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رضا عطاران در میان تبریزیها :مردم از من چهرهای شاد و کمدی میخواهند

ابالغیه تازه وزیر ارشاد
در حوزه ادبیات
فرهنگی

ایسنا

بــا ابــا غ وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،مســئولیت شناســایی ،ســاماندهی و
متشکلســازی انجمنهایادبی سراســر کشــور به بنیاد شــعر و ادبیات داستانی
واگذار شــد .بنــا برخبر دریافتــی از روابط عمومی بنیاد شــعر و ادبیات داســتانی
ایرانیان در این ابالغیه که بههمراه «آییننامه امور انجمنهای ادبی» به مدیران
ت کل فرهنگ و ارشــاد اســامی ارسال شده اســت ،به معاون امور فرهنگی
ادارا 
وزارت ارشاد و بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان مأموریت داده شده با رویکرد
مشارکتهای بخشهای غیردولتی در توسعه ادبیات خالقه ،انجمنهای ادبی
سراسر کشور شناسایی ،ثبت و ساماندهی شوند .بر اساس این خبر ،انجمنهای
نهای
ادبی در صورت دارابودن شــرایط آییننامه ،در «ســامانه جامع امور انجم 
ادبی» ثبتنام کرده و شناسه دریافت میکنند .عالقهمندان و انجمنهای فعال
ادبی سراسر کشور میتوانند برای اطالع از شرایط ،مطالعه آییننامه و نامنویسی
ن ادبی ،به سامانه اینترنتی  hlclubs.irمراجعه کنند.
انجم 

رونمایی از آثار برگزیده
لوریس چکناواریان در تاالر وحدت

کتاب جدید ضیاء موحد در راه انتشار

ضیــاء موحــد از آمــاده کــردن مجموعه شــعر دوزبانه
روی
خــود خبــر داد .وی در همین باره به ایســنا گفته«:یک
خط خبر
مجموعه شعر جدید دارم که شامل شعرهای تازه من
اســت ،البته چند شــعر آن قبــاً در برخی از مجالت چاپ شــده اســت .این
کتاب  ۷۰صفحهای حداقل  ۴۰قطعه شــعر را شامل میشود و ممکن است
بعــداً تعدادی شــعر به آن اضافه کنــم .موضوع این شــعرها مانند کارهای
دیگرم اجتماعی و عاشقانه است.

کاری تازه از علی راضی

علــی راضی نویســنده و کارگــردان تئاتــر اثر جدید خــود با عنوان
«آنتــی گــون» را با نگاهــی آزاد به نمایشــنامه «آنتیگون» نوشــته
ژان آنوی نمایشــنامه نویس فرانســوی ،از شــانزدهم اردیبهشت
در تماشــاخانه ایرانشــهر به صحنه میبرد.این کارگردان تئاتر که
تجربــه فعالیت در تئاتر اروپا را دارد ،آثاری را با حضور بازیگرانی
از ملیتهای مختلف روی صحنه برده است.

نام و حدود ایران در باغ موقوفات دکترافشار

سلسله مجالس علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار کوششی است برای
طرح و بحث پیرامون برخی مسائل و موضوعات در تاریخ و فرهنگ و تمدن
ایران و زبان فارســی که بهصورت ماهانه از ســال جدید در کانون زبان پارســی
برگزار خواهد شد .نخستین جلسه از سلسله مجالس علمی به بحث در باب
نــام و حدود ایــران در طول تاریــخ اختصاص یافته که با حضور پژوهشــگران
تاریــخ ایــران بــر جوانــب گوناگون موضــوع بویژه با توجــه به اســناد و مدارک
تاریخی و جغرافیایی پرداخته خواهد شــد .در این مراســم که ســاعت 17روز
چهارشــنبه  29فرودین ماه به یاد دکتر منوچهر ســتوده در باغ موقوفات دکتر
افشار برگزار میشود سید مصطفی محقق داماد ،سید صادق سجادی ،روزبه
زرینکوب و علی بهرامیان بهعنوان سخنران حضور خواهند داشت.

برگزاری کنسرت «عاشقانههای پاپ»

برگزاری جشنواره عکس هشت

دومیــن دوره جشــنواره عکــس «هشــت» ویــژه عکاســی بــا تلفــن همــراه برگــزار
میشــود .فراخــوان دومیــن دوره جشــنواره و اطالعــات تکمیلــی از طریــق وبــگاه
 www.rbphoto.irو شبکههای مجازی در دسترس عالقهمندان قرار خواهد گرفت.

تجلیل ازعکاسان ایرانی
در جشنواره مونتهنگرو
« »BOLDاثر امین مهدوی  /مهــر

ازعکاســان ایرانی شرکتکننده در مجموعه جشنواره عکس کشور مونتهنگرو
در بخشهای مختلف این رویداد تجلیل شد .جوایز کسب شده در مجموعه
جشــنواره « »MNE PBKکشور مونتهنگرو توسط عکاسان عضو کلوپ عکس
فوکــوس (نمایندگــی فیاپ در ایران) به این شــرح اســت :عکــس  eveاز امین
مهــدوی ،عکــس  Forcedاز کــوروش یزدانــی ،عکــس  Space shipاز ســعید
محمدزاده ،عکس  flamingo۱از کاوه منافزاده برگزیده جایزه  Salon HMو
عکس  Boldاز امین مهدوی برگزیده  PSA Gold medalشد.

عمارت خانه تئاتر افتتاح شد

تئاتری ها بعد از یک دهه بالتکلیفی صاحبخانه شدند

ایــران :اهالــی تئاتــر بهخانــه جدیــد خــود در
خیابــان ســمیه نقــل مــکان کردنــد .هرچنــد
وعده بازگشــایی این خانه به  10ســال گذشــته
برمیگــردد ،اما ایــن اتفاق مبــارک در نهایت
بهثمــر نشســت و ســرانجام بــا وجــود همــه
دوندگیها و پیگیریهــا و البته خلف وعدهها،
جامعــه تئاتــر صاحبخانــه شــدند .بســیاری از
تئاتریهــای قدیمی و البته جــوان ترها در روز
بازگشایی این خانه حضور داشتند.
عبــاس صالحــی ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی نیز در این مراسم حاضر بود و سخن
گفــت .او تئاتــر را هویــت و مدنیــت انســانی
عنوان و اضافه کرد :انسان آنگاه که آموخت با
دیگری هنرمندانه ســخن بگویــد ،با زبان تئاتر
ســخن گفت .تئاتر هنری با زبان نقد اســت .از
زمانی که انســان یاد گرفــت هنرمندانه نقادی
کند ،با زبان تئاتر بهنقادی پرداخت.
صالحــی ضمن ابراز خرســندی از بودن در
جمع اهالی تئاتر ،صاحبخانه شدن خانه تئاتر
را اتفاقــی مبارک دانســت و گفــت :اینکه خانه
تئاتــر صاحــب خانــه شــده ،خبر بســیار خوبی
اســت وخانه تئاتر میتواند از خانه جدید خود
بهرههای زیادی ببرد .صالحی بیان کرد :اینکه
امــروز بــا تــاش گســترده ایــن عزیــزان چنین
فضایــی شــکل گرفته تــا هنرمندان ایــن حوزه
بتواننــد با خیال راحت گردهم بیایند و بتوانند
ایــن هنــر را کــه وجــه مدنیــت انســانی اســت،
شــکوفاتر ،پویاتر و فعاالنهتر ادامه دهند ،مایه
خرســندی اســت و از همــه کســانی کــه در این
تالش ســهیم بودند سپاسگزار هســتم چرا که
میتواننــد پرچم ایــن هنر را بر فــراز این خانه
فعالتر و خالقانهتر برافراشته نگه دارند.
ایــرج راد ،عضــو اصلــی هیــأت مدیــره
خانــه تئاتــر دیگــر ســخنران ایــن مراســم در

خصــوص تاریخچــه ســاخت ایــن ســاختمان
گفت :در ابتدای شــکلگیری خانــه تئاتر حتی
بــرای تشــکیل جلســات چنــد نفره خــود جای
مشــخصی وجــود نداشــت بنابرایــن مدتی در
مرکــز هنرهــای نمایشــی ،یــک زمــان در خانه
هنرمندان و زمانی دیگر در طبقه دوم تاالر هنر
جلســه هایمان تشکیل میشــد .پس از مدتی
نیز توانستیم با مشقتهای فراوان با همراهی
اعضای هیــأت مدیره خانه تئاتر ،مکان فعلی
واقــع در خیابــان بــرادران مظفــر را بهدســت
آوریم .اما شــهرداری با ما قرارداد عاریه بست
که این برای من جای تأسف داشت و از همان
زمان فکــر کردم که خانه تئاتــر باید برای خود
خانهای مستقل داشته باشد.
پــساز آن راد بــا تأکیــد بــر اینکــه ســخنان
من بــه دور از هر گونه سیاســتی اســت ،افزود:
قصــد ســاخت ایــن خانــه در زمــان ریاســت
جمهــوری آقــای خاتمــی شــکل گرفــت .ما از
دولت اصالحات خواســتیم به مــا کمک کنند
تــا بتوانیــم مکانــی بــرای خانــه تئاتــر داشــته
باشــیم .پس از مشــقت و دوندگی فراوان 200
میلیــون تومــان برای خرید این مــکان بهخانه
تئاتــر تخصیص یافت و ما توانســتیم آن را که
ســاختمانی قدیمی و فرســوده بــود خریداری
کنیــم .نخســت تصمیــم بــر بازســازی همــان
ساختمان فرسوده و استقرار در آن را داشتیم،
اما متوجه شدیم که شدت فرسودگی به حدی
اســت که نمیشــود در آن ساکن شــد بنابراین
تصمیــم بــه تخریــب و ســاخت مجــدد آن
گرفتیم ۱۷ .ماه طول کشــید تا شهرداری مجوز
تخریب و ساخت و ساز را به ما بدهد.
عضــو هیــأت مدیره خانــه تئاتــر ادامه داد:
پــس از دوندگیهــای فراوان بــه کمک افرادی
چون دکتر قالیباف ،دکتر ایازی و آقای یعقوبی

در تاریخ  19آبان  86مجوز ســاخت خانه تئاتر
توســط شــهرداری صادر شــد .بعد از آن آقای
ایرجــی در وزارت فرهنــگ و ارشــاد نخســتین
فــردی بودنــد کــه  40میلیــون تومــان بــرای
تخریــب و گودبرداری ســاختمان بــه ما کمک
کردنــد .پــس از آن نیز شــهرداری بــه مدت 10
ســال طبق مصوبه شورای شــهر تهران ساالنه
مبلــغ  100میلیون تومان بابت ســاخت کمک
کــرد .پــس از تخریــب و گودبــرداری ،مدتــی
بهدلیــل کمبود منابع مالی کار ســاخت و ســاز
متوقف شــد .در دوره ریاســت جمهوری آقای
احمدینــژاد مبلــغ یــک میلیارد تومــان برای
ادامه کار به ما داده شد.
کل مبلــغ گرفتــه شــده بــرای ســاخت ایــن
مجموعه  2میلیارد و  800میلیون تومان است
کــه با ســپرده گذاری و محاســبه ســود ســپرده
مجموع آن به  3میلیارد و  800میلیون تومان
رسید که توانســتیم با این مبلغ این ساختمان

را به این شکل بسازیم.
ســاختمان قبلی خانه تئاتر که از استاندارد
چندانــی هــم برخــوردار نبــود در خیابــان
ایرانشــهر قــرار داشــت.ایرج راد در خصــوص
مشــخصات عمــارت خانــه جدیــد تئاتــر
میگویــد :مســاحت زمیــن  366متــر و تراکــم
آن  1567متــر اســت کــه در  5طبقــه و  3نیــم
طبقــه بــا مرغوبترین مصالح ســاخته شــده
اســت .تأسیســات مکانیکی ،برقی و استحکام
و ایمنــی ســاختمان بســیار پیشــرفته و مــدرن
است .ســالن نمایش با گنجایش  180الی 200
تماشــاگر با سیســتم صوتی بسیار پیشــرفته با
آخرین امکانات صوتی ســاخته شــده است که
برای ضبط تلویزیونی و موســیقی نیز مناســب
اســت .همچنیــن در سیســتم نور این ســالن از
جدیدترین سیستم در دنیا استفاده شده است
که در ایران ســالن دیگری با ایــن امکان وجود
ندارد.

چهار فیلم ایرانی در جشنواره کن

سالم سینمای  ایران به جهان
گــروه فرهنگ و ادب :هفتــاد و یکمین دوره
جشــنواره فیلــم کــن بیــش از دورههــای
دیگــر بــرای ســینمای ایران خبرســاز شــده
اســت .این جشــنواره مهم ســینمایی برای
نخســتینبار در تاریــخ فعالیتــش دو فیلم
ایرانــی را در بخــش رقابتــی شــرکت داده
اســت« .ســه رخ» اثر جعفر پناهی و «همه
میداننــد» ســاخته اصغــر فرهــادی توجه
بســیاری از مخاطبهــای ســینمایی در
جهــان را بیــش از پیــش به ســینمای ایران
جلب کرده است.
ëëدرخواســت صدرعاملــی بــرای حضــور
پناهی در کن
عالوه بر آن فعاالن سینمایی کشور هم
از ایــن فرصت برای طرح درخواستشــان
از رئیس جمهوری حســن روحانی استفاده
کردنــد و خواســتند فرصتــی بــرای حضور
جعفــر پناهــی در ایــن رویــداد ســینمایی
فراهم شــود .در نامه شورای مرکزی کانون
کارگردانــان آمــده است«:ریاســت محترم
جمهورى اسالمی ایران
جناب آقاى دکتر حسن روحانى با سالم
و احترام
با توجه به انتخاب فیلم ســینمائی «سه
رخ» ســاخته آقــای جعفــر پناهــى (عضــو
کانون کارگردانان سینماى ایران) در بخش
اصلــی هفتــاد و یکمیــن دوره از فســتیوال
فیلم کن ،خواهشمند است دستور فرمایید
بــا اتخاذ ترتیبــات الزم موانع خــروج آقای
پناهــی از کشــور برطــرف شــود تــا ایشــان
بتوانند در این رویداد مهم جهانى شــرکت
کنند.
بــا احتــرام شــوراى مرکــزى کانــون
کارگردانان سینماى ایران»
همچنین رســول صدر عاملی در پستی
کــه در صفحــهاش در شــبکه اجتماعــی
اینســتاگرام منتشر کرده اســت ،در اینباره
نوشت«:ســه رخ ،ســاخته جعفــر پناهی در
بخــش مســابقه حضــور خواهــد داشــت و
ایــن فیلــم پس از فیلــم «همــه میدانند»
اصغــر فرهــادی ،دومیــن فیلــم ایرانــی

بخش مسابقه کن اســت .امیدوارم درایت
مســئوالن مربوطــه ،هــر کــه هســتند براین
باشــد کــه اجــازه دهنــد جعفــر پناهــی در
فرانســه حضــور یابــد ».ایــن کارگــردان از
دعوتنامه رســمی دبیر جشــنواره فیلم کن
و وزیــر امــور خارجــه فرانســه بــرای حضور
ایــن ســینماگر ایرانی در جشــنواره کن خبر
داده و گفته است «:سینمای ایران بالنده و
پویا و تأثیرگذار بــه راهش ادامه میدهد».
زمان زیادی تا برگزاری این جشــنواره باقی
نمانــده اســت ،انتظــار مــیرود در فرصت
باقی مانده مسئوالن فرهنگی دولت تدبیر
و امید با رایزنی با نهادهای قضایی امکان
حضور جعفر پناهی در کن را فراهم آورند.
این ســینماگر از سال  1388برای مدت
ع الخروج است .جعفر
بیســت ســال ممنو 
پناهــی پیشتــر بــه خاطر فیلــم «بادکنک
ســفید» دوربیــن طالیــی جشــنواره کــن را
از آن خــود کــرده بــود .آخرین حضــور این
ســینماگر در جشــنواره کــن بــه نمایــش
فیلــم «تاکســی» در ســال  2015میــادی
برمیگــردد .او ایــن فیلــم را بــا امکاناتــی
محــدود در تهــران ســاخت .منتقــدان
ســینمایی معتقدنــد ،عمــده دلیــل توجــه
رســانهها و جشــنوارههای غربــی بــه ایــن
ســینماگر بیشــتر متأثــر از وضعیــت کنونی
اوست و چندان ربطی به ارزشهای هنری
و خالقانــه و زیباییشناســی آثار ســالهای
اخیرش ندارد.
ëëآیا فرهادی دست پر از «کن» برمی گردد؟
انتظــار از ســینمای ایــران نــزد
مخاطبهــای ایرانــی و منتقــدان و
جشــنوارههای جهانــی بیــش از پیــش بــاال
رفتــه اســت و کار ســینماگران حاضــر در
این جشنواره دشــوارتر از پیش خواهد بود،
اصغــر فرهادی بــا فیلم «همــه میدانند»
و بــا حضور چهرههــای مهمی از ســینمای
جهــان چون ،پنهلوپــه کروز و خاویــر باردم
در این دوره از جشــنواره کن حضور خواهد
داشــت؛ نه تنها در بخش رقابتی جشــنواره
بــا ســینماگری مهم چــون ژان لــوک گدار

راد در پایان ســخنان خــود از زحمات تمام
کســانی کــه در ســاخت ایــن مجموعــه ،خانــه
تئاتــر را یاری کردند ،تشــکر کــرده و دو مورد را
از مســئوالن فرهنگی خواســتار شــد .نخســتین
درخواســت خریــد زمیــن جنــب ســاختمان
خانــه تئاتــر برای تبدیــل آن به مــوزه تئاتر بود
و درخواســت دوم در اختیار داشتن ساختمان
فعلــی خانه تئاتــر در خیابــان بــرادران مظفر
بود.
او افــزود :بهدلیــل حجــم زیــاد انجمنها و
اعضای خانه تئاتر ساختمان جدید به تنهایی
جوابگــوی نیازآنــان نیســت بــه همیــن دلیــل
تمایل داریم که آن ساختمان را نیز برای خانه
تئاتر حفظ کنیم .ایرج راد همچنین تأکید کرد:
ســند اینجا متعلق به خانه تئاتر است و بهنام
هیــچ کســی نیســت و متعلــق بــه تئاتریهای
زحمتکش است.
ایــن مراســم بــا حضــور عبــاس صالحــی
(وزیر فرهنگو ارشــاد اســامی) ،سید مجتبی
حســینی (معــاون هنــری) ،شــهرام کرمــی
(مدیــرکل هنرهــای نمایشــی) ،اصغــر همت
(مدیر عامل خانه تئاتر) ،حجتاالسالم مازنی
(نماینــده مجلــس شــورای اســامی) ،علــی
مرادخانــی ،مجیــد رجبــی معمار(مدیرعامل
خانــه هنرمندان ایران) ،هادی ایازی ،حســین
مســافر آســتانه ،علیرضا غفاری و هنرمندانی
چــون ژاله علو ،علی نصیریان ،شمســی فضل
الهــی ،بهــروز رضــوی ،قطبالدیــن صادقی،
مریــم کاظمــی ،بهــزاد فراهانــی ،اســماعیل
خلــج ،هــادی مرزبان ،مهــدی میامــی ،هرمز
هدایــت ،منیــژه محامدی ،ســهراب ســلیمی،
حســین پارســایی ،محمد ســریر ،محمودرضا
رحیمــی ،مجیــد جوزانــی ،صدوقی تدیــن و...
برگزار شد.

روایت امین حیایی
از <خوب ،بد ،زشت>
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کنسرت «عاشقانههای پاپ» با اجرای مشترک تعدادی از خوانندگان
شناخته شده موسیقی پاپ از جمله روزبه نعمت اللهی ،امیرعباس
گالب ،رضا صادقی ،حمید حامی ،مهدی یراحی و ســیامک عباسی
روزهای  ۲۴و  ۲۵اردیبهشــت مــاه به رهبری و تنظیم رضا تاجبخش
در تاالر وزارت کشــور برگزار میشــود.در این کنسرت که به سرپرستی
گروه محمدرضا عقیلی برگزار میشود تعدادی از نوازندگان ارکستر
سمفونیک تهران نیزحضور خواهند داشت.

ورود رضــا عطــاران بــه عرصــه بازیگــری بر
خــاف امروزکه اغلــب مــردم او را بهعنوان
بازیگــر و کارگردانــی فعــال در حــوزه طنــز
میداننــد ،بــرای حــدود یــک دهــه در
نقشهای غیرکمیک بود.
با این حال از سال  73به واسطه پیوستن
به جمــع بازیگــران مجموعه طنز «ســاعت
خــوش» بــه مــرور بــه یکــی از چهرههــای
شــناخته شــده کمیک تبدیل شد .حاال دیگر
خودش هم اذعان دارد که مردم دیدن او را

در نقشهای کمدی ،بیشتر از جدی دوست
دارند.
بیســت و چهــارم فروردیــن مــاه رضــا
عطــاران همزمــان بــا اکــران مردمــی فیلم
«مصــادره» در میــان جمعی از تماشــاگران
این فیلم در تبریز حاضر شد .او در این دیدار
مردمــی کــه در پردیــس ســینمایی «ســتاره
بــاران» تبریز اتفــاق افتــاد ،گفت«:همچون
باقی بازیگران که تنوع نقش را دوست دارند
مــن هــم نقشهای جــدی را دوســت دارم،

مــن نوعی
منتهــی آنچــه امــروز مخاطب از ِ
میخواهد ،چهره کمدی و شاد است».
«مصــادره» نخســتین فیلمــی ســت کــه
مهــران احمــدی در آن بهعنــوان کارگــردان
حضــور دارد ،عطــاران بــا اینکــه احمــدی را
یکی از دوســتان خود میدانــد اما تأکید کرد
کــه ایــن رفاقت دلیــل قبول ایفــای نقش در
فیلم «مصــادره» نبوده چراکه او پیش از هر
چــه فیلمنامه را پســندیده بــود« .مصادره»
دربــاره یــک ســاواکی با بــازی رضــا عطاران

است که درگیر ماجراهایی میشود.
از آنجایی که این دیدار در شهر تبریز بوده
رضــا عطاران درادامه با اشــاره به ســینمای
شهرســتان گفت«:مــن خــودم شهرســتانی
هســتم و بــا چالشهــای هنرمنــدان به طور
کامــل آشــنایی دارم و معتقــدم کــه بهدلیل
مشــکالت زیاد اســت که هنرمندان برای کار
به پایتخت میروند ،هنرمندان با اســتعداد
از شهرســتان بــه تهران میروند بــرای اینکه
بتوانند به کار خود ادامه بدهند».

روابط عمومی خانه تئاتر

برگزیده آثار لوریس چکناواریان آهنگســاز و رهبر ارکستر
پیشکسوت موسیقی کشورمان روز سهشنبه  ۲۸فروردین
موسیقی
مــاه در قالب برگزاری یک مراســم ویژه توســط مؤسســه
فرهنگــی هنری «راد نــو اندیش» در تــاالر وحدت تهران
رونمایی میشود .بهگزارش مهر در این مراسم که با حضور لوریس چکناواریان
و تعــدادی از هنرمندان موســیقی برپا میشــود از پانزده اثــر صوتی و تصویری
این آهنگســاز و رهبر ارکستر در قالب ســیزده اثر صوتی و  ۲اثر تصویری که طی
ســالهای گذشــته توســط ارکســترهای مختلف داخلی و بینالمللی اجرا شده
اســت ،رونمایی میشــود .همزمان بــا برپایی این برنامه جشــن امضای اثر نیز
توســط آهنگســاز انجام خواهد شــد .حضــور در این مراســم که ســاعت 21:30
دقیقه سهشنبه همین هفته برگزار میشود برای عموم عالقه مندان آزاد است.
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بایــد رقابت کند بلکه ایــن افتخار نصیبش
شــده اســت کــه جشــنواره نیــز بــا نمایــش
«همــه میداننــد» آغــاز شــود .داســتان و
روایتی از این فیلم هنوز به صورت عمومی
اعــام نشــده اســت و تنها تیــزری کوتــاه از
تازهتریــن اثــر اصغر فرهادی عرضه شــده
اســت تا دوســتداران ایــن ســینماگر بدانند
او در همکاری با چهرههای مهم ســینمای
جهــان ،چــه کــرده اســت؟! همــان راهــی
را کــه از «چهاشــنبه ســوری» ،آغــاز کــرده
بــود در دیگــر آثــارش آن مشــی و روش را
تکمیــل کــرد ،یا اینکــه در فیلــم جدیدش
در فیلمسازیاش طرحی دیگر در انداخته
اســت؟! خیلــی زود انتظــار ســر میآیــد و
منتقــدان و رســانهها از اصغــر فرهــادی و
اثر تــازهاش بــه تفصیل خواهنــد گفت و تا
آنهنگام باید چشم انتظار ماند.
ëëفرصتی برای فیلم کوتاه ایران
متأثــر از توفیقهــا و اســتقبال بهتــر
مخاطبهــای ایرانــی و جشــنوارههای
جهانــی از ســینمای ایــران در قیــاس بــا

دهههای گذشته میبینیم ،دیگر گونههای
ســینمایی اعــم از مســتند و فیلــم کوتــاه،
انیمیشــن هــم مســیر رو بــه رشــدی را طی
میکنــد .در هفتاد و یکمین دوره جشــنواره
فیلــم کن نه تنهــا دو اثربلند ســینمایی یاد
شده ساخته اصغر فرهادی و جعفر پناهی
به بخش رقابتی راه یافتند ،بلکه فیلم کوتاه
«تاریکی» بــه کارگردانی ســعید جعفریان
بــا تهیهکنندگی رامبد جــوان هم در بخش
رقابتــی ایــن جشــنواره دیده شــده اســت و
همچنیــن فیلم کوتاه «مثــل بچه آدم» به
کارگردانی آرین وزیر دفتری و با تهیه کننده
مجید برزگر در بخش «سینهفونداســیون»
راه یافته است .فیلمســازهای جوان ایرانی
با نگاهی تجربهگرا و بهرهگیری از امکانها
جدیــد روایی در آثــار کوتاه ســعی در خلق
روایتهــای مانــدگار و تأثیرگذار دارند و به
اعتقاد منتقدان و فعاالن سینمایی نه تنها
ایــن دو فیلم بلکه شــمار متعــددی از آثار
فیلم کوتاه سینمای ایران واجد این ویژگی
هستند.

مجموعــه طنــز تلویزیونی «خوب ،بد ،زشــت»
بعــد از چند ســال از تولید و پخش آن از شــبکه
دوم ســیما اخیــراً در شــبک ه «آی فیلــم» بــرای
دومیــن بــار پخــش میشــود .ایــن مجموعــه
تلویزیونی خیلی زود جایش را میان مخاطبها
بــاز کــرد .مجموعه «خــوب ،بد ،زشــت» درباره
جوانــی بــه نــام «بهــادر» اســت کــه فقــط یک
مــاه فرصــت دارد کــه تــا قبــل از عیــد ،رضایت
خانوادهاش را برای رفتن به خواستگاری جلب
کند .امین حیایی به بهانه بازپخش سریال طنز
«خــوب ،بــد ،زشــت» در گفتوگــو بــا آی فیلم
درباره تجربه حضــورش در این فیلم حرف زد
و گفت« :شخصیت بهادر یک شخصیت پایین
شهری است و وقتی نقش یک پسر پایینشهری
به من پیشــنهاد داده میشــود ،تقریباً شــبیه به
م هســتند؛ اما بهــادر یک ویژگی داشــت و آن
ه 
ی و محبتش به خانواد ه بود.
هم عشق و مهربان 
ن خاطر نقش بهادر برایم جذاب بود و
بــ ه همی 
اینکــه این ســریال در ایام نوروز پخش شــد هم
یکی از دالیلی بود که این نقش را پذیرفتم».
بیشــتر مخاطبهای ســینما و تلویزیون این
هنرمنــد بازیگــر را بــا نقشهــای کمدی بــه یاد
میآورنــد ،هرچنــد او در عرصههــای مختلفــی
بــازی کــرده اســت .امیــن حیایــی در ایــن بــاره
میگویــد «:تمــام تالشــم ایــن اســت کــه در هر
ژانــری بازی کنــم .حتی با دســتمزد کمتر قبول
کــردم یــک ســری کارهــا را بــازی کنــم ،چــون
احســاس کردم ارزش هنریاش خیلی باالست
و این برای من ارزشــمند اســت .در سینمای ما
وقتــی یــک نفر در یــک نقــش ب ه اصطــاح جا
میافتد ،همه توقع دارند باقی نقشهایش هم
مثل همان باشــد .من همیشــه از ایــن موضوع
فــرار کــردم و به ســمت فیلمهــا و ســریالهای
مختلــف از جملــه اکشــن و کمــدی و درام و...
رفتــم کــه تماشــاگر ،فقط مــن را بــ ه خاطر یک
نقــش نخواهد ،بلکه من را در ژانرهای مختلف
ببینــد .بخصوص امســال نقشهــای مختلفی
بــازی کردم.من بشــدت به مردم عزیــز احترام
میگــذارم و ایــن را مطمئــن باشــند کــه فیلــم
کمــدی هــم حتمــاً بــازی خواهم کرد .همیشــه
دوســت دارم کــه مــردم مــن را انتخــاب کنند و
دوستم داشته باشند».

