبک زندگی مبتنی بر سنت ها 
و رســوم تاریخی، نامی از روســتاهای کشورمان در لیست 
بهترین روســتاهای گردشگری در ســال ۲۰۲۱ به چشم 
نمی خورد. کشــورمان ایران نیز سه روستای برندق )استان 
اردبیل(، خرانق )استان یزد( و الرک )استان هرمزگان( را به 

این طرح پیشنهاد کرده بود.
دور بعدی این طرح در فوریه ۲۰۲۲ افتتاح می شــود و 
امید است در لیست این دوره، نام روستاهای کشورمان نیز به 
چشم خورد. در سال ۲۰۲۱، درمجموع ۴۴ روستا از ۳۲ کشور 
در سراسر پنج قاره جهان به رسمیت شناخته شدند. معیار 
انتخاب این روستاها حفظ منابع طبیعی و فرهنگی خود و 
همچنین اقدامات مبتکرانه و متحول کننده و تعهد به توسعه 
گردشگری در راستای توسعه گردشگری روستایی بوده است 
که از اهداف توســعه پایدار )SDGs( به شمار می رود.  این 

روســتاها در مجمع عمومی ســازمان جهانی گردشــگری 
)UNWTO( در مادریــد به عنوان بهترین روســتاهایی 
که گردشــگری معرفی شــدند.  طرح بهترین دهکده های 
گردشــگری توســط UNWTO به منظور پیشبرد نقش 
گردشگری در حفاظت از روستاها، همراه با مناظر طبیعی، 
تنوع زیستی و فرهنگی و ارزش ها و فعالیت های محلی آن ها، 
ازجمله صنایع دستی و خوراک شناسی محلی راه اندازی شد. 

تمام ۴۴ روســتای انتخاب شــده از ۱۰۰ امتیاز ممکن، 
درمجموع ۸۰ امتیاز یا باالتر کسب کردند. 

زوراب پولولیکاشــویلی، دبیــر کل ســازمان جهانــی 
گردشــگری UNWTO می گوید: »گردشگری می تواند با 
ترویج توزیع عادالنه تر مزایا و امتیازها در سرتاســر مناطق 
مختلف و توانمندســازی جوامع محلی، محرک انســجام و 
شــمول اجتماعی باشد. این ابتکار روستاهایی را که متعهد 

به تبدیل گردشگری به یک محرک قوی برای توسعه و رفاه 
خود هستند، به رسمیت می شناسد.« 

 UNWTO طرح بهترین دهکده های گردشگری توسط
شامل سه رکن است: 

 :UNWTO بهترین روســتاهای گردشــگری از نظر
روستاهایی به رسمیت شناخته می شوند که نمونه برجسته ای 
از مقصد گردشــگری روســتایی با دارایی های فرهنگی و 
طبیعی شناخته شده هستند که ارزش ها، محصوالت و سبک 
زندگی روســتایی و جامعه محور را حفظ و ترویج می کنند 
و تعهد روشــنی به نوآوری و ابتکار دارند. پایداری در تمام 
جنبه هــای آن )اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی( در 
این روســتاها احســاس می شــود.  برنامه ارتقای بهترین 
دهکده های گردشــگری توسط UNWTO: برنامه ارتقای 
بــرای تعدادی از روســتاها کــه به طور کامــل معیارهای 
دریافــت تقدیرنامه را ندارند نیز امتیازاتی ارائه می دهد. این 
 UNWTO روستاها از سوی ســازمان جهانی گردشگری
و همــکاران آن در زمینــه بهبود حوزه های ذکرشــده در 
فرآینــد ارزیابــی، حمایت خواهند شــد.  شــبکه بهترین 
دهکده های گردشــگری توســط UNWTO: این شبکه 
فضایی برای تبادل تجربیات و شــیوه های مؤثر، فرصت ها و 
یادگیری را فراهم می کند که شامل نمایندگان روستاهایی 
خواهد بود که به عنوان »بهترین دهکده گردشگری توسط 
UNWTO شناخته شــده اند، روستاهای شرکت کننده در 
برنامه ارتقاء، و همچنین کارشناسان، شرکای بخش دولتی 
 و خصوصی که در ترویج گردشــگری برای توسعه روستایی 

فعالیت خواهند داشت.

امید برای توسعه جهانی در سایه میراث فرهنگی؛ از لباس اقوام تا دوخت های سنتی

جای خالی ایران در فهرست بهترین روستاهای گردشگری ۲۰۲۱ 
»الک بالدوین«: من شلیک نکردم!

»الک بالدوین« در نخستین مصاحبه 
تلویزیونی خود پس از ماجرای تلخ 
کشته شدن فیلمبردار فیلم »زنگار«، 
اعام کرد که او با اســلحه شکلیک 
نکرده اســت. به گزارش ایســنا به 
نقــل از گاردین، »الــک بالدوین« 
معتقد اســت او ماشــه اسلحه ای را 
که در جریان ســاخت فیلم وسترن 
اتفاقی  »زنگار« به کشــته شــدن 

»هالینا هالچینز« فیلمبردار این پروژه انجامید، را نکشــیده اســت.  »بالدوین« 
در مصاحبه خود با شبکه ABC در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا شلیک 
گلوله در فیلمنامه بوده اســت یا خیر توضیح داد: »اســلحه شلیک نکرد و من 
ماشــه را نکشیدم. نه، هرگز هیچگاه اسلحه به سمت کسی نمی گیرم و شلیک 
نمی کنم«. در جریان این ماجرا که به کشــته شدن »هالینا هاچینز« فیلمبردار 
۴۲ ساله این فیلم و زخمی شدن »جول سوزا« کارگردان فیلم »زنگار« انجامید، 
هالیوود با شوک بزرگی رو به رو شد و بسیاری استفاده از اسلحه های واقعی در 
پروژه های ســینمایی را زیر سوال بردند. اینن اولین بار پس از وقوع این حادثه 
اســت که »الک بالدوین« اعام کرده که او اســلحه را شلیک نکرده است. این 
بازیگر آمریکایی که در شرایط روحی مناســبی قرار ندارد این اتفاق را بدترین 
اتفــاق زندگی اش توصیف کرد و گفت: مرتبا به این موضوع فکر می کنم که چه 
کاری می توانستم انجام دهم؟ با این وجود پلیس منطقه سانتافه در نیومکزیکو 
در حال بررسی موضوع است و هنوز مشخص نشده چگونه گلوله های واقعی در 

صحنه فیلمبرداری استفاده شده است.

»قهرمان« نامزد دو جایزه از 
انجمن های سینمایی آمریکا شد

»قهرمان« نامزد بهترین فیلم 
انجمن  از ســوی  بین المللی 
و  واشــنگتن  فیلم  منتقدان 
منتقدان  مجمــع  همچنین 
هالیوود شد. به گزارش ایسنا، 
فیلم سینمایی »قهرمان« که 
از سوی هیات  هفته گذشته 
ملی نقــد امریکا )NBR( به 

عنوان برنده بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم  بین المللی )غیرانگلیسی زبان( سال 
معرفی شد، از سوی جوایز ساالنه انجمن منتقدان هالیوود و واشنگتن دی سی 
نیز به عنوان یکی از ۵ نامزد کســب جایزه در شــاخه بهترین فیلم بین المللی 
امسال انتخاب شد.  آخرین ساخته فرهادی در جوایز انجمن منتقدان واشنگتن 
با فیلم های »ماشین منو بران« ساخته »ریوسوکی هاماگوچی« )ژاپن(، »تیتان« 
ســاخته »جولیا دوکورنو« )فرانسه(، »بدترین آدنم دنیا« ساخته »یواخیم تریه( 
)نروژ( و »بَره« به کارگردانی »والدیمیر یوهانسن« )ایسلند( رقابت خواهد کرد.  
»قهرمان« در کنار »ماشین منو بران« »ریوسوکی هاماگوچی« )ژاپن(، »تیتان« 
ساخته »جولیا دوکورنو« )فرانسه(، »بدترین آدنم دنیا« ساخته »یواخیم تریه« 
)نروژ( و »فرار« از »جوناس پوهر راسموسن« )دانمارک( نامزدهای جوایز ساالنه 
انجمن منتقدان هالیوود در شــاخه بهترین فیلم بین المللی هستند.  برندگان 
جوایز انجمن منتقدان واشــنگتن دی سی امروز ۶ دسامبر )۱۵ آذر( و برندگان 
جوایز انجمن منتقدان هالیوود نیز ۸ ژانویه ۲۰۲۲ )۱۸ دی ماه( معرفی می شوند. 

محمدرضا داوودنژاد و مریم بوبانی در »آزردگان«
با ادامــه فیلم بــرداری فیلم 
»آزردگان«  ســینمایی 
محمدرضــا داوودنژاد و مریم 
این  بازیگران  بوبانی به جمع 
به گزارش  پیوســتند.  پروژه 
ایســنا، همچنین مهدی فرد 
قــادری همچــون فیلم های 
قبلــی اش از بازیگران تئاتر و 

چهره های جدید بســیاری در نقش های مختلف این فیلم استفاده کرده است. 
هدیــه آزیدهاک، مریم عباس زاده، امیر شــاه علی، آتنا حبیبی، احمد نیک پور، 
میاد کفایی، دنیا حیدری، ســارا فیض، یاســمن مرآتــی، محمدعلی عزیزی، 
محسن کاشی زاده، ماندانا قربانی، عارف عباسی، پریسا محمدی پور، بهناز ذکوی 
و امیرمهدی مقدمی از جمله این بازیگران هســتند. همچنین فریماه احمدی و 
محمدحسین صفایی بازیگران خردسال این فیلم هستند.  لیا زارع، محمد امین، 
رضا بهبودی، فرخ نعمتی و رویا جاویدنیا دیگر بازیگران »آزردگان« هستند. در 
خاصه داستان »آزردگان« آمده است: فیلم های ما تا حاال چه کمکی به زندگی 
مردم کرده!؟ مهدی فرد قادری فیلم های »جاودانگی« و »بی وزنی« »آزردگان« 
را در ادامه تجربه های فرمالیستی اش و با سه گروه مختلف از بازیگران و عوامل 

مقابل دوربین برده است.

بازگشت آثار اردشیر محصص به تهران
روز  از  آرتیبیشــن  گالــری 
ـ   ۱۴۰۰ آذر   ۱۹ ـ  جمعــه 
آثار  از  میزبــان مجموعــه ای 
اردشــیر محصــص ـ طراح و 
کاریکاتوریســت ـ خواهد بود 
که به سال ۱۳۸۷ در نیویورک 
درگذشت. به گزارش ایسنا، این 
مجموعه  آثار شامل تعدادی از 
آثار کم تر دیده شــده  اردشیر 
محصص خواهد بود که نیکزاد 

نجومی، هنرمند ایرانی ساکن آمریکا و از دوستان نزدیک محصص در نیویورک، 
اصالت این آثار را تأیید کرده اســت. اردشــیر محصص، متولد سال ۱۳۱۷ در 
الهیجان است. او در رشــته ی حقوق در دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و از 
همان زمان به عنوان طراح با نشــریات مختلفی نظیر توفیق و ... هم کاری کرد. 
پیش از انقاب چند کتاب از مجموعه طراحی های اش منتشر شده بود. محصص 
در ســال ۱۳۵۶ ایران را برای همیشــه به مقصد آمریکا ترک کرد و در شــهر 
نیویورک ســاکن شد. این هنرمند در ســال های پایانی عمر با بیماری دست و 
پنجه نرم می کرد و در نهایت در ســن هفتاد سالگی در ۱۸ مهر سال ۱۳۸۷ در 

نیوریورک درگذشت.
در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: »در دوره ای که هنرمندان ایرانی دربند 
زیبایی شناسی آثار مدرنیسم بودند او از زیبایی شناسی جدا شد و به طراحی برای 
بیان شــخصی پرداخت، اتفاقی که هم اکنون نیز امری معاصر شناخته می شود. 
به این اعتبار او را باید بی لکنت ترین راوی زمانه معاصر دانســت. احمد شاملو 
در تفسیر آنچه اردشیر محصص سعی در بیان آن داشت، روزگاری نوشت: »اگر 
بخواهیم بپذیریم که کاریکاتورها بیانی اغراق آمیز از واقعیت اند، آن گاه طرح های 
اردشــیر کاریکاتور نیســت. حداقل برای ما، اطرافیان و کسانی که با درد و رنج 
چهره های کارهایش آشــناییم. اردشیر عاوه بر یک هنرمند با استعداد و توانا، 
واقع گرایی تیزبین باقی می ماند. او صورتگر و تصویرساز واقعیت پیرامونش است.« 
واقعیتی که هنوز هم پابرجاست، نفس می کشد و اعتبار دارد.« نمایشگاه اردشیر 
محصص از روز جمعه، ۱۹ آذر، در گالری آرتیبیشن برپا خواهد شد. این نمایشگاه 
بــه مدت ۱۰ روز و تا ۲۹ آذر برپا خواهــد بود. عاقه مندان می توانند هر روز از 
ساعت ۱۱ تا ۲۰ به نشانی خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، نرسیده به 
همت، گل نبی )غرب(، میدان احمدی روشن )کتابی(، خیابان ساسانی پور، خیابان 
دریا )قندی(، شــماره ی ۶، گالری آرتیبیشن مراجعه کنند. همچنین نمایشگاه 
برای افرادی که در قرنطینه به ســر می برند، به صورت آناین و همزمان با آغاز 

نمایشگاه در سایت آرتیبیشن )www. artibition. net( دایر خواهد شد. 

چاپ تازه »دا« منتشر شد
انتشارات سوره مهر اعام کرد کتاب »دا« دربردارنده خاطرات سیده زهرا حسینی 
که سیده اعظم حسینی آن را به نگارش درآورده، به چاپ صدوپنجاه ونهم رسید. 
به گزارش ایســنا، ناشر این کتاب نوشته اســت: »راوی این کتاب در پرداخت 
خاطــرات خود به گونــه ای موضوعاتی چون روزهای آغازیــن جنگ، روزهای 
مقاومت در خرمشهر، روزهای اشغال شهر و همچنین ادامه زندگی در اردوگاه را 

مورد اشاره قرار داده است.

اخبارکوتاه 

 رســول اولیازاده عکاس و مدیر گالری خانه عکاســان جوان در 
گفت و گو با هنرآناین درباره فعالیت های جدید خود گفت: از چند 
سال پیش در فکر این بودم که به مناسبت والدت حضرت زهرا )س( 
یــک کار ویژه و خاص انجام بدهم. قرارم بــا خودم این بود که یک 
نمایشگاه انفرادی برگزار کنم و پروژه هایی که در ذهنم تصویر کرده 
بودم را در ارتباط با حجاب برتر و به نام مقدس حضرت فاطمه زهرا 

)س( ارائه دهم.
اولیازاده ادامه داد: همان زمان تصویری را در ذهنم طراحی کرده 

و پس از صحنه آرایی، از آن عکاسی کردم. با کامل شدن آن اثر احساس کردم می توانم این پروژه را تکمیل کرده 
و به صورت نمایشــگاه و حتی کارت پســتال ارائه دهم. به همین دلیل با نهاد ها و ارگان های مختلف که ماهیت 
فرهنگــی دارنــد ارتباط برقرار کرده و تقاضا کردم که هزینه تولید این آثار را تقبل کنند تا بتوانم این پروژه را به 

سرانجام برسانم.
من به این دلیل دنبال اسپانسر بودم که هرکدام از این آثار نیاز به طراحی، صحنه آرایی و صرف زمان داشت و 
اگر می خواســتم یک مجموعه را آماده کنم نزدیک به یک سال زمان الزم داشت و باید کار های دیگرم را تعطیل 

می کردم تا بتوانم با فراغ بال به این پروژه رسیدگی کنم.
این عکاس ادامه داد: از پنج ســال پیش مکاتبات زیادی با نهاد هــای مختلف انجام دادم اما هیچکس به من 
پاسخ مثبت نداد. به نظر می رسد ارگان های فرهنگی ما دغدغه چنین کارهایی را ندارند. من هم به ناچار تصمیم 
گرفتم کاری را انجام دهم که شــدنی باشــد، بنابراین تصمیم گرفتم یک نمایشگاه گروهی با همراهی هنرمندان 

دیگر برگزار کنم تا به مناسبت سالروز والدت حضرت زهرا )س( آثاری را در رابطه با حجاب ارائه دهیم.
اولیازاده افزود: در کشــور ما با مقوله بد حجابی برخورد فیزیکی می شــود، غافل از اینکه با موضوع فرهنگی 
نمی توان برخورد فیزیکی داشت. وقتی شما کار فرهنگی نمی کنید دشمن کار فرهنگی کرده و برای اهداف خود 
برنامه ریزی می کند. این نمایشــگاه هم به تنهایی نمی تواند چندان تأثیرگذار باشــد اما اولین قدم باعث می شود 

دیگران هم قدم های بعدی را بردارند و با روش های فرهنگی، حجاب برتر را پر رنگ کنیم.
مدیــر گالری خانه عکاســان جوان ادامــه داد: برای این نمایشــگاه باید افرادی را جذب کنــم که تفکر این 
کار را داشــته باشــند. بنابرایــن لیســتی از هنرمندان را تهیــه کرده ام تــا بتوانیم در بهمن ماه نمایشــگاه را 
 برگــزار کنیــم.  امیــدوارم این اتفاقــات جرقه ای باشــد و به مســئولین فرهنگــی جامعه ما تلنگــری بزند تا 

از چنین کار هایی حمایت کنند.

جواد مجابی  شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و هنرهای تجسمی، 
که به تازگی نگارش کتاب »روزگار خنده دار« را به پایان رســانده 
به هنرآناین گفت: این اثر حاوی یادداشــت های طنزآمیز درباره 
روزگار، هســتی، زندگی فردی و جمعی است. »روزگار خنده دار« 
به نوعی ادامه کتاب »شوخی های بی مرز« است که در سایت خودم 
به اشتراک گذاشــته ام تا عاقه مندان رایگان از آن استفاده کنند. 
شاید این کتاب هم به خاطر مسئله سانسور و مشکات چاپ و نشر 
در سایت منتشر شــود هنوز در این رابطه تصمیمی نگرفته ام. به 

کتاب »شوخی های بی مرز« نزدیک به ۴ هزار نفر توجه کرده اند همین کافی است. مهم اشتیاق من برای ارتباط گیری 
با مخاطب است. همیشه مشتاق بودم با جمع بیشتری از هم زبان نان خودم تماس بگیرم.

او که در ســال های اخیر بیشتر به سرودن شــعر و نگارش طنزهای کوتاه پرداخته است، ادامه داد: شعر مرا تنها 
نمی گذارد و غالبا با من است. یک مجموعه ای دارم که بیش از ۷۰ صفحه آن نوشته شده با عنوان »افق انفجار«. حاوی 

شعرهایی که مضمون آن ها خودشان رشد و هستی پیدا کردند و به ذهن من عرضه شده اند.
مجابی با این توضیح که به هر حال کســی که ۶۰-۷۰ ســال است شعر می گوید خواهی نخواهی شعر جزویی از 
زندگی او می شود و ناگزیر از آن است، افزود: هر هنرمندی ناگزیر از بیان هنرش است؛ یک سینماگر واقعی نمی تواند 
فیلم نسازد یا حتی یک فوتبالیست نمی تواند فوتبال بازی نکند. پس اگر قرار بود شعر امری اختیاری و تفننی باشد 
و دوســت داشته باشــیم شعر بگوییم برای این که مثا پول دربیاوریم یا این که مورد احترام قرار بگیریم وقتی سی 
چهل ســال این کار را انجام می دادیم و هیچ فایده ای نداشت آن  را رها می کردیم. بنابراین شعر امری اختیاری برای 
شاعران نیست. شعر امری اجباری است یعنی شعر در ذهن ساخته می شود و خود را به شاعر عرضه می کند. حاال این 
شــعر می تواند ضعیف یا قوی خوب یا بد باشد که مسئله ای جداست. شخصی که ۷۰ سال شعر می گوید به هرحال 
شاعر است. حتی قدما متوجه این مکانیزم بودند مثا مولوی گفته: »تو مپندار که من شعر به خود می گویم« یعنی 
دســت من نیست. ذهن من این کلمات را به من می دهد و بارها حافظ و موالنا به این موضوع اشاره کردند و معتقد 
بودند هدیه ای است از جانب آسمان ها؛ ولی حاال می دانیم ضمیر ناخودآگاه و ذهنیت نهانی انسان ها در الیه های مغز 

مضامین را می پروراند و ارائه می دهد.
نویسنده »به قول مردم گفتنی چندوچونی خندستانی« با بیان این که طنزهای کوتاهی که می نویسم هم به نحوی 
واکنش در برابر جهان حاضر است، تصریح کرد: نوشتن این طنزها و شوخی ها در کنار شعر ادامه دارد و مشغول نوشتن 

جلد بعدی »روزگار خنده دار« هستم.

رسول اولیازاده: 

ارگان های فرهنگی ما دغدغه کار فرهنگی درباره حجاب ندارند
جواد مجابی:

شعر مرا تنها نمی گذارد

عبداهلل باکیده با بیان اینکه سینمای ایران 
وامدار ســینمای مستند است، گفت: خیلی از 
فیلمسازان بزرگ سینمای ایران را دیده ام که 
برای یافتن موضوع ناب در جشنواره فیلم کوتاه 

شرکت می کنند.
عبداهلل باکیده کارگردان سینمای ایران در 
گفتگو با هنرآناین در پاسخ به این پرسش که 
سینمای داستانی را تا چه اندازه وامدار سینمای 
مستند می داند گفت: خیلی زیاد. اگر این را در 
نظر بگیریم که ما ۳۶ موقعیت درام نویسی داریم 
که اساس درام است، همه این ۳۶ موقعیت بر 
اساس اسناد، روانشناسی و جامعه شناسی است. 
به عنــوان مثال می توان فیلم آخر آقای مجید 
مجیدی را در نظر گرفت، آیا »خورشید« زمینه 
مستند ندارد؟ پس بچه های کار که در خیابان 
و سر چهارراه ها هستند چیست؟ در واقع یک 
فیلمســاز می آید و با اندیشــه خودش به این 
موضــوع پر و بال یــک درام را می دهد و فیلم 
می سازد. اساس هر قصه ای در جامعه به صورت 

مستند وجود دارد.
وی در ادامه با اشــاره به شرایطی که برای 
فیلم »قهرمان« در پی ادعای یک مستندســاز 
به وجود آمده اســت بیان کرد: این موضوع از 
قدیم االیام و زمانی که من به ســینما عاقمند 

شدم نیز وجود داشته است. همیشه دیدم که 
فیلم های کوتاه مستند یا داستانی مورد حمله 
تاراج گران سینمایی قرار می گیرند. شخصا قبل 
از انقاب فیلمی ســاختم که آقای پرویز صیاد 
از روی آن فیلم ســاخت و بعــد از انقاب هم 
دســتمایه ای شد که یک فیلمساز ایرانی آن را 
بازسازی کرد. موضوع آن فیلم هم یک موضوع 

مستند بود.
کارگردان فیلم سینمایی »صلیب طایی« 
در ادامه گفت: نمی دانم که آیا فیلمسازان جوان 
کار خود را ثبت می کنند که موضوعی همچون 
فیلم »قهرمان« برایشان پیش نیاید یا خیر اما 
به هر حال ریشه این دو فیلم یکی بوده است. 
حال اگر ارتباط وجود داشته که این تاراج انجام 
شده و کار غیرقانونی بوده است. من فیلم آقای 
مجیدی را مثال زدم، چون اساس آن بچه های 
کار بوده که ده ها فیلم درباره آن ســاخته شده 
که مستند و داســتانی بوده و یکی از این آثار 
»خورشید« شده است. در واقع موضوع همان 

بچه های کار است.
باکیده در ادامه بیان کرد: فکر می کنم باید 
یک مرکزی مانند ثبت فیلمنامه خانه ســینما 
که طرح ها را ثبت می کند برای آثار مستند هم 
وجود داشــته باشد تا از بروز چنین مشکاتی 

جلوگیری شــود. مستندســازان باید محکم 
بایســتند که طراحشان را ثبت کنند تا چنین 
مسائلی پیش نیاید. این یک حق طبیعی است. 
بعضا خیلی از فیلمسازان بزرگ سینمای ایران 
را دیده ام که در جشــنواره فیلم کوتاه شرکت 
می کننــد تا موضوعات ناب پیــدا کنند. چون 
فیلمســازهای جوان دوربیــن را بر می دارند و 
می روند یک سال روی موضوعی کار می کنند 
و بعد فیلم آنها در یک جشنواره ای پخش شده 
و سپس تمام می شود و هیچ اتفاق دیگری رخ 

نمی دهد.
از  دیگــری  بخــش  در  همچنیــن  وی 
صحبت هایش درباره شــرایط کنونی سینمای 
مستند ایران در مقایسه با گذشته گفت: برای 
اینکه به ارزیابی درستی از شرایط برسیم، باید 
نمونه های متعدد ســینمای مستند در دوران 
گذشته و حال را کنار هم بگذاریم و با یکدیگر 
مقایسه کنیم تا متوجه شــویم که چقدر کار 
پیشرفت کرده است. باید این سوال را پاسخ داد 
که آیا ما بعد از انقاب توانستیم فیلمی مانند 
»شبی که باران آمد« یا » این خانه سیاه است« 
فروغ فرخزاد و مستند »سنگ و خارا« ابراهیم 

گلستان را بسازیم؟
وی افزود: فکر می کنم بعد انقاب شــرایط 

برای ساخت مستندهای گوناگون خیلی مهیا 
شــد. گرچه معتقدم موضوعات نــاب از دیده 
دوربین مســتند دور می شوند و فیلمساز باید 
خیلی ســختی ها را تحمل کند تا بتواند آنها را 
پیدا کند اما بعد از انقاب راه برای پیدا کردن 

موضوعات خیلی سهل تر شد.
ایــن کارگردان ســینما در ادامه بیان کرد: 
بعد از انقاب مســتندهای مــا جایگاهی پیدا 
کردن اما نمی دانــم چه اتفاقی رخ داد که بعد 
از مدتی سینمای مستند دچار افت شد. شاید 
یکــی از دالیل این موضــوع این بود که طرف 
فیلمسازانی که نگاه مستند داشتند نرفتند. آن 
زمان خیلی از فیلمســازها بودند که آثارشان 
نگاه مستندگرایی داشت. به عنوان مثال ناصر 

غامرضایی یکی از این افراد بود که می توانست 
مستندهای خوبی بسازد.

باکیده در ادامه گفت: البته ما هم در کشور 
خود مستندهای خوبی ســاختیم که »روایت 
فتح« یکی از آنهاســت. در این مجموعه شما 
با یک مستندسازی خیلی قوی طرف هستید 
که بعد از انقاب ساخته شده است. ولی عامل 
آن جنگ بــود و اگر جنگ اتفــاق نمی افتاد 
شــاید اصا روایت فتح ســاخته نمی شد. باید 
گشــت. در نهایت اگر بخواهم رو راست بگویم 
مقداری از شرایط کنونی به خاطر تنبلی خود 
مستندسازهاست. موضوع ها فرار می کنند و باید 
آنها را شکار کرد ولی آن تاشی که باید، انجام 

نمی شود. 

عبداهلل باکیده:

سینمای ایران وامدار مستند است


