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مرضیــه برومنــد در مراســم معارفه خود 
به عنــوان مدیرعامل خانه ســینما گفت: 
خوشحالم که حضورم باعث شعف شد ولی 
قــول می دهم بین عقالنیت و احساســاتم 

تعادل ایجاد کنم.
به گزارش ایسنا، عصر یکشنبه ۲۱ اسفندماه 
مراســم تودیع و معارفه مدیــر عامل خانه 
ســینما با حضور جمعی از اهالی سینما و 
مدیران سازمان سینمایی در سالن سیف اهلل 

داد خانه سینما برگزار شد.
فخیــم زاده،  مهدی  محمــدی،  منوچهــر 
ناصر ممدوح، محمدعلــی نجفی، همایون 
اسعدیان، فرهاد توحیدی، شهاب حسینی، 
مصطفی کیایی، مرتضی شایســته، محمد 
مهــدی عســگرپور، ســتاره اســکندری، 
موسوی،  یوســفی، غالمرضا  امیرمحســن 
محمد ســریر، وحید موساییان، حمیدرضا 
نوربخش )مدیرعامل خانه موسیقی(، حبیب 
ایل بیگی )معاون ارزشیابی و نظارت سازمان 
ســینمایی(، بهمن اردالن، تورج اصالنی ، 
و.... ،منوچهر شاهسواری  ابوالحسن داودی 

جمعی از حاضران بودند.
در ابتدای این مراسم که همایون اسعدیان 
اجرای آن را برعهده داشــت، بیان شد که 
تمــام مدیران عامل پیشــین هنوز در این 
خانه هســتند و این مراسم برای رفتن یک 
مدیر قدیمــی و آمدن یــک چهره جدید 
نیســت، چرا که هر دو مدیر قبلی و جدید 
سینما از چهره های باسابقه سینما هستند. 
اسعدیان با اشــاره به برخی حساسیت ها و 
ســختگیری های مرضیه برومند به شوخی 
ادامه داد که امیدواریم او، خانه ســینما را 
خانه عروســک نکند. )خانه عروسک مدتی 

قبل تعطیل شد.(
روایت عسگرپور از دیر انتخاب شدن 

مدیرعامل خانه سینما
محمد مهدی عســگرپور، مدیرعامل خانه 
هنرمندان و مدیرعامل اســبق خانه سینما 
در ادامه بیان کرد: مراســم تودیع و معارفه 
بــرای نهادهای حاکمیتی اســت و ما فقط 
اینکــه منظور خودمان را برســانیم  برای 

از این واژه اســتفاده کردیم. خانه ســینما 
همیشــه جای منوچهر شاهسواری است و 
خانم برومند هم همیشــه حضور داشتند و 
بیشــتر هم در آشــوب ها کمک می کردند! 
البته اینجا را خانه عروسک نمی کنند، بلکه 

خانه مادربزرگه می کنند.
او درباره روند طوالنــی انتخاب مدیرعامل 
خانه ســینما بیان کرد کــه وقتی در این 
پروسه بودیم خیلی از اتفاق ها نیفتاده بود، 
ضمن اینکه بخش اعظمی از انرژی و وقت 

ما برای رفع گرفتاریهای اعضا صرف شد.
وی دربــاره گرایــش فکری هیــات مدیره 
جدیــد گفت: اهــداف ایــن دوره را در دو 
محــور می توان خالصه کرد یکــی از آنها، 
عرصه جدید حوزه تصویر است که هر وقت 
تکنولوژی تغییر می کند شرایط متفاوتی را 
پیش می آورد و خانه سینما باید به سمتی 
بــرود که با نگاه ســنتی قبلــی این خانه، 
مجموعه نهاد صنفــی و فعالیت هان آن به 
ســمت اضمحالل نرود. محور دوم جایگاه 
نهــاد صنفی در مجموعه معادالت کشــور 
است که بخشی از آن ممکن است به تغییر 
ساختاری خانه ســینما هم در بخش هایی 
منجر شــود. واقعیت این است که جایگاه 
درست باید پیدا شــود و اختالف هایی که 
هــر از گاهی پیش می آید نباید ما را از این 
مســیر منحرف کند، چون همین اواخر هم 
دیدیم که برخی اتفاق های حاشــیه ای رخ 
داد و اینها نباید تمرکز ما را برای رســیدن 

به جایگاه در شأن خانه سینما برهم بزند.
در ادامه مراســم همایون اسعدیان از زنده 
یاد ســیف اهلل داد یاد کرد و نیز از فرشــته 

طائرپور که هیچ وقت جایش پُر نمی شود.
روایت فرهاد توحیدی از یک بندبازی غریب 
فرهــاد توحیدی، فیلم نامه نویس و یکی از 
اعضای سابق خانه سینما در بخشی دیگر به 
جایگاه آمد و گفت: کسانی که کار اجرایی 
خانه سینما را کردند، می دانند یک بندبازی 
غریب اســت. یکی از ویژگی های اینجا این 
اســت که گاهی چنان حواشی خانه سینما 

زیاد می شــود که همه هیات مدیره درگیر 
مسایل روزمره می شوند، البته خانم برومند 
خیلی خوش شانس هســتند که در زمان 
حضور یک هیأت مدیــره خوب و با برنامه 
فعالیت می کنند. اما آقای شاهســواری در 
دوران پرحاشــیه و ســختی آمد و اگرچه 
انجام  مهمی  کارهای  اما  بی سروصداســت 

داد. 
او با اشــاره به داســتانی اســاطیری بیان 
کرد:قرار نیست دست و پای این نهاد صنفی 
بریده شود بلکه قرار است تخت آن بزرگتر 
شود و با قاعده چنین ســازمانهایی همراه 
باشــد. از آنجا که خانم برومند آدم کارهای 
بزرگ است، توقعی که از ایشان می رود این 
است که کاری ماندگار در خانه سینما انجام 
دهد. در اینجا یکــی دو کار بر زمین مانده 
وجود دارد که منوچهر شاهسواری کارهای 
مقدماتــی آن را انجــام داده و بایــد تمام 
شــود. یکی از این اقدامات تبدیل اینجا به 

»سازمان صنعت فیلم ایران« است. 
شاهسواری خطاب به مرضیه برومند 

چه گفت؟
ادامه منوچهر شاهســواری، مدیرعامل  در 
پیشــین خانه ســینما با حاللیت خواهی 
بابــت کارهایی کــه نتوانســته انجام دهد 
گفت: اســفند، ماه دلگیری است چون باید 
به حســاب آنچه کردید برســید و البته در 
کنارش دلخوشــی های کوچکی هم وجود 
دارد و بعــد در انتظار بهــار و روزهای بهتر 
هســتیم. قطعــا از زمانی که دســتیار دو 
کارگردان بودم تا االن که ۳۰ سال گذشته 
نســبت به خانه ســینما یک دلبستگی نه 
عاطفی بلکه ســاختاری دارم و همیشه به 
جایــگاه صنف معتقد بودم. آنچه االن گفته 
شــد به تغییر نگرش نیاز است چون همه 
عالقه مند به یک سینمای باشکوه هستیم و 
بحز با امید، نمی توان در این مسیر حرکت 

کرد.
شاهسواری خطاب به مرضیه برومند گفت: 
ما در مقطع ویژه ای به ســر می بریم و چند 
ســال است که در مسیر طوفان هستیم. در 
این مســیر فقط باید صبــور بود چون این 
طوفــان خواهد رفت و باید چه کرد که بعد 
از آن بر ســر آبادانی باشیم نه آوارگی. این 

کار هم با صبوری میسر است.
سینمای ایران به عنوان هسته مرکزی نظام 
روشــنفکری کشور بار سنگینی روی دوش 
دارد و حق آن اســت که حتی جان بر سر 
آن بگذاریم. البته این خصلت شخصی من 
است که اهل گفتگو هستم ولی اهل رسانه 

نیستم یعنی بلد نیستم. 

وی ادامه داد: من با چهار معاون سینمایی  
کار کــردم، آقــای ایوبی که بــه نیکی از 
ایشــان یاد می کنــم، آقــای حیدریان که 
همکاری خوبی را در دوران مدیریت ایشان 
داشــتیم، آقای انتظامی که در آن دوره باال 
و پایین هایی داشــتیم ولی از نکات مثبت 
ایشــان نمی توانم بگــذرم و بعد هم محمد 
آقــای خزاعی. مــا در این مســیر به یک 
رویکرد تعاملی و گفت وگو محور نیاز داریم 
و فقط از این طریق اســت که می شــود به 
نتیجه رســید چرا که نسل جوان و خالقی 
در راه اســت و ما حق نداریــم به فرزندان 
هنرمند خود زمین ســوخته تحویل دهیم. 
بایــد هر آنچه افق مشــترک مــا را تاکید 

می کند مدنظر داشته باشیم.
این سینماگر اضافه کرد: رنج هایی به لحاظ 
فضــای عمومی و از درون بر من و خیلی از 
همکارانم وارد شده که می خواستم بخشی 
از آن ها را اینجا بگویم ولی روحیه بشــاش 
همایون ) اسعدیان( این اجازه را نمی دهد و 

شاید هیچ وقت زمان آن نرسد.
وی در ادامــه خطــاب به مرضیــه برومند 
گفــت: بانــوی اول مدیر در خانه ســینما 
فرشته )طائرپور ( بود که ریس هیات مدیره 
بود و بانوی دوم تو هســتی و این شاید از 
داســتانهای شرقی باشــد که دو دوست با 
فاصله که عمر یکی هزار سال باد و دیگری 
نیست، برای روزهایی تازه و کارهایی خوب 

بشارت می دهند. 
وی تاکیــد کــرد کــه حرمــت و کرامت 
سینماگران در اولویت است و هر کسی جز 

این رفتار کند از ما نیست.
او گفــت: مــن به نیــت مراقبت بــه این 
مسئولیت آمدم ولی خیلی دلم می خواست 
آکادمــی علوم و فنون را هــم االن تحویل 
می دادیم که متاســفانه حاصل نشد. آن بار 
بزرگ به زمین خورده همین آکادمی است 

که امیدوارم به پرواز درآید.
شاهســواری در پایان بــا قدردانی از تمام 
همکارانــش در خانــه ســینما و انجمن ها 
صنفی ســینمایی گفت: بــرای آن اقلیتی 
که ســنگ اندازی کردند هــم آرزو می کنم 

دستانشان روزی پر از گل شود.
روایت مرضیه برومند از چرایی 
پذیرش مدیرعاملی خانه سینما 

در بخش دیگــری از این مراســم مرضیه 
برومند بــا بیان خاطره ای از یک دوســت 
افغانســتانی کــه در پیامی ریاســتش بر 
سینمای ایران را تبریک گفته بود بیان کرد: 
این تصور اکثر مردم غیرسینمایی است که 
من رییس ســینمای ایران شدم  ولی با این 

حال خوشــحالم که باعث شعف شدم. این 
خوشحالی شــاید بخاطر کارهایی است که 
انجام داده ام یا شــاید هم بخاطر زن بودنم 
پس از اتفاق های اخیــر. با این حال وقتی 
این پیشــنهاد مطرح شد معتقدم احساسم 
بر عقلم غلبه کرد و باعث شد بله را بگویم.

او افزود: در روزهایی که در تقالی بررســی 
این پیشنهاد بودم دو تصویر در ذهنم بود؛ 
یکی مرحوم داود رشــیدی که او را از بذر 
پیدایش اینجا در فعالیتهایش تا تالشــهای 
دیگران به خاطر دارم. تصویر دوم فرشــته 
طائرپور اســت که داغ او مثل روز اول برای 
من تازه است. تســلط او بر صنف غیرقابل 
جایگزیــن اســت و ایــن دو تصویر به من 
می گفتند خانه سینما میراث باقی مانده از 
آدمهایی اســت که در طول سالها و از پس 
بحران هــا ،این خانه را حفــظ کردند. البته 
تصمیم گرفتــه ام و قول می دهم که تالش 
کنم تا تعادلی بین عقالنیت و احساســاتم 
ایجــاد کنــم که بــدون سیاســت زدگی 

برنامه های هیأت مدیره را اجرا کنم.
ضمن اینکه دیگر یک شــخصیت حقیقی 
نــدارم و قبــاًل تندتر بودم ولــی االن یک 
جایگاه حقوقی دارم که بر آن اساس بیشتر 
بر مبنــای تعامل و گفت وگــو و همفکری 

عمل می کنم.
در این مراســم همچنین گزارشی از سوی 
علیرضا حسینی )یکی از اعضا هیات مدیره 
خانه ســینما( در راســتای تالشهای انجام 
شده برای رفع مشکالت سینماگران زندانی 
شــده ارایه شــد و اینکه مشکل همگی در 
شب های نزدیک به ســال نو برطرف شده 

است.
در این خصوص از مهدی کوهیان، ســتاره 
اســکندری، رامبد جوان، شهاب حسینی، 
مجتبی میرتهماســب، محسن امیریوسفی، 
نغمــه دانــش، حمیدرضــا نوربخش، علی 
مردانه، علی ستوده نیا، شراره عطاری، رضا 
دادویی، آســیه مزینانی، فاطمه معتمدآریا، 
پانته آ پناهی ها، شــبرنگ، منصوره وافری، 
مینا جهانگیری، غزل نهانی، سپیده ابطحی 
و همایون اســعدیان با اهدای لوح سپاس 
قدردانی شــد که از بین آنهــا هنرمندانی 
چــون رامبد جــوان، معتمدآریــا و پانته 
پناهی ها در ســالن مراسم حضور نداشتند.

)البته در پایان مراسم رامبد جوان در حیاط 
خانه سینما حاضر شد.(

همچنیــن از رخشــان بنی اعتمــاد، پرویز 
پرســتویی و حبیــب احمــدزاده هم برای 
بابــت رفع مشــکل  پیگیری هایــی کــه 

سینماگران انجام دادند، تقدیر شد.

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل خانه سینما برگزار شد 

شوخی های عروسکی با »مرضیه برومند« در مراسم مدیرعاملی اش

مراسم اهدای جوایز اســکار ۲۰۲۳ با کنایه های »جیمی 
کیمــل«، مجری این دوره از جوایز به »ویل اســمیت« و 
سخنرانی   تاثیرگذار برنده جایزه بهترین نقش مکمل مرد و 

بهترین بازیگر نقش زن به پایان رسید.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، مراسم نود و پنجمین 
دوره جوایز سینمایی اسکار سرانجام به پایان رسید و فیلم 
»همه چیز همه جا به یکباره« با کســب هفت جایزه به 

برنده بزرگ این دوره از جوایز تبدیل شد.
امســال »جیمی کیمل« به عنوان مجری مراسم حضور 
داشت و در اشاره به مســئله پرحاشیه سیلی زدن »ویل 
اســمیت«  به »کریس راک«  مجری مراسم سال گذشته 
اسکار گفت: »می خواهیم خوش بگذرانیم، احساس امنیت 
کنیم و از همه مهم تر می خواهیم که من احساس امنیت 
داشته باشــم. درنتیجه مقررات ســفت و سختی برقرار 
کردیم. اگر از هر کســی در این ســالن،  در هر مقطعی از 
مراسم اقدام خشــونت آمیزی سر بزند، به او جایزه اسکار 
بهترین بازیگر نقش اول مرد اهدا می شــود و اجازه دارد 

سخنرانی ۱۹دقیقه ای داشته باشد.«
»اسمیت« پس از شوخی »کریس راک« کمدین آمریکایی 
با همسرش در مراسم اسکار ۲۰۲۲، به روی صحنه رفت 
و به او ســیلی زد، آکادمی اســکار در واکنش به حرکت 
»اسمیت« در اسکار ۲۰۲۲، عضویت او را در آکادمی لغو 
کرده و همچنین این بازیگر ۵۴ ســاله را برای مدت ۱۰ 
ســال از حضور در هر گونه رویدادهای مرتبط با آکادمی 

علوم و هنرهای سینمایی اسکار منع کرد.
»کیمل« با حواشــی اسکار غریبه نیست. در سال ۲۰۱۷ 
زمانی که او مجری جوایز اســکاربود،  فیلم »ال ال لند«  به 
اشتباه به جای »مون الیت« به عنوان برنده بهترین فیلم 

معرفی شد.
»کــه هوی کو آن« که برای بــازی در »همه چیز همه جا 
به یکباره« با کنار زدن »برندن گلیسون«،  »برایان تایری 
هنری«،  »جاد هیرش« و »بری کیوگان«  جایزه اســکار 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به خود اختصاص داد، 

بازیگر متولد ویتنام اســت که در دوران کودکی در فیلم 
»ایندیانا جونز و معبد مرگ« حضور پیدا کرد و پیشتر در 
جوایز انجمن بازیگران آمریکا نیز برای بازی در »همه چیز 
همه جا به یکباره«  به عنوان برگزیده انتخاب شده بود. او 
در ســخنرانی پس از دریافت جایزه با چشم های اشکبار 
گفت :»مادر من ۸۴ساله است و از خانه مرا تماشا می کند. 
مامان من همین االن اسکار گرفتم! سفر من از یک قایق 
آغاز شد. من یک سال را در کمپ پناهجویان گذراندم و در 
نهایت از اینجا روی بزرگترین صحنه هالیوود سردرآوردم. 
می گویند که چنین داســتان هایی فقط در فیلم ها اتفاق 

می افتد. باورم نمی شود که این اتفاق برای من افتاد.«
اما »میشل یئو« بازیگر ۶۰ساله متولد مالزی که برای بازی 
در »همه چیز همه جا به یکباره« به نخستین بازیگر آسیایی 
برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن تبدیل شد، در 
بخشــی از سخنرانی خود رو به دختران و پسران کوچک 
گفت: »این نمادی از امید و امکان پذیر بودن اســت. این 
ثابت می کند که باید رویاهای بزرگ داشت و اینکه رویاها 

به واقعیت تبدیل می شوند.«
»میشل یئو« در دهه ۱۹۹۰ در فیلم های اکشن هنگ کنگ 
به شهرت رسید و بیشتر برای نقش هایش در فیلم برنده 
جایزه اســکار»ببر خیزان، اژدهای پنهان« ساخته »آنگ 

لی« در سال ۲۰۰۰ شناخته شده  است.
تاریخ سازان و جاماندگان اسکار ۲۰۲۳

در مراســم این دوره از جوایز اسکار، »میشل یئو« و »که 
هوی کو آن« دو بازیگر آســیایی و »روث کارتر« با کسب 
جایزه بهترین طراحی لباس به عنوان یک زن سیاه پوست 

تاریخ ساز شدند.
به گزارش ایسنا و به نقل از ورایتی، اسکار ۲۰۲۳ درحالی 
به پایان رســید که »روث کارتر« به نخســتین زن سیاه 
پوســتی تبدیل شــد که تاکنون دو جایزه اسکار را برای 
طراحی لباس دریافت کرده است،  جایزه بهترین ترانه به 
»Naatu Naatu« رسید و نخستین پیروزی این شاخه 
برای یک فیلم هندی رقم خورد و »میشــل یئو« و »که 

هوی کو آن« به عنوان دو بازیگر آسیایی تاریخ ساز جوایز 
اسکار شدند.

با این حال فیلم های »الویس« ،  »فیبلمن ها« ،  »بنشی های 
اینیشیرین«  و »تار«  که در شاخه بهترین فیلم نامزد شده 
بودند، از مراسم دست خالی رفتند. در ادامه نگاهی داریم 
به قابل توجه ترین نامزدهایی که در نود و پنجمین دوره از 

جوایز اسکار شگفتی  آفریدند یا نادیده گرفته شدند.
»آنجال باســت« که برای بازی در »پلنگ ســیاه: واکاندا 
برای همیشــه« در شاخه بهترین بازیگر زن نقش مکمل 
نامزد شــده بود،  با وجود اینکــه در جوایز گلدن گلوب و 
جوایــز انتخاب منتقدان به عنوان برگزیده معرفی شــده 
بود، از اسکار جاماند. از دیگر نامزدهای قابل توجه دیشب 
که مورد بی توجهی قرار گرفــت به »کاترین مارتین «  و 
فیلم »الویس« می توان اشــاره کرد. فیلم »الویس«  شب 
گذشته با هشت نامزدی در مراسم شرکت کرد که در سه 
شاخه از آن ها »مارتین«  برای بهترین فیلم، طراحی تولید 
و طراحی لباس به نمایندگی از »الویس«  نامزد شده بود. 
به نظر می رسید پس از اینکه »آستین باتلر« برای بازی در 
»الویس«  جایزه بفتا را دریافت کرده بود می توان در شاخه 
بهترین بازیگر مرد اســکار نیز انتخاب شــود، اما »برندن 
فریزر« که در جوایز انجمن آمریکا برگزیده شده بود برای 

بازی در فیلم »نهنگ« به عنوان برنده شاخه بهترین بازیگر 
مرد نقش اول اسکار معرفی شد.

»روث ای کارتــر« که برای »پلنگ ســیاه: واکاندا برای 
همیشه« اسکار طراحی لباس در جوایز ۲۰۲۳ را به خانه 
برد، به یکی از شگفتی ســازان ایــن دوره از جوایز تبدیل 
شد. شاید در وهله اول غافلگیرکننده نباشد که این جایزه 
به چهره برجسته ای همچون »کارتر«  تعلق پیدا کند، اما 
نکتــه قابل تامل  اهدای بفتای طراحی لباس به »کاترین 

مارتین«  بود.
»مندی واکر«  هفته گذشــته برای فیلم »الویس« جایزه 
بهتریــن فیلمبرداری فیلم بلند را به خود اختصاص داد و 
نخستین زن برنده این جایزه نام گرفت. به نظر می رسید 
»واکــر«  می تواند این تاریخ ســازی در جوایز اســکار نیز 
تکــرار کند،  اما درنهایت این جایزه به »جیمز فرند«  برای 
عملکرد تحسین برانگیزش در فیلم »در جبهه غرب خبری 
نیســت « اهدا شــد.  همچنین پیش بینی می شد،  اسکار 
بهترین موسیقی متن به دو آهنگساز پیشین برنده اسکار، 
یعنی »جاســتین هرویتز« برای »بابل«  و »جان ویلیامز«  
اسطوره ای اهدا شود. اما »فولکر برتِلمان«، آهنگساز آلمانی 
بود که برای فیلم »در جبهه غرب خبری نیست«  در این 

شاخه به عنوان برنده انتخاب شد.

مراسم نود و پنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار برگزار شد 

مامان! من اسکار گرفتم
حدیِث »نخِل یوسف«

علی جان بزرگی »جهانی«

نخل یوســف، روســتایی از 
دهســتان ُمغویــه، بخــش 
بندرلنگه  شهرستان  مرکزی 
از اســتان هرمزگان اســت. 
روســتایی که نامش با فیلم 
بــه  »ُمغیِســف«  مســتند 
حدیث  خانــم  کارگردانــی 
جهانی  شــهرت  جان بزرگی 

یافته است. مستندی که نشان از حفاظت محیط زیست توسط مردی مهربان 
و شــجاع به همراه خانواده اش دارد که نه تنها دربرابر شکارچی ها ایستادگی 
کــرده بلکه برای حیوانات وحشــی )َکل ها، بزها و آهوان( با هزینه شــخصی 
خودش آبشــخور درست کرده است تا حیوانات تشــنه را در تابستان سیراب 
کند. هّمت بلند او و خانواده گرانقدرش از روستایی کوچک )حدود ۳۰خانوار( 
به همراه شــجاعت و سختکوشی مستندسازی نیک اندیش، ما را به مدت سه 

شبانه روز میهمان فضیلت خود نمود.
چهارشنبه سوم اسفند ۱۴۰۱فرودگاه مهرآباد مهربانی اش را نشان داد تا پس 
از یک ســاعت و ده دقیقه بر بال های هما در فرودگاه شیراز به زمین بنشینیم 
و پس از نیم ساعت توقف و سپس ۴۵دقیقه پرواز به فرودگاه بندرلنگه رسیده 
و با خروج از فرودگاه به آسانی میزبان مهربان را شناسایی کنم و به او بگویم:

»حسن آقا، شناختمت، در جهان مشهور شده ای!«
ســوار ماشین پژو پارس جدید حســن آقا سکنجه ای شدیم و گشتی در بندر 
لنگه زدیم. از دیدن نان َرگاک یا تَُموشــی که در کنار خیابان پخته می شد و 
ترکیبی از آرد، تخم مرغ، پنیر و ماهی بود و البته خوشمزه ، دل یاد کرد و آن 

را تجربه کردیم. مهمان حسن آقا.
بازار سرپوشــیده مرکزی، ســاده و صمیمی با نگاهی کنجکاو پذیرای ما شده 
بود و از کاالهای آن بیش از هر چیزی جاروهای ســبزرنگ طبیعی آن که از 
شــاخه های نخل خرما درست شده بود، جذب می کرد. یکی به یادگار خریدم. 
چیزهای فراوان دیگر بود که نیازی به آن ها نداشتم. درخت نخل برایم خیلی 
جذاب اســت. درختی است خشن اما خرماهای شیرین و تازه آن خشونتش را 
دوست داشتنی می کند. سال ها پیش نقش نخل را بر روی یکی از پیراهن هایم 
ایجاد کردم. حس خوبی داشت. همچنان که سخن می گفتیم پنجاه کیلومتر به 
سمت بوشهر گذشت و به روستای »نخل یوسف« رسیدیم. پس از صرف ناهار، 
بی تاب طبیعت آن جا شدم. به سراغ درخت لیمو و ُکنار حیاط منزل رفتم و با 
اّره آهن به جان شاخه های آن ها افتادم و با خود این شعر سعدی را خواندم که: 

زکات مال به درکن که فضله ی َرز را     چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور
حســن آقا به کمکم آمد و گفت: تا کنون ایــن درخت ها را َحَرس نکرده ایم. 
خارهای خشن و تیز آن ها بر دستم فرو می رفتند اما  آزارم نمی دادند.گویی با 
نیش زدنشان از من سپاسگزاری می کنند که آن ها را پیرایش می کنم. سپس 
به دامنه کوه رفتیم؛ به آب انباری که در دل صحرای بی آب، سرشــار از آب 
باران بود. آب انباری که حسن آقا با دست خود مرّمت کرده بود و از آنجا برای 
آبشخور آهوان آب می برد. آب انبارهای فراوان به فاصله های کم که نهایت بهره 
برداری و مهار آب باران را داشــتند و آب شرب و باغداری آن ها از همین آب 
انبارها بود. گنبدهای ســفید آب انبارها، در میانه آسمان صاف و آبی و زمین 
سبز و کویری جلوه ای خاص داشتند و زیبایی را چندین برابر نشان می دادند.

صبح روز بعد برای دیدن آبشــخور به دل کوه رفتیم. دامن صحرا و دامنه کوه 
ســبزرنگ بود. گیاهانی شــبیه برگ تربچه تازه َرسته نظرم را جلب کرد. یک 
بوته چیدم و در دهانم مزمزه کردم. گفتم این ترشــک کوهی اســت و چقدر 
لذیذ اســت. گیاهی سرشار از ویتامین و دارای آنتی اکسیدان. حسن آقا گفت 
ما هم به همین نام آن را می شناسیم. بر سر سفره باصفای ناهار آن ها ترشک 

کوهی زینت بخش سفره بود.
بعدازظهر به بندر َحســینه رفتیم. قایق هــای ماهیگیری که در کوچه ها کنار 
خیابان بودند جلوه زیبایی به شهر بخشیده بود. روز بعد به بندر زیبای حسینه 
رفتیم و کمی در پهنه نیلگون خلیج فارس گشــت زدیم و احســاس غرور از 
پهناوری و تنوع ایران را تجربه کردیم. ماهیگیرها ماهی هایشان را برای فروش 
عرضه می کردند.ماهی های اندکی که از صید صنعتی و بی رویه به جای مانده 

بود.
در مسیر بندر شناس به جالیز سبزی کاری رفتیم و با چند نفر از اهالی عرب 
زبان بندرشناس هم سخن شدیم. آن ها عربی را به لهجه عرب های خوزستان 
صحبت می کردند. پس از بندرلنگه به بندرُکنگ رفتیم. شــهری به نظر مدرن 
تر از بندرلنگه. از راه رفتن دمی آســودم و بر روی نیمکتی روبروی یک پینه 
دوز نشستم. او با شوق مشغول واکس زدن کفش یک نفر بود. کارش تمام شد 
و با ریش های جو گندمی اش در سنین میانسالی خود غرق شد. دو نفر جوان 
از راه رسیدند و پس از کمی خوش و بش مبلغی به او دادند و گفتند: مسواک 
می خواهیم. من شــگفت زده شدم. مگر پینه دوز مسواک هم می فروشد؟ مرد 
میانســال نگاهی به این طرف و آن طرفش کرد و مرا با احتیاط برانداز نمود و 
ســپس سه گلوله سیاه به اندازه یک توپ پینگ پونگ به آن ها داد. از آنجا در 
راه بازگشت به ســاندویچ کباب ترکی مهمان شدیم که در نان لواش پیچیده 
شده بود. بسیارخوشمزه تر از ساندویچ کباب ترکی تهران و استانبول؛ و البته 

بازهم مهمان حسن آقا.
نخلستانی که حســن آقا در طرح بیابان زدایی آباد کرده بود در بین راه ِنخل 
یوسف و حسینه بود. وقتی ما را به دیدن آن برد، زمینی را دیدم که تازه زنده 

شده بود و بوی زندگی می داد.
روز جمعه شد و حســن آقا می خواست به نمازجمعه برود. من هم همراهش 
رفتم. خطیب جمعه آن روســتای کوچک اهل ســنت که جوانی سی ساله به 
نظر می رســید با یک چوب دستی در دستش خطبه های نماز جمعه را با شور 
و حال می خواند و ســپس نماز را اقامه کرد. پس از نماز، حســن آقا گفت: ما 
هر هفته فامیل های نزدیک را پس از نماز جمعه در محلی در نزدیکی مسجد 
مالقات می کنیم. ســوار تَرک موتورش شدم و دودقیقه بعد در محل مورد نظر 
بودیم. با چند نفر از خویشاوندان ایشان گپ و گفتی عادی داشتیم و به خانه 
برگشــتیم و پس از صرف ناهار و کمی اســتراحت راهی بندر آفتاب شدیم. از 
بندرچارک گذشــتیم و در نزدیکی بندر آفتاب به تماشای غروب خلیج فارس 
نشستیم. آب ها زالل با آرامش و موسیقی زیبای خودش چشم های ما را خیره 
کرد. از چند روســتای ساحلی بین راه گذشــتیم. ماهی های ریز را کف زمین 
پهن کرده بودند تا خشــک نموده و از آن اســتفاده مناسب نمایند. بوی تند 
ماهی های خشــکیده در مشــام ما پیچید. من بوی ماهی های خلیج فارس را 

خیلی دوست دارم.
شــنبه صبح باید به سوی تهران باز می گشــتیم. حسن آقا موقع خداحافظی 
اشکش را پاک کرد و در مسیر رفتن به فرودگاه بندر لنگه دیگر تند نمی رفت. 
دلش نمی خواســت ما برگردیم. او و خانواده اش با مهربانی ما را بدرقه کردند 
همچنان که در پذیره شدن و پذیرایی کردن چنین بودند. لبخند با شکوه او از 

روی صورتش کم نمی شد حتی آن وقت که اشکش را پاک می کرد.

»کوچک جنگلی« ناصر تقوایی منتشر شد
بعــد از ۴۰ ســال فیلمنامه  مجموعه  »کوچک جنگلی« بــه قلم ناصر تقوایی 

منتشر شد.
  به گزارش ایسنا، فیلمنامه  ســه جلدی »کوچک جنگلی« به قلم ناصر تقوایی 

نویسنده، فیلمساز و عکاس پیشکسوت توسط نشر مس منتشر شده است.
ناشر در معرفی این کتاب نوشته اســت: » این کتاب فیلمنامه ای است که در 
سال های ۵۹ و ۶۰ به جهت تولید یک مجموعه تلویزیونی پانزده قسمتی توسط 
ناصر تقوایی پژوهش شــده و به نگارش درآمده اســت؛ اما پس از ســه سال 

کوشش در مرحله  پیش تولید توقیف شد و هرگز به اجرا نرسید.
مجوز کتاب ســه جلدی »کوچک جنگلی« در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ از اداره  
کتاب وزارت ارشاد صادر شده است و در اواخر شهریور ماه سال جاری منتشر و 
آماده  پخش بوده است؛ اما به دلیل شرایط تلخ جامعه پخش آن به تاخیر افتاد.

آماده ســازی و نسخه خوانی کتاب بیش از چهار سال وقت برده و انتشار آن با 
مشــکالِت دوران کووید ۱۹ و کمبود کاغذ روبه رو شد و در نهایت به کوشش 
نشر مس به انجام رسید.   این کتاب هم اکنون در کتابفروشی های سراسر ایران 
در دســترس اســت و همچنین امکان خرید آنالین در سایت شخصی ناصر 
تقوایــی بــه آدرس WWW.NASSERTAGHVAI.COM از هفته 

آینده میسر خواهد شد.
پیش تر نیز از ناصر تقوایی مجموعه داستان »تابستان همان سال« توسط نشر 
لوح در ســال ۱۳۴۸ به چاپ رســیده بود که تاکنون چاپ مجدد آن به دلیل 

سانسور میسر نشده است. 

نگاه

خبر

»آکتور«؛ سریالی که انتشار آن در کشاکش اختالف نظرها 
میان ســاترا و پلتفــرم پخش کننده، آغاز شــد و به رغم  
پیش بینــی اولیه، روزهــای آرامــی را در فضای مجازی 

می گذراند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، این روزها در شرایطی که تولید 
و پخش سریال هایی با موضوع خشونت، قتل و خیانت در 
شبکه نمایش خانگی باال گرفته است، »آکتور« می کوشد 
با شکستن فضای غالب، شخصیت های مثبت محبوبی را 

به دور از کلیشه های رایج خلق کند.
تاکیــد نیما جاویدی در »آکتور« بر نمایش فضای مثبت 
است؛ ایده ای که خودخواسته در کارهایش شکل می گیرد 
و »سرخپوست« هم به رغم گذر داستان در زندان، از آن 
بی نصیب نمانده است. با این همه جاویدی تاکید دارد که 
مخاطبی که »آکتور« را تماشا می کند با توجه به مدیوم 
پخش کننده، متفاوت  از تماشاگر آخرین فیلمش به عنوان 

کارگردان یعنی »سرخپوست« است.
 نــگاه جزئی نگر جاویدی، در ســریال »آکتور« بار دیگر 
نمایان اســت. مجموعه او در حقیقت ادای دینی به تئاتر 

اســت که مانند کارهای قبلی اش بــا ممیزی چندانی به 
هنگام پخش مواجه نشده. جاویدی از ۹ سالگی وارد تئاتر 
شــد و در ادامه به سینما پیوست. تعداد فیلم های او هم 
اینک اندک است اما با همین تعداد کم، جایگاه قابل قبولی 

را به خود اختصاص داده است. 
»آکتور« نخستین سریال نیما جاویدی در مقام کارگردان 
اســت که ســاخت اســتاندارد آن در مقیــاس جهانی، 
راهیابی اش به یک جشــنواره بین المللی )ســریز مانیای 

فرانسه( را موجب شد.
دو بازیگر اصلی این ســریال ـ نویــد محمدزاده و احمد 
مهران فر ـ در ســکانس هایی برای باال رفتن سنشــان با 
گریم های سنگین مواجه  شده اند که این مساله در روزهای 
اخیر به واسطه انتشــار عکس هایی، توجه کاربران فضای 
مجــازی را به خود معطوف کرده اســت. نوید محمدزاده 
که دومین همکاری اش با جاویدی را پشت سر می گذارد، 
از همان ابتدا انتخاب کارگردان بوده است اما همکاری با 
احمد مهران فر، در پی به نتیجه نرسیدن انتخاب دیگری 

شکل می گیرد.

پس از انتشار هشت قسمت از سریال »آکتور« در فضای 
مجازی، اکران خصوصی اپیزود جدید این مجموعه صبح 
دوشنبهـ  ۲۲ اسفند ماهـ   با حضور برخی از عوامل تولید 

و جمعی از اهالی رسانه در باغ هنر تهران برگزار شد.
اپیزود هشــتم از فصل اول سریال »آکتور« که از پلتفرم 
فیلیمو در حال انتشــار اســت، صبح امروز )دوشنبه ۲۲ 
اســفندماه ۱۴۰۱( در جمعی با حضــور برخی از عوامل 
سریال از جمله نیما جاویدی )کارگردان اثر( و اهالی رسانه 

در مجموعۀ باغ هنر تهران اکران شد.
حاضراِن این نشست، ضمن تماشای اپیزود جدید، دربارۀ 
چندی از جزئیات ســاخت )مانند چهره پردازی، طراحِی 
لباس، اصالح رنگ، طراحی صحنه، قاب ها و...(، چگونگی 
استقبال مخاطبان در شــرایط فعلی از »آکتور«،  عناصر 
داستانی و ویژگی های تصویری این سریال با نیما جاویدی 

به گفت وگو نشستند.
سریال »آکتور« به کارگردانی نیما جاویدی و تهیه کنندگی 
مجید مطلبی در ســال ۱۴۰۱ و در ژانر درام و اجتماعی 
ساخته شده است. نوید محمدزاده، احمد مهران فر، هستی 

مهدوی فر، هومن برق نورد، ســها نیاستی، گالره عباسی، 
هانیه توسلی، مهراوه شــریفی نیا و فریده سپاه منصور از 

جمله هنرمندان این سریال هستند.
»آکتور« نخســتین تجربۀ کارگردانــی نیما جاویدی در 
یک سریال اســت که پس از فیلم های »سرخپوست« و 

»ملبورن« برای شبکۀ نمایش خانگی تولید می شود.
همچنین داستان آن، دربارۀ اتفاقاتی است که پیش روی 
چند بازیگر تئاتر بعد از پیشــنهادی که به آن ها می شود، 
قرار می گیرد و زندگی شــان را درگیــِر پیچیدگی هایی 
می شــود. تاکنون هفت اپیزود از فصل نخست در پلتفرم 
فیلیمو منتشر شده و اپیزود هشتم نیز روز پنج شنبه ، ۲۵ 

اسفندماه ۱۴۰۱ به انتشار می رسد.

»آکتور« با گریم های سنگین محمدزاده و مهران فر


