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زندگی »فرشته مرگ« نازی فیلم می شودجاودانگان با ستاره هایش بر می گرددعربستان فیلم به اسکار فرستاد
ســینمای عربســتان فیلم منتخب خود را برای حضور در شاخه 
بهترین فیلم بین المللی )غیرانگلیســی زبان( جوایز اسکار ۲0۲3، 
معرفی کرد. کمدی »ترانه کالغ« به کارگردانی »محمد آل سلمان« 
نماینده رسمی سینمای عربستان در نود و پنجمین دوره جوایز اسکار 
خواهدبود. داســتان این فیلم درباره مرد جوانی به نام نسار است که 
بهترین دوستش را ترغیب می کند با خواندن شعری عاشقانه به سراغ 
یک زن اسرارآمیز برود، در این فیلم که در ریاض فیلمبرداری شده، 
»عاصم الواد«، »ابراهیم خیراهلل« و »کاترینا تکاچنکو« نقش آفرینی 
کرده اند و »احمد موسی« تهیه کنندگی آن را بر عهده دارند. سینمای 
عربستان نخستین بار در سال ۲013 با فیلم »وجده« ساخته »حیفا 
المنصور« وارد رقابت اسکار شد و تاکنون ۵ دوره در این جوایز حضور 
داشته اما تاکنون به فهرست کوتاه یا نامزدهای نهایی راه نیافته است.

»ترانه کالغ« ششمین نماینده تاریخ سینمای عربستان در جوایز 
اسکار است./ایسنا

تهیه کننــده »جاودانگان« از ســاخت فصــل دوم این فیلم 
ابرقهرمانی خبر داد که قرار است کلوئی ژائو کارگردانی آن را بر 
 ComicBook عهده بگیرد. نیت مور در گفت و گوی تازه ای با
که روز شنبه منتشر شــد، نگفته اســت که ابرقهرمان ها در این 
فصل چگونه و چه زمانی بر می گردند. اما در عین حال می گوید 

طرفداران سینمای مارول آخرین جاودانگان را ندیده اند.
در حالی که بیشتر فیلم های مارول به سرعت سفارش ساخت 
دنباله های خود را می گیرند اما آینده این فیلم پس از اکران فصل 
نخست آن در سینماها در سال گذشــته به طور کامل مشخص 
نیســت.این فیلم که برای ســاخت آن ۲00 میلیون دالر هزینه 
شد در مجموع 40۲ میلیون دالر فروش کرد و عملکرد خوبی در 
فروش داخلی نداشت. جاودانگان با نقدهای متفاوتی مواجه شد 
که این مساله ممکن است ساخت فصل دوم آن را همراه با ریسک 

کرده و استودیو حاضر به انجام این کار نشود./ایرنا

کریل سربرنیکوف کارگردان تحسین شــده روسی فیلمی درباره 
پزشک فراری نازی ها می سازد. در این فیلم که با عنوان »ناپدید شدن« 
ساخته می شــود آگوســت دیهل بازیگر آلمانی در نقش این پزشک 
آدمکش نقش آفرینی می کند. این فیلم با اقتبــاس از رمان پرفروش 
فرانسوی با عنوان »ناپدید شدن یوزف منگله« ساخته و فیلمبرداری 
آن از اوایل ژوئن آینده شروع می شود. منگله، پزشک بدنام نازی در پایان 
جنگ جهانی دوم به آمریکای جنوبی گریخت و هرگز اسیر نشد. او بدون 
این که برای جنایاتی که مرتکب شده بود، محاکمه شود، سال 19۷9 
در برزیل درگذشت. رمانی که این فیلم با اقتباس از آن ساخته می شود 
نوشته اولیویه گوئز، برنده جایزه معتبر ادبی رنودو فرانسه در سال ۲01۷ 
شد و در بیش از 30 کشور انتشار یافت. دیهل بازیگر آلمانی که با کوئنتین 
تارانتینو در »بی شرف های بی آبرو«، »زندگی پنهان« ترنس مالیک، 
»کارل مارکس جوان« رائول پک همکاری کرده، پس از فرایندی طوالنی 

در سراسر اروپا، برای بازی در این نقش انتخاب شد./مهر

مهلت ارسال آثار و شرکت در پنجاه و دومین جشــنواره فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد، به 
درخواست فیلمسازان و هنرمندان تا نوزدهم آبان ماه تمدید شد.جشــنواره امسال در سه بخش اصلی 
بین الملل، معلمان فیلمساز و دانش آموزان فیلمساز توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار 
می شود. در این دوره ســه جایزه ویژه به آثاری در موضوعات »مدرسه، مبدا پیشرفت اسالمی- ایرانی و 
الهام بخش جهان اسالم«، »نشان ویژه معلم«، »نشان ویژه ایثار و ازخودگذشتگی )شهید علی لندی(« اهدا 
خواهدشد. عالقه مندان به حضور در این جشنواره می توانند آثار خود را تا نهم آبان ماه به دبیرخانه جشنواره 

ارسال کنند. این جشنواره از هفتم تا پانزدهم آذرماه برگزار خواهد شد./سینماپرس

 اعطای جایزه ویژه کوروســاوا، که پس از 14 سال وقفه، بار دیگر در جشــنواره توکیو از سر گرفته 
شده است، طی مراسمی به »الخاندرو گونزالس ایناریتو« کارگردان مکزیکی برنده اسکار و همچنین 
»کوجی فوکدا« فیلمساز ژاپنی تقدیم شد. »ایناریتو« که امسال با فیلم جدیدش »وقایع نگاری اشتباه 
مشتی دروغ« به جشنواره توکیو بازگشته، پس از دریافت جایزه دستاورد کوروساوا، گفت: »حضور در 
توکیو و دریافت این جایزه زیبا و بسیار معنادار برای من یک افتخار واقعی است. رابطه من با توکیو ۲۲ 
سال پیش شروع شد، زمانی که با فیلم »عشق سگی« به جشــنواره آمدم و دو جایزه و 100 هزار دالر 

جایزه گرفتم که همه چیز را برای من تغییر داد./ایسنا

»ایناریتو«: کوروساوا استاد اساتید سینماستمهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم رشد تمدید شد

دبیر ویراستار دبیر تحریریه معاون سردبیر سردبیر صفحه آرا ساعت پایان  ساعت شروع

 هجدهمین جلسه شورای صنفی نمایش در روز یکشنبه ۸ آبان در 
خانه سینما تشکیل شد.

در این جلسه پس از بررسی شرایط فروش و به منظور رونق سینماها، 
شــرایط ویژه ای برای فیلم های متقاضی اکران تا پایان آبان، در قالب 

»طرح حمایتی« به شرح زیر مصوب شد:
1- در ایام برگزاری جام جهانی هر ۲ هفته اکران، یک هفته محاسبه 

خواهد شد.
۲- در صورت فروش و استقبال مخاطبان از فیلم های جدید، این آثار 
می توانند تا پایان سال 1401، اکران خود را بدون محدودیت های آیین 

نامه ای ادامه دهند.
3- فیلم های جدید از بسته حمایتی مالی سازمان سینمایی بهره 

مند خواهند شد.

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با چهار 
فیلم نامه »در تاریکی همه چیز روشــن اســت« به تهیه کنندگی و 
کارگردانی بهرام کاظمی اسفه و نویسندگی دامون قنبرزاده نیار، »کیک 
محبوب من« به تهیه کنندگی سیدغالمرضا موسوی نامقی، کارگردانی 
بهتاش صناعی ها و نویسندگی بهتاش صناعی ها و مریم مقدم حسینی، 
»کچومثقال« به تهیه کنندگــی، کارگردانی و نویســندگی مزدک 
میرعابدینی و »قلهک« به تهیه کنندگی و کارگردانی مرتضی شایسته و 
نویسندگی امیرحسین دواتگر موافقت کرد.  فیلم های سینمایی »طبقه 
یک و نیم«، »بیرو« و انیمیشن سینمایی »لوپتو« اکران خود را از این 
هفته آغاز خواهند کرد. حمید زرگرنژاد نیز قرار است، فیلم »شماره ده 
گریخت« را به تهیه کنندگی ابراهیم اصغری بسازد. پرونده این فیلم در 
تاریخ 3 آبان در سازمان سینمایی تکمیل شده و در صف دریافت پروانه 

ساخت قرار گرفته است. از سوی دیگر پروانه ساخت »چهارماه مامان« 
به تهیه کنندگی سید امیر پروین حسینی و نویسندگی و کارگردانی 
روناک طاهر، روز گذشته ۸ آبان صادر و تا تاریخ 10 بهمن 1401 اعتبار 
دارد. پروانه نمایش »سینما شــهر قصه« به نویسندگی و کارگردانی 
کیوان علی محمدی، نیز روز گذشته صادر و تا تاریخ 9 آبان 1403 اعتبار 
دارد. این فیلم چند سالی بود که در انتظار پروانه نمایش نبود و با توجه 
به رویکرد جدید سازمان ســینمایی در تسهیل صدور پراونه نمایش 
فیلم ها، این اثر نیز امکان اکران گرفت. »سینما شهر قصه« با بازی حامد 
کمیلی، آناهیتا درگاهی، بابک کریمی، فرخ نعمتی، سیاوش مفیدی، 
رویا میرعلمی، فریبا جدیکار، سیاوش پورخلیلی، حمیدرضا پگاه، علی 
اوجی، افشین هاشمی، هدیه تهرانی و زنده یاد جمشید مشایخی، در سی 

و هشتمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور داشت./صباخبر

طرح حمایتی برای اکران همزمان باجام جهانی
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 حبیب اسماعیلی، تهیه کننده فیلم سینمایی »زود باش، دیر می شه« که به تازگی پروانه ساخت این 
فیلم را به کارگردانی محمدحجت ذی جودی، دریافت کرده است، درباره برنامه ریزی برای تولید این پروژه 
گفت: واقعیت این است که در شرایط فعلی هیچ چیز به  صورت قطعی مشخص نیست. درخواست ما برای 
پروانه ساخت این فیلم هم به حدود چهار ماه پیش باز می گردد که هنوز با این وضعیت مواجه نبودیم. شورای 
پروانه ساخت بعد از مطالعه فیلمنامه اصالحاتی مدنظر داشتند که آن ها را در این مدت اعمال کردیم تا 
اینکه پروانه ساخت فیلم صادر شد. اسماعیلی، با اشاره به این که سرمایه گذار اصلی فیلم خودش است، 
افزود: این فیلم، پر بازیگر است و برای تولید آن باید منتظر باشیم تا ببینیم شرایط چگونه پیش می آید./مهر 

رهبر قنبری، کارگردان سینمای کودک با تاکید بر این که جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان مهمترین 
جشنواره ما و حتی از منظر اهمیت، مقدم برجشنواره فیلم فجراست، گفت: یکی از دالیل اهمیت سینما و 
جشنواره کودک به اعتباری که این رویداد به سینمای ما در مجامع بین المللی داده، بازمی گردد. در نظر داشته 
باشیم که اگر زمانی سینمای ما دریک دوره بلند و طوالنی در جهان به عنوان یک سینمای فرهنگی شناخت 
می شد، وامدار سینما و جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بود. او با تاکید دوباره بر اهمیت 
برگزاری و موجودیت جشنواره کودک افزود: جشنواره کودکان و نوجوانان، برای ما در مجامع بین المللی بسیار 

تاثیرگذار بوده است که البته در این بین باید برای سینمای نوجوان سهم بیشتری قائل شد./میزان

قنبری: باید ارزش های سینما کودک را بیشتر بشناسیم»زودباش، دیر میشه«در انتظار آرامش

مستند »بر باد رفته« به سراغ نقشه سلطه گرایانه  آمریکا 
رفته و با بررسی سند طراحی شــده توسط این کشور برای 
سیطره بر جهان در قرن بیست و یکم، کنکاشی پیرامون نحوه 
اجرای این سند بر علیه ایران در قرن جدید به عمل می آورد.

حسن جعفری، کارگردان این مجموعه مستند عنوان کرد: 
بعد از فروپاشی شوروی، سندی توسط سران سیاستگذار و 
نخبگان آمریکایی با هدف ســیطره بر جهان طراحی شد. 
ســندی به نام »راهبرد امنیت ملی آمریکا برای قرن بیست 
و یکم« داریم که در آن ســند عنوان شده است، سه تهدید 
از ســوی ایران، متوجه  آمریکا خواهد بود که شــامل نفوذ 
منطقــه ای ایران، پیشــرفت های موشــکی و فعالیت های 
هسته ای است. او افزود: با مرور سال های سپری شده در قرن 
جدید، مشخص می شــود که آن ها برای هر کدام از این سه 
وضعیت ایران نقشه هایی را اجرایی کردند. ما در این مستند 
نشان می دهیم که همه روسای جمهور درصدد اجرایی کردن 
این سند هستند. مثال با شهادت حاج قاسم سلیمانی به دنبال 

کم کردن نقش ایران در منطقه بودند.
جعفــری در ادامه اظهار کرد: با به شــهادت رســاندن 
دانشمندان هسته ای درصدد توقف پیشرفت های هسته ای 
ما بودند و با مذاکره و تطمیع می خواستند مانع پیشرفت های 
انرژی هسته ای شوند و هم به دنبال وضع برجام های جدید 
بودند تا ایران را به لحاظ تسلیحات دفاعی و نفوذ منطقه ای 
تحت فشار قرار دهند. وی اظهارکرد: این سند نشان می دهد 
سیاست های کالن آمریکا، ارتباطی به روی کارآمدن احزاب 
دموکرات و جمهوری خواه ندارد و هر دو حزب، در سیاست 

های ضد ایران با هم متحد هستند.
جعفری افزود: این مجموعه مســتند نشان می دهد که 

اعتماد و اشتیاق برخی برای روی کارآمدن یکی از این احزاب، 
به دور از واقعیت است و حتی تجربه نشان داده که حزب روی 
کار آمده  دموکرات بیشترین ضربه را به ایران در طول تاریخ 
انقالب اسالمی زده اســت. پخش مجموعه مستند »بر باد 
رفته« در ۸ قسمت، از روز شنبه ۷ آبان شروع شده  و هر روز 
از ساعت19:30 و تکرار آن در ساعت 13:1۵ روز بعد به روی 
آنتن شبکه یک سیما می رود. همچنین قرار است پس از اتمام 
هر قسمت از این مجموعه مستند، برنامه »جریان« با حضور 
کارشناسان و بر اساس موضوعات مستند »بر باد رفته« ، از 

شبکه یک سیما پخش شود./مهر

»بر باد رفته«؛ پرده برداری از نقشه آمریکا برای تسلط بر ایران تمدید مهلت نام نویسی در دوره فیلم سازی انجمن 
سینمای جوانان ایران  

دوره هفت  ماهه فیلم ســازی انجمن 
ســینمای جوانان ایران بعد از حدود سه 
سال تأخیر در برگزاری به دلیل شرایط 
کرونا، با برگزاری آزمــون ورودی در۲۷ 
آبان ماه 1401 در تمامی ۵۸ دفتر انجمن 
کلید می خورد و عالقه مندان به ســینما 
می توانند بــا مراجعه بــه دفاتر انجمن 

سینمای جوانان برای شرکت در آزمون و نام نویسی دردوره فیلم سازی، اقدام کنند.
پیش از این قرار بود این آزمون درتاریخ جمعه 13 آبان 1401 برگزار شود که 
به دلیل استقبال مخاطبان و درخواست برای تمدید مهلت نام نویسی، این تاریخ 

به جمعه ۲۷ آبان 1401 تغییر کرد.
شــرکت در آزمون هیچ محدودیتی ندارد و عالقه مندان به سینما می توانند 
در آزمون جامع که ۲۷ آبان در تمام دفاتر انجمن ســینمای جوانان ایران برگزار 
می شود، شرکت کنند. برای حضور در این آزمون باید به صورت حضوری و یا تلفنی 
به دفتر انجمن سینمای جوانان در شهر خود مراجعه کرده و مراحل نام نویسی را 
پشت سر بگذارند. تمامی داوطلبان بعد از آزمون موظف هستند که در مصاحبه 
حضوری نیز شرکت کنند که برآیند آزمون و مصاحبه، شرکت کنندگان نهایی دوره 

فیلم سازی را مشخص می کند.
دوره فیلم سازی در سال های قبل در 3۵۸ ساعت برنامه ریزی شده بود که در 
سال 1401 با اضافه شدن نشست های فرهنگی و پژوهشی به عنوان یک درس 

میان رشته ای، مدت این دوره به 400 ساعت افزایش یافته است.
نشست های فرهنگی و پژوهشی با محوریت سوژه یابی، توجه به موقعیت های 
ســینمایی، نگاه به شــرایط ژانــر، اقلیم و فرهنگ و مســائل روان شناســی و 
جامعه شناسی، برای درک بهتر سینما و هدف گذاری بهتر هنرجوها در این هنر، 
برنامه ریزی شده است. هنرجویان بعد از پایان دوره موظف هستند که یک فیلم را 
به صورت مستقل تولید کنند و در این مسیر یک استاد راهنما، با هر هنرجو همراه 
خواهد شد تا در بازه زمانی حداکثر دو ماه فیلم کوتاه پایان دوره خود را بسازد./مهر
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  یوسف منصوری که دبیری سیزدهمین جشــنواره بین المللی 
فیلم های صد ثانیه ای را بر عهده دارد، معتقد است که این دوره با وجود 
اتفاقات اخیردرکشور با  مشارکت خوب هنرمندان همراه خواهدشد 
و انتخاب شعار »ایران عزیز« برای این دوره نیز بر اساس وحدت نظر 

همه سالیق گوناگون در کشور روی این موضوع انتخاب شده است.
  برگزاری جشــنواره  فیلم های صد ثانیه ای با چه هدفی 

دنبال می شود؟
محور اصلی جشنواره همیشه کشف استعدادها بوده است تا فرصت 
ظهور و بروز برای فیلمسازانی که کمتر دیده می شوند، فراهم شود . 
دردوره های گذشته جشنواره افراد زیادی شرکت کردند   که در حال 

حاضر فیلمسازان مطرحی شده اند.
با توجه به شــرایط امروز جامعه و ناآرامی هایی که وجود 

دارد، پیش بینی شما از مشارکت هنرمندان چیست؟
جامعه هدف و جامعه مخاطب جشــنواره فیلــم 100 یک پیوند 
حرفه ای عاطفی با این جشــنواره دارند و گمان نمی کنم مســائلی 
که جســته و گریخته در بخش هایی از جامعه شاید این روزها شاهد 
هســتیم، خیلی تاثیر خاصی در ارتباط جشــنواره با عالقه مندانش 
ایجادکند. به عالوه این که جشــنواره های دیگری که برگزارشــد، 
مثل جشــنواره فیلم کوتاه تهران هم در طول اکران فیلم ها و هم در 
اختتامیه، پرشور و پرحرارت برگزار شد و فکر می کنم با یک جشنواره 

پرانرژی و سر حال روبه رو باشیم.
با توجه به ویژگی مینی مالیستی آثار این جشنواره عالوه 
بر نمایش در روزهای برگزاری این رویداد، چه تدابیری برای 

بیشتر دیده شدن فیلم ها اندیشیده شده است؟
ما برای دیده شدن آثار برتر جشنواره برنامه های مختلفی داریم. 
عالوه بر اکران در سالن های ســینما که برنامه ریزی شده، همکاری 
خیلی خوبی هم بــا تلویزیون خواهیم داشــت و صحبت هایی برای 
پخش فیلم ها از شبکه های مختلف سیما انجام داده ایم. خود حوزه 
هنری در سراسر کشور سالن های سینمایی دارد که فیلم های سینمای 
حرفه ای در آن ها به نمایش درمی آیند و آثار برتر جشنواره ما، قبل از 
اکران و نمایش فیلم های سینمایی در این سالن ها به نمایش گذاشته 
خواهند شــد. البته کارهای دیگری هم در برنامه داریم که در حال 
رایزنی با نهادهای مختلف و سنجش شرایط برای انجام آن ها هستیم 
و هر زمان که به نتیجه رســیدیم، این بسترهای متعدد و مختلف را 

معرفی خواهیم کرد.
بخش جدید کودک و نوجوان را با جوایز ویژه به این دوره 
اضافه کرده اید. دلیل توجه ویژه به این بخش چه بود و برای 

آثار برتر و قابل تامل آن چه برنامه ای دارید؟
در بخش سینمای حرفه ای و حتی برنامه سازی تلویزیون، کمتر 
نگاه ها به سمت مخاطب کودک و نوجوان است و حتی در همان موارد 
معدود هم بیشتر آثار درباره کودکان است و نه برای مخاطب کودک 
و نوجوان. فکر می کنم از لحاظ مسئولیت فرهنگی و اجتماعی، درباره 
کسانی که قراراست آینده کشورمان را بســازند غفلت کرده ایم. ما 

به عنوان جشــنواره وظایفی داریم. از  جمله این که وقتی 
آن طور که باید و شــاید به یک موضوعی توجه نمی شود و 
حق مطلب درباره اش ادا نمی شود، کمک کنیم که تنور آن 
فضا داغ شود. بخش »آثار با مخاطب کودکان و نوجوانان« 
هم از کارهایی است که هم سخت است و هم شاید کمتر 
نسبت به سایر ژانرها درباره اش اثر ســاخته شود که باید 
درباره آن گفت وگو شود و با تمرکز بیشتر در معرض دید 
قرار بگیرد. از همین لحاظ هم شاید بعضی کمتر آثارشان را 
به آن سمت می برند. چون نقدی که می شود یا جایزه ای که 
دریافت می کنند یا پخش اجتماعی که خواهد داشت، به 
آن قدرت آثار دیگر نیست و شاید در اصطالح افکارعمومی، 
کالس آثار با مخاطب بزرگســال را ندارد. ما در جشنواره 
100 این را بــه عنوان یکی از وظایف خودمان  دانســتیم 
که به این بخش که شاید قدری الغرتر و نحیف تر از دیگر 
بخش های سینماست، در حد جشــنواره خودمان کمک 
کنیم. بنابراین جوایز مستقلی برای بخش »مخاطب کودک 
و نوجوان« در نظر گرفتیم، شرط قالب ساخت آثار را برای 
این بخش برداشتیم و البته با رایزنی هایی که با نهادهایی 
مثل تلویزیون داریم، در تالشــیم برای همه بخش ها، به 
خصوص آثار این بخش، نمایش خوبی داشــته باشــیم تا 
مخاطب کودک و نوجوان هم دسترسی راحت تری به آن ها 

داشته باشد.
آیا تعاملی با ارگان ها و سازمان های مختلف کشور 
برای بهره مندی از آثار این جشــنواره در راستای 
فرهنگسازی داشته اید و ضرورتی برای آن احساس 

کرده اید؟
همان طور که قبال هم اعالم کردیم، تعامل خیلی خوبی 
با تلویزیون برای دیده شدن آثار و همکاری با برگزیده های 
جشنواره داریم و این تعامل با نهادهای دیگری هم درحال 
انجام است که از آثار و صاحبان آثار در زمینه های مختلف 

حمایت شود.
برنامه خاصی برای آثار برگزیده دارید؟ عالوه بر 
اهدای جایزه نقدی چه برنامه حمایتی دیگری برای 

فیلمسازان برگزیده دارید؟
در روزهــای آتی خواهم گفت ارتباط ما در جشــنواره 
100 با برندگانمان در روزاختتامیه پایان نخواهدیافت و ما 
برنامه ای پس از پایان جشنواره در ارتباط با برگزیدگان و 
کمک به برداشتن گام دوم فیلمسازی شان خواهیم داشت.
 آیا محدودیتی در انتخاب سوژه وجود دارد و باید 

در چارچوب موضوعات خاص جشنواره آثار تولید شوند؟
خیر. محدودیتی در انتخاب ســوژه وجود ندارد ولی ما سه بخش 
ملی، بین المللی و کودک و نوجوان داریم. در بخش کودک و نوجوان 
آثار باید برای مخاطب کودک و نوجوان باشــد، در بخش بین المللی 
محوریت کارها باید اخالق باشد و در بخش ملی هم با رویکرد ایران 
عزیز، محورهایی مشخص شده که فیلم سازان می توانند به فراخوان 
رجوع کنند و براساس آن ها فیلم بسازند. ولی سوژه ها را باید خودشان 
انتخاب کنند. ما به عنوان جشــنواره به فیلمســاز سوژه نمی دهیم. 
رویکرد جشنواره مشخص اســت ولی پیدا کردن سوژه و چگونگی 

ساخت آن با صاحب اثر است.
در بخش بین الملل چه تعاملی با فیلمسازان خارجی دارید 

و آیا در برنامه های ورک شاپ از حضور فیلمسازان سرشناس 
خارجی استفاده می شود؟

در بخش بین المللی اگر شرایط اجتماعی فراهم باشد، کارگاه هایی 
با حضور فیلمســازان غیر ایرانی خواهیم داشت. درحقیقت تعامل با 
فیلمســازان غیرایرانی یکی از برنامه هایی است که برای این دوره از 

جشنواره داریم به شرط آن که شرایط مناسبش فراهم شود.
 نمایش و اکران آثار به چه صورت است و در چه فضایی به 

نمایش درمی آید؟
در ســینما آزادی تهران در روزهای نهم، دهــم و یازدهم اکران 
سینمایی داریم و همزمان در سینماهای شهرستان های منتخب هم 

اکران خواهیم داشت.

جشـنواره ای بـرای نمایـش 
اندیشـه های جـذاب 

با انتشار فراخوان، جشنواره بین المللی فیلم های صد ثانیه ای بعد از گذشت چهار سال 
سرانجام به سیزدهمین دوره رسید و قرار است درسه بخش مسابقه ملی، مسابقه بین 
المللی و بخش جدید آثاری با مخاطب کودک و نوجوان از نهم تا دوازدهم اسفندماه 
سال جاری برگزارشود. »ایران عزیز« به عنوان شعار این دوره برگزیده شده و فیلمسازان با فیلم های 

صد ثانیه ای، در سه بخش مستند، داستانی و پویانمایی به رقابت با یک دیگر خواهندپرداخت.
یوسف منصوری دبیر سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های صد ثانیه ای درباره جزییات 
این دوره و محمدرضا خردمندان از هنرمندان برگزیده ادوار قبلی این جشنواره، درباره ویژگی های 

این رویداد با صبا گفتگو کرده اند. 

گفت و گو

فاطمه حمیره

یوسف منصوری دبیر جشنواره 
فیلم های صد ثانیه ای:  

روی موضوع »ایران 
عزیز« وحدت نظر داریم
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 ورک شاپ ها در چه بخش هایی و با چه موضوعاتی برگزار 
می شود؟

از یکی دو هفته آتی ورک شــاپ ها آغاز خواهد شــد و تا قبل از 
برگزاری جشنواره ادامه خواهد داشت. اخبارش هم از طریق سایت 

جشنواره به اطالع عالقهمندان خواهد رسید.
انتخاب شــعار ایران عزیز، و موضــوع اخالق، در بخش 

بین الملل بر اساس چه سیاستی در نظر گرفته شده است؟
موضوع اخالق، که شعار هر ساله جشنواره فیلم 100 بوده و ما آن 
را حفظ کرده ایم. در بحث ایران عزیز، هــم همان طور که قبال گفته 
شد، ما با همه سلیقه های مختلف روی ایران عزیز، وحدت داریم و فکر 
می کنیم االن در وضعیتی هســتیم که نیاز به ساخت، تولید و دیدن 

آثاری داریم که حال اجتماع مان را خوب کند و جشنواره 
100 به عنوان بســتری که در آن آثار تا 100 ثانیه ای قرار 
است تولید شود یکی از وظایف و رسالت هایش این است که 
به این مســئولیت اجتماعی اش عمل کند. بنابراین بخش 
ملی ما با آن محورهایی که اعالم شــده، مثل پیشــرفت، 
خانواده، امید به آینده و... در همین جهت قرار است پذیرای 

آثار باشد.
در طول زمان برگــزاری جشــنواره آماری از 

برگزیدگان و سرنوشت آن ها دارید؟
بله. اغلب برگزیدگان دوره های قبل در فضای سینمای 
حرفه ای جایگاه خوبی دارند. مثال آقای حســین دارابی، 
یکی از برگزیدگان دوره های قبل جشنواره 100 است که 
فیلم هایی مثل »مصلحت« و »هناس« را ساختند. یا آقای 
محمدرضا خردمندان یکــی از برگزیده ها بودند که در دو 
دوره این جشنواره در میان نفرات برتر قرارگرفتند و بعدها 
با ورود به سینمای حرفه ای فیلم »۲1 روز بعد« را ساختند 
و تجربه موفقی هم در سریال سازی برای تلویزیون دارند. 
خانم نرگس آبیار، یکی دیگر از شرکت کننده های جشنواره 
100 بوده که االن از فیلمســازان شناخته شــده هستند. 
افراد دیگری هم هستند که مثال در تدوین، مستندسازی 
یا فیلمبرداری حرفه ای در حال حاضــر جایگاه خوبی در 

سینمای ایران دارند.

  محمدرضا خردمندان که دانــش آموخته کارگردانی 
است از جمله فیلمسازان جوان خوش آتیه کشورمان است 
که نامش با  جشنواره فیلم های صد ثانیه ای گره خورده و 
بیشتر با آثار کوتاه کوتاهش شناخته می شود که عالوه بر 
کســب جوایز متعدد خارجی، چهار جایزه نیز از جشنواره 

فیلم های صد ثانیه ای به دست آورده است.
این فیلمساز به دنبال موفقیت هایش در این جشنواره، 
فیلم بلند »بیست و یک روز بعد« و کارگردانی چند فصل 

از سریال »از سرنوشت« را نیز در کارنامه هنری خود دارد.
این جشنواره چه ویژگی متفاوتی نسبت به دیگر 
جشنواره های متعدد سینمایی دارد و فکر می کنید 

اهمیت برگزاری آن در چیست؟
جشــنواره فیلم 100 تفاوت بســیار بزرگــی با بقیه 
جشــنواره ها دارد. اولویت این جشــنواره با ایده، استعداد 
و خالقیت فیلمســازانی گره خورده که می خواهند اولین 
گام ها را بردارند. اقتصادی بودن ســاخت این مدل فیلم ها 
با هزینه های کمتری که به نســبت فیلم های کوتاه دارد، 
باعث می شود مدخل جذابی برای فیلمســازان جوان در 
اولین گام های شــان باشــد که می خواهند خالقیت ها و 
استعدادهای شان را ظهور و بروز بدهند. از سوی دیگر تمرین 
فیلمسازی است. چون یک فیلم کوتاه صد ثانیه ای برخالف 
آن چه تصور می شود به شدت کار سختی است از این نظر 
که باید تمام عناصر فیلم کوتاه را داشته باشد و همه این ها 
باید درصد ثانیه اتفاق بیفتد. مدیریت اطالعات، مدیریت 
زمان و ایجاز همراه با یک روایت صحیح در ساخت یک فیلم 
صد ثانیه ای، تمرین سختی برای فیلمسازی است و از این 
رو یک محک است برای کسانی که معتقدند  استعدادی در 
عالم سینما دارند و از طرفی هم امکانات کمی در اختیارشان 

است و در این جشنواره می توانند استعدادهای شان را بروز دهند.
فیلم های صد ثانیه ای چه سابقه ای در سینمای دنیا دارند؟

جشنواره فیلم صد که در ایران ساله است برگزار می شود، برآمده 
از یک اتفــاق جهانی و برآمــده از جریان مینی مالیســم در ادبیات 
و سینماســت. مینی مالیســم محصول زندگی مدرن است.  انسان 
امروز درگیر شــتاب زندگی، تکنولوژی و کمبود وقت است و جریان 
مینی مالیستی سینما که به آن فیلم کوتاه کوتاه می گویند به وجود 

آمد که برای او هم محصولی داشته باشد.
ویژگی اصلی فیلم های مینی مال و کوتاه کوتاه این اســت که در 
عرض یکی دو دقیقه حرفــش را می زند و مخاطب را تحت تاثیر قرار 
می دهد و به فکر فرو می برد و تفــاوت آن با جوک، فکاهی، هجو و ... 

همین است که مسئله اندیشی و تولیدش نیاز به اندیشه جذاب دارد. 
بنابراین تفکری را بیان می کند که آن تفکر اساساً جهان ذهنی شما را 

به هم می ریزید و به فکر وادار می کند.
جشــنواره هایی را در این زمینه در دنیا داریــم که برخی از آن ها 
محدودیت زمانی بیشتری برای فیلم ها در نظر گرفته اند و فیلمساز 
باید فیلم یک دقیقه ای بسازد و فیلم های بسیار جذاب و تأثیرگذاری 
هم در دنیا تولید شده که برخی از آن ها مو را به تن آدم سیخ می کند 
و به دلیل کوتاه بودن شان به ســرعت قابلیت وایرال شدن در فضای 

مجازی که بستر اصلی این فیلم هاست را دارند.
فیلم های کوتاه کوتاه اگر خوب باشند، بیشتر از فیلمه های کوتاه 
دیده می شوند چون وقت کمتری صرف دیدن آن می شود و دلیل اوج 
گرفتن این نوع فیلم ها نیز ظهور سوشال مدیاها و فضای مجازی است 
به طوری که این فیلم ها بخشی از خوراک این فضاهای مجازی است.

فکر می کنید چه نکاتی در این جشنواره مغفول مانده که 
باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؟

فکر می کنم تمام ارگان های فرهنگی و کسانی که صاحب بودجه 
هستند باید یک بخشی از بودجه شــان را به این جشنواره اختصاص 
بدهند. بخش بزرگی از مشکالت جامعه امروز ما به دلیل وجود خرده 
آن درگیر هستیم. این جریان  فرهنگ های غلطی است که شبانه روز با ّ
فیلم کوتاه کوتاه به واسطه تلنگری که با خودش به همراه می آورد و 
هشدارهایی که ایجاد می کند، می تواند این خرده فرهنگ های غلط را 

از بین ببرد و در خدمت فرهنگ سازی قرار بگیرد.
وقتی انبوهی از این فیلم ها که خــرده فرهنگ را در جهت اصالح 
آن هدف قرار داده اند، تولید شــود، می تواند کارکرد فرهنگســازی 

داشته باشد.
جامعه امروز ما دچار ناهنجاری های عجیبی اســت و بســیاری 
از بودجه های فرهنگــی ما نیز در جای غلطی هزینه می شــود. این 
فیلم های کوتاه کوتاه می توانند برای همه موضوعات و مسائل کالن تر 
جامعه در بخش های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی 
کارکرد فرهنگ سازی داشته باشند و معتقدم باید همه ارگان ها موظف 
به حمایت از این جریان فیلمسازی در جهت امر فرهنگ سازی باشند 
تا مســائل مهم جامعه با نگاه تیزبین و خالقانه فیلمسازان به تصویر 

کشیده شود.
به نظر شما به جز موقعیت ویژه ای که برندگان دارند، چه 
فرصت هایی برای دیگر فیلمسازان با استعدادی که در این 

رویداد شرکت می کنند، وجود دارد؟
به هر حال کسانی که برنده می شــوند، شانس موفقیت بیشتری 
دارند و بیشتر دیده می شوند که نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت. 
اما در همین جشنواره در ادوار گذشــته، فیلم هایی بودند که جایزه 
نگرفتند اما از آن ها استقبال شد و در فضای مجازی خوب دیده شدند 
که در نهایت اتفاقات خوبی هم برای سازندگان آن افتاد. به طوری که 

تهیه کننده پیدا کردند و فیلم های دیگری هم ساختند.
 نفس حضور در این جشنواره اهمیت دارد و اگر جایزه بگیرد که 
چه بهتر! ولی در مجموع تاریخ هنر ثابت کرده است که اثر خوب حتماً 

دیده می شود حتی اگر هیچ جایزه ای هم نگیرد.
شما ســاخت فیلم های خیلی خیلی کوتاه، فیلم بلند و 
سریال را تجربه کرده اید، کدام نوع فیلم ها برای شما جذابتر 

هستند؟
هر کدام از این نوع فیلم ها جذابیت های خاص خود را دارند اما من 
هنوز هم دلبستگی و عالقه زیادی به ساختن فیلم های کوتاه کوتاه دارم. 
پر از ایده ها و وسوسه های تولید این فیلم ها هستم. اگر چه شرایط با 
گذشته فرق کرده است و اگر فیلمی هم بسازم شاید نتوانم در جشنواره 
شرکت کنم ولی فیلم های کوتاه کوتاه به دلیل میزان باالی اثرگذاری 
و هم چنین وایرال شدن در فضای مجازی برایم بسیار شیرین تر است.

زمانی که فیلم انیمیشــن »پدر« را ســاختم خانمی از سوئد در 
فیس بوک برایم پیام گذاشته بود که من ســال ها با پدرم که در ایران 
زندگی می کند قهر بودم و بعد از دیدن فیلم شــما چنان تحت تاثیر 
قرار گرفتم که بدون لحظه ای فکرکردن به گذشــته و مســائلی که 
وجودداشت، گوشی تلفن را برداشتم و به پدرم تلفن کردم و زمانی که 

صدایش را شنیدم فقط ده دقیقه گریه کردم.
من با همین یک بازخورد فوق العاده دستمزدم را بابت آن انیمیشن 
گرفتــم و بعد از آن بود کــه متوجه ارزش و اهمیت ســاخت چنین 
فیلم های کوتاهی شــدم و بعد از آن چندین فیلم کوتاه کوتاه دیگر 

ساختم و چهار جایزه هم از جشنواره فیلم 100 گرفتم.
به همین دلیل اثرگذاری فوق العاده این فیلم های کوتاه است که من 
بسیار به آن عالقه مندم و به ارگان ها و سازمان های مختلف فرهنگی 
توصیه می کنم که توجه ویژه ای نســبت به آن داشته باشند و در این 
راستا سرمایه گذاری کنند چرا که یک برد-برد قطعی برای فرهنگ 

کشور است.

محمدرضا خردمندان:
فیلم صدثانیه ای 

تمرینی برای 
فیلمسازی است
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شکرخدا گودرزی، همزمان با اجرای تازه ترین نمایشش »فرزند یک خنیاگرم« درباره این اثر نمایشی 
و نگاهی که به شاهنامه، ازجمله موضوع برادرکشی دارد، سخن گفت. این کارگردان تئاتر درباره انتخاب 
داستان شغاد، و اجرای این نمایش گفت: قصه شغاد، کوتاه ترین و در واقع آخرین قصه بخش حماسی یا 
اسطوره ای شاهنامه است. چراکه با مرگ رستم وارد تاریخ می شویم. او ادامه می دهد: اهمیت این داستان 
به ماجرای برادرکشی برمی گردد و فردوسی این داســتان را بعد از داستان رستم و اسفندیار قرارداده و 
گویی پادافره ای است که بعد از اسفندیار، گریبان رستم را می گیرد. فردوسی در داستان شغاد، از کنیز زال 

سخن می گوید که مادر شغاد، است و درقیاس با رودابه، مادر رستم، جایگاه اجتماعی پایینی دارد. /ایسنا

کتاب »غیبت« اثر محمدبن ابراهیم بن جعفر نُعمانی، متکلم و مفسر شیعه، از جمله آثار مرجع در حوزه 
شناخت حضرت ولی عصر امام زمان)عج( و دوران غیبت است. مجموع روایات کتاب »غیبت«، 4۷۸ مورد 
است که طی ۲6 باب بیان شده و تعداد روایات هر باب کامالً متفاوت است. بنای مؤلف درتمامی کتاب، نقل 
روایت است و به  ندرت توضیحی از خود اضافه می کند و روایات را در ابواب مختلف تکرار نمی کند. مطالب 
کتاب نعمانی، در منابع پس از آن از سده چهارم به بعد مورد اعتماد عالمان شیعه بوده است. بزرگانی چون 
شیخ مفید در»االرشاد«، اربلی در »کشف الغمة«، عالمه حلی در »المستجاد« و متأخران دیگر مانند 

مجلسی در »بحاراالنوار« و حّر عاملی در »اثبات الهداة« از آن روایت کرده اند./ تسنیم

امام زمان)عج( در چه روزگاری قیام می کنند؟برادرکشی روی صحنه تئاتر

»اوج طوفان« قصه فقدان استنقاشی موندریان ۷۵ سال وارونه آویزان شده است »زندگی زیر پرچم داعش« روایتی از تفکرات داعش
کتاب »زندگی زیر پرچم داعش« به قلم وحید خضاب که در انتشارات 
شهید کاظمی منتشرشده و در سه فصل اطالعاتی ارزشمند از تفکرات 
داعش را بیان می کند. فتنه شام شاید بهترین تعبیر برای جنگ جهانی 
جاری درسوریه باشد؛ مســئله ای با ابعاد بسیار گسترده و درهم تنیده 
انسانی، سیاسی، عقیدتی، اقتصادی و صدالبته راهبردی. مسئله ای که 
شناخت زوایای مختلف آن، نیازمند بررسی های بسیار گسترده است و 
ای بسا با ورود به هر زاویه ای، حق و باطل را چنان درهم بیابیم که تشخیص 
آنها از یکدیگر به دشواری بگراید. کتاب زندگی زیر پرچم داعش سعی دارد 
از نگاهی متفاوت به این مساله نگاه کند. کتاب زندگی زیر پرچم داعش 
از سه بخش مجزا تشکیل شده است. در بخشی از این کتاب آمده است؛  
در قضیٔه سوریه هم گروه های جنایتکار، از ارتش آزاد غرب زدٔه هم پیمان 
اسرائیل گرفته تا انواع و اقســام گروه های تکفیری داخلی و خارجی و 
چندملیتی، در برابر نظام ایستاده اند. اما پیروزی آن ها، برابر با آزادی و 

خالصی ملت سوریه از آن نکات منفی نظام نیست. /میزان

یک مورخ هنر دریافت نقاشــی انتزاعی هنرمند هلندی، پیت 
موندریان از زمانی که ۷۵ سال پیش برای اولین بار به نمایش درآمد، 
در موزه های مختلف به شکل اشتباه آویزان شده اما هشدار داده است 
اگر اکنون جهت آن را تغییردهند، ممکن است متالشی شود. با وجود 
این کشف، این اثر همچنان به روشی اشتباه نمایش داده می شود تا 
از آسیب دیدن آن جلوگیری شود. »شهر نیویورک« که سال 1941 
به وجود آمد، یک شبکه درهم پیچیده از نوارچسب های قرمز، زرد، 
سیاه و آبی است که اولین بار سال 194۵ در موزه موما نیویورک به 
نمایش گذاشته شد و حاال در مجموعه هنری ایالت فدرال نوردراین 
آلمان قراردارد. شکلی که تصویر درحال حاضر آویزان شده، خطوط 
رنگارنگ را نشان می دهد که در پایین به هم نزدیک می شوند و شکلی 
بسیار ساده از یک خط افق را نشان می دهد. با این حال، وقتی سوزان 
مایربوزر اوایل امسال شروع به تحقیق درباره هنرمند آوانگارد هلندی 

کرد، متوجه شد که این اثر باید برعکس باشد./ هنرآنالین

مسعود صالحی، کارگردان نمایش »اوج طوفان« که از روز ۸ آبان ماه 
اجرای خود را در عمارت نوفل لوشاتو آغاز کرده است، درباره ویژگی های 
این اثر نمایشی گفت: نمایشنامه »اوج طوفان« نوشته فلوریان زلر، است 
و ازنظر فضاسازی به نمایشنامه »پدر« زلر، نزدیک است. متن های زلر، 
به ۲ دسته کلی تقسیم می شوند؛ نمایشنامه هایی مانند »دروغ« و »آن 
سوی آینه« که به آسیب ها و پنهان کاری در روابط به زبان طنز یا جدی 
می پردازند و دیگری نمایشنامه هایی هستند که اتفاقات در فضای ذهنی 
کاراکتر اصلی می گذرد. مانند »پدر« و همین نمایشنامه »اوج طوفان« 
که بعد از »پدر« نوشته شده است. او درباره داستان نمایش توضیح داد: 
»اوج طوفان« درباره نویسنده ای است که همسرش را ازدست می دهد، اما 
دوست ندارد مرگ همسرش را بپذیرد وهر روز که از خواب بیدارمی شود 
انگار در همان روزی است که همسرش به باغچه برای چیدن سبزی رفته 
و دیگر بازنگشته است. دراین نمایش به آسیب روانی که یک فرد دراثر از 

دست دادن عزیزی دچارش می شود، پرداخته شده است./مهر

محمدعلی کیانی ، مدیرکل همکاری های فرهنگی و امور 
ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با 
تشریح جزئیات و همچنین روند برگزاری هفته فرهنگی ایران 
در جمهوری تاجیکستان گقت: این روداد بزرگ فرهنگی و 
هنری شامل عرضه مجموعه ای از فعالیت های متنوع فرهنگی 
و هنری است که با حضور جمعی ازهنرمندان درعرصه های 
مختلف و شخصیت های برگزیده فرهنگی به صورت سازمان 
یافته و درمدت معین بر اساس توافق یا تفاهم مکتوب بین 
جمهوری اسالمی ایران و کشور دیگر در چارچوب موافقت 
نامه های فرهنگی و سند مبادالت یا یادداشت تفاهم با هدف 
گسترش و تعمیق مناسبات و مبادالت فرهنگی و معرفی 
و اشــاعه جلوه های فرهنگی و هنری به صــورت دو جانبه 
برگزارمی شود. او ادامه داد: در این راســتا در مهر ماه سال 
جاری)1401(  جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسالمی 
ایران در شهرهای تهران، تبریز و شیراز برنامه هفته فرهنگی 
برگزار کرد که در این رویداد بزرگ فرهنگی و هنری هیئتی از 
مقامات رسمی، فرهنگی و هنرمندان به ریاست وزیر فرهنگ 

آن کشور شرکت کردند.
مدیرکل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از 
کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ادامه داد: اکنون 
به همت ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی و سفارت 

جمهوری اسالمی ایران در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان و 
در پاسخ به دعوت رسمی وزیرفرهنگ جمهوری تاجیکستان 
از محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کشــورمان، هفته فرهنگی جمهوری اســالمی ایران در 
جمهوری تاجیکستان درشهرهای دوشنبه، خجند و باختر، 
با حضور هیئتی از مقامات رسمی، فرهنگی وهنری برگزارمی 
شود. کیانی اظهار داشت: در این رویداد فرهنگی که با حضور 
شاعران و ادیبان، گروه های شاهنامه خوان و نقالی، پهلوانان 
زورخانه ای، موسیقی و هنرمندان تجسمی و صنایع دستی 
برگزار می شود، گوشه ای از فرهنگ و هنرکشورمان به نمایش 
درخواهدآمد. مدیرکل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان 
خارج از کشورسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ادامه داد: 
همزمان با برگزاری هفته فرهنگی ایران در تاجیکســتان، 
هفته فیلم ایران نیز در این کشور با نمایش فیلم های ایرانی 

برگزارخواهدشد.
به گفته او قرار است فیلم های پســران دریا، عماد و توبا 
و همچنین تختی در هفته فلیم ایران در تاجیکســتان به 
نمایش درآید. کیانی رونمایی از آلبوم ۲4 اثر خوشنویسی  
با عنوان چراغ دوستگاهی استاد احمد تیموری، را از دیگر 
برنامه های همزمان با برگزاری هفته فرهنگی ایران در این 

کشور برشمرد./ایرنا

هنرنمایی هنرمندان در هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان
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وجیهه سامانی دبیر پانزدهمین دوره جایزه 
ادبی جالل آل احمد شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طی 
حکمی وجیهه سامانی را به عنوان 
دبیرعلمی پانزدهمین دوره جایزه 

ادبی جالل آل احمد منصوب کرد.
طبق اعــالم روابط عمومی خانه 
کتاب و ادبیات ایران، درمتن حکم 
محمد مهدی اسماعیلی، خطاب به 

وجیهه سامانی، آمده است:
»نظر به پیشنهاد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
خانه کتاب و ادبیات ایران و با توجه به سوابق و تجارب ارزنده شما در زمینه 
ادبیات داستانی، به موجب این حکم به عنوان»دبیر علمی« پانزدهمین دوره 
جایزه ادبی جالل آل احمد منصوب می شوید. امید است بنا به وظایف مندرج 
در آیین نامه مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص این جایزه، 
نقش تخصصی خود را در ایجاد هماهنگی های شایسته درهیئت علمی، اتخاذ 
تصمیمات مقتضی و پیگیری اجرای آنها، به بهترین نحوایفا کنید.« وجیهه 
سامانی، تحصیل کرده رشته زبان و ادبیات فارسی و نویسنده آثاری همچون 
»خواب باران«، »آن مرد با باران می آید«، »بادبادک ها«، »عروس آسمان«، 
»تو را من چشم در راهم« و… است. کسب رتبه اول جشنواره مطبوعات، 
کاندیدای چهره هنر سال انقالب حوزه هنری، برگزیده جشنواره شهید حبیب 
غنی پور، برگزیده جشنواره داســتان انقالب حوزه هنری، برگزیده جایزه 
شهید اندرزگو، برگزیده جشنواره نویسندگان جوان و… در کارنامه کاری 
وی ثبت شده است. دبیری جایزه »قلم زرین« و »جشنواره جوان سوره« و 
داوری جشنواره ها و جوایز مختلف ادبی چون »جشنواره اشراق«، »جایزه 
ادبی یوسف«، »کتاب سال دفاع مقدس«، »جایزه قلم زرین«، »جایزه شهید 
اندرزگو«، »جشنواره تلویزیونی شبکه مستند«، »جشنواره سبک زندگی« و 
»جایزه ادبی خودنویس« از جمله سوابق اجرایی دبیر علمی پانزدهمین جایزه 

ادبی جالل آل احمد است./میزان

خرب فرهنگ و هرن 

نمایشگاه گروهی »کابل دیگر: باقی مانده باغ« شامل آثار حدود ۲0 هنرمند افغان و غیرافغان است که  
تا یکشنبه 13 آذر ماه در موزه کونست موزیوم تون ونکوور کانادا برپاست. در این نمایشگاه گروهی آثاری 
از ندا رضوی پور و پرستو فروهر هنرمندان ایرانی نیز در معرض تماشا قرار دارد. بیشتر آثار که تازه خلق 
شده اند، حول باغ به عنوان یک جهان کوچک می چرخد. این شامل زندگی مردم با حیوانات و گیاهان، با 
همه معجزات، با تمام زیبایی است، اما بدون اینکه بحران هایی را که دیروز و امروز روی زمین حاکم است، 
زیر فرش جاروکند زیرا »کابل دیگر« چه منشأ آن افغانستان باشد و چه نباشد، مکانی از آینده است که 
می تواند در سراسر جهان قرار گیرد و بنابراین به عنوان سطحی برای بازتاب برای همه باز است«./صباخبر

 هوشنگ هیهاوند بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر که چندی پیش در مراسم اختتامیه بخش تئاتر 
خیابانی هجدهمین جشنواره بین المللی تئاترمقاومت که در شهر یزد برگزارشد، مورد تجلیل قرار گرفته 
بود؛ بعد از مراجعت به تهران روز دوشنبه )۲ آبان ماه( به دلیل تشنج و بیهوشی در منزل شخصی اش راهی 
بیمارستان می شود. سیدوحید فخر موسوی دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت درباره 
وضعیت این هنرمند پیشکسوت تئاتر گفت: بعد از خبر تشنج و بیهوشی استاد هیهاوند در منزل به سرعت 
او را به بیمارستانی در کرج انتقال دادند. فخرموسوی افزود:  این هنرمند پیشکسوت بعد از 4۸ ساعت 

در کمابودن خوشبختانه از این شرایط خارج شده است اما وضع جسمانی وی هنوز خوب نیست./ایرنا

خروج هوشنگ هیهاوند از کما بعد از ۴۸ ساعت»کابل دیگر« مکانی از آینده 

محمد معتمدی با انتشار مطلبی نسبت به خبر خواندن سرود 
تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲0۲۲ واکنش نشان داد.

روز ۷ آبان ماه طی مصاحبه ای با مهر، غالمحسین زمان آبادی 
مشاورفرهنگی فدراسیون فوتبال اعالم کرد که محمد معتمدی 
به عنوان خواننده رسمی ســرود جمهوری اســالمی ایران در 
جام جهانی ۲0۲۲ انتخاب شده اســت، اما همان روز گذشــته 
پیگیری های خبرنگار صبا حاکی از آن بــود که این خبر قطعی 
نشده است. حال روز گذشــته ۸ آبان، محمد معتمدی با انتشار 

مطلبی به این خبر واکنش نشان داده است . او گفته است:
»امروز در خبرها مطلع شدم که بنده به عنوان خواننده رسمی 
تیم ملی انتخاب شده ام. راستش از روزی که کشورم ناآرام شده، 

لبم به صحبت هم باز نمی شود چه رسد به آواز خواندن!

تمام فعالیت های حرفه ای ام را هم تعطیــل کرده ام. فقط به 
خاطر اینکه دل و دماغ هیچ کاری را ندارم. البته نمی دانم منظور 
از خواننده رسمی تیم ملی یعنی چه! من تاکنون در هیچ نهاد و 

ارگانی نه رسمی بوده ام و نه قراردادی!
ولی حدسم این است که قطعه ای که چند ماه پیش و قبل از 
ناآرامی ها؛ به همت یکی از دوستان آهنگسازم تولید شده، از میان 

دیگر آثار تولید شده برای همراهی تیم ملی انتخاب شده است.
در این سال ها که جوانی ام را برای هنر و موسیقی گذاشتم فراز 
و نشــیب های زیاد و کم لطفی های مختلف و متفاوتی دیدم، اما 
اقرارمی کنم، اینکه خواندن برای تیم ملی فوتبال کشورم جرم باشد، 
مرحله جدیدی از فرآیند تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران است که تا 

امروز قفل بود! موسیقی…! عجب حرفه بدی…«./صباخبر

با وجود اعالم مقام فدراسیون فوتبال 
درباره جام جهانی فوتبال قطر؛

محمد معتمدی 
خبر انتخابش به عنوان 
خواننده سرود تیم ملی 

فوتبال را رد کرد



جبلی، غرق در دنیای عروسک ها 
پائیز با چیره دستی درحال نقاشــی کوچه ها و خیابان های تهران 
است. ده روز از ماه مهر سال 133۷گذشــته، مهری که همیشه بوی 
مدرسه و کاغذ می دهد، بچه ها درحال جلدکردن کتابهای نو هستند، 
که حمید به دنیا می آید، تا او هم نقش خود را برصفحه روزگار ثبت کند، 
خانواده او درمحله نارمک میدان عشرت آباد زندگی می کنند، پدرش با 
واژه آشناست. از خانواده مطبوعات است و دستی برشاعری دارد، حمید 
در همان محله بزرگ شــده و به دبیرستان می رود. تحصیالت خود را 
تا دیپلم ادامه می دهد، در سال 13۵1 درحالی که چهارده سال دارد، 
وارد کانون پرورش فکری کودکان می شود. همان جا رفاقت و قرابت او با 
ایرج طهماسب شکل می گیرد، زوج موفقی که سفر خاطره انگیزشان 
را دونفری آغازکرده، اما در انتها گویا هزار تن بودند، هزار شــخصیت 
رنگارنگ که هرکدام شان بوی تکه ای از شهر و زندگی را می دادند، در 
سال 13۵۷ در بحبوحه انقالب، فعالیتش را در تئاتر شروع و چند سال 
بعد وارد عرصه تصویر و تلویزیون شــد ، و در نقش یک پسر خجول و 
گوشه گیر در برنامه محله بروبیا ، اولین نقش ماندگار خود را در ذهن 
مخاطب ثبت می نماید. از ســال 139۵ اســتاد نمایش عروسکی در 
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران می شود. بازی او را از جاده های 
ســرد گرفته تا تحفه ها، دیگه چه خبر، دلشدگان، مرد آفتابی، خواب 
سفید و دخترشیرینی فروش، به یاد می آوریم. بازی هایی که همیشه 
برای ما دیدنی و بیادماندنی بودند. او همان کســی است که در زمان 
کودکی،  همیشه دلمان می خواست بدانیم چه کسی در پشت پرده به 
جای عروسک کاله قرمزی صحبت می کند و هیچ گاه به ذهنمان خطور 
نمی کرد که او همان نگهبان ســاده صدا و سیما در فیلم کاله قرمزی 

است. جبلی در فیلم خواب ســفید، از موضوعي بسیار ساده، 
فیلمي صمیمي و باورپذیر خلق می کند. 

شخصیت متفاوت و کم هوش رضا شاگرد مغازه فروش 
لوازم عقد و عروسی، به عنوان نماینده اي از افراد کم توان 
جامعه با آن که زندگي راحتي ندارد، اما همواره براي به 
دست آوردن خوشبختي تالش مي کند و در پایان نیز 
سرنوشت او با دختر فقیر و ســاده دلي پیوند مي خورد 

که مي تواند بهترین همراه براي او باشــد. فیلم به اندازه اي 
روان است که بیننده تا انتهاي داستان سرنوشت رضا را دنبال 

و از آن به انــدازه کافي لذت مي بــرد. رضای خواب 
سفید، همان شخصّیت شــیرین و معصومی 

اســت که شــاید در کارکتر کاله قرمزی 
یا پســرخاله می بینیم با این تفاوت که 
این بار خالق عروســک به جای خود 
عروسک به صحنه آمده است. شاید 
دیگر نمی توان تشخیص داد که او 

جای کاراکترعروسک هایش قرار 
می گیرد یا عروسک ها اخالق 
او را یدک می کشــند. گویی او 
غرق در دنیای عروسک هایش 
شده اســت. جبلــی کارش را 
خوب بلد اســت و طنز و درام 
را خوب می شناســد. این که 
یک شخصّیت شیرین عقل 
جمالت قصــاری بــه زبان 
می آورد که مخاطب را به فکر 

فرو می برد، صنعت یا تکنیک 

جدیدی نیســت، ولی باورپذیر کردن آن و برانگیختن حس مخاطب 
تبحری می خواهد که جبلی تمام و کمال از آن بهره برده اســت . شاید 
رضای خواب سفید، از برخی جنبه ها به غالمرضای فیلم مادر، یا حسین 
سه کله ی سوته دالن، در سینمای علی حاتمی نزدیک است، اما در نهایت 
می توان رضا را همان کاله قرمزی با صدا و ظاهری جدید و دغدغه های 
جدید از دنیایی که در شــلوغی روزهایش، معصومیت گم می شــود، 
دانست. حمید جبلی با اخالق بدون حاشیه و سادگی طبع و ذهن بی 
آالیش اش را با طنازی در گفتار همراه کرده است، طوری که دوستان 
نزدیک او همیشگی اند و از همکاری با او لذت می برند، از این میان حمید 
جبلی بیشترین همکاری را بی  تردید با ایرج طهماسب داشته است، آن ها 
از موفق ترین زوج های هنری ایران هستند، که سال های سال در کنار هم 
فعالیت کردند و به قول خودشان از کودکی در کالس های کانون پرورش 
فکری، بازی کردند و آموختند و تجربه کردند. این آموخته ها را همراه با 
فرمول های کمدی، در هم آمیخته و سبک کاری خود را پیدا کرده اند، 
واین همان ترکیبی است که به آن ها در خلق و ماندگاری شخصیت ها 

کمک کرد تا بتوانند آثاری برجسته و پر مخاطب تولید کنند. 
جبلی، با معتمد آریا نیز در ده فیلم همکاری مشــترک داشــته 
است، معتمدآریا معتقد اســت آن ها با هم قدکشــیدند، با هم سایز 
کفش های شان تغییرکرد و هم زمان ازدواج کردند و درتئاتر و سینما 
رشد کردند. لحظه لحظه ها، روزها و ســال ها را باهم بلعیدند تا حاال 
که او شده  حمـــید جبـــلی و معتمدآریا، افتخار می کند که دوست 
بچگی اش است.همکاری جبلی با مرضیه برومند هم در اولین تجربه 
صداپیشگی اش در نقش کپل، شروع شد و آن ها را به دوستان همیشگی 
تبدیل کرد. جبلی در 1369 خورشیدی در 3۲ سالگی برای فیلم 
سایه  خیال، به کارگردانی حســین دلیر، در نهمین دوره 
جشنواره فیلم فجر در بخش سودای سیمرغ برای جایزه 
ســیمرغ بلورین نقش دوم مرد نامزد شد. هم چنین در 
1366 خورشــیدی در ۲9 ســالگی 
برای فیلم شیرک ، به کارگردانی 
داریوش مهرجویی توانســت 
در ششــمین دوره جشنواره 
فیلم فجر برای دریافت جایزه 
ســیمرغ بلورین نقش دوم مرد 
نامزد شود. هم چنین در سال13۷4 در 
3۷ ســالگی برای فیلم مرد آفتابی، به 
کارگردانی همایون اســعدیان موفق 
شد تا درچهاردهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر برای جایزه سیمرغ بلورین 
نقش اول مرد نامزد شود. در13۸0 
در سن43 سالگی برای فیلم خواب 
سفید، در بیستمین دوره جشنواره 
فیلم فجر، نامزد جایزه سیمرغ بلورین 
نقش اول مرد شد. اما افسوس که قدرش 
را نمی دانیم. او دو اثر به نام خواب سفید 
و پســر مریم را کارگردانی کرده است و 
فیلمنامه های کاله قرمــزی و بچه ننه ،زیر 
درخت هلو ،کاله قرمزی و ســروناز،خواب 
سفید، کاله قرمزی و پسرخاله و... به قلم او 
ماندگار شده اند. چرا سینما و تلویزیون ما  از 

حضور او بی بهره شده  است؟

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا 
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا شفیعی 
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چاپ: موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران 
توزیع: نشر گستر امروز 

رویای یک خواب سفید 
سمیه نجفی خاتونی - ساده حرف می زند، ساده نگاه 
می کند، به راحتی می خندد و ناگهــان چقدر دلمان برایش 
تنگ می شود، زندگی او سراسر به قصه  ای قبل از یک خواب 
عمیق در بعدازظهر یک تابستان گرم می ماند، بی شک او کسی 
است که اگر حتی یک بار با شما مالقات کند می تواند عروسک 
فانتزی شما را دردنیای ذهنی اش خلق کند و سال ها با او قصه 
بسازد... او حمید جبلی است. مردی که کودکی اش  را با خود 
به همه جا می برد، کســی که هنوز در چمدانش آدامس یک 
ریالی، شانســی، فوتینا دارد. کاله قرمزی از شخصیت های 
محبوب حمید جبلی، است که خود می گوید:» هنور با او به 
همه جا می آید، و با آن بیان شیرین و پر غلطش دنیا را برایش 
تفسیر می کند.« او ده برابر عمرش را با عروسک ها یی زندگی 
کرده که خودش خالق آن ها بوده از کپل در مدرسه موش ها تا 
کاله قرمزی و پسرخاله و.... دنیای عروسکی و عروسک هایی 
که با آن  ها زندگی کرده است، عدد و معدودی ندارد . مخاطب 
شــاید همین چند عروســک معروف را بشناسد ولی حمید 
جبلی،  نصف عمرش را پشــت این لته های چوبی عروسکی 
گذرانده است. طرف ما طرف رنگ های پرنشاط و متنوع داشت 
و طرف او پر از تراشه و چوب و میخ هایی که به دست و بال اش 
می گرفت. وقتی زندگی هنری  او از چهارده سالگی درکانون 
پرورش فکری شروع شد، کســی فکر نمی کرد که قرار است 
شخصیت های متنوع عروســکی او خاطره ساز چندین نسل 
باشند. شــخصیت هایی که حمید برای به دنیا آوردنشان از 
دنیای خیالی به دنیای واقعی، الیق ترین بود، دنیای ساکت و 
خالی از همهمه او جای امنی برای کودکان است، او سفید است 
از جنس رویا. حمید جبلی  خاطرات کودکی خود را درکتابی 
دو جلدی با نام »خاطرات پسربچه شــصت ساله« به چاپ 
رسانده  که هر دو جلد این کتاب تجدید چاپ شده اند.خواندن 
این دو کتاب برای خوانندگانی که دوستدار داستان هستند، 

لذت بخش و نوستالژیک است. 


