
   فریبرز صالح   در قطعه هنرمندان آرام گرفت
پیکر   فریبرز صالح   با حضور جمعی از سینماگران 

از خانه سینما تشییع شد.
 ای��ن مراس��م صب��ح روز یکش��نبه 4 بهمن در 
ساختمان شماره 2 خانه سینما برگزار شد و برخی 
س��ینماگران از کارگردان فیلم   سفیر   س��خن گفتند. 
س��یروس الون��د، ک��ه ب��ه نمایندگ��ی از کانون 
کارگردانان در این مراس��م حاضر شده بود با بیان 
اینکه ش��اید 71 س��ال برای عمر یک انس��ان کم 
نباشد، اظهار کرد: اما برای یک هنرمند سال هایی که کار می کند و اجازه دارد 
اثر هنری خلق کند، عمر محس��وب می ش��ود و به این دلیل عمر فریبرز صالح کم 

بود که این کم کاری ایشان دالیل زیادی داشت.
صدابردار فیلم جدید اصغر فرهادی درگذشت

یکي از صدابرداران پیشکس��وت سینمای ایران 
ک��ه در پروژه سینمایی   فروش��نده   با اصغر فرهادی 

همکاری داشت دار فانی را وداع گفت.
 یداله نجفی از صدابرداران س��ینمای ایران عصر 
شنبه سوم بهمن ماه به دلیل سکته قلبی در گذشت. 
ای��ن صداب��ردار که متولد 1334 بابلس��ر اس��ت، 
فیلم   محمد رس��ول اله   را صدابرداری کرده است و 

این روزها مشغول صدابرداری فیلم   فروشنده   اصغر فرهادی بوده است. خون بازی، 
به دنیا آمدن، جامه دران، چهارش��نبه 19 اردیبهش��ت، ش��یفت شب، یک شهروند 

کامال معمولی، برف، رستاخیز و. . . . از جمله آثار این هنرمند است. 
بازیگر   دوردست ها   همچنان بیهوش است

تهیه کننده   دوردست ها   حال عمومی جمال اجاللی، 
بازیگر این س��ریال در حال ساخت را که به تازگی 
دچار خونریزی مغزی ش��ده اس��ت خوب ارزیابی 
کرد و گفت: خدا را ش��کر حال آقای اجاللی نسبت 
به روز گذش��ته خیلی بهتر اس��ت ام��ا همچنان در 

بخش مراقبت های ویژه بستری است. 
فریبا توکلی که از این اتفاق ابراز ناراحتی می کرد 
خاطرنشان کرد: اتفاقی که افتاد واقعا یک شوک برای همه گروه بود. امیدواریم هرچه 
زودتر حال آقای اجاللی بهتر شود. وی اکنون بیهوش است اما سطح هوشیاری  باالیی 
دارد. وی در پاس��خ ب��ه اینک��ه آیا برای ادامه ایفای نقش جم��ال اجاللی بازیگری را 
جایگزین خواهند کرد؟ گفت: ما نمی توانیم بازیگر دیگری را جایگزین ایشان کنیم؛ 

چراکه بخش هایی که مربوط به بازی آقای اجاللی می شد گرفته شده است. 
 کانادا میزبان   من سالوادور نیستم   

فیلم   من س��الوادور نیس��تم   به زودی در کش��ور 
کان��ادا و در ش��هرهای ونکوور و مونت��رال اکران 

خواهد شد.   
من سالوادور نیستم   به کارگردانی منوچهر هادی و 
تهیه کنندگی امیر پروین حس��ینی است و در آن رضا 
عطاران و یکتا ناصر نقش های اصلی را بازی کرده اند. 
بخش هایی از فیلمبرداری این فیلم در برزیل انجام شده 

است. این نمایش ها توسط شرکت آریا پرسیس با مدیریت اجرایی پژمان هادوی انجام 
می شود که پیش از این فیلم های تراژدی، رخ دیوانه، دوران عاشقی، قندون جهیزیه و 
جامه دران را به نمایش درآورده اس��ت. در اختیار گرفتن س��الن های معتبر در کانادا و 

ایجاد امکان حضور ایرانیان و همچنین کانادایی ها از ویژگی های این اکران ها است. 
فیلمنامه   کوروش کبیر   کتاب شد

فیلمنامه   کوروش کبیر   نوش��ته مس��عود جعفری 
جوزانی توس��ط نشر   تریتا   منتشر ش��د و به زودی 

رونمایی می شود. 
مس��عود جعفری جوزان��ی کارگردان س��ینما و 
تلویزیون ایران بعد از دریافت پروانه س��اخت فیلم 
س��ینمایی   کوروش کبیر   همچن��ان در انتظار ایجاد 
ش��رایط مناسب برای ساخت این پروژه ملی است. 

فیلمنامه این اثر سینمایی با نام   کوروش کبیر/ دفتر اول   توسط مسعود جعفری 
جوزانی نوشته است و عبدالکریم یونسی و فتح اله جعفری جوزانی پژوهشگران 
این اثر تاریخی هستند. این فیلمنامه سینمایی قرار است، به زودی و طی مراسمی 
توسط نشر   تریتا   و با حضور این کارگردان و تعدادی از چهره های سینما و ادبیات 

ایران رونمایی و جشن امضا آن برگزار شود.
بابک حمیدیان از فیلم کوتاه می گوید

بابک حمیدیان مهمان این هفته برنامه   فیلم کوتاه   با اجرای کاوه سجادی حسینی 
دستیار اصغر فرهادی در فیلم   فروشنده   است.

 برنام��ه تلویزیونی   فیل��م کوتاه   ب��ا طراح��ی و تهیه کنندگی عم��اد خدابخش و 
کارگردانی رضا مهران فر این هفته با اجرای کاوه س��جادی حس��ینی کارگردان و 
فیلمنامه نویس سینما که این روزها به عنوان دستیار اصغر فرهادی در فیلم تازه او 
با نام   فروش��نده   فعالیت می کن��د، روی آنتن می رود. مهمان ویژه دهمین قس��مت 
از   فیل��م کوتاه   باب��ک حمیدیان بازیگر تئاتر، س��ینما و تلویزیون اس��ت که درباره 

بازیگری در فیلم کوتاه سخن می گوید.

برنامه تشییع پیکر ابوالحسن نجفی اعالم شد
پیکر ابوالحسن نجفی روز سه شنبه 
)ششم بهمن ماه( از مقابل فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی تشییع می شود. 
علی دهباشی با اعالم این خبر گفت: 
پیکر استاد ابوالحسن نجفی ساعت 10 
صبح روز سه شنبه از مقابل ساختمان 
مرکزی فرهنگس��تان واق��ع در بلوار 
حقانی تشییع می شود. همچنین به گفته او، پیکر این چهره فقید حوزه 
ادبیات در قطعه نام آوران بهش��ت زهرا )س( به خاک س��پرده خواهد 
ش��د. ابوالحسن نجفی که دوم بهمن ماه، در سن 86سالگی در تهران 
درگذش��ت، مترجم، زبان شناس، عضو پیوس��ته فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی و مدیر گروه ادبیات تطبیقی آن فرهنگستان بود. 
   دیوارهای بلند گورستان شهر ما   منتشر شد

جواد عاطفه از انتشار   دیوارهای بلند گورستان شهر ما   خبر داد. 
این مجموعه داستان 130 صفحه دارد و شامل 9 داستان است.   آن 
م��رد در ب��اران آم��د    ،   ش��ب گرگ ی��ا این ج��اده لعنتی ک��ی تمام 
می ش��ود،   گربه های الل ه��م آواز می خوانند    ،   روزگار کاغذی کلنل 
رفع��ت،    هوا در بیش��تر مناطق ابری اس��ت    ،   فقط 24 س��اعت وقت 
داری،   تو باید حرف بزنی    ،   انتظار داری س��اکت باش��م؟ !    و   اون چهار 
نفر   داس��تان های این مجموعه هس��تند. به گفته نویس��نده، مجموعه 
داستان   دیوارهای بلند گورستان شهر ما   دارای فضایی متأثر از مرگ 
و درب��اره  مرگ اس��ت؛ مرگی رنگی، متفاوت و خ��اص. مرده ها و 
زنده ه��ا در کن��ار هم زندگی می کنن��د و روزگار می گذرانند و در 

روزمرگی به مرگ می رسند و می میرند.
پنج کتاب درباره   اسالمی ندوشن   در راه است

مجموع��ه ای پنج جل��دی ش��امل 
نقدهایی که در طول س��ال ها درباره 
آثار دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن 
نوش��ته شده اس��ت، به زودی روانه 

بازار کتاب می شود. 
ای��ن مجموعه ک��ه ش��امل نقد و 
نظرهای ادیبان و منتقدان اس��ت، به 

کوشش حسین مسرت و پیام شمس الدینی گردآوری و تنظیم شده 
اس��ت. این کتاب مجموعه ای از نقدها و معرفی هایی اس��ت که طی 
نزدیک به 60 س��ال به قلم بزرگان اهل قلم بر آثار دکتر محمدعلی 
اس��المی ندوش��ن نوشته ش��ده اس��ت. نام گذاری مجموعه با خود 
اس��المی ندوش��ن بوده، ابتکار اصلی در گردآوری و تدوین کتاب 
هم با حس��ین مس��رت بوده که از 30 سال پیش بسیاری از این نقدها 
را گردآوری کرده اس��ت. پیام شمس الدینی نیز در سه سال گذشته 
)از مه��ر 1391 ت��ا مهر 1394( نواقص کار را با سرکش��ی به چند 
کتابخان��ه بزرگ تهران از جمله کتابخانه مجلس، کتابخانه ملک و 

کتابخانه دایره المعارف بزرگ اسالمی به حداقل رسانده است. 

برپایی اولین نمایشگاه جهانی   بنکسی    
ب��رای اولین ب��ار در دنی��ا، نمایش��گاهی ش��امل مش��هورترین 
آثار   بنکس��ی   چهره سرش��ناس هنرهای خیابانی در ش��هر استانبول 

برگزار می شود. 
این اولین باری است که مجموعه ای از آثار   بنکسی   هنرمند سرشناس 
گرافیتی اهل انگلیس، در یک نمایشگاه برای بازدید عموم به نمایش 
درمی آید.   استیو الزاردیس   مدیر این نمایشگاه که از 13 ژانویه تا 29 
فوریه در گالری   گلوبال کاراکوی   استانبول برگزار می شود، در این باره 
گفت: در این نمایشگاه مجموعه از آثاری به نمایش گذاشته شده است 
که   بنکس��ی   در 15 س��ال اخیر  آن ها را خلق کرده و اغلب آن ها تا کنون 
دیده نشده اند و برای اولین بار در یک نمایشگاه عمومی ارائه شده اند. 
او افزود: بنکسی آثار گوناگونی دارد که بیشتر آن ها را تا کنون کسی 
ندی��ده اس��ت. من این آثار را از مجموع��ه داران عالقه مند به آثار این 

هنرمند خیابانی در سطح جهان جمع آوری کرده ام.
به تبعیض نژادی در اسکار اعتراض کردم

یک نویسنده، کارگردان و بازیگر 
می گوی��د دو س��ال پیش ب��ه تبعیض 
نژادی و جنسیتی اسکار اعتراض کرد 
ولی آن زمان رس��انه ها ب��ه او انتقاد 

کردند.
 جول��ی ِدلپ��ی که تا به ح��ال دو بار 
نامزد دریافت جایزه اس��کار ش��ده در 
پنلی که در فستیوال فیلم ساندنس ترتیب داده شد گفت: بعضی مواقع 
آرزو می کند آفریقایی-آمریکایی باشد و هیچ چیز بدتر از زن بودن در 
این کار نیس��ت. دلپی که نویس��نده، کارگردان و بازیگری است که به 
خاطر نویسندگی اش در فیلم های   قبل از نیمه شب   و   قبل از غروب   نامزد 
دریافت جایزه اس��کار ش��ده، گفت: دو سال پیش من چیزی درباره این 
گفتم که آکادمی خیلی سفیدپوست و مذکر است، که واقعیت هم همین 
است و رسانه ها من را تکه تکه کردند. دلپی که متولد فرانسه است در 

ادامه گفت: جالب است، زن ها نمی توانند صحبت کنند. 

گروه فرهنگ  و هنر:هر س�ال با نزدیک شدن ایام دهه 
فجر و برگزاری جش�نواره فیلم فجر اکران در س�ینمای 
ایران به آشفته بازاری از فیلم هایی تبدیل می شود که در 
طول سال پشت در اتاق انتظار اکران مانده اند. امسال هم 
به نظر می رس�د تعداد زیادی از فیلم های سینمای ایران 
قربانی بی سیاستی اکران و فیلم سوزی مدیران شده اند.

 هم اکنون 3 فیلم س��ینمایی   آدم باش   به کارگردانی مجید 
جوانمرد،   خبر خاصی نیست   به کارگردانی مصطفی شایسته 
و   نقش نگار   به کارگردانی علی عطش��انی در اکران هستند 

که برخی از منتقدان آنها را ضعیف و کم کیفیت می دانند. 
یک منتقد س��ینما در این رابطه گف��ت: در میان فیلم های 
تازه اکران شده هیچ اثر شاخص و بامحتوایی دیده نمی شود. 
جب��ار آذی��ن  در گفت وگو با س��ینماپرس اف��زود: در میان 
فیلم های به نمایش درآمده اگرچه اثر ش��اخص و بامحتوایی 
به چش��م نمی خورد اما همین اندازه که در ش��رایط نامساعد 
اکران شده اند یک بار دیگر وضع اسفناک اکران در سینمای 

ایران را در مقابل چشم های اهالی فرهنگ و هنر و مخاطبان 
قرار می دهد. 

آذین س��پس در رابطه با جدیدترین س��اخته مجید جوانمرد 
اظهار داشت: فیلم   آدم باش   یک کمدی متوسط از یک فیلمساز 
مهجور مانده است که پس از سال ها کار فیلمسازی و آزمودن 
عرصه های مختلف تولید فیلم به ناچار در حوزه کمدی سازی 
طبع آزمایی کرده است. داستان فیلم و پرداخت آن چیزی شبیه 
فیلم فارسی های قدیمی است و بازی ها و موضوع و ساختار آن 
پرداخت اس��تاندارد س��ینمایی ندارد. این منتقد باسابقه سینما 
خاطرنش��ان کرد:   آدم باش   به منظور سرگرم کردن مخاطب و 
ش��انس آزمایی کارگردان در گیشه ارائه شده است و حضور 
بازیگران شناخته شده هم نتوانسته فیلم را سرپا نگه دارد. مجید 
جوانمرد کارگردان با ذوقی است اما جزو فیلمسازانی است که 
اوضاع نابس��امان مدیریتی سینما و همچنین شلوغ بازی های 

باندهای سینمایی او را منزوی کرده است. 
وی افزود: این کارگردان پیش��تر با س��اخت آثار اجتماعی 

ت��وان خوبی از خود ارائه کرده بود و اینکه به کمدی س��ازی 
روی آورده نش��ان دهن��ده تالش او ب��رای حضور مجدد در 
سینما است. در همین ارتباط ذکر این نکته ضروری است که 
کمدی س��ازی در س��ینما نیاز به تبحر و تخص��ص دارد. لذا 
فیلمسازی که می خواهد چنین اثری را تولید کند باید اصول 
و قواعد کمدی س��ازی را بداند تا موفق به س��اختن یک اثر 
س��رگرم کننده طنز ش��ود؛ به ع��الوه او بایس��تی معادالت 
س��ینمایی و فروش را هم بشناس��د و ضرورت س��اختن آثار 
کمدی را هم دریابد. الزم به ذکر است   آدم باش   زندگی مردی 
را روای��ت می کن��د ک��ه در برقراری ارتباط ب��ا آدم ها دچار 
مش��کل اس��ت و در عوض تعامل بس��یار خوبی با حیوانات 
دارد. او سال ها دور از ایران زندگی کرده و حاال که بازگشته 

احساس می کند هیچ یک از مردم را نمی شناسد. 
اکب��ر عب��دی، امی��ن حیایی، نیوش��ا ضیغمی، س��یروس 
گرجس��تانی، مرتضی ضرابی و. . . در این اثر سینمایی نقش 
آفرین��ی ک��رده اند. این منتقد س��ینما همچنی��ن در رابطه با 
دومین اثر سینمایی مصطفی شایسته در مقام کارگردان نیز 
اظهار داشت: مصطفی شایسته به همراه مرتضی شایسته از 
س��ینماگران شناخته ش��ده ایران هستند و برخی از تولیدات 
دیدنی س��ینما حاصل همکاری آن ها و تولید آثار سینمایی 
در مقام تهیه کننده است. از روزگاری که مصطفی شایسته 
تصمی��م گرفت در جایگاه کارگردانی بایس��تد نگاه او بین 

حوزه تجاری و فرهنگی و اجتماعی به نوسان درآمد.
 آذین سپس به ساخته پر سر و صدای علی عطشانی اشاره کرد 
و گفت: علی عطش��انی از فیلمس��ازان نواندیش ماجراجو و 
طغیانگر سینمای ایران محسوب می شود او که اغلب آثارش 
ت��وأم ب��ا جنجال رس��انه ای روب��رو ش��ده در حرکت جدید 
فیلمس��ازی خود باز هم موفق ش��ده جنجال��ی کاذب و حتی 
خطرناک در عرصه فرهنگ و سینما ایجاد کند.    این منتقد سینما 
در خاتمه این گفتگو متذکر شد: به عبارتی »نقش نگار« برای 
احیای یک بازیگر معروف س��ینمای قبل از انقالب اس��المی 
تولید ش��ده است. این فیلم داس��تانی عاشقانه و سطحی را در 
قالب و ساختاری متوسط و بازی های معمولی تر به تصویر 
کش��یده اس��ت از همین رو هیچ نکته شاخصی در سینما برای 
خود ثبت نمی کند. »نقش نگار« می توانس��ت یک عاشقانه 
اجتماعی دیدنی باشد چنانچه فیلمساز فیلمش را به پای کیش 

شخصیت و تعظیم به سرمایه ساالری قربانی نمی کرد.

خبر ادبیات

سینمای جهان

فیلم  سوزی تا کی ادامه دارد؟

آشفته بازار اکران در سینماها

حضور س�االر عقیل�ی در یکی از برنامه های ش�بکه  
ماه�واره ای من و تو، ادامه پخش صدای این خواننده در 
معمای شاه در هفته های پیش رو در هاله ای از ابهام قرار 
گرفته و مش�خص نیست آیا همچنان این سریال بدون 

تغییرات و با تیتراژ کنونی پخش خواهد شد.
به گزارش تابناک،  سریال معمای شاه به اندازه کافی غرق در 
حواشی بود که نیازی به یک حاشیه تازه نداشته باشد اما امروز 
حاش��یه ای تازه گریبان این س��ریال را گرفت. س��االر عقیلی 
خواننده موس��یقی سنتی ایران که پیش از این موسیقی سریال 
معمای شاه را خوانده، پیش از برگزاری کنسرت خود در لندن 
به استودیو من وتو رفت و در برنامه من وتوپالس گفت و گو 
کرد.عقیل��ی در ای��ن گفت وگو به برنامه کنس��رت  هایش در 
ش��هرهای مختل��ف انگلی��س و ر آمریکا اش��اره ک��رد. این 
خواننده،گفت: در خارج از ایران هزینه برگزاری کنسرت بسیار 
باال است. به عنوان نمونه در سالن برج میالد، پیانویی است که 
می ش��ود نواخت اما وقتی در اینجا خواس��تیم پیانو روی سن 

داشته باشیم، هزار و پانصد دالر هزینه اضافه طلب کردند.
عقیل��ی در ای��ن گفت و گ��وی دوازده دقیق��ه ای درب��اره 
نخستین اجرای حرفه ای اش در سال 1374 در فرهنگسرای 
ش��فق س��خن ب��ه می��ان آورد و درب��اره تالش  هایش برای 
برگ��زاری کنس��رت در شهرس��تان های ای��ران و گس��تره 
فعالیت هایش نکاتی را مطرح کرد و در نهایت نیز این گفت 
و گو با اشاره مجدد به کنسرت های این خواننده در انگلیس 
به انتها رس��ید. در واقع این خواننده موس��یقی س��نتی ایران 
عمدت��ًا از ای��ن برنام��ه ب��ه عن��وان فرصتی ب��رای تبلیغ 

کنسرت هایش استفاده کرد.
برخی رس��انه ها گزارش داده اند که دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرده است درباره حضور این 
خواننده موس��یقی س��نتی ایرانی پس از بازگشت او به ایران، 
توضیحات الزم ارایه خواهد ش��د و در واقع مس��ئوالن دفتر 
موسیقی بنا دارند تا بازگشت عقیلی به ایران و اخذ توضیحات 

از او، در این باره موضع گیری رسمی نداشته باشد.

از س��وي دیگر به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان؛ در پی 
انتش��ار ش��ایعه مهاجرت س��االر عقیلی و گفتگو با ش��بکه 
ماهواره ای »من و تو«، یکی از نزدیکان وی ضمن تکذیب این 
جریان گفت: س��االر عقیلی فقط در مورد تور کنس��رت های 
خارجی خود با شبکه »من و تو« گفتگو کرده است. وی ادامه 
داد: جری��ان مهاج��رت به هیچ وجه صحت ندارد. گفتني اینکه 
سالها پیش هم شادمهر عقیلي خواننده پاپ ایران به دلیل عدم 
ارائه مجوز آلبوم هایش به آمریکا مهاجرت کرد. گفتني اینکه، 
طي ماه هاي گذشته موج مهاجرت بازیگران سینما و تلویزیون 
و خوانندگان موسیقي به خارج از کشور به شدت افزایش یافته 

و بحث هاي فراواني را در رسانه ها ایجاد کرده است.

علت حضور ساالر عقیلی در  شبکه  »من و تو«

یک آرتیست به تمام معنا

 درخشش فیلمنامه سه ماهی در جشنواره داکا
 فیلمنامه فیلم س�ه ماهی نوش�ته آزیت�ا ایرایی و 
نیلوف�ر محلوج�ی جای�زه بهتری�ن فیلمنام�ه را از 

جشنواره بین المللی فیلم داکا کسب کرد. 
چهاردهمین جش��نواره بین الملل��ی فیلم داکا از 14 تا 
21  ژانوی��ه )24 دی تا اول بهمن( در پایتخت بنگالدش 
با ش��رکت بی��ش از یکصد فیلم در بخش های مس��ابقه، 
س��ینمای جهان، سینمای اس��کاندیناوی، فیلم کودکان، 
فیلم ه��ای کوت��اه و مس��تقل، زنان فیلمس��از، فیلم های 
معناگرا و نگاهی به گذشته برگزار شد. براساس پایگاه اطالع رسانی جشنواره بین المللی 
فیل��م داکا، س��ینمای ای��ران با فیلم هایی از جمله چند متر مکعب عش��ق س��اخته جمش��ید 
محمودی، ش��یار 143 درجه به کارگردانی نرگس آبیار، من عصبانی نیس��تم از علیرضا 
درمیش��یان، ف��رار از قلعه رودخان از غالمرض��ا رمضانی در این رویداد هنری حاضر بود. 
فیلم س��ه ماهی که در بخش س��ینمای معناگرای این جش��نواره پذیرفته شده بود توانست 

جایزه بهترین فیلمنامه نوشته آزیتا ایرایی و نیلوفر محلوجی را از آن خود کند. 
فیلم سه ماهی محصول سیما فیلم و سیما مهر سال 93 در مورد زنی است که دو سال پیش 
در یک روز بارانی پسرش را برای بازی به پارک برده بود و در اثر زمین خوردن پسرش از 
دنیا می رود، خود را مسبب این اتفاق تلخ می داند. الهام متوجه می شود که توموری در سر 
خود دارد که به س��رعت باید عمل کند اما و. . . هانیه توس��لی، علیرضا کمالی نژاد، ش��یوا 
ابراهیمی، بهرام ش��اه محمدلو، رویا افش��ار، بابک کریمی و امید روحانی در این فیلم بازی 
کرده اند. جشنواره داکا غیر از این جایزه بهترین بازیگری را به فاطمه معتمدآریا برای بازی 

در فیلم نبات به کارگردانی الچین موسی اوغلو کارگردانی از آذربایجان داد. 

انتقادات بی مبنا به بخش اول   در حاشیه   پایان 
نیافت�ه اس�ت. این ش�ب ها در بخ�ش دوم   در 

حاشیه    ، تاثیر این انتقادات مشخص است. 
مهران و مدیری و تیمش، محافظه کار ش��ده اند 
و   در حاشیه   دیگر یک اتفاق نیست. سنت اعتراضات 
صنفی، گروهی و قومی به مجموعه های نمایش��ی 
که رنگی از انتقاد به این مجموعه ها را دارد، سنت 
دیرپا، پردامنه و همچنان پرقوتی اس��ت. به محض 
نمایشی اندک منفی از یک شخصیت که وابستگی 
صنف��ی یا قومیتی به نهاد یا جغرافیای مش��خصی 
دارد، بان��گ اعت��راض از س��وی تریبون داران آن 
صن��ف یا قومی��ت بلند می ش��ود و ماج��را وقتی 
مساله س��ازتر می ش��ود که دستپاچگی همیشگی 
تلویزی��ون با آن همراه می ش��ود. آخرین مورد رخ 
داده از این اتفاق عجیب اما پرس��ابقه در تلویزیون 
ایران به فصل اول از س��ریال   در حاشیه   برمی گردد. 
مه��ران مدیری یکی از محبوب ترین و معتبرترین 

چهره ه��ای طنزپرداز تلویزیونی بعد از چند س��ال 
دوری از تلویزی��ون، س��رانجام ب��ا   در حاش��یه   به 
تلویزیون بازگشت. سریالی که به محض شروع با 
واکنش های فراوانی مواجه شد وخیلی زود تبدیل 

به اتفاق رسانه ای مهمی در ایران شد.
   در حاش��یه   عالوه بر اینکه خیل��ی زود مخاطبان 
گس��ترده ای پیدا کرد، ب��ا واکنش های متفاوتی هم 
روبرو ش��د. سریال در یک بیمارس��تان دورافتاده 

می گذش��ت و ماجرای چند دکتر صراحتا قالبی را 
نمایش می داد که به فکر سودجویی و سوءاستفاده از 
بیماران بودند و طبق پیش بینی ها، انتقادات به سریال 
از جانب برخی از جامعه پزش��کی خیلی زود آغاز 
ش��د. انتقاداتی که به زعم برخی از رسانه ها، سریال 
را س��رانجام نیمه تم��ام ب��ه پایان رس��اند. هر چند 
واکنش های تلویزیون به این جور انتقادات، این بار 
استثنائا ایستادگی نسبی بود. این نوع اعتراضات به 
این نوع نمایش ها، مشخصا بی مبنا و بی منطق است.

 واضح و بدیهی اس��ت ک��ه انتقاد به یک یا چند 
عضو خطاکار از یک صنف یا قومیت، زیر سئوال 
بردن کلیت آن مجموعه ها نیست و بدیهی تر اینکه 
در هر صنف یا قومیتی، این جور افراد سوءاستفاده گر 
پی��دا می ش��وند. اما ج��دای از این بع��د از قضیه، 
خطرناک ترین وجه ای��ن اعتراضات، دامن زدن به 

محافظه کاری های بعدی مجموعه آثار نمایشی در 
سینما و تلویزیون است. ترس از مواجهه شدن با این 
اعتراضات و کنترل نش��دن آنها از س��وی مدیران 
باالدس��تی و هوار ش��دن همه هجمه ها به س��مت 
تهیه کنن��ده و کارگردان و حت��ی بازیگران، خیلی 
س��اده مجموع��ه عوامل هنری دخیل در س��ینما و 
تلویزیون ایران را به این نتیجه می رساند که بهترین 
راه، ب��ه آرام��ی رد ش��دن از ای��ن مش��کالت و 
آسیب های اجتماعی است و این همان چیزی است 
که این شب ها، در   درحاشیه 2   می بینیم   در حاشیه 2   در 
عین فراهم بودن بستر برای گام برداشتن در جهت 
مساله های ملتهب و به روز جامعه ایرانی، چند گام 
عقب تر از فضای امروز رسانه های تصویری حتی 
تلویزیون قدم برمی دارد و این در فضایی که سپهر 
رس��انه ای ایران به صورت وحش��تناکی در اختیار 

ش��بکه های اجتماعی ای است که سرعت و به روز 
بودن ویژگی اصلی آنهاس��ت، چیزی جز شکست 

برای یک سریال محسوب نمی شود.   
در حاشیه 2   نمی تواند پابه پای مردم جلو برود، 
به برخی از موضوعات ملتهب و به روز نزدیک 
می ش��ود، ام��ا از دور می ایس��تد و فق��ط نظاره 
می کند و صراحتا می ترس��د که وارد میدان شود. 
این اعتراضات طبیعتا ادامه خواهد یافت. تا وقتی 
حس��ن فتحی هم مجبور می شود برای فرار از این 
اعتراضات بخش��ی اضافه به سریالش وصله کند 
و ت��ا وقت��ی نمایندگان و وزرا ب��ه دالیلی معلوم 
پشتیبانان اصلی این اعتراضات هستندو تا زمانی 
که صداوسیما س��ریعا دستپاچه می شود و اولین 
تصمیمش کنار گذاشتن عوامل این مجموعه های 
نمایشی اس��ت، باید منتظر ادامه و پررنگ شدن 
این اعتراضات غیرمعقول باشیم و نتیجه، سریالی 

بی رمق از کاربلد ترین طنزپرداز ایرانی. 

اعتراض، محافظه کاری و مرگ   در حاشیه ۲    

من این حروف نوشتم چنانچه غیر ندانست/ تو هم 
ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی        » حافظ «

مردم از شرلوک هلمز و ناوارو یاد می کنند
بهرام زند با اش�اره به هنری که باعث می شود آثار 
دوبله بعد از س�ال ها در یادها بمانند بیان کرد، مردم 
هنوز هم از ش�خصیت های شرلوک هلمز و ناوارو یاد 

می کنند. 
به��رام زند با اش��اره به دوبله های زیرزمین��ی که رواج 
بسیاری در بازار پیدا کرده است، گفت: دوبله های زیرزمینی 
هم اکنون بازار آشفته ای دارد که چندان هم نمی توان گفت 
زیرزمینی عمل می کنند چون گویی به طور رسمی فعالیت 

دارند و دیگر نمی توان در این باره حرفی زد. این نوع دوبله از همان ابتدا اشتباه بود و حاال رواج 
پیدا کرده است و نسبت به آن تبلیغ می شود و دوبلورها آثارشان را در شبکه های مجازی هم 
قرار می دهند. وی ادامه داد: آنها که حدود 50 الی 60 سال پیش در حوزه دوبله فعالیت داشتند 
و هنوز هم بعضی از آنها حضور دارند بدون اینکه تبلیغاتی راه بیندازند و یا خودشان را نمایش 
دهند کارشان را انجام می دهند. با این حال اگر بخواهیم دوبله های آن زمان را با آثار این زمان 
مقایس��ه کنیم به نظرم باید گفت فیلم های این دوره زمانی فرق کرده اس��ت. آن زمان فیلم های 

سینمایی از غنای بیشتری برخوردار بود، داستان های بیشتری داشت و حتی هنری تر بود. 
دوبلور شخصیت شرلوک هلمز عنوان کرد: با وجود این باز هم دوبلورها تالش می کنند 
و نس��بت ب��ه تالش و فعالیت آنه��ا هم دوبله های خوب و متوس��ط و هم کارهای ضعیف 
داری��م.وی عن��وان کرد: هنر در این حوزه آنجاس��ت که از خود اثری می گذارد و مخاطبی 
بعد از س��ی س��ال از یک گوینده، فیلم یا ش��خصیت یاد می کند. به طور مثال در طی این 
س��ال ها مردم از ناوارو و ش��رلوک هلمز یاد کرده اند، زمانی که من وارد این حرفه ش��دم 

عاشق بودم و صرفا این مساله بود که مرا در حوزه کارم نگه داشت.
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سخن بزرگان

   تقریب�ا آدم را بیچ�اره می کن�د. . . آدم در خان�ه اش 
احس�اس آرامش می کند. . . اصال ش�ما بنویس�ید من 
عاشق رضا کیانیان هستم. . . دوست خوب بنده است. . 

. هنرمندی به تمام معنا. . .   
به اینها بخش��ی از سخنان بعضی از هنرمندان شناخته شده 
سینما درباره رضا کیانیان است؛ هنرمندی که گرچه به عنوان 
بازیگر تئاتر، س��ینما و تلویزیون شناخته می شود اما هرگز به 
این اندازه بسنده نکرده و هنر خود را در دیگر شاخه های هنری 
نیز آزموده اس��ت. بازیگری که کتاب می نویس��د، مجس��مه 
می سازد، عکاسی می کند، با دیگر اهالی سینما گفت وگوهای 
مبس��وط و تخصص��ی دارد و در ام��ور اجتماع��ی نیز جزو 
هنرمندانی اس��ت که پیشقدم می شوند و قرار است امسال در 
جشنواره فیلم فجر تجلیل شود. فرهاد توحیدی فیلمنامه نویس و 
یکی از دوستان کیانیان گفت: قدیم ها ضرب المثلی داشتیم که 
می گفتند    مال شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل   در مورد این 
موضوع خاص که بزرگداشت رضا کیانیان است، شاید بتوان 
گفت    بازیگر ش��دن چه آس��ان، آدم ش��دن چه مش��کل    چون 

متأس��فانه امروزه بازیگری شرایط خاصی نمی خواهد اما در 
مورد بازیگری مانند رضا کیانیان، او در مرحله اول انسان است 
و بعد بازیگر، آن هم بازیگری به تمام معنا، او دانش این کار را 

دارد و شاید بتوان از عنوان   دانشی مرد   برای او استفاده کرد. 
سیف اله صمدیان هنرمند مستندساز و عکاس نیز درباره رضا 
کیانی��ان گف��ت: در دنیایی که هنرمند بخواه��د روی هنرهای 
تصویری یا تجسمی متمرکز شود، دو عضو از بدن باید هماهنگ 
با یکدیگر کار کنند و با هم به تعادل برسند و این دو عضو، مغز و 

چشم هستند که در این دنیای خاص نقش عمده ای دارند.
محم��ود کالری فیلمبردار به نام س��ینما و یکی دیگر از 
دوستان رضا کیانیان به دلیل کار فشرده اش در فیلمبرداری 
فیلم   فراری   یادداش��ت کوتاهی را در اختیارمان گذاشت که 
ب��ا ه��م آن را می خوانیم:   رض��ا کیانیان بدون ش��ک یک 
آرتیس��ت به تمام معنی است. او حضور حرفه ای اش را در 
عرصه هنرهای دراماتیک و با تئاتر آغاز کرد و با طراحی 

صحنه و بازیگردانی و بازیگری در سینما ادامه داد. 
کیانیان همچنین در عرصه عکاس��ی و مجسمه سازی نیز 

آثاری خلق کرده که درنوع خود قابل توجه است. تألیفات و 
مقاالت و گفت وگوهای تخصصی کیانیان که چه به صورت 
کتاب و یا مقاله در نش��ریات س��ینمایی منتش��ر ش��ده همه 
جلوه هایی از ذهن خالق و اندیش��ه زیبایی شناس��انه او در 
عرصه هنرهای دراماتیک و تجسمی است که رضا کیانیان 
را به عنوان یک آرتیس��ت به تمام معنی معرفی می کند. به 
گمانم او مصداق کامل هنرپیش��ه به معنی کامل کلمه است 
ک��ه ب��ه طور قطع مفهوم��ی فراتر از یک بازیگ��ر را یدک 
می کشد. بزرگداشت رضا کیانیان در جشنواره سی وچهارم 

فیلم فجر را به او تمام دوستدارانش تبریک می گویم.    


