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گـ ـ ــزارش خبـ ــری

«بیست و یک روز بعد» به شبکه نمایش خانگی آمد

گروه هنری//
فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به کارگردانی
سیدمحمدرضا خردمندان به شبکه نمایش خانگی آمد.

به گزارش ایرنا ،فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد»
به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان از صبح امروز 20
آذرماه توسط موسسه هنرهای تصویری سوره در شبکه
نمایش خانگی توزیع شد.
در نسخه شبکه نمایش خانگی این فیلم برای نخستین
بار پشت صحنه تولید فیلم و نماهنگ «بیست و یک روز
بعد» با صدای مهدی یراحی عرضه شده است.
همچنین زیرنویس انگلیسی فیلم ،نسخه اصلی نماهنگ

اختصاصی فیلم ،تصاویر صحنه و پشت صحنه
از دیگر بخش های لوح فشرده این فیلم است.
در این فیلم ساره بیات ،حمیدرضا آذرنگ،
امیرحسین صدیق ،جالل فاطمی ،رضا
استادی ،سینا رازانی به همراه دو بازیگر نوجوان
سینمای ایران مهدی قربانی و حسین شریفی
نقش آفرینی می کنند.
در خالصه داستان «بیست و یک روز بعد» آمده
است :مرتضی نوجوانی پرشور و ماجراجوست
که آرزوی فیلمساز شدن دارد .او به دنبال تحقق
آرزویش ،دست به نگه داشتن قطار می زند! اما
بیماری نا گهانی مادرش ،سرنوشت آرزویش را
تغییر می دهد...
این فیلم نامزد بهترین فیلم از نگاه تماشا گران در سی و
پنجمین جشنواره فیلم فجر ،برگزیده  5پروانه زرین از سی
امین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان،
نامزد جایزه خالقیت و استعداد درخشان یازدهمین
جشن انجمن منتقدان سینما شده و دیپلم افتخار بخش
فیلم های سینمایی دومین جشنواره فیلم سالمت را نیز
دریافت کرده است«.بیست و یک روز بعد» به کارگردانی
محمدرضا خردمندان و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه
تولید شده در باشگاه فیلم سوره ،تازه ترین محصول
سازمان سینمایی سوره حوزه هنری است.

سه فیلم ایرانی که در اروپا خوش درخشیدند
گروه هنری//
«روتوش»« ،نگاه» و «حیوان» سه فیلم ایرانی هستند که در
جشنوارهای اروپایی خوش درخشیدند.

به گزارش ایرنا ،کاوه مظاهری و فرنوش صمدی با
فیلمهای کوتاه «روتوش» و «نگاه» یک جایزه و یک لوح
تقدیر از جشنواره «زوبروفکا» لهستان دریافت کردند.
دوازدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه زوبروفکا درحالی
به کار خود پایان داد که در این دوره خود فیلمهای
کوتاه «روتوش» به کارگردانی کاوه مظاهری « ،نگاه» به
کارگردانی فرنوش صمدی« ،گیم اور» به کارگردانی سید
محسن پورمحسنی شکیب و انیمیشن کوتاه «دا گبین»
به کارگردانی آتوسا غفاری را به نمایندگی از ایران در بخش
مسابقه خود به رقابت گذاشت.
درنهایت فیلم کوتاه «روتوش» جایزه بهترین فیلم بخش
مسابقه بینالملل این جشنواره را که با عنوان WHOLE
 WIDE WORLDشناخته میشود ،دریافت کرد و لوح
تقدیر همین بخش به فیلم کوتاه «نگاه» اهدا شد.
در بیانیه هیات داوران جشنواره در مورد فیلم کوتاه
«روتوش» آمده است« :این داستانی اورجینال در فیلمی
اثرگذار در مورد وجدان و روتوش کردن واقعیت است».
آتوسا غفاری انیماتور ایرانی به نمایندگی از کاوه مظاهری
این جایزه را دریافت کرد.
دوازدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه زوبروفکا از تاریخ 6

تا  10دسامبر برابر با  15تا  19آذر در لهستان برگزار شد.
همچنین فیلم کوتاه «حیوان» به کارگردانی بهمن و بهرام
ارک جایزه خالقیت بیست و سومین جشنواره ِمد فیلم
ایتالیا را دریافت کرد.
«حیوان» محصول مدرسه ملی سینمای ایران در ادامه
موفقیتهای بینالمللی خود جایزه خالقیت جشنواره
ِمد فیلم موسوم به جایزه سروانتس را از آن خود کرد.
در بیانیه هیات داوران این جشنواره در مورد فیلم کوتاه
«حیوان» آمده است« :با پیروی از یک ایده باستانی و
اسطورهای که روی پرده سینما با زمان حال پیوند خورده
است وضعیت ناامیدکننده انسان را برای تغییر و بازگشت
به طبیعت حیوانی خود را به نمایش میگذارد .حیوان
روایت گر تالش برای تغییر امری تغییرناپذیر است».
«حیوان» همچنین در بیست و سومین دوره جشنواره
ِمد فیلم ایتالیا حضور خواهد داشت .جشنواره ِمد فیلم
به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی در ایتالیا
از سال  1995فعالیت خود را با تمرکز بر اهمیت دادن به
فیلمهای مستقل آغاز کرده است .این جشنواره همچنین
تمرکز ویژهای بر فیلمهای کشورهای منطقه مدیترانهای
دارد که سهم به سزایی در ارتقای اشترا کات فرهنگی بین
کشورهای منطقه داشته است.جشنواره مد فیلم از تاریخ
 10تا  18نوامبر برابر با  ١٩تا  ٢٧آبان با شعار «یک رویداد
فرهنگی بزرگ» در شهر رم برگزار شد.

کارگردان فیلم سینمایی تگزاس :

برای تولید فیلم های دفاع مقدس
باید جذابیت های گیشه ای رعایت شود

گروه هنری//
کارگردان فیلم سینمایی تگزاس می گوید :برای تولید و ا کران
فیلم های سینمایی در حوزه دفاع مقدس باید فیلمسازان
جذابیت های گیشه ای را رعایت کنند.

مسعود اطیابی در گفت و گو با ایرنا افزود :با توجه به اینکه
سینما به عنوان یک صنعت سرگرم کننده مطرح بوده،
بحث جذابیت فیلم در ژانرهای دفاع مقدس ،کمدی،
خانوادگی ،اجتماعی و بقیه ژانرها بسیار مهم است.
وی اظهار کرد :انبوهی از مردم به دلیل سرگرمی و گذراندن
اوقات فراغت به سینما رفته و فیلم می بینند ،برخی از
فیلم ها که در حوزه دفاع مقدس ساخته می شود مولفه
های خاصی دارد و جنبه پرفروش شدن آن مطرح نیست.
اطیابی ادامه داد :بهتر است این گونه فیلم ها در فضاهای
دانشگاهی و یا در میان سیاستمداران ا کران شوند تا مورد
بررسی و تحلیل قرار گیرند .
کارگردان فیلم سینمایی خروس جنگی تصریح کرد :ا گر

بخواهیم فیلم های دفاع مقدس مانند آثار
کمدی و اجتماعی پرفروش شوند باید فیلمساز
با تجربه و تبحری که دارد بتواند در این فیلم ها
جذابیت ایجاد کند.
اطیابی افزود :فیلم های خاص و مضمون گرا
مانند دفاع مقدس و یا آثاری که مبتنی بر روایتی
یا تاریخی از زندگی اجتماعی هستند ،مخاطبان
خاص دارد و آنها کارکرد خود را انجام می دهند.
وی با اشاره به اینکه در سینما باید همه نوع
فیلم با هر موضوعی ساخته شود ،گفت :جامعه
قشرهای مختلفی دارد که تولید فیلم هایی
با نگاه اجتماعی سرگرم کننده و خاص را می
طلبد.اطیابی با اشاره به اینکه فیلمسازان باید به فکر
هیجانات مخاطبان باشند ،اظهار کرد :ا گر در فیلم های
دفاع مقدس سکانس هایی از جذابیت و نوع کمدی
وجود داشته باشد ،قشرهای دیگر نیز رغبت بیشتری
برای تماشای آن با حضور در گیشه های سینما خواهند
داشت.
وی خاطرنشان کرد :فرهنگ عمومی کشور ا کران همه
نوع فیلم در ژانرهای کمدی ،اجتماعی ،خانوادگی ،دفاع
مقدس و تاریخی را می طلبد و باید به این فرهنگ احترام
گذاشت.
سینمای دفاع مقدس بخشی از فیلمهای سینمای ایران
را در بر میگیرد که از سال  ۱۳۶۰در سینمای ایران متولد
شد و رویدادهای هشت سال دفاع مقدس در عرصه های
نظامی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی را به تصویر می
کشد.

تئاتر کردی حرکتی اصیل برای بیان فرهنگ ایران است
گروه هنری//
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی به مناسبت برگزاری
چهاردهمین جشنواره تئاتر ُکردی سقز گفت :تئاتر ُکردی یک
حرکت اصیل برای بیان فرهنگ واالی این مرز و بوم است.

به گزارش ایرنا ،در متن پیام سید عباس صالحی که
توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان در آیین
اختتامیه چهاردهمین جشنواره تئاتر کردی قرائت شد،
آمده است« :هنر نمایش و تئاتر در آیین و سنن مذهبی
این مرز و بوم ریشه دارد ،تئاتر از دیرباز خویشاوندی
دیرینه ای با اعتقادات و باورهای قدسی انسان داشته
است.سنت ها شکلی از معرفت شناسی انسان برای
تبیین جهان درون ،عالم ماورا و دنیای پیرامون هستند
که به مدد زیبایی و معنویت ماندگار گشته و به نیازهای
روحی انسان پاسخ گفته اند.
این ویژگی همچنان در غالب آیین ها و سنن اصیل
نمایشی و نیایشی مشهود بود و تئاتر از این منظر وامدار
این پیوند دیرین و کهن است.
عجین شدن فرهنگ اسالمی ایرانی با زیور هنر رمز مانایی
و پایایی سنت ها در دنیای معاصر کنونی است و گرد هم
آمدن خانواده تئاتر مناطق کردنشین داخل و خارج از
کشور در خاستگاه آن یعنی شهر تاریخی سقز با مردمانی
سختکوش و ادیب ،افق روشنی را پیش روی ما می گشاید
که برای دستیابی به آن باید هم به جایگاه هنرمند به
عنوان پدید آورنده اثر و تولید مداوم تا کید کنیم و هم بر
مشارکت سازمان های مردم نهاد برای پویایی آن همت
گماریم.جشنواره تئاتر ُکردی سقز که ا کنون چهاردهمین
دوره خود را تجربه می کند حرکتی اصیل و ارزشمند در
جهت نیل به اصالت و هویت ماندگار فرهنگ و ادبیات
کردی به عنوان سرمایه ای ملی است که همواره تجلیات
ذوقی و ابتکاری خود را به عنوان موازین و مبانی معنوی
در قالب های نمایشی به منصه ظهور رسانده است.
تئاتر ملی ا گر بخواهد به هویت اصیل و حقیقی خود نزدیک
شود گریزی از التفات به گونه های مختلف هنرهای سنتی
و آیینی ندارد و باید با حفظ و صیانت از ریشه های هویتی
خود و تکیه بر تجارب مختلف گذشتگان ،اقدام به نوآوری

و ابتکارات تازه کند تا دچار گسست فرهنگی نشود.تئاتر
کردی گونه ای از این مهم است و در این زمینه سنت ها
نه عامل بازدارنده که عامل زاینده و زمینه ساز شکوفایی
و خالقیت های آتی خواهند بود .فرهنگ غنی و انسان
ساز اسالمی و سنت های پسندیده ایرانی و تجارب ذوقی
نیا کان ما ،حا کی از جلوه های روحانی و میراث معنوی در
این زمینه است و انتظار می رود هنرمندان سختکوش و
مبتکر این رشته همچون گذشته گام های بلندی در این
مسیر بردارند.از خداوند متعال برای همه دست اندرکاران
این رویداد کالن هنری و هنرمندان فرهیخته شرکت
کننده که از اقصی نقاط ایران گرد هم آمده اند تا پیوند
دیگر بار ما با اصالت و ارزش ها را استحکام بخشند ،توفیق
روز افزون آرزومندم».
این جشنواره توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سقز و انجمن هنرهای
نمایشی استان کردستان با همکاری اداره کل هنرهای
نمایشی ،انجمن هنرهای نمایشی ایران ،فرمانداری سقز،
شورای اسالمی شهر و شهرداری سقز در راستای ارتقا،
تشویق و ترویج هنر نمایش در جامعه با تا کید بر تولید
نمایش هایی مبتنی بر فرهنگ کردستان برگزار شد.
جشنواره تئاتر ُکردی از سال  78به مدت شش سال
متوالی برگزار شد اما بدلیل مشکالت مالی این جشنواره
بعد از شش دوره متوقف شد و دوباره از سال  87برگزاری
آن از سر گرفته شد و تا سال  90به مدت چهار دوره دیگر
پیگیری و اجرا شد.این جشنواره در سال های  91و 92
برگزار نشد و از  93دوباره فعالیت خود را آغاز کرد و سال
 94نیز دوازدهمین دوره این جشنواره با حضور  12گروه
نمایشی از ایالم ،بانه ،بوکان ،تهران ،دیاربکر ترکیه ،سقز،
سلیمانیه عراق ،سنندج ،شیروان ،کرمانشاه و مریوان از
 15تا  19شهریور در سالن نمایش اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی سقز برگزار شد.
دکتر قطب الدین صادقی ،کوروش سلیمانی و علی ظفر
قهرمانی نژاد نمایش های این دوره را داوری کردند.
شهرستان سقز با حدود 240هزار نفر جمعیت در 190
کیلومتری شمال غربی سنندج واقع شده است.

میــــــــز خبــــر

اجرای نمایش «چارقد گلدار گلدونه
خانم» درجشنواره تئاتر کودک رضوی

انسان های خاص ،کارهای خاص؛

هنرمند هرمزگانی :عود را
با دنیا هم عوض نمی کنم
هنر من اندازه خوس بافی هم
برای مسووالن ارزش نداشت!

گفتوگو و عکس//یوسف مالیی:

زمانی که عطر آویش ها را باد با خود می برد؛ تمشک های
کوهی در کمر کش کوه باردار بودند و نخلستان ،با نفس های
داغ تابستان ،خرما پزانش را جشن گرفته بود .در نخستین
روز از امرداد آبی رنگ سال  ،1349موسیقی آمدنش در آغوش
پرچین دهکده چرمیان ،از توابع روستای دیدنی ماشنگی
در بخش پر جاذبه رودخانه ،همزاد نور ،نواخته شد .در این
گفتوگوی خواندنی ،کتاب تلخ و شیرین ها زندگی یک هنرمند
را ورق می زنیم.
باورهایی از جنس فصل برگ ریزان

ملودی را متعالی می داند و معتقد است موسیقی منتهایی
ندارد .حسین علی درویشی ،ریتم زندگی اش را با عود و
عشق ،تنظیم کرده است .می گوید :با مضراب محبت باید
سازه سینه ها را زیبا کرد .وی هنر را به آهو مانند دانست و
دویدن و آرامش را برای به نظاره نشستن و لذت بردن از
عنصر وجودی اش الزامی دانست .این موزیسین متعالی
نگر؛ مغز متفکر ،قلب قهرمان ،دست درستکار ،پای بی قرار و
پنجه زرین را  5عامل مهم برای نوازندگی نام برد .باورهایش
بوی بهار و رنگ پائیز دارد از موسیقی به مونس تنهایی یاد
می کند و زمانی که گیسوان شب روی شانه زمین می ریزند
را بهترین زمان برای همکالم شدن با موسیقی عنوان کرد.
اعتقادش بر این است که هنرمند دیگر به خودش متعلق
نیست و نباید در زندگی اش گره ای بیفتد و از مردم فاصله
بگیرد.
عدو کم خونی ،عود را به او پیشکش کرد

شب ،درد ،داخلی؛ بیمارستان شهید محمدی .پالن
نخست بزرگترین اتفاق زندگی اش بود .حسین وفادار،
نوازنده چیره دست و خنیا گر نام آشنا ،در قاب جعبه
جادویی تلویزیون تلنگری بر اندیشه کودک کم خون
رودخانه ای زد .هنر نمایی زنده یاد حبیب زاده با عود و
آتش بازی فاطمه رضایی با این ساز زهی ،حسین را مصمم
کرد تا این هنر را بیاموزد و بعدها با خودش عهد کرد که هرگز
از عودش جدا نشود .دهکده و مدرسه منتظر او بودند.
رویای نوازندگی اش با چند تار ،یک قوطی و یک چوب
نخل ،در سرزمین مادری اش محقق شد .آن روز خوش را
همواره به خاطر دارد .کالس پنجم پشت سرگذاشته شد،
روستا مدرسه راهنمایی نداشت .راهی بندرعباس شد؛ اما
عشق عود و جادوی فوتبال ،به قول سعدی :مرا که سحر
سخن درهمه جهان رفته است؛ ز سحر چشم تو بیچاره
مانده ام مسحور؛ حسین را مسحور کرد تا درس و مشق را
ترک گوید.
هنرمند ورزشکار

ابتدا در جمع آبی پوشان استقالل بندر ،افتخار شا گردی

مربی خوشنام هرمزگان ،حسن فالمرزی را یافت .سپس با
نارنجی پوشان خواجه عطا از دانش مربی بلند باال و خوش
فکر ،رضا نوری زاده ،بهره مند شد .بعدها به بوتان پیوست
تا شا گردی محمد روز بازار را تجربه کند و با تیم پیروزی و
بهره گیری از هنر تحسین بر انگیز علی افرند ،استوک هایش
را آویخت اما مربیگری را رها نکرد .ولی قصه پر راز دیگرش،
سر دراز دارد.
آغاز علمی عود با آرمین

نت را از محضر یوسف آرمین ،پدر هادی آرمین ،نوازنده و
خواننده خوش صدای بندری آموخت .نزد حسین بشیر،
بعد دیگری از نت ،تعمیرات و ساختن عود را فرا گرفت .نزد
مسعود شجاعی دیگر استاد هرمزگانی ،ساختن قالب عود را
یاد گرفت و یک قالب عود را نیز شجاعی به یادگار تقدیمش
کرد .او نیز یک عود را به پاس تشویق های مرشد میر
رستمی می خواهد به وی هدیه بدهد .حسین درویشی،
دل در گرو عود و این ساز ایرانی و جنوبی دارد و همچنان
نزد استاد علی رادمهر ،ریزه کاری های این هنر و دانش را در
بندر هنر پرور خمیر ،می آموزد .البته خود نیز می سازد ،می
نوازد و معلمی می کند.
دل در گرو ساز و دامان در سوز فراق

ساز زندگی اش این روزها نا کوک است .کارگاه خانگی،
خیلی برایش خوش یمن نبود .نارضایتی خانواده از این
امر موجب شد تا صبرشان به سر آید و کوچه ،کارگاه شود.
حسین نیز دلشکسته ،سازهای شکسته اش را گرفت و پس
از  17سال کار هنری ،روانه زادگاهش شد .تنها ،در کلبه
ای کوچک اما پر از آرامش زندگی با عودش را از سر بگیرد.
نامهربانی با وی از جایی آغاز شد که حتی میراث فرهنگی
از پرداخت تسهیالت  3میلیونی هم از او دریغ کرد .با دلی
اندوهگین و غصه ای سنگین می گفت :هنر من اندازه
خوس بافی هم برای مسووالن ،ارزش نداشت .تا فرزندانم
بر اثر بی مهری مادرشان و مسووالن ،در دوری از من اشک
بریزند و آسیب ببینند؛ اما من ،در دنیایی که هنر را قدر نمی
دانند و انسانیت معنایی ندارد ،سازم را به همه چیز ترجیح
می دهم و کنج عزلت را بر می گزینم.
درد دل های عمیق

اختالفات ،امسال توفیق پیاده روی کربال را از من گرفت.
گاهی به دلیل خستگی کار ،نمازهایم قضا شدند .این از
اتفاقات تلخ زندگانی من است .هر ساله در اربعین حسینی،
گام در سرزمین کربال می گذاشتم اما امسال حیف شد .برای
افتادن آب از آسیاب ،چند وقت به عنوان کارگر جارو کش
شهرداری در یکی از شهرهای استان کار کردم ،مدتی کار
گری کردم ،علی رغم اینکه بنایی بلدم ،آرایشگرم ،نوحه
خوانی می کنم و هنر ساخت ،آموزش و نواختن عود دارم.

همه سختی ها را تحمل کردم ولی پیشنهاد رفتن به امارات
با زندگی ایده آل را نپذیرفتم زیرا سرزمینم را دوست دارم
ولی بعضی از مردم این سرزمین قدر هنر و هنرمند را نمی
دانند.
فرزندان هنرمند

چهار فرزند دارد .می گفت :فاطمه ،کالس هشتم و فرشته
کالس ششم هستند که هر دو ریتم های عربی و بندری را با
عود به خوبی می نوازند .عود کوچکی نیز به علیرضا  6ساله
ام هدیه دادم که از هنر پدرش بی بهره نباشد .دیگر پسرم
محمد امین ،نیز شیر خوار است که با نوای عود و الالیی ام
خواب می رفت و لی دیگر کنارم نیست.
پرا کنده گویی های جالب

تجربه به من می گوید« :رودخانه ای ها و فینی ها خیلی
باهوشند» .برای هنرمند بودن باید ذوق و ذائقه اش را
داشته باشیم .من دنبال هنر دویدم و زندگی ام را روی عود
گذاشتم و عود مثل یک بچه کوچک دنبال من است .عود
را با دنیا هم عوض نمی کنم؛ زیرا عاقبت این ساز عود است
که برای من می ماند .آهنگ های بندری به دلم می نشیند
و از نواختن بر پیکر لخت سیم ها که صدای خوش طبیعت
را در خود دارند ،لذت می برم.
حرف های تیکه پاره اما مهم

در آموزش حرفه ای ،ابتدا روانشناسی موسیقی کار می
کنم .عود را بر اساس نقشه می سازم .در هنر ساخت عود
باید ظریف کاری های مثل منبط را هم بدانیم .قیمت عود
بین  500هزار تومان تا دو میلیون تومان است .اخیرا چینی
ها با فیلمبرداری از یک عود ساز هرمزگانی ،بعد از مدت
کوتاهی ،عود چینی را به نام بحرین با قیمت نازل وارد بازار
ایران کرده اند که کیفیت صدای خوبی ندارد .من عود را از
چوب خشک گردو ،وینگه آفریقایی ،راش ،چوب روسی ،یا
هندی می سازم؛ زیرا چوب هر چه خشک باشد برای نغمه
بهتر است .شیطنک آن را از استخوان گاو ،استفاده می کنم
که  6ماه توی ساروج خشک شده باشد برای اینکه نغمه
صدا را باال می برد .اجزای یک عود شامل گردن ،کوک،
پنجه ،سیم گیر ،صفحه ،تار 12 ،سیم عود و گریف است.
از شیطانک عود تا سیم گیر باید  61و نیم میل باشد و ا گر
عود بزرگ شد باید  63میل باشد .عود باید  6سیم باشد.
«سول ،ال ،ر ،سول ،دو ،فا»
حرف های هنرمند شیرین است و خواندنی حتی ا گر
آن ها را هیچ ویرایشی هم نکرده باشیم .در بخش های
پایانی این شیوه را رعایت کردم تا مطالب خودمانی تر
باشند و ارتباط هنرمند و مخاطب ،صمیمی تر ایجاد شود.
به هر حال از اینکه تا پایان این گفتوگو را مطالعه کردید،
سپاسگزاریم!

کارگردان انیمیشن:

انیمیشن ایران قابلیت جهانی شدن دارد
گروه هنری//
نویسنده و کارگردان انیمیشن
گفت :هنر  -صنعت انیمیشن،
اقتصادی است که بر پایه
خالقیت و دانش نامحدود
شکل می گیرد نه ذخایر
محدود زمین ،در حال حاضر
کیفیت تولیدات انیمیشن
در ایران از حیث تکنیک
در قیاس با ابرغول های
انیمیشن جهان بسیار باال
رفته و می توان گفت همان
گونه که سینمای رئال ما
جهانی شده ،انیمیشن هم
می تواند جهانی شود.

ت وگو
عدنان نصاری در گف 
با خبرنگار سینمایی ایرنا
درباره تازهترین فعالیت
خود اظهار داشت :بعد
از تحقیقات مفصلی
درباره انیمیشن در ایران
و جهان در حال تولید
مراحل ابتدایی پیش تولید
انیمیشن سینمایی «ماهو»
هستیم.
وی افزود :حدود  3سال پیش تحقیقاتی را در سه مرحله بر
روی بیش از  80انیمیشن سینمایی موفق و شکست خورده
جهان انجام دادیم .این انیمیشن¬ها را مورد بررسی بسیار
دقیق از لحاظ محتوا  ،فرم و گیشه قرار دادیم .علل موفقیت
یا عدم موفقیت هر کدام از لحاظ طراحی نیاز و خواسته
جهانشمول و تاثیرات حسی ناتج از هر کدام بر مخاطب،
چهارچوب ساختاری فیلمنامه و نحوه گویش در روایت ،
ریتم ،تکنیک تولید  ،انتخاب قالب بصری مناسب و تطابق
آن با محتوا و نوع فانتزی عامه پسند قرار دادیم و عوامل
تاثیر گذار بر تفاوت درآمدزایی در گیشه های فروش (جذب
حد ا کثری مخاطب) نیز علل کسب جوایز در محافل بین
الملل را به صورت آ کادمیک بدست آوردیم.
کارگردان کلیپ انیمیشن «قفل طال» ادامه داد :پس از
انجام این تحقیقات که  15ماه به طول انجامید ،بر اساس
یافته های این تحقیق  7ماه را به ایده پردازی برای نگارش
یک انیمیشن سینمایی در دپارتمان تولید محتوای آفاق
پیکچرز گذراندیم.
ماحصل این جلسات نگارش سیناپس و به تبع آن تریتمنت
یک انیمیشن سینمایی بنام “ماهو” شد .ماهو با تکنیک
سه بعدی و به زبان انگلیسی جهت عرضه در بازارهای بین
المللی تولید خواهد شد.
این کارگردان انیمیشن اضافه کرد آمارهای بازار انیمیشن
حا کی از آنست که این صنعت به علت قدرت های منحصر
به فرد و حیطه های بی حد و مرز با جذب چندین نسل
از خردسال تا کهنسال ،پر مخاطب ترین هنر کنونی
جهان به شمار آید .مدیای انیمیشن  6خصیصه منحصر
به فرد (آنتروپومورفیزم ،ذماتریالیزیشن ،ترنسفورمیشن،
پالسماتیزم ،اغراق ،نمادپردازی) خود دارد که او را از مابقی
مدیاها جدا می کند.
این نویسنده انیمیشن درباره صنعتی و جهانی شدن
یقینا تمامی تولیدکنندگان
انیمیشن ایران توضیح داد:
ً
حرفه¬ایی انیمیشن در ایران سودای جهانی شدن را در
سر می پرورانند اما با وجود هنرمندانی قابل و متخصص در
این عرصه ،هنوز پایپ الین استاندارد جهانی برای تولید در
ایران رعایت نمی شود .این امر هم علت های فراوانی دارد
که به سه مورد از مهمترین آنها اشاره خواهم کرد.

کارگردان انیمیشن کوتاه «نوید» ادامه داد یکی از مهمترین
علت های ضعف در تولید ،بودجه می باشد .برای تولید یک
تقریبا به بیش
انیمیشن سینمایی با استانداردهای جهانی
ً
از  300آرتیست متخصص و مدت زمان میانگین  2سال نیاز
می باشد .بازار ایران محدودیت مخاطب دارد و جوابگوی
هزینه این همه آرتیست نمی باشد لذا تولیدگنندگان
مجبورند با استفاده از حداقلی متخصصین و به تبع آن
یقینا این امر کیفیت
بودجه تولیدات خود را انجام دهند که ً
مناسبی را به همراه نخواهد داشت.
وی ادامه داد دومین و مهمترین ضعف انیمیشن ایران
فیلمنامه آن می باشد .نگارش فیلمنامه انیمیشن عالوه
بر دانش و بینش فیلمنامه نویسی ،تکنیک و پایپ الین
منحصربه¬فردی دارد .عالوه بر مقوله دانش ،بینش و پایپ
الین یکی از علت های اساسی این ضعف در انیمیشن ایران
هم همان بودجه پرداختی برای نویسندگان این عرصه می
باشد .بودجه¬های بسیار نازل ،فعاالن این عرصه را وادار
می کند که در کمترین زمان فیلمنامه را به اتمام برسانند
یا اینکه همزمان چندین پروژه را با هم تقبل کنند .یقینا
نتیجه هر کدام از این دو مورد مطلوب نخواهد بود.
نصاری مورد سوم را ندانستن پایپ الین صحیح تولید کیفی
با توجه به توان فعلی نیروهای متخصص در ایران و استفاده
حدا کثری از توانمندی و تخصص آنها بیان کرد .صدالبته
در این مورد هم بودجه نقش اساسی بازی می کند .حتی
ا گر تولید کننده¬ها این پایپ الین را بدست بیاورند ،بعلت
بودجه¬های بسیار اندک امکان اعمال آن میسر نخواهد
بود.
این کارگردان انیمیشن ادامه داد :با یک نگاه به سه مورد
فوق که بخشی اساسی از مشکالت انیمیشن ایران هستند،
یقینا اولین
فا کتور ‹سرمایه› در هر سه مشترک می¬باشدً .
مشکلی که برای جهانی شدن صنعت انیمیشن ایران باید
بر آن فائق گردیم ،تامین سرمایه¬های حرفه¬ای برای
تولیدات حرفه ای می باشد.
وی ادامه داد :اغلب هنرمندان انیمیشن در ایران با
تالشهای شخصی و شرکت در جشنوارههای جهانی تالش
میکنند توجه بازار جهانی را به پتانسیلها و تولیدات خود
یقینا جهانی کردن صنعت انیمیشن ایران با
جلب کنند.
ً
ا کتفا به این تالش های فردی میسر نخواهد بود و نیازمند

برنامه ریزی ،همدلی ،همفکری
و همت دولت ،سرمایه گذارن و
فعاالن این عرصه ست.
صنعت انیمیشن (پویا نمایی)
یکی از شاخههای صنایع خالق
است که در جهان به سرعت
در حال رشد است و عالوه بر
سودآوری و درآمدزایی باال،
تاثیرگذاری فرهنگی و اعتقادی
نیز داشته و از آنجا که کودکان
و نوجوانان طیف وسیعی از
مخاطبانش را تشکیل میدهند،
انیمیشن در تربیت نسل آینده
تاثیر درخورتوجهی ایفا میکند.
از همین رو ،کشورها و کمپانیهای
بزرگ ،سرمایهگذاری قابل توجهی
در این حوزه داشتهاند که با بازده
سرمایهگذاری مناسبی نیز همراه
بوده است.
کشورهای آمریکای شمالی و
اروپایی  90درصد سرمایهگذاری در
صنعت پویانمایی جهان را به خود
اختصاص میدهند.
ا گرچه  90درصد پویانماییهای
تلویزیونی آمریکا و اروپا در آسیا تولید میشود ،نزدیک به
چهل سال است که استودیوهای غربی امکانات تولید
پویانمایی را ابتدا در ژاپن ،سپس کره جنوبی و تایوان
و ا کنون در فیلیپین ،مالزی ،سنگاپور ،ویتنام ،تایلند،
هند ،اندونزی و چین به علت نیروی کار ارزانتر تأسیس و
راهاندازی کرده اند.
هزینه تولید هر دقیقه پویانمایی سریالی بهطور میانگین
دقیقهای هفت هزار دالر در آسیا است ،اغلب فعالیتها
برای پیشتولید در آمریکا یا کشورهای پیشرو انجام میشود
و سپس برای تولید به آسیا فرستاده میشود.
بیشترین شیوه تولید در آسیا شامل تولید پروژههای
برونسپاری شده میشود که کمترین ریسک را برای تیم
تولید دارد.
طبق پیش بینیها ارزش بازار جهانی بازی و انیمیشن در
سال  242 ،2016هزار و  93میلیارد دالر خواهد بود ،بنابراین
نرخ رشد مرکب ساالنه طی سالهای  2011تا  ،2016حدود 13
درصد تخمین زده میشود.
پنجاه فیلم پویانمایی پرفروش در جهان ،طی بیست سال
جمعا نزدیک به  30میلیارد دالر فروش
از  1991تا 2013
ً
کامال پویانمایی
جهان،
تاریخ
پرفروش
فیلم
داشتهاند و 50
ً
تقریبا در  85درصد دیگر از پویانمایی و جلوههای
بوده و
ً
ویژه استفاده شده است.
این روند تا به امروز به همین منوال ادامه پیدا کرده تا
تماما
جایی که  3فیلم از  10فیلم پرفروش سال ،2013
ً
پویانماییهای سهبعدی بودند و بهطور متوسط  ،هرکدام
حدود  700میلیون دالر فروش جهانی کردهاند ،البته بقیه
فیلمهای پرفروش نیز اغلب دارای پویانمایی و جلوههای
بعضا دارای تکنیک نمایش سهبعدی نیز
ویژه بوده و
ً
هستند.
این روند همچنان تداوم یافته و در سال  2016با ثبت
رکوردهای متنوع همراه بود به طوریکه از  5فیلم پرفروش
سینمایی در جهان 4 ،فیلم ،پویانمایی بوده است .این در
حالیست که انیمیشن صنعتی ایران نه تنها در عرصه های
بین المللی بلکه در داخل کشور نیز سهم چندانی از تولید
و فروش ندارد و کمتر شاهد محصوالت انیمیشن موفق و
پرفروش در سالن های سینما ،تلویزیون و شبکه توزیع
خانگی هستیم.

در دومین روز یازدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک
و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی نمایش «چارقد
گلدار گلدونه خانم» به روی صحنه رفت .
به گزارش مهر ،در دومین روز از جشنواره تئاتر کودک
و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی نمایش «چارقد
گلدار گلدونه خانم» به نویسندگی امیر مشهدی
عباس و کارگردانی مجید بشکال از بندرعباس ساعت
 ۹و  ۱۰و  ۳۰صبح در تماشاخانه آفتاب به روی صحنه
رفت.
نمایش «قدمگاه» به نویسندگی مهدی سیم ریز و
کارگردانی محبوبه پاداش و مهدی سیم ریز از مشهد
نیز دومین نمایش بود که در ساعت  ۹و  ۱۰و  ۳۰در
فرهنگسرای طوبی به اجرا درآمد که مورد استقبال
مخاطبان قرار گرفت.
در عصر دومین روز از جشنواره نیز نمایش «نامه
پروانه ای» به نویسندگی سید جواد رحیم زاده و
کارگردانی مهناز آقایی و نمایش «گلفروشی خاندان
صابر» به نویسندگی و کارگردانی مصیب داوری به
ترتیب در تماشاخانه آفتاب و فرهنگسرای طوبی به
روی صحنه می رود.
یازدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان
و نمایش عروسکی رضوی  ١٩الی  ٢٢آذر ماه در
تماشاخانه آفتاب و فرهنگسرای طوبی و همچنین
بخش خیابانی نیز به صورت همزمان با هفت گروه در
شهرستان میناب در حال اجرا است.

ا کران «آپاندیس» و «حریم شخصی»
از امروز

سخنگوی شورای صنفی نمایش از ا کران دو فیلم
«آپاندیس» و «حریم شخصی» در سینماهای سراسر
کشور از امروز چهارشنبه خبر داد.
غالمرضا فرجی در گفت وگو با ایرنا افزود :فیلم
سینمایی «آپاندیس» به کارگردانی حسین نمازی از
روز چهارشنبه  22آذر ماه در گروه آزاد ا کران خواهد
شد.
در فیلم سینمایی «آپاندیس» آنا نعمتی ،امیرعلی
دانایی ،رضا ا کبرپور ،پردیس منوچهری ،محمدعلی
کیانی ،مرجان مومنی ،جمشید بهادری ،مرتضیعلی
عباسمیرزایی ،محسن عیدی و پگاه پورضرابیان
ایفای نقش می کنند.
وی افزود :دیگر فیلم ا کران امروز چهارشنبه 22
آذر این هفته «حریم شخصی» به کارگردانی احمد
معظمی است که این فیلم نیز در گروه آزاد ا کران می
شود.
«حریم شخصی» با بازی بهنوش بختیاری ،میالد
کیمرام ،اندیشه فوالدوند ،مهتاب ثروتی ،سعید
امیرگانی ،مسیح کاشانی ،محمد تهوری ،زنده یاد
نقی سیف جمالی ،رعنا آزادیور و امیر آقایی ساخته
شده است.
سخنگوی شورای صنفی نمایش ادامه داد :قراداد
فیلم «پسرعمو ،دخترعمو» ساخته روحانگیز شمس
در گروه سینمایی زندگی برای ا کران پس از فیلم
«شکالتی» ثبت شد.
فرجی با بیان اینکه قراداد فیلم «سد معبر» ساخته
محسن قرایی نیز در گروه ماندانا پس از نمایش فیلم
«ثبت با سند برابر است» به ثبت رسید ،خاطرنشان
کرد :کف فروش دیگر فیلمهای روی پرده هم باال
ن آنها ادامه دارد.
است و ا کرا 

دو جایزه جشنوار ه مستقل مونترال
برای ایران

فیلم «کوپال» در سومین جشنواره فیلمهای مستقل
مونترال جایزهی بزرگ بهترین فیلم را کسب کرد و
جایزه بهترین فیلم کوتاه نیز به یک اثر ایرانی رسید.
به گزارش ایسنا ،فیلم سینمایی «کوپال» به کارگردانی
و نویسندگی کاظم مالیی در سیامین حضور
بینالمللی خود توانست برای هفتمین بار عنوان
بهترین فیلم را بدست آورد و این بار در سومین
جشنواره فیلمهای مستقل مونترال کانادا ،جایزه
بزرگ بهترین فیلم بخش رقابتی بینالملل را به خود
اختصاص داد.
فیلم «کوپال» در روزهای آینده در بخش سینمای
جهان «بیست و دومین جشنوارهی بینالمللی فیلم
کراال» که یکی از رویدادهای مهم سینمایی آسیاست
به نمایش درمیآید .داستان این فیلم درباره یک
شکارکش و تا کسیدرمیست به نام «احمد کوپال»
ُ
است که دقیقا قبل از تحویل سال نو با چالشی
ی شخصیاش مواجه میشود.
سخت در زندگ 
همچنین در مراسم اختتامی ه جشنواره فیلمهای
مستقل مونترال که با نمایش فیلم «کوپال» به عنوان
فیلم برگزیدهی جشنواره همراه بود ،فیلم کوتاه
«مردی که یادش میرفت نفس بکشد» ساختهی
سامان حسینپور نیز در بخش بینالملل آثار کوتاه
جایزه بهترین فیلم را به نام خود ثبت کرد.
سومین دورهی فصل جوایز فیلمهای مستقل
مونترال از  ۸تا  ۱۰دسامبر ( ۱۷تا  ۱۹آذر) در شهر
مونترال کانادا برگزار شد.

«مزخرفات فارسی» منتشر شد

کتاب «مزخرفات فارسی» نوشتهی رضا شکراللهی
منتشر شد.
به گزارش ایسنا« ،مزخرفات فارسی» که به تازگی به
بازار کتاب آمده در  ۱۳۵صفحه با قیمت  ۹هزار تومان
از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است .طرح
جلد کتاب هم از فرزاد ادیبی است.
در بخشی از مقدمهی «مزخرفات فارسی» آمده
است :آنچه در این کتاب میخوانید گزیدهای است
از یادداشتهایی که طی چندین سال در روزنامهها و
رسانهها منتشر شده است .یادداشتهایی کوتاه که
جنبهی آموزش عمومی دارند و در آنها کوشیدهام
بدون وارد شدن به مباحث تخصصی ،برخی ظرائف
زبان فارسی ّ
روزمره را به زبان ساد ه و با کمی چاشنی
عامزبان فارسی به
طنز بیان کنم .توجه ِ
دادن کاربر ِ
فکر کردن به واژهها و اصطالحات و نیز نگارش پا کیزه
و شیوا مهمترین هدف من در این یادداشتها بوده
است.
در بازنگری یادداشتها برای انتشار در این کتاب،
عالوه بر کنار گذاشتن حدود نیمی از آنها و بازنویسی
یادداشتهای برگزیده ،از حذف ارجاعات تاریخی
ِ
اجتماعی
همچون رویدادهای سیاسی و فرهنگی و
روز پرهیز کردهام تا به کام خوانندگان شیرینتر
بنشیند .نیز ترتیب چیدن آنها بر اساس زمان انتشار
اولشان نیست و کوشیدهام آغاز و میانه و پایانی
داشته باشد.
همچنین در توضیح پشت جلد کتاب نوشته شده
ویراستار متخصص
است :رضا شکراللهی ،نویسنده،
ِ
ادبیات داستانی ،فعال ادبی و سردبیر وبسایت
خوابگرد ،کوشیده است بدون وارد شدن به مباحث
تخصصی ،برخی ظرائف زبان فارسی روزمره را به زبان
ساده و با کمی چاشنی طنز بیان کند .مهمترین
عام زبان فارسی به
هدف نویسنده توجه ِ
دادن کاربر ِ
فکر کردن به واژهها و اصطالحات و نیز نگارش پا کیزه
و شیوا در این یادداشتها بوده است.

