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عالی ترین نشــان آکادمیک فرانســه، نشان 
کوماندور به احمد ســمیعی )گیالنی( عضو 
پیوســته فرهنگســتان زبان و ادب فارســی 
اهدا شــد. به گزارش ایسنا، در گزارش روابط 
عمومی فرهنگســتان زبان و ادب فارسی در 
این باره آمده است: »«سه شنبه، بیست وسّوم 
اســفندماه ۱۴۰۱، در منزل احمد سمیعی، 
 ،)Nicols Roche( با حضور نیکــوال ُرش
سفیر فرانسه در ایران، و تنی چند از همراهان 

ایشان و نیز همراهی افرادی از خانواده استاد، 
باالترین نشــان نخل آکادمیک، کوماندور، به 
احمد ســمیعی تقدیم شــد. نخل آکادمیک 
نشــان افتخار ملّــی وزارت آمــوزش عالی 
فرانسه اســت که به بزرگان اندیشه، به سبب 
خدماتی که به هّمت آنان انجام پذیرفته، اعطا 
می شود. ســابقه اعطای این نشان افتخار، که 
از قدیمی ترین افتخارات مدنی است، به زمان 
ناپلئون و به سال ۱۸۰۸ در تجلیل از اعضای 

برجستۀ دانشــگاه پاریس، به سبب مشارکت 
برجســته در فرهنگ و آموزش، برمی گردد. 
اعطای این نشــاِن افتخار به ســایر بزرگان 
فرهنــگ و آموزش در ممالک دیگر تســّری 
یافت. ازجمله کســانی که در ایران موّفق به 
کسب این نشان شده اند می توان به علی اکبر 
سیاسی )روانشناس، نویسنده و رئیس دانشگاه 
تهران(، احمد کامیابی مسک )مترجم و استاد 
درام و تئاتر مدرن دانشــکدۀ هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران(، سّیدجواد طباطبایی )مولّف، 
مترجم و اســتاد علوم سیاسی(، محّمدعلی 
سپانلو )شــاعر، مترجم و منتقد ادبی(، رضا 
سّیدحســینی )نویســنده و مترجم(، جواد 
حدیدی )نویســنده و مترجم( و ابوالحســن 
نجفی )نویسنده، محّقق و مترجم( اشاره کرد. 
نخل آکادمیک شامل سه درجه و عالی ترین 
آن نشــان کوماندور است . نشــان کوماندور 
نخســتین بار اســت که در میــاِن متفّکراِن 
کنشگِر ایرانی، به استاد احمد سمیعی تعلّق 
گرفته است. در ابتدای این بزرگداشت، استاد 
 Pa( ســمیعی به زبان فرانسه، از پَپ ان دیای

NDIAYE( وزیــر آموزش عالی فرانســه 
به سبب اعطای نشان تشّکر و از حضور سفیر و 
همراهان ایشان قدردانی کردند. سپس نیکوال 
ُرش به ایراد ســخن پرداخت و نطق استاد را، 
که با فصاحت و درســتی همراه بود، ستود و 
آرزو کرد که خود نیز بتواند روزی زبان فارسی 
را آنچنــان بیامــوزد و تکلّم کند که اســتاد 
زبان فرانســه را سخن گفته اند. سفیر، اعطای 
نشان کوماندور را بسیار نادر دانست که افراد 
معدودی موّفق به دریافت آن می شوند. نیکوال 
ُرش ضمن قدردانی از سمیعی گیالنی بر نقش 
اثرآفرین ایشان در معّرفی آثار ارزشمند فرانسه 
به زبان فارســی و نیز سهم بسزای استاد در 
فرهنگ و هنر جهان تأکید و گزارشی مجمل 
اّما دقیق از زندگی و آثار اســتاد بیان کرد که 
نشان دهندۀ آگاهی عمیق ســفیر فرانسه از 
احوال ســمیعی گیالنی بود. در پایان سخن، 
ســفیِر فرانسه با احترام، نشان »فرمانده نخل 
آکادمیک« را به گردن استاد سمیعی آویخت 
و گفت: »مراسم اعطای نشان عالی کوماندور 
به استاد سمیعی قرار بود طّی مراسم ویژه ای 

در مرکز فرهنگی سفارت فرانسه برگزار شود 
که به سبب کســالت استاد، تصمیم برآن شد 
که این نشــان فعاًل در منزل استاد به ایشان 
تقدیم شــود. امید اســت، به زودی، پس از 
بهبودی کامل استاد، در مراسمی دیگر به نحو 
شایسته تری با حضور استادان و فرهیختگان 
از استاد تجلیل شــود.  استاد احمد سمیعی 
چهره آشــنای فرهنگ ایران اســت. او را به 
حق باید قهرمان فرهنگ ایران شــمرد. ذهن 
روشــمند، خاّلق، نواندیش و باالخص انسانی 
ویژگی بارز استاد سمیعی است که همچنان 
در عمر پربار خود زنده و تروتازه نگاه داشــته 
است و این تازگی و حالوت محصول مداومت 
او در خواندن، تحقیق و »به روز بودن« است 
به ویژه، اُنس به خواندن رمــان او را »فارغ از 
دنائت ها و دل مشغولی های بی قدر، به جهانی 
آرمانــی و اثیری« برده و با »زندگی دیگران و 
به زندگی هایی دیگر« دمخور و آشنا کرده و با 
همنوعان خود همحّسی یافته است. دوام عمر 
با عّزت استاد احمد ســمیعی )گیالنی( را از 

خداوند خواستارم.«

اعطای عالی ترین نشان آکادمیک فرانسه به احمد سمیعی

گروه فرهنگی: نوروز، عید باســتانی ایرانیان، به دلیل 
همزمانی بــا بهار طبیعت در جغرافیــای فرهنگی ایران 
که محدود به مرزهای امروزین ایران نیست، جلوه زیبا و 
متفاوتی از شروع سال نو در بین گاه شماری های مختلف 

محسوب می شود. 
منشــأ و زمان پیدایش نوروز، به درســتی معلوم نیست. 
برخی از روایت های تاریخی، آغاز نوروز را به بابلیان نسبت 
می دهــد. بر طبق این روایت ها، رواج نــوروز در ایران به 
سال ۵۳۸ پیش از میالد مسیح یعنی زمان حمله کوروش 
بزرگ به بابل بازمی گردد. مردم بابل روز اول سال )عموماً 
در اعتــدال بهاری برابر با ۲۱ مــارس یا اول فروردین( را 
جشن می گرفتند. این زمان برابر با بیداری طبیعت است. 
از لوحه ها چنین بر می آید که این جشن تقریباً از ۲۳۴۰ 

سال، پیش از میالد، شناخته شده بود.
مری بویس استاد دانشگاه و پژوهشگر در رشته مطالعات 
زرتشتی که سال ۲۰۰6 درگذشت، معتقد بود ایرانیان از 
دیرباز، بر اساس آیین میتراییسم، جشن های بزرگی چون 
جشن های بهاره و پاییز )مهرگان( را برگزار می کردند ولی 
شکوه جشن بهاره بابلیان، شاید موجب رهنمود ایرانیان 

به برگزاری جشن سال نو در این ایام شده باشد.
اما در افســانه های ایران، داستان پیدایش نوروز متفاوت 
است و در برخی از متن های کهن ایران از جمله شاهنامه 
فردوســی و تاریخ طبری، جمشــید و در برخی دیگر از 
متن ها، کیومرث به عنوان پایه گذار نوروز معرفی شــده 
 اســت. پدیدآوری نوروز در شــاهنامه، بدین گونه روایت 
شده اســت که: »جم« در حال گذشتن از آذربایجان، بر 
روی تخت جمشــید ارگ جمشید در آنجا فرود آمد و با 

تاجی زرین بر روی تخت نشست. با رسیدن نور خورشید 
به تاج زرین او، جهان نورانی شد و مردم شادمانی کردند 

و آن روز را روز نو و جم را جمشید نامیدند.
مهم ترین چهره های اسطوره ای مانند جمشید، سیاوش و 
کیخسرو پیوندی نزدیک با نوروز دارند. نوروز روز پیروزی 
بزرگ جمشید بر دیوان است که نماد پلیدی هایی چون 
ســرما، تاریکی، جهالت و خشونت بودند. عروج جمشید 
و عروج کیخســرو در ایــن روز اتفاق افتاد که تفاســیر 
گوناگونــی را به همراه دارد. در این روز جمشــید جهان 
غیب را در جام جهان نما مشــاهده کرد. همان جامی که 
در آن کیخســرو جای بیژن را مشــاهده کرد و رستم را 
به دنبال او فرســتاد. اما حکایت دگردیسی و بازآفرینی 
ســیاوش، حکایتی ویژه اســت که با روایت هایی مانند 

آدونیس، پرسفون، ازیریس یا تمرز قابل مقایسه است. 
نظر ابوریحان بیرونی و نویســندٔه نوروزنامه )که به خیام 
نسبت داده شــده( دربارٔه منشــأ نوروز چنین است که 
ایرانیان عقیده داشــته اند که پــس از آفرینش زمین و 
آســمان و هر چه در آنهاست چندین هزار سال به حال 
ســکون و بی حرکت ایســتاده بوده اند چــون به فرمان 
اهورامزدا آغاز به حرکت کردند، حرکت خورشــید در آن 
هنگام از بامداد نخســتین روز ماه فروردین یا روز هرمزد 
و از نخستین نقطه یا دقیقه یا درجٔه برج حمل )برج بره( 
بود ولی در سال بعد که در آن روز و ساعت حرکت کرده 
نتوانســت به آن دقیقه برســد و ناچار آغاز سال از جای 
خود تغییر یافت و عقب افتاد و هر سال در درجات برج ها 
به طور قهقرایی تغییر یافت تا در یک دور طوالنی دوباره 
به همان روز و ساعت که در آغاز حرکت کرده بود بازآمد 

و این مدت ۱۴6۰ سال طول کشید. نخستین کسی که 
این روز )یعنــی نوروز حقیقی( را دریافت کیومرث بود و 
آن را آغاز تاریخ تعیین کــرد و دوباره دور دوم از بامداد 
روز هرمزد، از نخســتین درجٔه برج حمل و روز اول بهار 

شروع شد. 
درباره جشــن نــوروز در دوران هخامنشــیان اطالعات 
بیشــتری موجود اســت. ن طور که از کتیبه های دوران 
هخامنشــی برمی آید، زمان آغاز ســال نو زمان مشخص 
و دقیقــی نداشــته بلکه متغیر بوده و دالیل آن بســیار 
پیچیده اســت. بنا بر مدارک باقی مانده در سرتاسر دوران 
هخامنشــی، زمان آغاز ســال نو از ۲۱ اســفند ماه )۱۲ 
مارس( تا ۹ اردیبهشت )۲۹ آوریل( در نوسان بوده  است. 
در زمان هخامنشیان، شاه، نوروز را در تخت جمشید برپا 
می داشــت. گیرشمن باستان شــناس فرانسوی در مورد 
مراسم نوروز در دربار هخامنشیان نوشته  است همه چیز 

در تخت جمشید برای بزرگداشت این جشن ملی بنا شده  
است. پیش از انجام تشریفات نوروز، بزرگان شاهنشاهی و 
نمایندگان کشورها به تخت جمشید می آمدند و در دشت 
پهناور مرودشــت که رود پلوار از میان آن می گذرد و در 
مغرب تخت جمشــید قرار گرفته هزاران چادر می زدند. 
در نمای خارجی پلکان تخت جمشــید اشخاصی که در 
تشریفات نوروز شرکت دارند، نشان داده شده اند. در این 
سنگ برجسته ها نمایندگان ۲۳ ملت پیرو شاهنشاهی و 
درباریان پارســی و مادی به همراه اسب ها و گردونه های 

پادشاهی و سربازان شوشی دیده می شود.
در دوره هــای بعدی، حتی در دوران پس از اســالم هم 
جشن نوروز ادامه پیدا کرد و در جغرافیای فرهنگی ایران 
که کشــورهای اطراف همچون تاجیکستان، افغانستان، 
ترکمنســتان، جمهوری آذربایجان و ... را در بر می گیرد 

همچنان با شکوه فراوان جشن گرفته می شود.

مروری بر پیشینه نوروز باستانی

نرم نرمک می رسد اینک بهار...
»ادبیات اعتراضی« در »نوپا«

ششمین شماره مجله ادبی »نوپا« با پرونده »ادبیات 
اعتراضی« منتشــر شــد. مجتبا نریمان در ســخن 
ســردبیر این شــماره با تیتر »خاِک وطن که رفت، 
چه خاکی به ســر کنم؟« از اهمیت زبان و مســئله 
گفت وگو و همبســتگی نوشته و در ادامه به موضوع 
ادبیات اعتراضی در ادبیات کالسیک و دوره مشروطه 
اشــاره کرده اســت. اولین بخش مجله، »بازچاپ« 
است که با مقاله ای از شــاهرخ مسکوب )نگاهی به 

شــعر متعهد فارسی دهه سی و چهل( آغاز می شــود و در ورودی این بخش 
آمده اســت: »بعد از سخنرانی غالمحسین ســاعدی و مقاله نجف دریابندری، 
این ســومین شماره از مجله است که بازچاِپ مقاالت قدیمی را می خوانید. در 
این شماره مقاله ای ارزشمند -چه از لحاظ ارزش ادبی و چه از لحاظ تاریخی و 
اجتماعی- از شاهرخ مسکوب آورده شده است. مقاله ای که برخالِف عنوانش که 
شــاید یادآورِ ادبیاِت توده ای باشد، از ایدئولوژی زدگی به دور و راوی و منتقدی 
منصف است در تحلیل.« در بخش دوم مجله داستان هایی آمده است از حمید 
نامجو، حمیدرضا بابابیگی، مسعود زیرکی، محسن راستگو، نسترن سوادکوهی 
و سولماز مسعودیان همراه با نقدهایی بر داستان های منتشر شده از محمدرضا 
ایوبی، فریبا عابدین نژاد، ســیما خسروی و بهاره ارشد ریاحی. در بخش بعدی 
مجله که »فصل اول رمان« نام دارد بخش هایی از رمان منتشرنشده ای از پرویز 
مسجدی )می خواهم یک رمان سورئالیسی بنویسم( و بختیارعلی )بندر فیلی( با 
ترجمه مریوان حلبچه ای منتشر شده است. بخش ترجمه با داستان آموندسن 
از آلیس مونرو ترجمه میترا دولت آبادی آغاز شــده و در ادامه این مطالب آمده 
است: »قصه روسیه« لویی سی کی ترجمه امیرحسین دانشورکیان به انتخاب 
اســدهلل امرایی، »نقدی بر شعر ســرزمین ویران« کالود مک کی ترجمه آرش 
خوبانی، شعرهای اعتراضی ترجمه سحر حدیقه و »همه مادرهای خسته روی 
زمین« جوآن بائز ترجمه م.آزاد و مانی صالحی عالمه. در ورودی بخش »شــاِه 
نامه ها« که مقاله »از هنر تا جادو«ی آرمان فاتح آمده است می خوانیم: »شماره 
پیش وعده دادیم که در این بخش هر شماره یادداشتی خواهید خواند از دکتر 
ابوالفضل خطیبی... افسوس که اجل امان نداد و استاد آنچنان زود از دنیای ما 
رفت که هنوز ســخت است بپذیریم چنان مرد باسواد و خوش پوشی به خاک 
سپرده شد.« و در بخش پایانی یعنی مقاله ها و نقدها مقاله ای آمده است از مریم 
رنجبری با نام »نگاهی به تاریخچه ادبیات اعتراضی« و معرفی چند کتاب چاپ 
جدید. ششمین شــماره مجله ادبی »نوپا« با مدیرمسئولی و سردبیری مجتبا 
نریمــان ویژه بهار ۱۴۰۲ در ۲۱۸ صفحه و با قیمت ۱۰۰ هزار تومان منتشــر 

شده است.

روایتی از »انگلیسی ها در بوشهر«
»انگلیســی ها در بوشهر« نوشته ایرج صغیری 
منتشر شــد. این مجموعه داســتان در ۱۸۸ 
صفحــه با شــمارگان ۵۵۰ نســخه و قیمت 
۱۰۰ هزار تومان در انتشــارات نریمان راهی 
بازار کتاب شــده اســت. ایرج صغیری درباره 
این کتاب چنین آورده اســت: انگلیســی ها 
سال های سال در بوشــهر کنسولگری مهم و 
پرکاری داشــتند و از طریق آن در این منطقه 
اعمال سیاست می کردند که اتفاقاتی تاریخی 
را موجب شــدند. مردم بوشــهر درباره آن ها 
باورهای عجیب و جالبی داشــتند که بعضا به 

افسانه نزدیک می شــود. در این کتاب دیدگاه های فرهنگ عامیانه بوشهری ها 
به انگلیســی ها نیز گردآوری شده است. »انگلیســی ها در بوشهر« برگرفته از 
خاطرات بیش از صد پیرمرد و پیرزن بوشــهری درباره حضور انگلیســی ها در 
بوشــهر است که برگزیده این خاطرات را در این کتاب آماده چاپ کرده ام. این 
مجموعه داســتان  گویای قضاوت مردم بوشــهر درباره انگلیسی ها است که در 
بیش تر این داســتان ها ظلم و جنایت اجنبی ها توصیف شده اند. مردم بوشهر 
نگاه کینه توزانه ای به انگلیسی ها داشتند و مردم شیوه زندگِی آن ها را مرتبط با 
افسانه و جادو می دانستند. در معرفی ناشر از این کتاب هم آمده است: شانزده 
قصه و روایت این کتاب را می توان »مجموعه داســتان« دانســت و درعین حال 
می توان پژوهشــی تاریخی خواند. این کتاب از چند جهت حائز اهمیت است و 
می توان آن را در دسته کتاب های سیاسی، ادبی، تاریخی قرار داد. مرز خیال و 
حقیقت عالوه بر داستان ها، همان گونه که ایرج صغیری نویسنده کتاب نیز اشاره 
می کند، در روایِت راویان نیز قابل تشــخیص نیست و نمی توان میان افسانه و 

واقعیت در این روایات تمیز قائل شد.

ارکستر ملی ایران در بزرگداشت حکیم نظامی نواخت
ارکستر ملی ایران در روز بزرگداشت مقام حکیم نظامی روی صحنه رفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، ارکســتر ملی ایران در 
مراسم روز بزرگداشت مقام حکیم نظامی در تاالر وحدت، اجرای ویژه ای داشت.
این رویداد با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بود 
و رهبری ارکستر ملی ایران را بهزاد عبدی به خوانندگی امیر سمیعی بر عهده 
داشــت. قطعات بهترین سرآغاز )لیلی و مجنون(، در نعت پیامبر )شرف نامه(، 
ُشکوه نظامی )بی کالم( و نیایش )خردنامه و مخزن االسرار( در این رویداد توسط 

ارکستر ملی اجرا شد.

پایان ساخت مستندی درباره »ناصر ملک مطیعی«
پس از شــش سال فیلم مستند بلند »ابرمرد ســینمای ایران« ساخته جدید 
نادر طریقت به پایان رسید. تدوین مستند »ابرمرد سینمای ایران« توسط نادر 
طریقت انجام شد و پس از پنج ماه تدوین و سپس ساخت موسیقی آن توسط 
مجتبی تیموری، براســاس موسیقی فیلم های قدیمی بازسازی شده و به پایان 
رســید. این فیلم مستند درباره زنده یاد ناصر ملک مطیعی است و از گفتگوی 
کارگردان با این بازیگر فقید و استفاده از سینماگرانی که با او همکاری داشتند، 
ساخته شده که ســینماگرانی چون مســعود کیمیایی، سعید مطلبی، پوری 
بنایی، همایون، فرانک قهاری، داریوش اســد زاده، جالل پیشوائیان، نصرت اهلل 
وحدت و ده ها ســینماگر دیگر در این اثر حضور دارند. عواملی که در ســاخت 
این اثر همکاری داشته اند، عبارتند از: سرمایه گذاران: بهمن حسن خان، نغمه 
مختاریان بروجنی، دســتیار اول کارگردان: امین طریقت، مشــاور فیلمنامه و 
تحقیقات: هســتی طریقت، عکاس: دلوین خوب خصلت، دستیاران کارگردان: 
آرینا و برســین رمضانی، منشــی صحنه: هنگامه طریقت، طراح صحنه: ناهید 
احمدزاده، طراح پوستر، روابط عمومی ومشاور رسانه: مهین نوبخت، مدیرتولید: 
تیمورحسن خان، دستیار تولید: شاهین بوالحسنی، مدیرتدارکات: سعید نهال، 
امور صدا: جمشید اکبرزاده رضایی، تصویر: نادرطریقت، حسین چراغی، تدوین: 
نادرطریقت، موســیقی: مجتبــی تیموری، مجری طرح و محصول: موسســه 
سینمایی هفتمین هنر هســتی محقق، نویســنده، تهیه کننده و کارگردان: 

نادرطریقت.

»خاک ُمرده« به پایان رسید
فیلمبــرداری فیلم کوتاه »خــاک مرده« پس از چند جلســه فیلمبرداری در 
اطراف بهشت زهرا و ساوه به پایان رسید. بازیگران و عوامل فیلم کوتاه »خاک 
مــرده« عبارتنــد از: امین میری، محمد صابری، علی مهربان، بیتا شــهبازی، 
فاطمه جنیدی، ســروش پورصالح، حامد مقدم. تهیه کننده و کارگردان: یاسر 
هشترخانی، نویسندگان: سعید سالمی وعلی فرزانه پور، مشاور کارگردان : سعید 
سالمی، مدیرفیلمبرداری: مانی عطشانی، صدابرداران: مسعود شاهوردی و آرش 
هوجقانی، جانشــین تهیه: فاطمه جنیدی، برنامه ریز: نهال کنعانی زاده گان، 
دستیار اول کارگردان: محســن دیگاری، دستیاران فیلمبرداری: ارسالن زارع، 
محمدطالبی، تدوینگر : محمد امین طرقی، مدیر تولید: انسیه رستمی، جانشین 
تولید: سیدغدیرموسوی، دســتیار تولید: امیرمحمد رستمی، طراح گریم: پویا 
عمرانــی، مجری گریم آقایان: پیــام زارع بیدوکی، مجری گریم بانوان: مهتاب 
لشگری، طراح لباس: نسترن باقرزاده، دستیار لباس: ملینامهرپیشه، طراح صحنه: 
سجاد کاظمی، دستیاران صحنه: بهنازحیدری و حسن خویشوند، منشی صحنه: 
ماهگل کرامتی، عکاس: آتوســا امینی، فیلمبردار پشــت صحنه: بهادر زرگران 
جواهر، طراح پوستر: سهیال شریفان، مدیر تدارکات: حسین پاشاپور، دستیاران 
تدارکات: مهدی کالتیان، حمید زینعلی، مشــاورحقوقی پروژه: فاطمه عباسی، 
مجری طرح و مدیر روابط عمومی: فاطیما موسوی. در خالصه ی داستان آمده: 
بچه بودیم همیشــه بهمون می گفتن یه شاهزاده با اسب بالدار و کالسکه میاد 
دنبالت... بابام منو تو قمار باخت... خر بالدارم منو برداشت بال زد آورد انداخت 

تو این خاک مرده... من عادت کردم ولی دلم برا تو می سوزه.

اخبارکوتاه

فیلم »برنده ها« ســاخته حسن ناظر داستان 
کمدی دو کودک و مجســمه اسکاری را در 
ایران دنبــال می کند که طی چند اتفاق گم 
می شود. به گزارش ایسنا، این فیلم را حسن 
ناظر کارگردان ایرانی-بریتانیایی ساخته که 
امسال نماینده رســمی سینمای بریتانیا در 
شــاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار 
بود اما در نهایت نتوانست به جمع نامزدهای 
این شــاخه راه یابد. این کمــدی مالیم که 
درباره دو کودک است و یک مجسمه اسکار 
نیز یکی از شــخصیت های آن است، نگاهی 
به اعتبار بزرگ ســینمای ایران در خارج از 

کشور دارد. 
داســتان فیلم این اســت که اصغر فرهادی 
کارگــردان بزرگ ایرانی کــه در اعتراض به 

ممنوعیت ســفر مســلمانان اعمال شده از 
ســوی دونالد ترامپ، اسکار ۲۰۱۷ را تحریم 
کرده اســت، نمی تواند شخصاً برای دریافت 
اســکار خود برای فیلم »فروشــنده« حضور 
داشــته باشــد، اما تهیه کننده ای مجســمه 
طالیی اســکار را برای او به ایــران می آورد 
اما پس از چنــد اتفاق آن را گم می کند. در 
ادامه مجســمه به دست مسئوالن می رسد و 
قرار می شــود از طریق پست به دست اصغر 
فرهادی برســد اما پستچی محلی آن را گم 
می کند و مجســمه درخشان، مرموز عجیب 
و غریب و ســنگین در نهایــت در جاده ای 
گرد و خاکی توســط دو بچه کوچک، یحیی 
)پارسا مقامی( و لیال )هلیا محمدخانی( پیدا 
می شــود. یحیی چیزهایی را درباره سینما 

بواســطه صابر )حســی عابدینی( می داند. 
صابر که قبال بازیگر بوده حاال مسئول محل 
جمع آوری آهن قراضه هاست که یحیی و لیال 
برایش ضایعات فلــزی در میان زباله ها پیدا 

می کنند.
دوست صابر که ناصر نام دارد نیز در این کار 
مشغول است و در واقع او پیش از این برنده 
جایزه خرس نقره ای بازیگری در جشــنواره 
فیلم برلین در ســال ۲۰۰۸ شده است. رضا 
ناجی این نقش را بازی کرده که نمی تواند با 
نزول بارورنکردنی زندگی اش پس از رسیدن 
به ایــن جایزه بــزرگ کنار بیایــد. در این 
فیلم فارســی زبان که در ایران فیلمبرداری 
شــده و »نادیرا مورای« و »پــاول ولش« از 
اسکاتلند تهیه کنندگی کرده اند، مجموعه ای 

از بازیگران ایرانی شامل رضا ناجی، شهرزاد 
کمال زاده، حسین عابدینی، محمود جعفری، 
عزت اهلل رمضانی فر و اصغر سمسارزاده نقش 

افرینی کرده اند. 
»برنده هــا« اولین نمایش جهانــی خود را 

در جشــنواره بین المللی فیلــم ادینبورگ 
تجربــه کــرد و در آنجا جایزه تماشــاگران 
را از آن خــود کرد و پــس از آن نیز جایزه 
 دیسکاوی جوایز فیلم مستقل بریتانیا را نیز 

به خود اختصاص داد.

ماجرای اسکار اصغر فرهادی که در ایران گم شد!

کارگردان سریال »آســوده باش« گفت: به 
احترام شهرام عبدلی عزیز بازیگری جایگزین 
نقش او نخواهد شد؛ ضمن اینکه نویسندگان 
سریال برای این موضوع تغییراتی در سناریو 
ایجــاد کرده اند تا کار از نظــر کیفی لطمه 

نخورد.
شــهرام عبدلــی ـ بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون ـ که برای بازی در سریال »آسوده 
باش« به شهر مشهد ســفر کرده بود، دچار 
عارضه مغزی شد و ششم اسفند ماه امسال 

درگذشت.  به گزارش ایسنا به نقل از روابط 
پروژه، حســن حج گذار، کارگردان  عمومی 
»آسوده باش« درباره انتخاب بازیگر جایگزین 
زنده یاد شهرام عبدلی که در روزهای آغازین 
تولید پــروژه به علت خونریــزی مغزی در 
بیمارســتان قائم مشهد درگذشت، گفت: به 
احترام زنده یاد شــهرام عبدلی عزیز بازیگر 
جایگزینی برای نقش وی انتخاب نخواهد شد 
و از سکانس هایی که از این بازیگر برای تیتراژ 

گرفته شده در سریال استفاده خواهیم کرد.

به گفته این کارگردان، »نویسندگان سریال 
نیــز برای این موضوع تغییراتی در ســناریو 
ایجــاد کرده اند تا کار از نظــر کیفی لطمه 

نخورد.«
تصویربرداری سریال نمایش خانگی »آسوده 
بــاش« بــه کارگردانی حســن حج گذار و 
تهیه کنندگی امیر رحیم زاده در حال حاضر 
در مشــهد مقدس به مرز ۵۰ درصد رسیده 
است و گروه از اوایل فروردین ماه ۱۴۰۲ برای 

ادامه تولید عازم کشور ارمنستان می شوند.
به گفته امیر رحیم زاده، تهیه کننده ســریال 
با اضافه شــدن آریا عظیمی نــژاد به عنوان 
آهنگســاز، مهدی سعدی تدوینگر و مهرداد 
جلوخانی صداگذار، مراحــل فنی پروژه نیز 

همرمان با تولید آغاز شده است.
پرویز فالحی پور، فاطمه گودرزی، میرطاهر 
مظلومی، شــادروان شــهرام عبدلی، نفیسه 
روشن، آرام جعفری، امیر غفارمنش، شهنام 
شــهابی، کیوان صباغ، اصغر سمســارزاده، 
رضا توکلی، حسن اسدی، مجید شهریاری، 
ســعیده عــرب، زینــب بــرات زاده، مهری 

شــمس، محمد الهی، امیر محاسبتی، علی 
آزادنیا، مهدی باوقار، جواد سلطانی، مرسده 
رحیم زاده، ســیما صادق زاده، بنفشه قرایی، 
مجید نــادری، محمد حســین پور، عباس 
بیرانونــد، ریحانه ندیمی، دینــا آصفی، پریا 
رشــیدی، علی اصغر علوی، هــادی آزادپور، 
جواد پاشــایی، سهراب آقامیر، ساسان ژیان، 
فاطمه دهقان، محسن رستگارمقدم، رضا پدر 
و )بازیگر نوزاد( کایاهان دادیان گروه بازیگران 

این سریال را تشکیل می دهند.
دیگر عوامل این سریال عبارتند از: نویسندگان: 
اسماعیل بایگی، حسن حج گذار، مجری طرح 
و سرمایه گذار: شرکت هلدینگ پتروارتان - 
امیر رحیم زاده، مدیــر تصویربرداری: عارف 
نامور، مدیــر صدابرداری: حامد شــیوندی، 
طراح چهره پردازی: امیرحسین غفاری، طراح 
صحنــه و لباس: علی مربی، آهنگســاز: آریا 
عظیمی نژاد، تدوین: مهدی سعدی، صداگذار: 
مهرداد جلوخانی، عکاس: آرش شاه محمدی، 
مشاور رســانه ای: امین اعتمادی مجد، مدیر 
تولیــد: علیرضا طحــان زاده، دســتیار اول 

کارگردان و مدیــر برنامه ریزی: پیام حنفی، 
گــروه کارگردانــی: معین ســعیدی، پریا 
حیدری، منشی صحنه: پریسا تاج، جانشین 
تولید: مرسده رحیم زاده، گروه فیلمبرداری: 
مجتبی نظری )دستیار اول(، مرتضی حسنی، 
رضا محمودی، مهدی عراقیه، مدیر طراحی 
و تبلیغات: سعید زرگران، سینه موبیل: رضا 
میرزایی، امــور مالی: زینب روح بخش، گروه 
صدا: رســول هادی، پدرام شــیوندی، گروه 
صحنه و لباس: امیرمسعود صداقتی، سامان 
خطایی، مصطفی اســدزاده، ائده وحیدیان، 
گروه گریم: آتنا صالحیان، ســجاد خیابانی، 
ثریا ســروری، گروه  محمدامین یوســفی، 
تدوین: نیلوفر بشیگ، گروه تولید و تدارکات: 
نوا گنجی، رضا فوالدی، ســهراب صیفی کار، 
علی اصغــر علــوی، فرامرز کاکــی، مرتضی 
اکبرنژاد، هــادی حج گذار، علی پاکدل، تیزر 
پشــت صحنه: مصطفــی صابــری راد، رضا 
صابری راد، ســاخت فیلم پشت صحنه: علی 
ســیدی، مدیر تدارکات: اصغر بازگشا، مدیر 

تشریفات: مهدی باوقار.

کارگردان سریال آسوده باش:

به احترام شهرام عبدلی بازیگری جایگزینش نشد

علیرضــا زرین دســت با اشــاره بــه 6 ماه 
ممنوع الکاری خود و رفع آن با رایزنی عباس 
کیارستمی، از »دوربین فولکس« قدیمی اش 
گفت که به عنوان بخشــی از تاریخ سینما 
باید حتما در جایی مناسبی نگهداری شود.
به گزارش ایســنا به نقــل از روابط عمومی 
موزه سینمای ایران، در ادامه انتشار سلسله 
برنامه های تاریخ شــفاهی خود به مناسبت 
زادروز »علیرضــا زریــن دســت«؛ مدیــر 
بخش هایی  سینما  پیشکسوت  فیلمبرداری 
از گفتگوی ایــن هنرمند را توســط موزه 

سینما منتشر شده که در ادامه می خوانید:
علیرضا زرین دســت در ابتــدای بازدید از 

تاالرهای موزه ســینما بــا معرفی خود به 
عنوان فیلمبردار گفت: ۵۵ ســال است که 
در حوزه فیلمبــرداری فعالیت دارم و هنوز 
این حرفه را عاشــقانه دوست دارم و با آن 

زندگی می کنم.
وی ادامه داد: در موزه سینما یادگاری هایی 
از افرادی وجود دارد که ارزش بسیار زیادی 
دارنــد زیرا آنها کســانی بودند کــه پایه ها 
و بنیــاد آمدن ما و حیات ســینما را حفظ 

کردند. وی با دیدن گنجینه زنده یاد »عباس 
کیارســتمی« در این موزه خاطرنشان کرد: 
در دوره ای ممنوع الکاری 6 ماه داشتم یادم 
می آید کیارســتمی به من زنگ زد و گفت 
یک فیلمبردار خالق می خواهم و من ســه 
نفر را به او معرفی کردم اما انتخابشان نکرد 
و از خود من خواست تا همکاری کنم. به او 
گفتم مدتی اســت ممنوع الکار هستم و او 
در صحبت با آقای بهشــتی از مدیران وقت 

آن زمان مشــکل ممنوع الکاری من را حل 
کرد و درواقع رفاقت بزرگی در حق من کرد 
که در نهایت برای فیلمبرداری »کلوزآپ« با 
او همکاری کردم که خوشبختانه اتفاق های 
خوبی برای فیلم افتاد و امروز در بسیاری از 
کالس های  آموزشی این فیلم نمایش داده 
می شود. زرین دست با بیان اینکه لطف زنده 
یاد عباس کیارستمی را هیچ وقت فراموش 
نمی کند، گفت: در همان 6 ماهی که بیکار 

در خانه نشســته بودم حتی یک نفر هم به 
من زنگ نزد تا بپرســد روزگار من چگونه 
می گذرد و این موضوع بســیار من را آزرده 
کرده بود و تنها کســی که به ســراغم آمد 
کیارســتمی بزرگ و بامعرفت بود. وی در 
پایان یادآور شد: آشنایی من با کیارستمی 
به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
زمانی که تیتراژ فیلم »رشید« را می ساخت، 
برمی گردد. برای همــکاری با او به دیدنش 
در پاسگاه پلیس ژاندارمری جاجرود رفتم، 
زیــرا او دو هفتــه در آنجا کشــیک بود و 
نمی توانست بیرون بیاید که در نهایت باهم 

همکاری کردیم.

ناگفته های علیرضا زرین دست

رایزنی عباس کیارستمی برای ممنوع الکاری یک هنرمند


