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اکران قسمت هفتم و هشتم سری فیلم های »ماموریت 
غیرممکن« برای چندمین بار به دلیل همه گیری کرونا به 
تعویق افتاد. به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، طرفداران 
سری فیلم های اکشن »ماموریت غیرممکن« باید برای 
تماشای قهرمان خود »اتان هانت« با بازی »تام کروز« در 
ایــن مجموعه که دنیای را از خطر قریب الوقوع نابودی 
نجــات می دهد، باز هم صبر کننــد.  کمپانی پارامونت 

پیکچرز اعالم کــرده فیلم »ماموریت غیرممکن ۷« که 
پیش از این قرار بود از ۳0 ســپتامبر 2022 اکران شود 
به دلیل عدم اطمینان از شــرایط همه گیری کرونا ۱۴ 
جوالی 202۳ به سینما خواهد آمد و متعاقب آن تاریخ 
اکران قسمت هشتم این فیلم نیز از ۷ جوالی 202۳ به 
2۸ ژوئن 202۴ تغییر خواهد کرد. بدبن ترتیب یکی از 
فیلم های مهم سال 2022 که می توانست فروش خوبی 
را رقم بزند تا ســال آینده میالدی از برنامه اکران خارج 
شد.  »ماموریت غیرممکن ۷« از دسته فیلم هایی است 
که در ابتدا قرار بود در ســال 202۱ اکران شــود که به 
دلیل کرونا تاریخ آن به تعویق افتاده بود. »کریســتوفر 
مک کوایر« که کارگردانی دو ســری پیشین »ماموریت 
غیرممکــن«  یعنی »فــال اوت«  و »ملــت یاغی« را بر 
عهده داشــت در قسمت هفتم و هشتم سری فیلم های 
»ماموریت غیرممکن« نیز به عنوان نویسنده و کارگردان 

حضور دارد.

فیلم ســینمایی »دشــت خاموش« جایزه صلح نروژی 
را از جشــنواره بین المللی فیلم ترومســا کسب کرد. به 
گزارش ایسنا، »دشــت خاموش« ساخته احمد بهرامی 
به تهیه کنندگی سعید بشــیری که در سینماهای ایران 
در حال اکران اســت، موفق به کسب جایزه صلح نروژی 
)NoPFA( از ســی و دومین جشنواره بین المللی فیلم 
ترومسا شــد.  این جایزه که توسط جشنواره بین المللی 
فیلم ترومســا با همکاری مرکز مطالعات صلح دانشــگاه 
ترومســا و شبکه دانشــجویان صلح جو اهدا می شود، به 
فیلمــی تعلق می گیرد که  با شــیوه ای خالقانه به درک 
عمیق تری از اختالف و خشــونت کمک  کند.  جشنواره 
بین المللی فیلم ترومســا از ۱۷ تــا 2۳ ژانویه )2۷ دی 
تا ۳ بهمن ماه( در شــهر ترومسا در کشــور نروژ برگزار 
می شــود و فیلم »دشــت خاموش« در بخشی با عنوان 
»بهای نابرابری« در کنار هفت فیلم دیگر از کشــورهای 
انگلیس، فرانســه، مکزیک و اســپانیا به نمایش درآمده 

است.  پخش بین المللی »دشت خاموش« که به زندگی 
و کار چند خانواده کارگری با کارفرمای خود می پردازد، 
برعهده علی قاسمی است. علی باقری، فرخ نعمتی، مهدیه 
نساج، تورج الوند، مجید فرهنگ، ناصر عالقمندان، راضیه 
ایرانی، نرگس امینی، محسن یگانه، مهتاب خوش منش، 
شقایق آقازاده، اهورا بهرامی، پارسا و ارشا سبحانی، برسام 

بهرامی، مینا سرقره در این فیلم ایفای نقش کرده اند.

جایزه صلح جشنواره نروژی برای »دشت خاموش«نجات دنیا باز هم به تعویق افتاد
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آرمان شــهبازی کارگــردان نمایش »روغن 
کنجد« در گفتگویی در خصوص ایده اجرای 
نمایش »روغن کنجد« گفــت: حال و هوای 
این روزها بســیار خوب است و وقتی نمایشی 
روی صحنه داریــد و بازخورد خوب مردم را 
می بینید، انرژی بسیار خوبی دریافت می کنید 
و این حال خوب را با چیزی عوض نمی کنیم. 
من سعی می کنم در نمایش هایم دغدغه های 
مردم را نشان دهم و با نمایش »روغن کنجد« 
تالش کــردم یک ســاعت از زندگی امروزی 
مــردم را در قالب نمایش کمــدی برای اجرا 

آماده کنم.
او ادامــه داد: ســال گذشــته تصمیم گرفتم 
کاری جدید برای صحنــه آماده کنم و چند 
نمایشــنامه را بررســی کردم تا اینکه ایمان 
صدیق نویســنده نمایشــنامه، ایــده نمایش 

»روغن کنجد« را بــرای من بیان کرد و این 
ایــده برای من بســیار جذاب بــود بنابراین 
تصمیم گرفتیم تا این نمایشنامه را پرورش و 
برای اجرا آماده کنیم. تصمیم داشتیم آذر ماه 
سال گذشــته نمایش را به روی صحنه ببریم 
اما با اوج کرونا مواجه شدیم و همین موضوع 
اجرای نمایش را یک سال به تعویق انداخت.

شهبازی در خصوص انتخاب بازیگران نمایش 
بیان کرد: بازیگران نمایش »روغن کنجد« را 
بر اساس شخصیت های نمایش انتخاب کردم 
اما مهم ترین مسئله این بود که باید بازیگری 
را انتخاب می کــردم که قدرت رهبری خوبی 
داشــته باشــد و به نظر من سعید چنگیزیان 
بهتریــن گزینه بود زیرا او جزو ســه نفر اول 

بازیگران تئاتر ما است.
ســعی کردم از بازیگرانی که شــور و شــوق 

اجــرا دارند، اســتفاده کنــم  و طبق همان 
شخصیت های داســتانی بازیگران را به کمک 
ایمان صدیق, سعید چنگیزیان و هاتف کالته 

انتخاب کردم.
شــهبازی با اشــاره به اینکه نمایش »روغن 
کنجد« بیانگر درد این روزهای جامعه است، 
گفت: این نمایش روایتگر مشــکالت امروز، از 
قیمت مســکن و قیمت مواد غذایی گرفته تا 
نامهربانی های مردم با یکدیگر اســت و سعی 
کردیم این موضوعــات را در نمایش »روغن 
کنجد« نشــان دهیم و فکر می کنم تا حدی 

زیادی هم موفق بوده ایم.
کارگــردان نمایش »روغن کنجد« با اشــاره 
به حضور تماشــاگران در سالن های نمایشی 
خاطرنشــان کرد: همانطور که مرکز هنرهای 
نمایشــی  اعالم کرد، ســالن های  نمایشــی 

می تواننــد با تمام ظرفیت به اجــرا بروند اما 
گــروه ما با همان شــرایط قبــل و با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی با نصــف ظرفیت به 
اجرا می رود تا حقوق مخاطبان رعایت شــود. 
از همیــن رو مخاطبان به مــا اعتماد کرده و 

نمایش با استقبال خوبی مواجه شد.
شایان ذکر است فروش روزهای پایانی نمایش 
»روغن کنجد« در ســایت تیوال آغاز شده و 
این نمایش تا ۷بهمن ماه در تماشاخانه سپند 

میزبان عالقه مندان است.

گفت و گو با آرمان شهبازی، کارگردان نمایش »روغن کنجد«

سعی کردم دغدغه های مردم را در قالب نمایش نشان دهم 

مریم ســعادت، بازیگر ســینما و تئاتر و تلویزیون امسال با 
ایفای نقش مادربزرگ یک خانواده بزرگ در »شب طالیی« 
یوسف حاتمی کیا در بخش مسابقه چهلمین جشنواره فیلم 

فجر حضور دارد.
مریم ســعادت در گفتگو با هنرآنالین درباره تفاوت نســل 
بازیگری که در آن شــروع به کار کرده با نســلی که اکنون 
با آنها کار می کند، گفت: پاســخ به این سوال شاید حاشیه 
داشــته باشد. چون اگر من بگویم نه، شــاید عده ای به آن 
خــرده بگیرند. اما به هر حال نســل قدیم بازیگرها که من 
جزو اواخر آن نسل هستم، یک تربیت و آدابی برای کارشان 
داشــتند که برای من خیلی ارزشــمند بود. خوشــبختانه 
چیزهایی از آنها دیدم که همیشــه مقابل چشــمانم است. 
رفتار، منش و کردار آنها چیزی بود که تقریبا می توان گفت 

هیچ یک از آثار آن در جوان ها باقی نمانده است.
بازیگر فیلم »آقا یوسف« با تاکید بر اینکه به هیچ وجه قصد 
بد گفتن از شخص یا اشخاصی را ندارد،  ادامه داد: منظورم 
این بود که آن نسل دیگر نیست. آن زمان یک چیزی بیشتر 
از تعهــد برای انجــام کار بین آدم ها بود؛ مــا دل و نیروی 
بسیاری برای کار می گذاشتیم و به آن کار اعتقاد داشتیم و 
برایش فکر می کردیم که شاید اکنون چنین چیزی را شاهد 

نباشیم. البته شاید تعبیرها تغییر کرده باشد.
سعادت با بیان اینکه ممکن است تعریف افراد در موضوعات 
مختلف متفاوت باشــد، گفت: شاید دل گذاشتن من با دل 

گذاشتن دوست دیگری برای کار، تعبیرهای متفاوتی داشته 
باشــد و به تبع همین موضوع خیلی از موارد را دچار تغییر 
کرده باشد. وی افزود: در حال حاضر فیلم های خوبی ساخته 
می شــود که در آنها بازیگرهای بسیار خوبی به ایفای نقش 

می پردازند. شــخصا اعتقادی به ســلبریتی نداشته و ندارم 
ولی واقعا بچه هایی که از تئاتر به تصویر آمده اند، در سینما 
بیداد کرده و فوق العاده بودند. مریم سعادت که در چهلمین 
جشــنواره فیلم فجر با فیلم »شــب طالیی« به کارگردانی 

یوسف حاتمی کیا حضور دارد، درباره نقش خود در این فیلم 
توضیح داد: »شــب طالیی« بســیار برایم جذاب بود و این 
توفیق را داشــتم که در آن نقشی متفاوت از خودم را بازی 
کنم. شخصا همیشــه به دنبال نقش های عجیب و غریب و 
شــخصیت هایی هستم که مقداری خاص و متفاوت باشد و 
به من شــباهت کمتری داشته باشد. در این فیلم نیز نقش 
مادربزرگ یک خانواده بزرگ را دارم که ســن آن خیلی با 

خودم متفاوت است.
بازیگر فیلم »ماهی ها عاشــق می شــوند« همچنین درباره 
فعالیت هــای دیگر خود نیــز گفت: به تازگی دو ســریال 
برای تلویزیــون کار کردم که اگر برســند، احتماال هر دو 
در ماه رمضان پخش می شــود. باتوجه به اینکه هنوز گروه 
اطالع رســانی در این باره نکرده بهتر است که من هم فعال 

چیزی از آنها نگویم.
وی در بخــش پایانی صحبت هایش با تاکید بر عالقه ای که 
به دنیای نمایش و هنر تئاتر دارد، گفت: همیشــه بیشترین 
انتخابم در تئاتر بوده است. منتها اکنون با وضعیت پاندمی 
کرونا و شــرایط ســالن ها، تئاتر کار کــردن با چالش های 
بســیاری مواجه شده اســت. البته تئاتر در جریان است اما 
هنوز رونق قدیم خود را به دســت نیاورده است. به تازگی 
اتفاق هایی شروع شده که امیدوارم ادامه دار باشد. در نهایت 
باید بگویم تئاتر آرزوی من اســت و هیچ کاری را به اندازه 

آن دوست ندارم.

گفت وگو با مریم سعادت که در فیلم حاتمی کیا نقش مادربزرگ را ایفا کرده است 

رفتارومنشنسلقدیمبازیگرانتکرارنمیشود
عکسی که همایون شجریان از علیرضا عصار 

و سیامک انصاری منتشر کرد
همایون شجریان با انتشار عکس خود در 
کنار سیامک انصاری و علیرضا عصار، به 
یک دوستی دیرینه اشاره کرده است. به 
گزارش ایسنا، همایون شجریانـ  خواننده 
موسیقی کشــورمانـ  با انتشار دو عکس 
که در حد فاصل زمانی 2۵ ســال گرفته 
شده اســت، روایتگر دوستی دیرینه با دو 
هنرمند دیگر شــده است. در دو عکسی 
که همایون شــجریان در صفحه شخصی 

خود در اینستاگرام منتشر کرده است، در کنار وی علیرضا عصار، دیگر خواننده 
کشورمان و همچنین سیامک انصاری، بازیگر دیده می شوند.

مراسم اسکار احتماال با چند مجری!
مراســم اعطــای جوایز نود 
جوایــز  دوره  چهارمیــن  و 
امسال  اســکار  ســینمایی 
احتماال با حضور چند چهره 
سرشــناس به عنوان مجری 
برگزار خواهد شد. به گزارش 
ایسنا به نقل از ورایتی، پس 
از این که آکادمی اعالم کرد 

مراسم اســکار 2022 را پس از چند سال با حضور یک مجری برگزار خواهد 
کرد، شــنیده ها حاکی از آن است که چند چهره معروف اجرای مراسم نود و 
چهارمین دوره این رویداد ســینمایی را بر عهده خواهند داشــت.  هنوز هیچ 
فردی به عنوان مجری مراســم اسکار انتخاب نشده و گفتگوها در این باره در 
جریان اســت و تصمیم نهایی از ســوی آکادمی، شبکه ABC و »ویل پاکر« 

مجری مراسم اسکار اتخاذ خواهد شد.
پیش از این در ســال ۱۹۸۳ چهار نفر شــامل »والتر ماتاهو«، »لیزا مینلی«، 
»دادلــی مــور« و»ریچارد پرایر« مجری مراســم اســکار بودند کــه یکی از 
پرمخاطب ترین مراســم های ادوار اسکار رقم خورد.  مراسم اسکار در سه سال 
اخیر بدون مجری برگزار شده و »جیم کیمل« آخرین چهره ای بود که در سال 
20۱۸ اجرای این مراسم را بر عهده داشت. در حالی که میزان مخاطبان مراسم 
اسکار طی چند ســال اخیر روند کاهشی داشته، آکادمی اسکار امیدوار است 
امسال بتواند بیش از ۵0 میلیون مخاطب را جذب این رویداد کند، اتفاقی که 
آخرین بار در سال ۱۹۹۸ روی داد زمانی که فیلم »تایتانیک« پیشتاز اسکار نام 
گرفت.  »استیو مارتین«، »مارتین شورت« و»سلنا گومز« از جمله چهره هایی 
هستند که بیشترین اقبال را برای حضور به عنوان مجری مراسم اسکار دارند 
و »داوین جانسون«، »کوین هارت«، «»جیمی کیمل«، »تام هوالند«، »تیفانی 
هادیش«، »تینا فــی«، »امی پوهلر« و »مایا رادولف« نیز از جمله چهره هایی 
هســتند که نام آنها نیز از ســوی طرفداران برای اجرای مراسم اسکار 2022 
مطرح شده اما شانس کمی برای انتخاب داند.  نامزدهایی نهایی اسکار 2022 
روز ۸ فوریه 2022 )۱۹ بهمن( معرفی می شوند و مراسم اسکار نیز 2۷ مارس 

2022 )۷ فروردین( برگزار می شود.

یادداشتی درباره  اجرای نمایشنامه خوانی »زن درختی« 
زنان دوباره شکوفه می زنند

میترا عرفانی  خانقاهی

 »زن درختی« نماد تمامی 
زنان جهان اســت که انبوه 
سترون شــان  ریشــه های 
در هم فرورفتــه و با خاک 
درآمیخته اســت؛ زنانی که 
در پیوند بــا زمین تمدن را 
گروه  بخشــیده اند.  صورت 
نمایشنامه   هنرآنالین:  تئاتر 

»زِن درختی« به نویســندگی و کارگردانی میترا عرفانی  خانقاهی بر اســاس 
کتاب به همین نام نوشــته  فریبا خادمی روز پنجشــنبه ۳0 دی ماه در کافه  
روف ناین خوانش شد. خوانش نقش های این اجرا بر عهده  بهار امیدنژاد، فریبا 
خادمی و میترا عرفانی بود. در همین رابطه، کارگردان اثر یادداشتی در اختیار 

هنرآنالین قرار داده است که می خوانید:
»نمایش نامه  »زن درختی«، روایت گر زندگی زنی نویسنده است که همسرش 
به او خیانت کرده و ترکش می کند. زندگی زن دســتخوش تالطم های روحی 
می شود و در جهانی از تیرگی ها و توهمات دست وپا می زند. او یکپارچه آشوب 
است. تنش زیر تاول های عشق به سختی دوام می آورد. در حالتی نیمه هوشیار، 
همســرش را در خواب و بیدار مالقات می کند. در خلوتش با او از نگفتنی های 

بین شان می گوید.
»دیشــب که در خواب دیدمت باورم نشــد. راستی چرا آمده بودی مرد؟! فکر 
می کردم جز آن پســرک کم رو و کم مو که برایم سیگار می آورد و استامینوفن 

کدیین، نرینه ای زنده در سیاره ام نمانده«!
فالش بک می زند و شــروع به یادآوری خاطرات شــان می کنــد. در مرور این 
خاطــرات، زنانی به او می پیوندند. روح جمعی از زنــاِن زخم خورده از خیانت 
با او همراه می شــوند و هر کدام قصه  زندگی شــان را در کوتاه ترین زمان برای 

زن درختی بازگو می کنند. زنان با تک گویی هایی شعرگونه داستان می گویند.
پرســتو می گوید: »مرد من دستور زبان درس می داد. من می روم. تو می مانی. 
ما می رویم. شــما می مانید. می بینی زن درختی؟ خانه ها همیشه مال ماست! 
مثل آش نذری که چه دوســت داشته باشی، چه نه، پشت در خانه ات می آید. 

از پیش مال توست«!
مهتــاب می گوید: »مرد من پزشــک بود. می گفت: شــما حافظه ی ژنتیکی 
مشترکی دارید. مگر نمی دانی زنان غارنشــین، بی هیچ اعتراضی، هم آغوشی 

مردان شان را از دور می دیدند. حسادت نمی کردند. می خندیدند«!
زن درختــی برای رهایی از رنجی که روحش را در بند کرده و او را تا مرزهای 

نامریی مرگ کشانده، چاره ای می اندیشد. 
او بــرای التیام دردهایش و فرار از گفت وگوهــای بی پایان ذهنش، که کالف 
سردرگمی را تا ناکجاآباد خیال می بافد، به مراقبه پناه می آورد. بلکه بتواند افسار 
ذهن قصه گویش را دوباره به دســت بگیرد و زندگیش را چون سوم شخصی از 
باال تماشا بکند و تصمیم بگیرد. زِن درختی در جدال با خودش برای بخشش 

مردی که تلخ و شیرین زندگی اش را از او دارد، با خودش کلنجار می رود.
»صدایی در سرم می پیچد. 

معجونی ســت از تشــویش و معجزه. آخرین بار که معجون می خوردیم یادت 
هســت؟ گفتی: بیا برگردیم. زندگی مثل این لیوان است. هم ش بزنی یکرنگ 

می شود. شیرین و متفاوت. جدایش نکن«!
دست برمی دارد از جنگیدن با خودش و با جای خالی مرد. او این بار برای تسلی 
دلهره هایش تصمیم می گیرد ببخشد تا از این رنج هر روزه که مثل زخمی باز 
با هر تلنگری تازه می شــود، رهایی بیابــد. او در انتها پس از گذرندان دورانی 
مشــقت بار، می تواند شریک زندگی اش را ببخشــد و روحش را که در اسارت 

چرکین کینه هاست آزاد بکند. 
قصه  زن درختی با بخشش او به پایان می رسد. او به درجه ای از رشد رسیده که 
درمی یابد ماندن در لحظات خشم و نفرت فقط منجر به تباهی باقی لحظه های 
زندگی اش می شود. در پرده  پایانی هنگامی که چله نشینی اش به آخر رسیده، 

می گوید:
بعد از روزهای سخت، میکاییل در خواب ایمیلی برایم فرستاد و گفت:»آرزو را 

قبل از طلب وزن کن«. 
وزن شــان کردم و دیدم، چقدر کم اند، مثل پَراند، سبک اند برای من که شکوه 
رنج تمام فصول روی شــاخه هایم شــکوفه دارد. دیدم بیش از آنی هستم که 

می اندیشم. شدم همانی که باید می اندیشیدم.
»زن درختی« نماد تمامی زنان جهان است که انبوه ریشه های سترون شان در 
هم فرو رفته و با خاک درآمیخته اســت؛ زنانی که در پیوند با زمین تمدن را 

صورت بخشیده اند.
زنانی که اســتوار و شکوهمند رســالت خلقت ثانی را به دوش می کشند و از 
هر کجا که بشــکنند، دوباره شکوفه می زنند، زیرا که در حافظه ی جمعی شان 
می دانند گریز ســهم آن ها نیســت،که وقتی نام مــادر می گیری با مام خاک 

هم ریشه می شوی و کجا برود درخت که بی خاک زیستن نمی تواند؟!«

اخبارکوتاه

نگاه

 نمایش »دریازدگــی« به کارگردانی امیرســپهر تقی لو از 20 دی  ماه 
در تماشــاخانه اســتاد انتظامی روی صحنه رفته  است. آرش صفایی 
بازیگر نمایش »دریازدگی« در گفت وگویــی با هنرآنالین، درباره این 
روزهای تئاتر گفت: شــرایط مساعد ایجاد شده به دنبال شیوع ویروس 
کرونا، باعث رونق تئاتر در کشــور شــده  و بدلیل پویایی حرفه تئاتر و 
حضور تماشاگران با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن های نمایش 
ارتباط بهتری میان بازیگران و تماشاگر ایجاد کرده است؛ اما در سینما 
تغییراتی بعــد از همه گیری کرونا به وجود آمد و با پلتفرم های مجازی 
تماشا فیلم و ســریال  برای مردم آسان شده  است. صفایی در ادامه از 

رضایت تماشاگران نمایش دریازدگی عنوان کرد: تماشاگر تئاتر »دریازدگی« باید خاص و به عبارتی تئاتربین باشد. 
نکته ای که در  اجرای دریازدگی بســیار خوشــایند است؛ رضایت تماشاگران نســبت به اجرا و مفهموم نمایش نامه 
است که در پایان حس شور و شعف را در بازیگران ایجاد می کند. بازیگر نمایش دریازدگی از مشکالت این روزهای 
سالن های نمایش عنوان کرد: پس از عبور از روزهای سخت خوشبختانه تئاتر رویه خود را به سمت جلو طی می کند. 
اما سازمان های مربوط کمک به هنر و نمایش کشور را دریغ کرده اند. آرش صفایی درباره عالقه مردم به تئاتر اظهار 
کرد: تئاتر های کمدی و خیابانی را مردم عادی تماشــا می کنند. نمایش دریازدگی را قشــرهای فرهیخته، دانشجو 
و... افرادی که به تماشــای چنین نمایش هایی می نشینند زندگی را از بُعدهای مختلف می نگرند یا به عبارت ساده، 
ریزبین نمایش هستند و در لحظات اجرا دنیای بیرون را فراموش می کنند. صفایی در پایان درباره مضمون نمایش 
گفت: »دریازدگی« حال و احوال نامساعد مردم جامعه است که از گذشته تاکنون آدم ها به طرق مختلف باعث حال 
بد خود و اطرافیان شدند. تماشاگران، احساسات دنیای واقعی را در قالب اجرا روی صحنه با چهار شخصیت نمایش 
می بینند. آرش صفایی، کیمیا آهنگران، نگار اکبری و مهران مرادی گروه بازیگران دریازدگی را تشــکیل می دهند. 

نمایش »دریازدگی« تا ۷ بهمن در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران میزبان عالقه مندان است.

 نمایشــگاه نقاشی مانا ســپهوند با عنوان »مرز شناور تصویر« در 
گالری مورا برگزار شــد. سپهوند در گفت و گو با هنرآنالین با بیان 
اینکه ۱۵ اثر با تکنیک اکریلیک در این مجموعه به نمایش درآمد، 
گفت: در این آثار رنگ را به حالت های مختلف تجربه کرده و سعی 
کردم به آبســتره نزدیک شــوم. تعدادی از کار های این نمایشگاه 

کاماًل انتزاعی است و تعدادی از آن ها فیگوراتیو آبستره هستند.
سپهوند ادامه داد: ســعی کردم فضا های متفاوت و بدیعی را خلق 
کنــم. برای این کار فضای واقعی را از فیلتر ذهنی خود عبور دادم 
تا یک فضای شــخصی به وجود آورم. این مجموعه برای من یک 

نوع جستجو بود و در تابلو ها به فضای شهری، فضای داخلی، طبیعت و حتی طبیعت بیجان پرداختم. بیشتر سعی 
می کردم از واقعیت الگو بگیرم و بعد آن را به انتزاع برسانم.

او دربــاره روی آوردن به انتزاع گفت: وقتی چیزی را عین خودش بازنمایی می کنیم توجه مخاطب به ســوژه جلب 
می شــود، اما وقتی از بازنمایی خودداری کنیم و به انتزاع برسیم توجه به سمت عناصر ناب بصری کشیده می شود. 
ایــن فاصله گرفتن از واقعیت برایم یک تجربه جدید بود و می خواســتم برای مخاطب نیز این تجربه را ایجاد کنم. 
من قباًل نقاشی رئال کار می کردم اما حس کردم که در دام سوژه افتاده ام و از هدف نقاشی فاصله گرفته ام، بنابراین 
ســعی کردم انتزاع را نیز تجربه کنم. در این آثار می خواستم بگویم واقعیت ها ممکن است با گذر از فیلتر ذهنی هر 

شخص تغیر کنند.
سپهوند افزود: فضای رنگی این کار ها کاماًل حسی است و اصاًل به واقعیت وفادار نبودم. سعی کردم همه چیز را ابتدا 
ســیاه و ســفید ببینم و بعد رنگ ها را بر اساس حس خودم و هارمونی که مدنظر داشتم انتخاب کنم. در کار هایم به 
دنبال ایجاد فضایی بودم که خیلی آشنا نباشد و به همین دلیل فقط در یکی از کار هایم انسان وجود دارد زیرا حضور 

انسان می توانست این فضا را آشناتر کند.

 فاصله گرفتن از واقعیتمعنای زندگی از زبان »دریازدگی« 

مدیــرکل میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی زنجان گفت: »گروه مستندساز 
شبکه فرانس 2۴ با همکاری معاونت صنایع دستی 
زنجان، مســتندی از فن چاقوسازی سنتی در 
بازار تاریخی زنجان می سازد.« به گزارش ایسنا 
به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی زنجــان، امیــر 
ارجمندگفت: »شهر زنجان مرکز صنعت دستی 
چاقوسازی است و نام زنجان همیشه چاقوی آن 
را تداعی می کند و ظرافت و دقتی که در کارهای 
آن وجود دارد در کمتر جایی دیده  شــده است، 
در ساخت چاقوی زنجان مواد مختلفی همچون 

ســنگ های قیمتی، جواهرات، نــخ، تکه هایی 
از پوســته های دریایی و شــاخ و عاج استفاده 
می شود.« مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی زنجان گفت: »در این مستند ابتدا 
تاریخچه اســتان زنجان و قدیمی ترین چاقوی 
به دست آمده از مجموعه  مردان نمکی در معدن 
نمک چهرآباد روستای حمزه لو فیلم برداری شد 
و سپس مستندی از صنعتگران و نحوه ساخت 
ســنتی آن در بازار تاریخی زنجان تهیه شد.« او 
گفت: »زنجان از اســتان های برجسته در زمینه 
صنایع دســتی در ایران محســوب می شــود و 
دســتان هنرمندان در هر منطقه از این استان 

از گذشــته های دور کاالها و آثار ارزشــمند در 
این زمینه خلق می کننــد.« ارجمند بیان کرد: 
»تخریــب و فراموشــی این مواریــث فرهنگی 
می تواند باعث فقدان بخش اعظمی از فرهنگ، 
هنر و دانش های مختلف بشری شود که تاکنون 
برجای مانده و در زنده نگه داشــتن هویت های 
فرهنگــی، تاریخی و پیوند نســلی وظیفه خود 
را به انجام رســانده است.« شــبکه فرانسه 2۴، 
تمام وقت به دو زبان فرانسوی و انگلیسی اخبار 
 جهــان را پخش می کند و از طریق وب ســایت

کاربــران  بــرای  نیــز   com.2۴  france
قابل دسترسی است.

شبکه فرانس ۲۴ مستند چاقوی زنجان را می سازد

فیلم کوتاه »نفس نکش« به کارگردانی میالد 
نسیم ســبحان آماده نمایش شد. به گزارش 
ایســنا، میالد نسیم سبحان درباره روند تولید 
این فیلم کوتــاه گفت: دو فیلم قبلی من »جا 
به جــا« )۱۳۹6( و »او مثل مــن« )۱۳۹۸( 
داســتان ها و فضایی واقعی داشتند، در چند 
جشــنواره داخلی و خارجی هم نمایش داده 
شــدند، اما ماجرای »نفس نکش« با دو فیلم 
قبلی تفاوت داشــت. این فیلم فضایی فانتزی 
دارد. یکــی از شــخصیت های »نفس نکش« 
موقع نفس کشــیدن از دهانــش دود بیرون 
می آید و این ویژگی برای خودش و اطرافیانش 

مشــکالتی به وجود می آورد. ایــن موقعیت 
فانتزی در بســتری رئال روایت می شود.  این 
کارگــردان ادامــه داد: کار روی فیلمنامــه و 
تولید این فیلم دو ســال طول کشید. بخشی 
از تصویربرداری در تهران و بخش هایی اطراف 
تهران انجام شد. قصه در تهران،  شهرستان و 
در چهار لوکیشن روایت می شود و ما به دنبال 
ایجاد فضایی بودیم که لوکیشن و جغرافیا قابل 
باور باشــد. از فروردین ماه امسال وارد پیش 
تولید شدیم و به دلیل جلوه های ویژه سنگین 

و نوع پروژه، جذب ســرمایه برایمان مهم بود 
که خوشــبختانه این اتفاق به شــکل درست 
رخ داد و تصویربــرداری مردادماه آغاز شــد. 
نسیم ســبحان افزود: پس از طی مراحل فنی 
دی ماه امســال فیلم آماده نمایش شد، برای 
پخش آن برنامه های متعددی داریم. امیدوارم 
بــه زودی خبرهای خوبــی از حضور فیلم در 
جشنواره ها بشنویم. عوامل این پروژه عبارتند 
از نویســنده، کارگردان و تهیه کننده: میالد 
نسیم سبحان، بازیگران: علی باقری، علی رضا 

مهران، علی فرزین، وحید خاکساری، امیرعلی 
علی نقــی، مدیــر فیلمبرداری: علــی آقایی، 
دســتیار یک فیلمبــردار: محمدعلی راحت، 
گروه فیلمبرداری: ســعید شــهرابی، محمد 
سرمدی، معین بجســتانی ، کمال مهاجری، 
تدوین: ســید فرید حســینی ، صدابرداران: 
ماهان جعفرزاده - شــاهین ســا ثابت، طراح 
صحنه و لباس: ســارا داوده ، دســتیار صحنه 
و لباس: شــقایق حاجــی زاده ،صداگذاری و 
موسیقی: شاهینســا ثابت، طراح گریم: امین 

علوی، اجرای گریم: علی رضا شــریفی،اصالح 
رنگ و نــور: علی تصدیقــی، جلوه های ویژه 
بصری: احمد خدابنده، دستیاریک، برنامه ریز 
و عکاس: سامان علی نژادیان ، منشی صحنه: 
یاســمن چراغعلی، دســتیار دوم کارگردان و 
تصویربردار پشت صحنه: شایان سالمی، گروه 
کارگردانی: پدرام ســعیدی - ســعید جاوید، 
مدیر تولید: هومن جعفری ، مترجم: حســن 
شرف الدین ،زیرنویس: رضا تاری وردی، طراح 
لوگو: ســارا داوده ، طراح پوســتر و گرافیک: 
میالد نســیم سبحان ، ســرمایه گذار: کانون 

تبلیغات تحریرثانیه

داستان مردی با مشکلی ویژه در »نفس نکش«


