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مراســم گرامیداشــت ســالگرد درگذشت 
بــا حضــور چهره های  عبدالوهاب شــهیدی 
سرشناس موســیقی کشــور در فرهنگسرای 
اندیشه برگزار شد و دوستان این استاد موسیقی، 

یک سال خاموشی او را به غم نشستند.
به گزارش ایســنا به نقــل از روابط عمومی 
فرهنگسرای اندیشــه، ویژه برنامه »عود من«،  
گرامیداشت نخستین سالگرد وفات عبدالوهاب 
شهیدی، خواننده، نوازنده و شاعر شامگاه جمعه 
۲۳ اردیبهشــت ماه در فرهنگســرای اندیشه 

برگزار شد. 
در این مراسم چهره هایی نظیر حسن ناهید، 
فریدون شهبازیان، محمد موسوی، مزدا انصاری، 
علیرضــا میرعلینقی، مجیــد ناظم پور، علیرضا 
فریدون پور، خانواده اســتاد شهیدی و ... حضور 

داشتند.
هم چنین گروه عندلیب به سرپرستی شاهو 
عندلیبی با آواز علی جهاندار اجرای موســیقی 

داشت. 
سیدعلیرضا میرعلینقی سخنران ابتدایی این 
مراسم بود. او گفت: سال ها قبل از اینکه استاد 
شهیدی از بین ما بروند، مقاله ای مفصل درباره 
ایشان در مجله »نگاه نو« نوشتم. در آنجا سعی 
کردم جنبه های تاریخی زندگی ایشان را همراه 
بــا جنبه های فنی، تا جایــی که برای مخاطب 

عام موســیقی دوســت قابل درک باشد، بیان 
کنم. خوشــبختانه این مقاله به دست شخص 
ایشان رسید و آن را خواندند. در حالی که اصال 
انتظار نداشتم، با بنده تماس گرفتند و فرمودند: 
»جمالتی که دوســت داشتم درباره من از زبان 
دیگران بیان شــود را گفتید.« این اتفاق، هنوز 
هم یکی از مهم ترین اتفاقات زندگی من است. 
همین تشــویق باعث شد که نگاه عمیق تری به 
زندگی ایشان داشته باشم و به دنبال پاسخ این 
پرسش بروم که چرا استاد عبدالوهاب شهیدی 
محبوب است؟   وی ادامه داد: به صورت تفکیکی، 
سه بخش را درباره زندگی ایشان می دانم؛ اول، 
»شهیدی خواننده«، دیگری »شهیدی عودنواز« 
و بخش سومی هم وجود دارد که کم کم در حال 
فراموشی اســت و آنهم »شهیدی شاعر« است. 
دفتر شــعر ایشان بیش از ۱۸۰ صفحه و شامل 
اشــعار بعد از مهاجرت اجباری ایشان به غربت 
است. در حقیقت، این اشعار وصف حال او و پر 

از ایماژهای شاعرانه است. 
این پژوهشگر عرصه موسیقی با اشاره به ابعاد 
مختلف شعرهای عبدالوهاب شهیدی گفت: بنده 
معتقدم که در این دفتر شــعر، استاد شهیدی، 
متفاوت با تعریفی اســت که ما از شاعر داریم؛ 
چرا که اشعار او چیزی در بین شعر کالسیک و 
ترانه قرار می گیرد. در حقیقت این اشعار قابلیت 

بسیار خوبی برای گذاشتن موسیقی روی آنها و 
تنظیم توســط خواننده دارد. به نظرم از زمانی 
که تاریخ موســیقی ما مدون شــده است، تنها 
خواننده خنیاگری که با این ویژگی در نسل اول 
داریم، اســتاد شهیدی و در نسل بعدی زنده یاد 
ناصر فرهنگ فر اســت. البته تقاوت شعر استاد 
فرهنگ فر با عبدالوهاب شهیدی در این است که 
فرهنگ فر زمانی که شعر می گوید، صرفا شاعر 
است و مســتقل از جنبه خوانندگی خود عمل 

می کند. 
میرعلینقی در پایان گفــت: امیدوارم که تا 
شهریور ماه امســال بتوانیم دفتر شعر ایشان را 
منتشر کنیم تا بتوانیم وجه نادیده استاد را هم 
به منصه ظهور بکشــانیم. از سویی دیگر، استاد 
عبدالوهــاب شــهیدی یکــی از پرکارتریــن 
خوانندگان ما براســاس ســاعت ضبط است. 
نزدیک به دو سال پیش بود که به کمک دوست 
خوبم، آقای حمید اســفندیاری مدیر نشــر و 
موســیقی باربد، چندین DVD از آثار رسمی 
اســتاد شهیدی به دستم رسید. بیشتر آنها آواز 
بود و برخی دیگر آثاری بود که با ارکســترهای 
مختلف اجرا کرده بودند. او شــناخت عمیقی از 
جنبه های عاطفی شعر و از صدای خود داشت. 

در بخش بعدی برنامــه و پس از پیانونوازی 
مزدا انصاری، حسن ناهید سخنرانی کرد. 

او با اشاره به دوســتی شش دهه ای خود با 
عبدالوهاب شــهیدی بیان کرد: حدود ۶۰ سال 
است که با مرحوم اســتاد عبدالوهاب شهیدی 
دوست، همکار و آشــنا بودم. در شیراز، تهران، 
تاالر وحــدت و هم چنین کشــورهای خارجی 

همراه ایشان بودم. 
ناهید ادامه داد: استاد شهیدی خیلی مهربان 
بود و در این مدت دوســتی ۶۰ ساله هیچ وقت 
ندیدم که او عصبانی شود. خاطرم هست که در 
خدمت ایشان به عیادت استاد هوشنگ ظریف 
رفته بودیــم. او که جوان بســیار خوش تیپ و 
خوش هیکلی بود، بر اثر بیماری بسیار ضعیف و 
الغر شده بود و حتی ما دو نفر را اصال نشناخت. 
وقتی عبدالوهاب شــهیدی این صحنه را دید، 

گریه اش گرفت و بسیار ناراحت شد. 
اجرای گروه عندلیب به سرپرســتی شــاهو 
عندلیبی و آواز مهــدی جهاندار بخش دیگری 
از این برنامه بــود. هم چنین مجید ناظم پور به 

عودنوازی پرداخت. 
ناظم پور قبل از عودنوازی خود در ســخنانی 
کوتاه بیان کرد: اســتاد شــهیدی عودنوازی در 
ایران را به معنای واقعی آن متحول کرد. دلیل 
آنهم این اســت که او سبک خاصی از نوازندگی 
داشت و در عین حال به دلیل آواز بسیار خوبی 
که همراه با عودنوازی می خواندند در دل مردم 
جا باز کرده بودند. همانطور که می دانید عموم 
مردم بیشــتر با آوازخوانی مأنوس هســتند تا 

سازنوازی. 

حسن ناهید: 

۶۰ سال با شهیدی دوست بودم و یک بار ندیدم عصبانی شود

در شرایطی که مدیران سینمایی در دوره های مختلف بر 
نوسازی و ساخت سالن های سینما تاکید دارند، در یک سال 
گذشته حدود ۲۰ سینما درخواست انحالل یا تغییر کاربری 
داده اند.  در دو ســال گذشته خبر تعطیلی یا تغییر کاربری 
چند سینمای قدیمی سر و صدای زیادی داشت و خیلی ها 
را برای نابودی نوستالژی های سینمایی شان اندوهگین کرد، 
اما رکود اقتصادی سینما در کنار هزینه های باالی نگهداری 
و تجهیز ســالن ها، در دوران کرونا تشدید شد و فقط سال 
قبل حدود ۲۰ ســینمادار متقاضی انحالل یا تغییر کاربری 

سالن های خود شدند.
برای رسیدگی به وضعیت این سینماها و درخواست های 
ارائه شــده، کمیته ای در سازمان ســینمایی وجود دارد که 

تاکنون با چند درخواست موافقت کرده است.
طبق پیگیری ایســنا از انجمن ســینماداران و براساس 
فهرست موجود در آنجا، سینماهای صحرا، پایتخت، پردیس 
کیان، ماندانــا، ایران، عصر جدید، پــارس، حافظ، میالد و 
کارون در تهران و ســینما دریا در آستارا، مهتاب در قزوین، 
عصــر جدید در اراک، مصلی نژاد در جهرم، کیهان در درود، 
ساویز در کرج، گل سرخ در بندرانزلی، پرشین مهرشهر در 
کــرج و طلوع در فومن از جملــه متقاضیان برای انحالل یا 

تغییر کاربری هستند.
در ایــن باره محمدرضــا صابری - ســخنگوی انجمن 
سینماداران - می گوید: بسیاری از سالن های قدیمی به لحاظ 
بافت جغرافیایی شرایط مساعدی ندارند و در تهران بیش از 
۱۰ ســینما درخواست تغییر کاربری یا انحالل داده اند. این 
سینماها ابتدا درخواست خود را به انجمن سینماداران ارائه 
می کنند و پس از بررسی انجمن چنانچه مشکلی نباشد به 
سازمان سینمایی معرفی می شوند تا در کمیته مروبط برای 

این مسئله بررسی شوند.
در بین این سینماها، »عصر جدید« یکی از سینماهایی 
اســت که طبق گفته محمدقاصد اشــرفی - رییس انجمن 
ســینماداران - که عضو کمیته مربوط بــه این موضوع در 
سازمان سینمایی نیز اســت، درخواست انحالل داشته و با 

این درخواست هم موافقت شده است.
اشرفی به ایســنا می گوید: برای تغییر کاربری باید ابتدا 
تفاهمی صورت بگیرد که قرار اســت به جای آن سینما چه 
چیزی احداث شود و معموال ســینمادار براساس موقعیت 
مکانی برای کاربری تجاری یــا اداری تصمیم می گیرد، اما 

نکته مهم اینجاست که ســینما در شرایط فعلی سوددهی 
ندارد. به هر حال هر مکانی که برای فعالیتی دایر می شــود 
باید توجیه اقتصادی هم داشــته باشــد. در حال حاضر ما 
نمی توانیم ســینماها را طریق درآمــد فیلم ها اداره کنیم و 
خرج تأمین تجیهزات، صندلی مناسب و چیزهای دیگر واقعا 
باالست و در این وضعیت سینماهای قدیمی را هم نمی توان 

بازسازی کرد.
او که خودش برای انحالل سینما ماندانا درخواست داده 
بود ولی درخواســتش رد شده اســت، ادامه می دهد: اینجا 
دولت باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد ســینما داشــته 

باشد یا خیر، مثال بخاطر ارائه خدمات رفاهی باید عوارض و 
مالیات سینما حذف شود در صورتی که سال های سال است 
ما به عنوان سینمادار سوبسید می دهیم و حاال وقت آن است 
که دولت حمایت کند تا سینمادار رغبتی به تغییر کاربری یا 
انحالل نداشته باشد. البته تاکید می کنم که وزارت ارشاد به 

تنهایی از پس حمایت سینما برنمی آید.
وی یاداور شــد: ما در این سال ها فقط با عالقه توانستیم 
سینماها را حفظ کنیم و تا جایی که ممکن بود برای سرپا 
نگه داشتن آن ها تالش کردیم اما هزینه ها واقعا سرسام آور 

است و نمی توان اینطور ادامه داد.
سال گذشته وقتی خبر تعطیلی دائمی سینما عصر جدید 
جدی شــده بود، انتقادهایی به این اتفاق و حتی به مالکان 
ســینما که هر دو تهیه کننده هســتند )عبداهلل علیخانی و 
محمدحسین فرحبخش( وارد شد و فرحبخش در واکنشی 
تند به ایسنا گفت:  همه کسانی که از نوستالژی این سینما 
صحبت می کنند دروغ می گویند چون اگر اینطور بود در این 

سال ها می آمدند و در عصر جدید فیلم می دیدند.
برخی دیگر از سینمادارها معتقدند به هر حال هر چیزی 
حتی اگر یک خاطره جمعی باشــد، دوره ای دارد و اصرار به 

حفظ آن به هر قیمتی منطقی نیست. 
در سال ۱۳99 خبر صدور حکم تخریب سینما ایران در 
الله زار هم منتشر شد و سینما »بولوار« در بولوار کشاورز هم 
که زمانی یکی از سینماهای مدرن تهران بود تغییر کاربری 
پیدا کرد و به مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی تهران 
تبدیل شد. در کنار این ها باید به سینماهایی اشاره کرد که 
سال هاست تعطیل هســتند و به مخروبه  تبدیل شده اند و 
صاحبان خیلی از آن ها نیز درصدد تخریب و تغییر کاربری 

هستند.

بسیاری از سالن های قدیمی به لحاظ بافت جغرافیایی شرایط مساعدی ندارند 

20سینما درخواست تعطیلی دارند!
به بهانه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران
جای خالی کتاب بر پرده سینما

مهرزاد دانش

معموال با برقراری نمایشــگاه کتاب تهران در اردیبهشــت ماه هر سال، یکی از 
موضوعاتی که سینمایی نویس ها دنبال می کنند، ماجرای ارتباط کتاب و سینما 

است؛
ایــن ارتباط هم هم عمدتا در دو محور جلوه دارد: نخســت این که کم و کیف 
کتاب های با موضوع ســینما اعم از فیلمنامه و پژوهــش و گفت وگو و تاریخ و 
بحث های فنی از چه قرار اســت و دوم آن که اقتباس ادبی در ســینما به کجا 
رســیده است و چه موانعی دارد و از این قبیل. این محورها البته مهم هستند و 
می توان هر بار به به میان کشیدن شــان، نکته های جدیدی را به حوزه تأمل و 
تحلیل درآورد. اما آن چه در این یادداشت قصد طرحش است، نکته دیگری در 

ارتباط با موضوع کتاب و سینما است.
شما در ســینمای ایران چند شخصیت را به یاد می آورید که به شکل جدی با 
عنصر »کتاب« سروکار داشته اند؟ افرادی مانند نویسنده، مترجم، ویراستار، ناشر، 
کارکنــان آژانس های ادبی، کتابدار کتابخانه، خواننده پیگیر، کتابفروش و مانند 
آن؟ خودم به عنوان یک منتقد سینما که به هر حال و به اقتضای دل مشغولی ام، 
نسبت نزدیکی با سینما دارم، به دشواری چیزهایی را به یاد می آورم. یکی فیلم 
دوردســت )رامین محســنی، ۱۳۸۶( که با عنصر کتاب و ادب و هنر درام خود 
را پیش می برد و البته که بنا به نوع اکران و ساختار اثر، کمتر دیده شده است. 
دیگر، هامون )داریوش مهرجویی، ۱۳۶۸( که ســکانس معروف کتابفروشی اش 
زبانزد است. شاید به این فهرست بتوان فروشنده )اصغر فرهادی، ۱۳94( را افزود 
که مطالعه کتاب غالمحســین ساعدی در کالس درس و نیز اهدای کتاب های 
معلم به کتابخانه مدرســه را طرح می کند. فیلم گرداب )حسن هدایت، ۱۳۸۶( 
هم که یکی از بخش هایش درباره صادق هدایت است )با بازی بهروز شعیبی( اثر 
دیگر است. به همین می توان شب های روشن )فرزاد موتمن، ۱۳۸۱( را هم اضافه 
کرد. شاید بتوان با گشت و گذار در بایگانی ذهن، به عناوین دیگری هم رسید، 
اما ناگفته پیدا است که سینمای ایران در پرداختن به آدم ها یا حرفه هایی که با 

مقوله کتاب سر و کار دارند، وضعیتی بسیار نحیف دارد.
اما چنین اوضاعی در ســینمای جهان کامال برعکس اســت. در بسیاری از این 
فیلم ها، جدا از ماجرای اقتباس ادبی که یک روال گسترده و جاافتاده و شاخص 
به حســاب می آید، بسیاری از شخصیت ها هم در داســتان هایی بسیار گیرا و 
موقعیت هایــی جذاب، با عنصر کتاب رابطه ای محوری دارند. در فارنهایت 45۱ 
)فرانســوا تروفو، ۱9۶۶( با اقتباس از داستان معروف ری بردبری، مقاومت علیه 
کتابسوزی در جامعه ای مسخ شده روایت می شود. در میزری )راب رینر، ۱99۰( 
ابراز تمایل غریب و ویرانگر یک مشــتاق به نویسنده کتاب های مورد عالقه اش 
فضایــی پردلهره می آفریند. در عجیب تر از داســتان )مارک فورســتر،۲۰۰۶( 
شــخصیت یک داســتان به مالقات نویسنده داســتان می رود و از اوضاعی که 
نویسنده برایش درست کرده شکایت می کند! در سایه نویس )رومن پوالنسکی، 
۲۰۱۰( یک نویســنده در جریان کتاب نوشتن از خاطرات یک دولتمرد، دچار 
دردســرهایی بغرنج می شــود که مخاطــرات جانی برایش به همــراه دارد. در 
کتاب خوان )استیون دالدری، ۲۰۰۸( التهاب های دوران بلوغ نوجوانی با خوندن 
مداوم کتاب قرین می شــود و در کتاب دزد )برایان پرســیول، ۲۰۱۳( ماجرای 
عالقــه مفرط یک دختر نوجوان به کتابخوانی در دوران کتابســوزی نازی های 
آلمان هیتلری روایت می شــود. در سال سالینجر من )فیلیپه فاالردیو، ۲۰۲۰( 
اشتغال یک دختر جوان در آژانسی ادبی برای پاسخگویی به نامه های مشتاقان 
سالینجر، داســتان را شکل می دهد. در هرگز می توانی مرا ببخشی )مریل هلر، 
۲۰۱9( زنی ویراســتار که از محل کارش اخراج شــده است، به جعل نامه های 
نویســندگان معروف و فروش آن ها مشغول می شود و ... این ها که فهرست شد، 
مشتی بسیار ُخرد از خرواری بسیار حجیم است و این البته جدا از آن فیلم هایی 
اســت که اختصاصا درباره نویسندگان بزرگ دنیا همچون تولستوی، شکسپیر، 
برادران گریم، سیلویا پالت، مری شلی، جین آستین، دیوید سالینجر، کاپوتی، 
هنری میلر، تالکین، ویرجیانا وولف، پی. ال. تراورس، ســیدونی گابریل کولت، 

مارکی دو ساد، ارنست همینگوی و... ساخته شده است.
کتاب و محورهای مرتبط با آن در فرهنگ و تاریخ و جامعه ایران جایگاهی پررنگ 
دارند. این که چرا ســینمای ایران از این فضا که فی نفسه مستعد صدها ایده و 
روایت پردازی و شــخصیت پردازی و موقعیت نویسی و فضاسازی و داستان گویی 
اســت، بهره نمی برد و در جنبه هایی عمدتا تکراری و کلیشه ای خود را محصور 

ساخته است، پرسشی قابل تأمل است. واقعا چرا؟
منبع: خبرآنالین 

نگاه

چهاردهمین دوره جشن بزرگ منتقدان و 
نویسندگان سینمایی ایران برگزیدگان خود را 

شناخت.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی 
چهاردهمین دوره جشــن بــزرگ منتقدان و 
نویسندگان ســینمایی ایران، اسامی برندگان 
چهاردهمین دوره جشــن بــزرگ منتقدان و 
نویسندگان ســینمایی ایران به دبیری جعفر 

گودرزی اعالم شد. 
آکادمــی جشــن در چهاردهمیــن دوره، 
ســی ونهمین  و  سی وهشــتمین  فیلم هــای 
جشنواره ملی فیلم فجر که سال های 9۸ و 99 
برگزار شد و همچنین آثار ایرانی سی وهفتمین 
و سی وهشتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر 

کــه در ســال های 9۸ و ۱4۰۰ برگزار شــد، 
در بخش های فنی، بهتریــن فیلم، فیلمنامه، 
کارگردانی و جایزه خالقیت و استعداد درخشان 
)ویژه فیلمســازان اول(، بازیگر نقش اول زن و 
مــرد و بازیگــر نقش مکمل مــرد و زن مورد 
داوری قرار داد.  همچنین پیام جعفر گودرزی 
دبیر چهاردهمین جشــن بــزرگ منتقدان و 
نویسندگان ســینمایی ایران همزمان با اعالم 

اسامی برندگان منتشر شد.
متن پیام وی به شرح زیر است:

»چهاردهمین جشن منتقدان و نویسندگان 
ســینمای ایران به نقطه آغــازی دیگر -دوره 
پانزدهــم- متصــل، و دوره چهاردهم هم به 
ســرانجام رســید. خیلی ها در این دو سال و 

اندی، جان شــیرین  را به پیشــگاه باری تعالی 
برده و صحنه ممتاز هنرمندی را ترک گفتند 
و در مثنوی داســتان ما نیز تاخیرها شد! خب 
کرونا بود و سرانجام، این زندگی بود که بر آن 
فائق آمد؛ که بشر احسن الخالقین است و بر هر 

مشکلی تواند که فائق آید.
این دو سال و اندی که در دو دوره متفاوت 
مدیریتی از سر ما گذشت، پیرمان کرد. شگفتا 
که این فراق ها و رفتن ها و پیوستن ها به اصل 
روشن خورشید هم، دیگر در آن هایی که باید، 
اثــری نمی گــذارد و دوره و مدیریت این و آن 
هم نمی شناســد! آیا بر دل ها مهر اســت؟ نه 
که »خوبی« نیســت، هست و زمین بی حجت 
نمی ماند. مــا با چراغ هم گشــته ایم، »خوب 
بودن« در این روزگار ســکه نایاب بازار اســت 
انگار! بــاری! ما کار خودمــان را می کنیم که 
دو صــد گفته نیم کردار هم نیســت. آن هایی 
که مســئول اند، مســئول اند حتی اگر از اهل 
قلم و اهل هنــر روی برگردانند و بدانند که از 
دایره قضاوت های تاریخــی در امان نخواهند 
بــود و کاش تا وقتی که فرصت هســت، دل 
شکسته باالن و دردمندان و دلسوزان این عرصه 
را به دست آورند. باید که جبران کنند این همه 

کاستی و این همه نابلدی ها را.
به پایان دوره چهاردهم جشــن منتقدان و 
نویسندگان سینمایی رسیدیم و نخواستیم با 
توجه به شــرایط و اوضاع نابسامان و نامناسب 

اقتصــادی و روحی و بیکاری ســینماگران و 
وضعیت معیشتی سخت و جانفرسا، مراسمی 
بگیریم و چون ســابق؛ در کنــار هم؛ صحنه 
هنرمندی و جشــن بیافرینیم، اما کوشــیدیم 
در بضاعت و ثروت معنوی اعضای این انجمن، 
قدرشناس بخشــی از »خوب بودن«ها در این 
صنف و این روزگار باشــیم. که نظامی بزرگ 

سروده:
گر هنری در تن مردم بود 

چون نپسندی گهری گم بود
گر بپسندیش دگر سان شود

چشمه آن آب دو چندان شود
گالیه ها  داریم و حرف و ســخن نیز بسیار، 
رنجیدگی و وصف حال این ســینمایی که گاه 
غصه ای می شــود بر دل ها و... و اما به اشارتی 

گفتیم و می گذریم...
امروز دو چشــم را خندان خواهیم و دل ها 
را امیدوار به سوســوی چراغ ســینمای ایران. 
امیدواریم چشــمه آب این سینما دو چندان 
شــود. آرزو می کنیم این انتخاب ها به حقیقت 
و ارزش های هنر واقعی نزدیک باشــد و بدانید 
که فاصله بعضی از نامزدها و انتخاب های نهایی 
فقط چند رای ســاده بوده است. ما در این و بر 
این جشن می افزائیم، کم نمی کنیم و می کوشیم 
به فاصله نفر بعدی، خوبی و ارزش های هنری و 

زیبایی شناسی را تعمیم دهیم.
بــه امید توفیــق بیش از پیش  ســینمای 

شــریف و ارجمند ایران و ساخت آثاری بهتر و 
ارزشمندتر  

اسامی برندگان به شرح زیر است:
بهترین فیلــم: آتابــای )تهیه کننده نیکی 

کریمی(
بهترین کارگردان: نیکی کریمی )آتابای(

بهترین فیلمنامه: هادی حجازی فر )آتابای(
جایزه خالقیت و استعداد درخشان )بهترین 

فیلم اول(: بهمن و بهرام ارک )پوست(
بهترین بازیگر نقش اول مرد: سعید آقاخانی 

)خون شد(
النــاز  بازیگــر نقــش اول زن:  بهتریــن 

شاکردوست )تی تی(
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: جواد عزتی 

)آتابای(
بهترین بازیگر نقش مکمل زن: باران کوثری 

)بی همه چیز و عامه پسند(
بهترین تدوین: میثم موالیی )روز صفر(

بهترین موســیقی متن: حســین علیزاده 
)آتابای(

بهترین فیلمبرداری: مرتضی نجفی )تومان(
بهتریــن صــدای فیلــم )صداگــذاری و 
صدابرداری(: زاالوا )صدابردار: رشید دانشمند، 

صداگذار: امیرحسین قاسمی(
بهتریــن دســتاورد فنی:  مرتضــی فربد 
)طراحی صحنه تومان(، مارال جیرانی )طراحی 

لباس تومان(

فیلم نیکی کریمی جوایز اصلی جشن منتقدان را گرفت

»فرانــس ۲4« در فاصله چند روز مانده به 
آغاز دوره جدید جشنواره کن، 5 استعداد جدید 

امسال این رویداد سینمایی را معرفی کرد.
بــه گزارش ایســنا، جشــنواره کن ۲۰۲۲ 
امسال میزبان سینماگران کهنه کار و باتجربه ای 
از بــرادران »داردن« و »دیوید کروننبرگ« تا 
»میشل آزاناویسوس« و »جورج میلر« خواهد 
بود اما همچون هر ســال یکــی از اهداف کن 
کشف استعدادها و معرفی چهره های جدید در 
سطح بین المللی است. شبکه خبری »فرانس 
۲4 « در مطلبــی به بهانه دوره هفتاد و پنجم 
جشــنواره کن اقــدام به معرفی 5 اســتعداد 
جدید در این رویداد ســینمایی کرده و سعید 
روستایی فیلمساز جوان ایرانی نیز یکی از این 
چهره هاســت که امسال با فیلم »برادران لیال« 
فرصت حضور در بخش مسابقه اصلی و رقابت 

برای کسب نخل طال را به دست آورده است. 
در توصیف روستایی که نخستین حضورش 

را در جشنواره کن تجربه می کند آمده است: 

»با وجود تمام چالش های و محدویت های 
فیلم سازان ایرانی، این کشور صحنه سینمای پر 
رونقی دارد و چهره هایی مانند جعفر پناهی و 
اصغر فرهادی و .. جوایزی را در سراســر جهان 
دریافــت کرده اند و آیا ســعید روســتایی نیز 

می تواند به این جمع بپیوندد؟ 
ایــن کارگردان ۳۲ ســاله پیــش از این با 
فیلم پلیســی و جذابش »متری شیش و نیم« 
سروصدا کرده و اکنون »برادران لیال« را به کن 
آورده اســت، درامی درباره خانواده ای که برای 
گذران زندگی در اقتصاد فلج شده و تحریم شده 
ایران تالش می کنند.  روستایی که خودش از 
یکی از محله های کارگری تهران است پیش از 
این در مصاحبه با یکــی از روزنامه های ایرانی 
عنوان کرده بود: من نسبت به طبقه ای که در 
آن زندگی می کنم تعهد اجتماعی دارم... هیچ 

چیز در فیلم های من نمادین نیست.
ساخته دو ســاعت و چهل و پنج دقیقه ای 
روســتایی که از طوالنی ترین فیلم های امسال 

جشنواره کن اســت، روز ۲۶ می )5 خرداد( از 
ساعت ۱4:۱5 در ســالن آنیس واردا، ۲۷ می 
)۶ خرداد( از ســاعت ۱۷:۳۰ در سالن آئورا و 
روز ۲۸ می )۷خرداد( از ســاعت ۱5 پنجمین 
و آخریــن نمایش خود را در ســالن آیمکس 

جشنواره تجربه می کند.
ترانه علیدوســتی، نوید محمدزاده، سعید 
پورصمیمی، فرهاد اصالنــی، پیمان معادی و 
محمد علیمحمدی از جمله بازیگران این فیلم 
هســتند که در بخش مسابقه اصلی کن با ۲۰ 

فیلم دیگر رقابت خواهد کرد. 
»آســتین باتلــر« بازیگر ۳۰ ســاله نقش 
»الویس پریسلی« در فیلم جدید »باز لورمن« 
کــه در کنار چهره هایی چــون »تام هنکس« 
و »تام پارکر« در این فیلم بازی کرده اســت، 
»لوال کوئیــورون« کارگردان ۳۳ ســاله فیلم 
»رودئو« حاضر در بخش نوعی نگاه جشــنواره 
کن به داســتان ورود یک زن جــوان به یک 
گروه دوچرخه سوار بدلکار می پیوندد، »آگنیژکا 

اسموژینسکا« کارگردان لهستانی که امسال با 
فیلم »دوقلوهای ساکت« درباره دوقلوهایی از 
تنها خانواده سیاهپوســت در شهر کوچکی در 
ولــز در بخش نوعی نگاه حضــور دارد و »لی 
جونگ-جائــه« بازیگــر کره ای که با ســریال 
معروف »بازی مرکب« به شهرت جهانی رسید 

و امسال اولین فیلمش را در مقام کارگردان با 
عنوان »شکار« دارد، دیگر چهره هایی هستند 
که با عنوان اســتعدادهای جدید امســال کن 
معرفی شــده اند. هفتاد و پنجمین جشــنواره 
فیلم کن از ۱۷ تا ۲۸ می )۲۷ اردیبهشت تا ۷ 

خردادماه( به صورت حضوری برپا خواهد شد.

سعید روستایی در میان ۵ استعداد جدید جشنواره کن

تجربه هیجان انگیز رضا داودنژاد 
در کنار فریماه فرجامی پس از 37 سال 

رضا داودنژاد همبازی شدن مجددش 
با فریماه فرجامی پس از ۳۷ ســال 
در فیلم »المینور« ســاخته داریوش 

مهرجویی را هیجان انگیز دانست.
به گزارش ایسنا، این بازیگر می گوید: 
»پس از ۳۷ ســال از ســاخت فیلم 
»بی پنــاه« ســاخته پــدرم علیرضا 
داودنژاد بــا خانم فرجامــی دوباره 

همبازی شــدم و این همکاری مرا برد به پنج سالگی ام. یادم می آید روزهایی 
که با فریماه فرجامی همبازی بودم روزهای خاصی بود، چون ایشان به شدت 
مورد عالقه مردم بودند و حضورشان باعث ازدحام جمعیت می شد. ما در شمال 
کشــور فیلمبرداری می کردیم و همیشه ســر صحنه مأموران کمیته و بسیج 
سر صحنه برای همکاری حاضر می شــدند تا جلوی ازدحام طرفداران ایشان 
را بگیرنــد. جمعیت را کنترل می کردند تا خانم فرجامی ســر صحنه بیایند. 
من این خاطرات را خیلی محــو در ذهن دارم.« در »المینور« علی نصیریان، 
پردیس احمدیه، ســیامک انصاری، بیتا فرهی، علی مصفا، مهرداد صدیقیان، 
بهناز جعفری، کاوه آفاق، امراهلل صابری، رضا داودنژاد، دیبا زاهدی، ســیامک 
ادیب، محمدرضا شهبانی نوری، شراره رنجبر، محمد جواد جعفرپور، مهرنوش 
ذوالفقــاری، محمد هادی عطایی، مهدی مرتضایی، یاســمن کوزه گر، هومن 
بهزادی، شیدا مودب، هانا وارسته، سبحان خسروی، احمد یاوری، فرهاد ریش 

سفیدی و علی بلوردی ایفای نقش کرده اند.

بازیگر »فرار از آلکاتراز« درگذشت 
فرد وارد، بازیگر کهنه کار ســینما و 
تلویزیون که بیشــتر به خاطر ایفای 
نقش های خشن در فیلم هایی چون 
»لرزش« و »فرار از آلکاتراز« شهرت 
داشت، در ۷9 سالگی درگذشت. به 
گزارش ایسنا، »فرد وارد« پس از سه 
سال خدمت در نیروی هوایی آمریکا 
در دهه ۱9۶۰ و سپس کار به عنوان 

چوب بر در آالسکا، بوکســوری که بینی اش سه بار شکسته شد و یک آشپز، 
وارد حرفه بازیگری شد. 

فعالیت حرفه ای او بیش از چهار دهه را َشــامل می شد که با حضور در فیلم 
های خارجی در اوایل دهه ۱9۷۰ شــروع شد و تا سال ۲۰۱5 با آخرین نقش 
او در مجموعــه تلویزیونی »کاراگاه حقیقی« ادامــه یافت. اولین حضور »فرد 
وارد« در یــک فیلم آمریکایی با بازی در نقش یــک گاوچران در فیلم »قلب 
غرب« در سال ۱9۷5 رقم خورد اما نقش موفقیت آمیز او زمانی رخ داد که در 
سال ۱9۷9 در فیلم »فرار از آلکاتراز« در مقابل »کلینت ایستوود« بازی کرد. 
او در طول فعالیت حرفه ای خــود در نقش های متنوعی از یک فضانورد، یک 
گاوچران، یک سرباز جنگ ویتنام، یک کارآگاه پلیس که به قاتل تبدیل شده 
تا قهرمانی که با کرم های غول پیکر مبارزه می کند، بازی کرده اســت. »وارد« 
در ســال ۱9۸۳ در نقش فضانورد مرکوری ۷  در اقتباســی از کتاب نوشــته 
»تام وولف« با عنوان»مردان واقعی« بازی کرد در همان ســال در فیلم اکشن 
»شــجاعی غیرمعمول« با »جین هکمن« و در درام »ســیلک وود« با »مریل 
اســتریپ« همبازی شــد. او همچنین برای بازی در فیلم »برش های کوتاه« 
ســاخته »رابرت آلتمن« در ســال ۱99۳ موفق به کسب جایزه گلدن گلوب 
و جایزه بهترین بازیگری )بهترین تیم بازیگری( از جشــنواره فیلم ونیز شــد.  
»کودک دردسرســاز«، »۲ اسلحه«، »میامی بلوز« و »شاهزاده پنسیلوانیا« از 

جمله دیگر فیلم ها با نقش آفرینی »فرد وارد« هستند.

اخبار کوتاه


