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به گزارش دبیرخانه نخستین جشنواره ملی 
شعر نیکوکاری، مراسم اختتامیه این جشنواره، 
شامگاه دوشنبه ۳۰ خردادماه با حضور جمعی 
از چهره های فرهنگی کشورمان در سالن سوره 

حوزه هنری برگزار شد. 
 در ابتــدای این مراســم، حجت االســام 
والمســلمین محمدمهدی خانمحمدی، دبیر 
جشــنواره با بیان اینکه بیــش از ۶۰۰ اثر به 
دبیرخانه ارســال شــد، اظهار کرد: »همدلی، 
همیاری و یاریگــری«، »پرداختن به مصادیق 
و  اجتماعــی«  »آســیب های  نیکــوکاری«، 
»نیکوکاری در سیره اهل بیت)ع(« از محورهای 

این جشنواره بودند. 
وی گفت: گســترش فرهنگ نیکوکاری در 
بین مردم، شــخصیت دادن بــه نیکوکاری در 
جریان ادبی کشور، گسترش دغدغه  نیکوکاری 
در ســطح نخبگانی و ترویج ادبیات نیکوکاری 
با محوریت ســیره معصومین)ع( از اهداف این 

جشنواره ملی بوده است.
ظرفیت شعر نیکوکاری برای پویانمایی

دکتــر حســن ذوالفقاری، مدیــر آموزش 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این مراسم 
با اشــاره به مصادیق متعدد اشعار نیکوکاری 
در ادبیات فارســی گفت: بر اساس بررسی های 
اولیه، حدود سه هزار و ۸۰۰ بیت شعر و ۹۴۴ 

َمَثل با حاوی نیکی و نیکوکاری وجود دارد.
وی با اشــاره به این میزان محتوا ادبیات در 
حــوزه نیکوکاری گفت: این محتوا می تواند در 
قالب های مختلف همچون پویانمایی منتشر و 

تبلیغ نیکوکاری شود.
این اســتاد دانشــگاه افزود: در میان شعرا، 
فردوســی و سعدی بیشــترین اشــعار را در 
ادبیات فارســی در خصوص نیکی و نیکوکاری 

سروده اند. نیکوکاری، نیاز درون انسان است و 
برخی معتقدند زمینه پذیرش طاعات عبادات، 

نیکوکاری است.
شاعران مصادیق جزئی نیکوکاری را به 

تصویر بکشند
در ادامــه، دکتــر محمدعلــی مجاهدی، 
پیشکسوت شــعر آئینی و دبیر شورای داوری 
این جشنواره نیز با اشــاره به شعر با محتوای 
نیکوکاری گفت: اشعار پروین اعتصامی مملو از 
محتوای نیکوکاری اســت. وی با اشاره به نیاز 
به  اشــعاری با محتوای اخاقی، نیکوکاری و 
توحیــدی گفــت: وجود این گونه اشــعار  در 
ادبیات معاصر ما خالی اســت و با توجه به این 
که شــعر، رسانه ای تاثیرگذار است باید در این 

بخش تحوالتی ایجاد شود.
این پژوهشگر افزود: آنچه باید به آن توجه 
شــود، شــعر با موضوعات جزیــی  در حوزه 
نیکوکاری اســت، گوش مــردم درباره این که 
»نیکــوکاری خوب اســت« پُر اســت، اکنون 
شاعران باید تخصصی در این حوزه وارد شوند و 
عرصه های متعدد نیکوکاری را به صورت جزیی 

روایت کنند تا به دل مخاطب بنشیند.
دبیر شــورای داوری نخســتین جشنواره 
ملی شــعر نیکوکاری افزود: شاعر معاصر برای 
آفرینش و ماندگاری  اثرش باید از مصداق ها در 

اشعارش استفاده کند.
تقویت مسئولیت اجتماعی با شعر نیکوکاری
در ادامه این مراســم، علیرضا رادان، معاون 
مشارکت  های اجتماعی سازمان امور اجتماعی 
کشور با اشاره به سبقه مسئولیت های اجتماعی 
در تاریــخ و دین مردم ایــران گفت: حضرت 
علــی)ع( نمونــه واالی تعهد به مســئولیت 
اجتماعی در روزگار خودشــان بودند و ما نیز 

باید این نگرش، داشتن مسئولیت اجتماعی در 
جامعه را تقویت کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در هیچ کشوری 
حتی جوامع توسعه یافته، دولت به تنهایی قادر 
به رفع آسیب ها نیست، گفت: باید آحاد مردم 
به کمک یکدیگر بیایند همانطور که در دین و 
فرهنگ ما نیز به داشــتن مسئولیت اجتماعی 

تاکید فراوان شده است.
رادان شــعر را مصداق مفیدی برای معرفی 
و تبلیغ نیکوکاری دانست و گفت البته شعر با 
محتوای نیکــوکاری  نباید تنها به صورت خام 
مصرف شــود باید برای اثربخش بودن سناریو 

داشته و داستان و محتوا داشته باشد.
پیشتاز ملت ها در نیکوکاری باشیم

در ادامه، حجت االســام والمسلمین علی 
دیانی، مدیرعامــل بنیاد خیریه راهبری آالء با 
اشاره به روایت هایی از بخشش و نیکوکاری ائمه 
اطهار)ع( گفت: حضرت علی)ع( در طول یک 
جنگ ساحش را به دشمن بخشید و حضرت 
فاطمه)س( نیز در شــب عروســی اش، لباس 
عروســی خود را به نیازمندان داد و این سابقه 

نیکوکاری و بخشش در دین ماست.
وی با بیان اینکه ملت ما پیرو ائمه اطهار)ع( 
و فضائل اخاقی ایشان هستند، گفت: ما باید 
ســرآمد ملت ها در زمینه نیکوکاری و پیشتاز 

همه جوامع در فعالیت های خیر باشیم.
دیانی گفت: هنگامی جامعه و ملتی پیروز و 
الگو می شوند که همه افراد دست به دست هم 
دهند و با روحیه جهاد و فداکاری به انجام کار 

خیر و نیکوکاری مشغول شوند.
وی افزود: برگزاری اینگونه جشنواره ها نیز 
می تواند به تبلیغ کار خیر و نیک کمک کند، از 
شاعران می خواهیم که دوستان و همکارانشان 

را به ســرودن اشــعاری با محتوای نیکوکاری 
تشویق کنند.

تقدیر از برگزیدگان
در ادامه این مراسم که با اجرای نجم الدین 
شریعتی همراه بود، دکتر سیدمهدی طباطبایی، 
عضو هیئت علمی و مدیرکل فرهنگی دانشگاه 
بهشتی به قرائت بیانیه هیئت داوران پرداخت و 

سپس از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد. 
در این جشنواره در بخش کودک و نوجوان، 
سمیه تورجی از شیراز، عباسعلی سپاهی یونسی 
از مشهد و قاسم بای از گلستان، به ترتیب حائز 
رتبه اول تا سوم شدند. در بخش ترانه، معصومه 
صاحبی از مشهد و علی سلیمانیان از زرین شهر 
اصفهان مشــترکاً رتبه اول، رضــا نیکوکار از 
رشت رتبه دوم و علی عابدی از قم، رتبه سوم 
را کســب کردند. در بخش شعر کاسیک نیز 
جواد الهی پور از قم، مهدی جهاندار از اصفهان 
و علی اصغر شــیری از قم، به ترتیب حائز رتبه 
اول تا سوم شدند. در بخش رباعی و شعر کوتاه، 
مریم پیله ور از رشت، محمدجواد منوچهری از 
مشهد، فاطمه عبودی زاده از اهواز، حامد طونی، 

محســن کاویانی و فاطمه آل مجتبی از قم و 
در بخش سپید و نیمایی، علیرضا رجبعلی زاده 
از تهران، معصومه شــاکری از خراسان رضوی، 
مرضیه شهیدی از لرســتان، آرش پورعلیزاده 
و مجتبی صفدری از رشــت مــورد تقدیر قرار 

گرفتند.   
گفتنی است چهره هایی همچون محمدعلی 
ســیدمهدی  کاکایی،  عبدالجبار  مجاهــدی، 
طباطبایی، علی محمد مودب، میاد عرفان پور 

و طیبه شامانی از داوران این جشنواره بودند.
یادآور می شود نخستین جشنواره ملی شعر 
نیکوکاری به همت مرکــز فرهنگ نیکوکاری 
خیــر مانــدگار و با مشــارکت حــوزه هنری 
انقاب اســامی، مؤسســه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی)ره( و معاونت فرهنگی دانشــگاه 
شهیدبهشتی از بهمن ماه سال گذشته کار خود 

را آغاز کرد. 
طی این دوره، محافل شــعر نیکوکاری در 
استان های قم، کرمان، گیان، خراسان رضوی و 
اصفهان برگزار و ۶۰۶  اثر به دبیرخانه جشنواره 

ارسال شد که مورد ارزیابی قرار گرفتند.

برگزاری اختتامیه  نخستین جشنواره ملی شعر نیکوکاری 

دبیر جدید شــورای صنفی نمایش تاکید کرد: این شورا 
اســتقال خود را حفظ خواهد کرد و تاش می کند برخی 

اتفاق های پیش امده قبلی تکرار نشود.
همایون اسعدیان که در جلسه فوق العاده شورای صنفی 
نمایش به عنوان دبیر و ســخنگو این شــورا انتخاب شده 
اســت، گفت: ۳1 خردادماه نخستین جلسه شورای صنفی 
نمایش پس از چند ماه وقفه برگزار شــد که ضمن انتخاب 
دبیر و سخنگو )همایون اسعدیان(، اعضای شورا متفق القول 
بر اســتقال ابراین شورا به عنوان یک تشکل صنفی تاکید 
کردند. این شــورا مســتقل از نهادهای دولتی و در تعامل 
با وزارت ارشــاد همانند گذشــته فعالیت خواهد داشت اما 
زیرمجموعه شورای راهبردی اکران نیست و کاما مستقل 
از آن عمــل خواهد کرد. اگرچه ارتباط خود را با شــورای 

راهبردی برای تبادل نظر حفظ می کند.
او افزود: در این راستا مواردی در آیین نامه شورای صنفی 
اشاره شده که اعضا نسبت به آن مسئله داشتند و ما همین 
امــروز آن ها را طی نامه ای به وزارت ارشــاد اعام کردیم و 
خواســتیم در این چند مورد گفت وگو شود تا نظر اعضای 
شورا تامین شود. وی درباره اینکه آیا آیین نامه اکران تصویب 
شده است؟ گفت: آیین نامه تنظیم شده، اما اعضای شورا روی 
یکی دو مورد حساسیت هایی دارند که به نظر می رسد قابل 
حل و گفت وگو است. این موارد هم در جهت حفظ استقال 
شورا است. اسعدیان ادامه داد: با توجه به شرایط کرونایی و 
اجتماعی خاص فعلی، حدود 1۲۰ تا 1۳۰ فیلم پشت خط 
اکران هستند. همه اعضای شورای صنفی معتقد هستند که 
در این وضعیت نمی توان به شیوه های قدیم و مثا بر اساس 
کف فروش، فیلم ها را اکران کرد و باید راهکارهای جدید را 
متناســب با وضعیت بحرانی اکران و سینما در نظر بگیریم، 

چون به هر حال مردم در شــرایط اقتصادی فعلی کمتر به 
ســینما می روند و نیاز به یک عزم و همیاری عمومی است 
تا مردم دوباره به ســمت سینما برگردند. این کار نمی تواند 
در حد یک شورای صنفی یا چند پخش کننده و تهیه کننده  
دنبال شــود و به همکاری کان وزارت ارشــاد و نیز دیگر 
دستگاه های مرتبط نیاز دارد تا از راه حل هایی که ما به آن ها 
فکر کرده ایم حمایت کنند. ما در این مسیر به همراهی کامل 
صدا و سیما برای پخش تبلیغات فیلم ها - تمام فیلم ها نه به 
صورت گزینشی- نیاز داریم و هر آنچه را در شورا تایید شود، 
برای عملیاتی شدن و نجات وضعیت فعلی اکران، از طریق 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، تلویزیون، شورای راهبردی 
اکران و نیز موسســه سینماشهر پیگیری می کنیم تا به این 

وضعیت بسیار نگران کننده سینما آرامش دهیم.
وی یاداور شــد:  یک زمانی بر سر اکران فیلم ها دعوا بود 
امــا االن صاحبان فیلم ها ترس از اکران دارند و الزم اســت 
بــرای آرایش اکران بحــث و گفت وگو بــا تهیه کننده ها و 
پخش کننده ها اتفاق بیفتد تا مثًا بعضی فیلم ها با هم اکران 
نشوند. در واقع برای نجات اکران به یک حرکت و همکاری 

جمعی و گسترده نیاز است.
دبیر شــورای صنفی نمایش در پاسخ به اینکه آیا در این 

جلســه درباره وضعیت فیلم هــای در حال اکران و تخلفات 
احتمالی هم بحثی شــد؟ گفت:  این جلسه فوق العاده بود و 
آمار دقیق در اختیار نداشــتیم اما یکشنبه آینده آمار اکران 
را دقیق بررسی خواهیم کرد تا ببینیم شرایط فعلی چگونه 
اســت و با تخلفات و تشویق هایی که برای صاحبان سینما 
و فیلم هــا وجود دارد باید چگونه عمــل کنیم. البته از فردا 
اول تیرماه، دو فیلم »طاخون« و »روز ششــم« که از قبل 

مشخص شده بودند، اکران خواهند شد.
اســعدیان در پایــان در پاســخ بــه اینکه بــا توجه به 
سیاست های اعام شــده شــورای راهبردی اکران، برخی 
انتقادهای ســینماگران در روزهای گذشته و نیز اتفاق هایی 
که ســر اکران نــوروزی رخ داد و فیلم های انتخابی شــورا 
حذف شــدند، چه ضمانتــی برای اســتقال فعالیت دوره 
جدید شورای صنفی نمایش وجود دارد؟ بیان کرد: ضمانت، 
عملکرد ماست.اعضای شــورا که همین کانون کارگردانان، 
ســینماداران، پخش کننده ها و تهیه کنندگان هستند عزم 
خود را بر این جزم کرده اند که اســتقال شورا حفظ شود، 
هرچند ممکن اســت در مقاطعی استقال شورا خدشه دار 
شده باشــد. ما نمی خواهیم با شــورای راهبردی مخالفت 
کنیم اما استقال شورای صنفی نمایش را حفظ می کنیم و 
شورای راهبردی می تواند مثل خیلی  شوراهای دیگر طراحی 
یا پیشنهادهایی کارشناسی داشته باشد؛ البته فکر می کنم 
ما بتوانیم کمک بیشــتری به آن هــا بدهیم بنابراین تاش 
خواهیم کرد که اتفاق های پیش آمده قبلی دیگر تکرار نشود.

به گفته او از این پس جلسه های شورای صنفی نمایش 
ساعت 1۰ روزهای یکشــنبه در خانه سینما برگزار خواهد 
شد و به زودی یک صفحه اینســتاگرام برای اطاع رسانی 
مصوبات شورا و برخی اتفاق های دیگر راه اندازی خواهد شد.

دبیر جدید شورای صنفی نمایش:

برای نجات اکران به یک حرکت جمعی نیاز داریم
»مالوری بلک من« برنده جایزه »پن پینتر« شد 

»مالوری بلک من« به عنوان 
ادبیات  نویســنده  نخستین 
موفق  نوجــوان  و  کــودک 
به کســب جایزه ادبی »پن 

پینتر« شد. 
به گزارش ایســنا به نقل از 
گاردین، هیات داوران جایزه 
ادبی »پن پینتر« در ســال 

۲۰۲۲ در نهایــت رمان »دنیاهای تخیلی پویا« نوشــته »مالوری بلک من« 
رابــه عنوان برنده این جایزه معرفی کردند تا برای نخســتین بار این جایزه 
به یک نویســنده ادبیات کودک و نوجوان برســد. در بیانیه ای هیات داوران 
این جایزه ادبی آمده اســت: »مالــوری جهان های تخیلی پویایی خلق کرده 
اســت که در آن قهرمانان او با مسائل بی عدالتی و چالش های آن به گونه ای 
زندگی می کنند که کامًا درگیرکننده اســت، زیــرا او بیش از هر چیز یک 

داستان نویس فوق العاده است«.
»مالوری بلک من« که بین ســال های ۲۰1۳ تا ۲۰1۵ ملک الشعری کودکان 
بوده اســت، نگارش بیش از ۷۰ کتاب در حــوزه ادبیات کودک و نوجوان را 
 Noughts &« بر عهده داشته اســت که مهم ترین آن مجموعه رمان های
Crosses« اســت که بین  سال های ۲۰۰1 تا ۲۰۲1 در شش جلد منتشر 
شــده است. جایزه »پن پینتر« د ســال ۲۰۰۹ به نام نمایشنامه نویس برنده 
نوبل »هارولد پینتر« راه اندازی شــده است. این جایزه پیش تر به چهره های 
سرشناسی چون »حنیف قریشــی«، »تونی هریسون«، »کارول آن دافی«، 
»تام اســتوپارد«، »ماگارت اتوود« و »چیماماندا انگوزی آدیچی« اعطا شده 
است. این جایزه توسط انجمن قلم بریتانیا به نویسنده ای با »شایستگی ادبی 
برجســته« که مقیم بریتانیا، ایرلند یا کشورهای مشترک المنافع است اعطا 

می شود.

شمسی فضل اللهی و عالیجناب فردوسی
»من و عالیجناب فردوسی« 
با  شــاهنامه  خوانی  قصــه 
اجرای شمســی فضل اللهی 
است که از ابتدای تابستان به 
کنداکتور رادیو ایران افزوده 
می شود. به گزارش ایسنا به 
نقل از شبکه رادیویی ایران، 
»من و عالیجناب فردوسی« 

با اجرای هنرمند پیشکسوت، شمسی فضل اللهی از بامداد چهارشنبه اول تیر 
ماه، رأس ساعت ۰1:۳۰  پخش می شود. 

زهرا فقیه میرزایی، تهیه کننده این برنامه، گفت: »من و عالیجناب فردوسی« 
به زبانی ســاده روایت گر قصه های شــاهنامه اســت. وی ادامه داد: شمسی 
فضل اللهی از طریق امواج رادیو ایران قدم به قدم شــما را به دل ماجراهای 
هیجان انگیز شــاهنامه می برد. میرزایی خاطرنشان کرد: سنت قصه گویی از 
عادات پســندیده و فرهنگی ایرانیان است که  بانو فضل اللهی  از این دریچه، 
چشــم اندازی تازه به روی مخاطبان شــب زنده دار می گشاید و هفت خان 
حادثه را روایت می کند. »من و عالیجناب فردوســی« را هر بامداد ســاعت 

۰1:۳۰ از رادیو ایران بشنوید.

از »یه روز دیگه« تا چند خبر دیگر تئاتری 
تمدید اجرای دو نمایش »یه 
»ماداگاسکار«  و  دیگه«  روز 
و رونمایــی از تیزر نمایش 
جملــه  از  و...  »نرفتــن« 
خبرهــای تئاتر اســت.   به 
گزارش ایسنا، اجرای نمایش 
»یه روز دیگه« به کارگردانی 
نادیا فرجی به دلیل استقبال 

تماشاگران تمدید و از کارگاه نمایش به تاالر سایه مجموعه تئاتر شهر انتقال 
یافت. 

بر اساس اعام روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش »یه روز دیگه « به 
کارگردانی نادیا فرجی که قرار بود تا روز چهارشــنبه اول تیر ماه در کارگاه 
نمایش تئاتر شــهر به اجرای خود پایان دهد، به دلیل اســتقبال تماشاگران 
تمدید و ادامه اجراهای خود را در تاالر ســایه مجموعه دنبال خواهد کرد. بر 
اســاس برنامه ریزی های انجام گرفته، این نمایش تا روز چهارشنبه اول تیر 
ماه در کارگاه نمایش روی صحنه اســت و پس از آن از روز پنجشــنبه دوم 
تیرماه  ساعت 1۹:۳۰ در تاالر سایه مجموعه به اجراهای خود ادامه می دهد. 
نمایش »یه روز دیگه« از جمله آثار نمایشــی به صحنه رفته در تئاتر شــهر 
اســت که با نگاهی آزاد به » مرگ در می زند« وودی آلن نگاشــته شــده و 
نگاهی کمدی فانتزی به مرگ دارد. الهه پورجمشــید و نادیا فرجی بازیگران 

این اثر نمایش هستند. 
ضمن اینکه مژگان عیوضی طراح لباس، علیرضا خضری طراح صحنه، عاطفه 
ابیضی طــراح گریم، مجتبی گیویان طراح نور، مرتضــی برزگزادگان طراح 
پوستر و بروشور، سمیرا عالم پناه بازنویسی متن و مدیرروابط عمومی، سینا 
موحدی نیا ســاخت تیزر، عرفان پالیدی و خشــایار شکرانی گروه عکاسان، 
منادا ناطقی دســتیار تهیه کننده، سعید فرخی، حسن باقری و رضا فروتن 
دستیاران کارگردان، آرش جمشیدی مدیر اجرا و صحنه، آرزو فروتن منشی 
صحنه دیگرعوامل اجرایی نمایش »یه روز دیگه« را تشــکیل می دهند. الزم 
به توضیح است نمایش »بهشــت حکیم اهلل« به نویسندگی خسرو امیری و 
کارگردانی ویدا موســوی که از روز اول خرداد ماه در تاالر ســایه به صحنه 
رفته بود، روز دوشنبه سی ام خرداد ماه به اجرای خود پایان داد. هم اکنون 
نمایش های »پروین« به کارگردانی حسین کیانی در تاالر اصلی، »اسب های 
انباری« به کارگردانی رضا کرمی زاده در تاالر چهارســو و »بی چرا زندگان« 
به کارگردانی الهام شــعبانی در تاالر قشقایی تئاتر شهر روی صحنه هستند. 
نمایش ماداگاســکار به کارگردانی میاد رخش بهار که قرار بود اول تیر ماه 
به کار خود در تماشــاخانه هیاج پایان دهد، پنجشنبه و جمعه هفته جاری 
نیــز روی صحنه خواهد بود. این نمایش که در آن بازیگرانی همچون فرانک 
حسینی، حامد مقدســی، علیرضا داوودوندی، محمدرضا آبانگاه، پویا آرام و 
علیرضــا زیوری به ایفای نقش می پردازند، تا روز جمعه ۳ تیر و در ســاعت 
۲1 روی صحنه اســت. »ماداگاسکار« نوشــته احسان نوروزی و با طراحی و 
کارگردانی میاد رخش بهار که در تماشاخانه هیاج روی صحنه است نگاهی 
طنز به ماجرای گرفتاری چهار مرد در نقطه ای دور از زادگاهشان دارد. آنها 
که از یک جنگ جهانی گریخته و به نقطه ای امن در کوهستان پناه برده اند 
با یک سوتفاهم دستگیر و مورد بازجویی قرار می گیرند. نمایش ماداگاسکار 
با تهیه کنندگی امیر شــهاب رضویان/موسسه هیاج و مجری طرح موسسه 
فرهنگی و هنری برداشت آماده شده و تا ۳ تیر ماه، ساعت ۲1  در تماشاخانه 
هیاج واقع در خیابان ایرانشــهر- کوچه استاد سمندریان روی صحنه است. 
عاقــه مندان می توانند با خرید بلیت از ســایت تیوال از ۲۰ درصد تخفیف 

خرید گروهی و ۳۰ درصد تخفیف دانشجویی برخوردار شوند.

اولین تیزر نمایش »نرفتن« 
تیزر نمایش »نرفتن« به کارگردانی مشترک حامد جالی فراهانی و مجتبی 
واشــیان که قرار است از پنجشــنبه دوم تیرماه 1۴۰1 در تماشاخانه ملک 
روی صحنه برود، منتشــر شد.  در این نمایش مهدی سفاری، ساناز روشنی، 
ســپهر محمودی، زهرا حامی، فرشــاد نصیری و مهکامــه ضیایی به ایفای 
نقش می پردازند. نمایشــنامه »نرفتن« که نوشته مجتبی واشیان یکی از دو 
کارگردان این نمایش اســت داســتان خانواده ای را بیان می کند که درگیر 
مشــکات روز جامعه خویش می شــوند در حالی که برای کندن از همین 
جامعه و مهاجرت برنامه ریزی کرده اند. تهیه کنندگی این اثر را رضا بهدادنیا 
برعهــده دارد. در گروه طراحان نمایش »نرفتــن« هنرمندانی همچون نیما 
جهان بین طراح عروســک، فرشــاد نصیری طراح نور، عاطفه صابری طراح 
لباس، ســجاد نجفی طراح پوستر همکاری دارند. مدیر تولید این نمایش را 
نیز بهادر خســروجردی برعهده دارد. طراحی صحنه این نمایش را نیز حامد 
جالی فراهانی و مجتبی واشــیان انجام داده اند. عکاس این پروژه نمایشــی 
نیلوفر کاوسی، ســاخت تیز سارا بزرافکن، هدیه اروسخانی و زهراحمزه پور، 
دســتیاران کارگردان غــزل آریافر و نیلوفر صدیق و مدیرصحنه و ســاخت 

عروسک محمدحسین محبی هستند.

اخبارکوتاه

ســیف اهلل صمدیان گفــت: درباره عباس کیارســتمی 
بدون در نظر گرفتن رابطه دوســتی طوالنی ام یا نقشی که 
در فرهنگ و هنر ایران و جهان داشــته و دارد، باید بگویم 
که این شــش سال )پس از درگذشت( به یک چشم به هم 
زدن گذشت و طبیعتا امثال من در اکثر کارهایی که درگیر 
بودیم، حداقل در بخش تصویر بیشتر یادش کردیم و بیشتر 
فهمیدیم که بودنش چقدر می توانســت به آرامش روحی و 
بهبود کیفیت »نگاه« مان به اتفاقات جهان در این سال های 

متشنج کمک کند.  
دبیر جشــن تصویر سال و جشــنواره فیلم تصویر- که 
همزمان با بیســتمین دوره این رویداد در تدارک برگزاری 
اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم با عنوان« تک درخت« 
)جایزه عباس کیارستمی( است، در آستانه اول تیرماه سالروز 
تولد عباس کیارســتمی - فیلمساز سرشــناس ایرانی - از 

آخرین جزییات این رویداد سخن گفت.
این هنرمند عکاس و فیلمساز درباره جای خالی عباس 
کیارستمی در ششمین سال نبودنش به ایسنا گفت: بعضی 
از جاهــای خالی بر اثــر مرور زمان عاوه بــر اینکه خالی 
نمی شوند، هی پُر و پُرتر هم می شوند و در مواردی که ما به 
هر دلیلی، عاقه یا نزدیکی حسی یا عاطفی بیشتری داشته 
باشیم، این جای خالی طبیعتا موقعیت خاصی پیدا می کند.

وی خاطرنشان کرد: درباره عباس کیارستمی، بدون در 
نظر گرفتن رابطه دوستی طوالنی ام یا نقشی که در فرهنگ 
و هنر ایران و جهان داشته و دارد، باید بگویم که این شش 
ســال، به یک چشم به هم زدن گذشت و طبیعتا امثال من 
در اکثر کارهایی که درگیر بودیم، حداقل در بخش تصویر، 
بیشتر یادش کردیم و بیشــتر فهمیدیم که بودنش چقدر 
می توانســت به آرامش روحی و بهبــود کیفیت »نگاه« مان 

بــه اتفاقات جهان در این ســال های متشــنج کمک کند.  
صمدیان با اشــاره به نقش پر رنگ سینمای کیارستمی در 
ســینمای امروز جهان ادامه داد: به ویژه با انقاب دیجیتال 
و کمتر شدن موانع فیلم سازی باعث شد در آغاز بیستمین 
سال جشــنواره فیلم تصویر اتفاق شیرینی در ذهن ما رقم 
بخورد. قضیه از این قرار بود که در جریان آماده سازی مراسم 
اختتامیه نوزدهمین جشن تصویر سال در خانه هنرمندان 
ایران، پسرم »ســهند« پیشــنهاد کرد: »چرا از بیستمین 
دوره جشــنواره فیلم تصویر، یک بخش مستقل بین المللی 
برای ســینمای تک نفره را که هم خود کیارســتمی و هم 
خیلی از ما، سال هاست درگیرش بوده ایم با عنوان جشنواره 
بین المللی فیلم« تک درخت« )جایزه عباس کیارســتمی( 
اعــام نمی کنیم!؟« که طبیعتا این پیشــنهاد بجا را که با 
توجه به امکانــات خارق العاده انقاب دیجیتال، نیاز قطعی 
نسل امروز و فردای سینمای ایران و جهان است، اسفند ماه 
1۴۰۰ در اختتامیه جشن تصویر سال مطرح کردیم و امسال 
در بازار فیلم جشنواره کن ۲۰۲۲ معرفی اولیه این جشنواره 

مستقل ایرانی در حیطه بین المللی سینما انجام شد.
ســپس این هنرمند عکاس به مانیفست این رویداد که 
در بروشــوری با طراحی گرافیست خاق، رضا عابدینی به 
دو زبان انگلیسی و فرانسه در بازار فیلم جشنواره کن عرضه 
شــد، اشاره کرد و متن کامل آن را در اختیار ایسنا گذاشت 

که بدین شرح است:
در آســتانه بیستمین دوره جشنواره فیلم تصویر در نظر 
داریم نخســتین دوره جشــنواره بین المللی فیلم خود را با 

عنوان »جشنواره فیلم تک درخت« برگزار کنیم.
اواخر دهه چهل و اوایل پنجاه میادی، دیدگاه جدیدی 
نسبت به سینمای جهاِن آن روزگار به رهبری »آندره بازن« 
و همکارانش همانند »فرانسوا تروفو« و »کلود شابرول« در 

مجله »کایه دو سینما« شکل گرفت.
آنها با مطالعه دقیق فیلم های فیلمسازان شاخصی همانند 
چارلی چاپلین، اورسن ولز، ژان رنوار و دیگران به این نتیجه 
رسیدند که گروهی از فیلمسازان تنها »کارگردان« نیستند، 
بلکه خالق یا مؤلف آثار خود نیز به حساب می آیند. نظریه ای 
که توسط »اندرو ساریس« وارد زبان انگلیسی شد و اصطاح 

»نظریٔه مؤلف« )Auteur Theory( را آفرید.
Auteur کلمــه ای جدید در زبان انگلیســی بود که از 
فرانسه می آمد و ریشه در کلمه Author به معنای نویسنده 
داشت و به فیلمساز یا هر هنرمندی اشاره می کرد که می شد 

او را همانند یک نویسنده، خالق حقیقی آن اثر دانست.
امــا این نظریه همــواره منتقدان جدی نیز داشــته که 
معتقدند حتی »نویســنده - کارگردان ها« را هم نمی توان 

خالق یا مؤلف حقیقی یک فیلم دانست.
چرا کــه نقش مدیــران فیلمبــرداری و تدوینگران در 

شکل گیری یک فیلم کمتر از کارگردان ها نیست.
به عبارت دیگر، تغییر مدیر فیلمبرداری یا تدوینگر یک 
فیلم از شخصی به شخص دیگر، مخاطب را با فیلمی جدید 

روبرو می سازد.
جهان امروز که زاییده انقاب دیجیتال در دهه هشــتاد 
میادی است، فیلمساز امروزی را به تجهیزاتی مجهز کرده 
که باعث شده تا فیلمسازی، دیگر تنها در قالب یک صنعت 

و در انحصار گروهی خاص نباشد.
تجهیــزات و امکانــات مورد نیاز ســاخت یک فیلم که 
پیش از این تنها در اســتودیوهای فیلمسازی یافت می شد، 
امروز درون کیف و یا کوله پشــتی کوچکی جا می گیرند و 
مهارت هــای متفاوت مورد نیاز نیز با ســهولت بیشــتری 
قابلیت فراگیری عمومی پیدا کرده اند. ســینما دیگر قلمرو 
شــخصی تهیه کنندگان ثروتمند نیست، مردم عادی حتی 
در روستاهای دورافتاده، راحت تر از همیشه فیلم می سازند 
و »امید« تبدیل صنعت ســینما به هنری اصیل و شخصی 

پررنگ تر از همیشه شده است.
دامنه فیلمسازان تک نفره جهان - کسانی که ایده های 
خودشــان را کارگردانی، فیلمبرداری و تدوین می کنند - از 
تولیدکنندگان محتوای اینترنتی تا فیلمســازان برنده نخل 
طا و اسکار می رســد. فیلمسازان مؤلفی همچون: »عباس 
کیارستمی« با فیلم »ده«، »آلفونسو کوآرون« با فیلم »روما« 
)برنده اســکار بهترین کارگردانی و فیلمبرداری(، »استیون 
سودربرگ« با فیلم های »ســوالریس« و »اسکیزوپلیس«، 
»دیوید لینچ« با آخرین فیلمش »امپراتوری درون«، »رابرت 
رودریگز« و »کیم کی دوک« با ســاخت بیش از پنج فیلم 
تک نفره و مستندسازانی همچون کریس مارکر، ریمون دو 
پاردون، راس مک الوی و ... از نمونه های مشــهور و شاخص 

این گروه از فیلمسازان به حساب می آیند.
فراگیری هر چه بیشــتر و روزافزون این شیوه جدید در 
فیلمسازی، جای خالی جشنواره ای بین المللی ویژه این گروه 

از فیلمسازان را هر چه بیشتر نمایان می سازد.
جشــنواره فیلم تصویر افتخار دارد از امسال بخش بین 
المللی خود را بــه نمایش این گــروه از فیلم ها اختصاص 
دهد و جایزه ای تحت عنوان »جایزه عباس کیارســتمی« 
به فیلمســازان برگزیــده در بخش های داســتانی)کوتاه و 
بلند(، مستند و تجربی اهدا کند. امیدواریم با شروع به کار 
جشنواره بین المللی فیلم »تک درخت«، راه برای مولف ترین 
گروه فیلمسازان تاریخ، هموارتر از همیشه شود.این جشنواره 
مستقل با حمایت معنوی »بنیاد کیارستمی« برگزار خواهد 

شد.«
سیف اهلل صمدیان بعد از ارایه مانیفست در بخش دیگری 
از این گفتگو مطرح کرد: عنوان جشــنواره که جایزه اش به 
اســم مبارک عباس کیارستمی نیز مزین است، بجز ارتباط 
مفهومی با این نوع سینما، به طبیعتی بودن خود کیارستمی 

و عاقه اش به تک درخت نیز اشاره مستقیم دارد.
او توضیح داد: جشنواره فیلم تک درخت شامل فیلم هایی 
خواهد شد که در چهار بخش اصلی فیلم سازی )کارگردانی، 
فیلم نامه نویسی، تصویر و تدوین(، کارگردان در همه بخش ها 
بطور فردی و یا در بخشی بطور مشترک حضور داشته باشد. 
ما این روزها در حال آماده سازی آیین نامه داخلی و جزییاتی 
هستیم که در هر کدام از این بخش ها، شرایط شرکت فیلم ها 
را مشــخص کنیم و این فراخوان را در سطحی گسترده به 
ویژه برای مدارس مهم ســینمایی جهان ارســال کنیم. او 
اظهار امیدواری کرد: این جشــنواره محفلی خواهد بود که 
عاقمندان و دانشجویان سینما بتوانند با کمترین امکانات 
امروزی فیلم سازی، بصورت مستقل ایده هایشان را بسازنند. 
امیدواریم با این اتفاق، شرایط برای کسانی که انگیزه و شوق 
فیلم ســازی دارند، مهیا شــود و با این کار طبیعتا در همه 
جای جهان می توان از زیر بار تعهدات مالی کمرشــکن و یا 
محدودکننده ایده های هنری دور شــویم و در موارد زیادی 
از سانسورهای نابجا جلوگیری شود. طبیعتا چه بخواهیم و 
چه نخواهیم، آینده سینما در جهان به سمتی پیش می رود 
که با دوری از تعدد اعضای گروه تولید و سرمایه گذاری های 
کان، با امکاناتی ســهل الوصول و ساده تر، آثار خاقانه تری 
تولید شود. صمدیان در پایان خاطرنشان کرد: طبیعتا اولین 
کاری که قبل از اعام این جشنواره و این جایزه انجام دادیم، 
تماس با خانواده کیارستمی )احمد و بهمن کیارستمی( بود 
که خوشبختانه با اســتقبال گرم و از نوع خانوادگی این دو 
عزیز روبرو شدیم، حتی قرار شــد از حمایت معنوی بنیاد 
کیارستمی هم برخوردار باشیم. مطلب مهم دیگر اینکه این 
جشنواره طبیعتا هیات داوران بین المللی خواهد داشت و در 
آینده نزدیک مشاوران و اعضای شورای برگزاری جشنواره، 
محل و زمان دقیق برگزاری )زمســتان 1۴۰1( و همچنین 
تعداد، نوع و میزان جوایــز نقدی بخش های مختلف اعام 
خواهد شــد. عباس کیارســتمی که زاده اول تیر ماه سال 
1۳1۹ اســت، از اسفند سال ۹۴ تا اوایل اردیبهشت ۹۵ به 
دلیل انجام چند عمل جراحی در ناحیه روده در بیمارستان 
بســتری شــده بود و در ماه های آخر عمرش هم چندین 
بار به بیمارســتان مراجعه کرد. او سرانجام ۸ تیر ماه برای 
تکمیل مراحل درمان به پاریس رفت و همان جا درگذشت 

و پیکرش به ایران منتقل شد.

آخرین جزئیات جشنواره فیلم تک درخت به روایت صمدیان

عباس کیارستمی اگر می بود...


