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فرهنگوهنر
مستند

جزئیاتی درباره پرتره
«اصغر قندچی»

ی درباره س��اخت مستند پرترهای
مصطفی رزاقکریم 
از زندگ��ی «اصغر قندچی» با عنوان «راه ناتمام» به روابط
عمومیمرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت :من
به این کار نگاه سفارشی نداشتم و میخواستم نگاهی به تاریخ
معاصر از دیدگاه صنعتی و شیوه موفقیت آدمها داشته باشم.
البته بعد شخصی زندگی اصغر قندچی هم برایم اهمیت
داش��ت؛ در واقع این فیلم چند الیه اس��ت و ابعاد مختلف
زندگی این فرد مدنظر ما قرار گرفته است .وی ساخت چند
پروژه دیگر با موضوع اصغر قندچی را مانعی برای ساخت
مستند جدید در اینباره ندانست و اظهار کرد :زمانی که
مستند «خاطراتی برای تمام فصول» را میساختم ۱۷،فیلم
درباره مجروحان شیمیایی ساخته شده بود اما از دید من
نگاه فیلمساز به سوژه است که اهمیت دارد و خوشبختانه
آن مستند موفقیتهایی در جشنوارههای داخلی و خارجی
ب ه دس��ت آورد و حتی در نشستی با عنوان کشتار توسط
س�لاحهای جمعی مطرح ش��د .رزاقکریمیدرباره اصغر
قندچی توضیح داد :او آهنگری در جنوب شهر تهران بود
و زندگی جذابی داش��ت .نتوانست مدرسه برود و با تالش
موفق شد کارآفرینی نمونه شود.

خبر

داوود مرادیان روایتگر
سوگ کرونا شد

تیزر فرهنگی «سوگ» با موضوع بیماری کرونا آماده
پخش از رس��انه ملی شد .به گزارش «وطن امروز» ،تیزر
فرهنگی سوگ که حال و هوایی مرتبط با خطرات جدی
ویروس کرونا دارد ،پنجمین تیزر فرهنگی است که کارگاه
فیلم زندگی در س��ال  ۹۹با موض��وع کرونا تولید کرده
است .کارگاه فیلم زندگی به جز فیلم «سوگ» همزمان با
اوجگیری مجدد بیماری کرونا ۳ ،تیزر دیگر نیز در دست
تولید دارد که بزودی رونمایی خواهند شد .داوود مرادیان،
نویسندگی و کارگردانی تیزر «سوگ» را بر عهده داشته و
احمد اخباری هم تهیهکننده این اثر کوتاه است.

سینمای جهان

از سرگیری تولید سریال
«ارباب حلقهها»

اعضای گروه تولید سریال «ارباب حلقهها» مجوز ادامه
فعالیت برای ساخت این مجموعه تلویزیونی در نیوزیلند
را دریافت کردند .ورایتی نوش��ت :پس از محدودیتهای
سفری ناشی از شیوع ویروس کرونا ،دولت نیوزیلند اعالم
کرد اعضای گروه تولید سریال «ارباب حلقهها» و «کابوی
بیباپ» در کنار اعضای  5پروژه دیگر میتوانند به نیوزیلند
وارد شوند .در مجموع  ۲۰۶نفر از گروه بازیگری و تولیدی
به همراه  ۳۵نفر از اعضای خانوادهشان به این کشور سفر
خواهند کرد .به گفته دولت نیوزیلند ،از سرگیری ساخت
این پروژهها تولید  ۳هزار شغل و سود  ۴۰۰میلیون دالری
را برای این کش��ور به دنبال خواهد داشت .وزیر توسعه
اقتصادی نیوزیلند در بیانیهای اعالم کرد« :موفقیت در مهار
ویروس «کووید »۱۹-این امکان را به کشور ما میدهد تا
جزو معدود کشورهایی باشیم که بتوانیم تولید پروژههای
س��ینمایی و تلویزیون��ی را در امنیت کامل آغاز کنیم».
استودیوی آمازون که تهیهکنندگی این سریال را بر عهده
دارد ،پیشتر در مصاحبهای اعالم کرده بود امیدوار است
اولین قسمت از این مجموعه در سال  ۲۰۲۱پخش شود.

کتاب

تغییر ردههای سنی کتابهای کانون

دس��تهبندی سنی مخاطبان کتابهای کانون پرورش
فک��ری کودکان و نوجوانان پس از س��الها تغییر کرده و
تقس��یمبندی جدیدی برای تولید آثار از ن��وزادان به باال
ارائه ش��ده است .به گزارش کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان ،این تغییر در شیوه دستهبندی گروههای سنی
محصوالت کان��ون پرورش فکری با بررس��ی تجربههای
جهانی و ش��رایط بومی انجام ش��ده است .در دستهبندی
جدید ،گروههای سنی همچون « +۰نوزاد»« +۲ ،نوگام»،
« +۴نوباوه»« +۷ ،نوخوان»« ۹+ ،نونهال»« +۱۲ ،نونگاه»،
« +۱۵نوجوان» و «اولیای تربیتی ،مربیان و پژوهشگران»
نامگذاری شده است .ردهبندیهای سنی ،چندین دهه روی
کتابهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ثبت شده
بود با این هدف که به مخاطبان در انتخاب کتابهای مناسب
کمک کند اما در چند سال گذشته بسیاری از کارشناسان
ح��وزه ادبیات و تعلی��م و تربیت کودک و نوجوان با توجه
به تغییر نظام آموزش��ی و در عین حال تغییرات نسلی و
دانشی مخاطبان ،بر لزوم ارائه دستهبندی جدید سنی روی
کتابهای کانون و دیگر ناشران این حوزه تاکید میکردند.

برگزاری جشنواره «داستانهای
کوچک عاشورا»

سارا عرفانی از برگزاری «جشنواره ده» خبر داد و گفت:
ف جشنواره
کانون بانوی فرهنگ با همکاری س��ایت کا 
«داستانهای کوچک عاشورا» را برگزار میکند .به گزارش
فارس ،سارا عرفانی از نویسندگان کشورمان درباره فراخوان
«داستانهای کوچک عاشورا» اظهار داشت :کانون بانوی
ف جشنواره «داستانهای
فرهنگ با همکاری سایت کا 
کوچک عاشورا» را برگزار میکند .وی ادامه داد :بهمناسبت
نزدیک شدن به ایام محرم ،جشنواره داستانهای کوچک
ت عنوان «جشنواره ده» برگزار خواهد شد.
عاشورایی تح 
عالقهمندان داستانهای کوچک(مینیمال) میتوانند آثار
خود را حداکثر تا تاریخ  ۹ش��هریورماه ( ۱۳۹۹عاشورای
حس��ینی) به نش��انی  dah@mykaaf.comارسال
کنند .عرفانی درباره جزئیات این جشنواره گفت :موضوع
داس��تانها باید حول محور واقع ه عاش��ورا باشد .هر فرد
میتواند حداکثر  ۳داستان به دبیرخانه ارسال کند .وی
در پایان گفت :به نفر برگزیده در این جشنواره ،تندیس
جشنواره بههمراه لوح تقدیر و وجه نقد اهدا خواهد شد.
نفرات دوم و سوم لوح تقدیر و وجه نقد دریافت میکنند.

حضرتامیرالمؤمنین(ع):
شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش مىكنم ،چون كه نماز
برترين عمل و ستون دين شماست.

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی  ،اجتماعی ،اقتصادی
نشانی  :خيابان انقالب اسالمي ،بين حافظ و خيابان وليعصر(عج)  كوچه سعيد ،پالك 9
روابط عمومي       66413792 :تحريريه   66413783 :نمابر  66414137 :
صاحبامتياز و مدیرمسؤول :محمد آخوندی
سازمان آگهيها   61086163 :پیامک    10002231:پست الکترونیک     info@vatanemrooz.ir  :
سردبير :سید عابدین نورالدینی
چاپ :موسسه جامجم برتر برنا

گروه فرهنگ و هنر :ماجرای نزاع بر سر مدیریت و نظارت
بر ش��بکه نمایش خانگی و بعد از آن سامانههای ،VOD
عم��ری به اندازه عمر همین س��امانهها دارد؛ از همان اول
هم بحث بر سر این بود که نظارت بر این  2حوزه بر عهده
چه کسی است .از یک سو با توجه به اینکه تولید و عرضه
محص��والت س��ریالی از ابتدا در اختیار صداوس��یما بوده،
مدیران رسانه ملی مدعی آن بوده و هستند که نظارت بر
ش��بکه نمایش خانگی باید بر عهده آنها باش��د اما از سوی
دیگر وزارت ارشاد نیز که در حال حاضر متولی این حوزه
اس��ت ،با استناد به این دلیل که در صورت سپردن مسأله
نظارت بر ش��بکه نمایش خانگی و سامانههای  VODبه
صداوسیما به واسطه رقابت ذاتی این  2حوزه ،شبکه نمایش
خانگی به مرور رو به نابودی میرود ،خواهان ادامه مدیریت
خود بر این حوزه است.

وضعیت رها شده شبکه نمایش خانگی و VODها
صداوسیما را با دغدغه نظارت بر آنها روبهرو کرد

مطالبه کیفیت
از کجا؟

■■دغدغهای به نام نظارت بر نمایش خانگی و VOD

چالش اصلی رس��انه ملی با وزارت ارشاد را باید در این
حوزه به  ۲بخش تقسیم کرد؛ یکی نظارت و مجوزدهی به
محصوالت شبکه نمایش خانگی با محوریت آثاری که داخل
کش��ور تولید میش��وند و دیگری نظارت بر تلویزیونهای
اینترنت��ی و س��امانههای  VODکه صرف��ا پخشکننده
محصوالت ایرانی نیس��تند و در آنها س��ریالها و فیلمهای
روز جهان نیز عرضه میشود.
هر چند برخی سریالهای عرضهشده در شبکه نمایش
خانگ��ی دس��ت کمیاز س��ریالهای ترکی��های ندارند اما
نمایش فیلمها و س��ریالهای خارجی نیز در س��امانههای
 VODوضعیت بهت��ری در این زمینه ندارد ،بویژه به نظر
میرس��د تعدد فعالیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در حوزههای مختلف فرهنگی باعث شده نظارت بر شبک ه
نمایش خانگی و س��امانههای  VODدر اولویتهای آخر
این نهاد قرار بگیرد که اگر غیر از این بود باید خروجی کار
بهتر از این میشد.
■■ورود س�ازمان بازرس�ی ب�ه موض�وع «تلویزیونه�ای
اینترنتی»

تقریبا نیازی به توضیح نیست که وضعیت شبکه نمایش
خانگ��ی و VODها از منظر محتوای��ی این روزها در چه
ش��رایطی قرار دارد و اغلب کس��انی که مخاطب تولیدات
عرضهشده در این  2حوزه هستند ،میدانند آنچه این روزها
در قالب سریالهای شبکه نمایش خانگی یا آثار دوبلهشده و
عرضه شده در VODها عرضه میشود ،تناسب چندانی با
فرهنگ ایرانی ما ندارد .شاید به همین خاطر هم است که
سازمان بازرسی اعالم کرده قصد دارد به حوزه تلویزیونهای
اینترنتی ورود کند.
در نشس��تی که میان حجتاالس�لام حسن درویشیان،

و در واقع «ش��بکه خانگی آنالین» است ،مدعیاند این حق
منحصرا در اختیار وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامیاست و
هر بخش خصوصی یا دولتی برای راهاندازی  VODباید از
این وزارتخانه مجوز بگیرد.
ی در این
طرح مس��أله نظارت باعث ش��ده تا تصور عموم 
حوزه ،انحصار در زمینه تولید محتوا باشد ،این در حالی است
که این پروژه میتواند پروژهای مش��ترک میان صداوسیما،
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامیو وزارت ارتباطات باشد و
قطعا بخش خصوصی نیز در این میان نقش خواهد داش��ت
اما مسأله اصلی نظارت بر این محتوای عرضه شده است نه
صرفا تولید آن؛ مسألهای که هنوز دعوا بر سر متولی آن ادامه
دارد .البته که با توجه به عملکرد فعلی وزارت ارشاد« ،شاید»
بهتر باش��د صداوسیما در این زمینه ورود کند .البته این به
آن معنا نیس��ت که تلویزیون تا به امروز در زمینه نظارت بر
تولیدات عرضه شده در رسانه ملی از نظارتی دقیق و بدون
ایراد برخوردار بوده اس��ت ،کما اینکه مثال در جریان پخش
فصل شش��م سریال تلویزیونی «پایتخت» همگان به وضوح
مش��اهده کردند ک��ه چگونه مدیریت پر از اش��تباه مدیران
رس��انه ملی و ضعف نظارتی ج��دی آنها بر محتوا و کیفیت
این سریال ،باعث ایجاد حواشی متعددی برای تلویزیون شد
و ما نیز در چند گزارش و یادداشت به بررسی ابعاد مختلف
این مسأله پرداختیم.
■■نظارت بدون انحصارطلبی

رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور با
مدیران رس��انه ملی برگزار ش��د ،مسأله
ورود س��ازمان بازرسی به حوزه مدیریت
و نظ��ارت ب��ر تلویزیونه��ای اینترنتی
مطرح شد .حجتاالسالم درویشیان در
این نشس��ت که با حضور س��یدمرتضی
میرباق��ری ،مع��اون س��یمای س��ازمان
صداوسیما و جمعی از رؤسای شبکههای
س��یما برگزار ش��د ،موض��وع تلویزیون
اینترنت��ی را برخ�لاف قانون دانس��ت و
تأکید کرد :برخ��ی به دنبال نقض اصل
ی هس��تند که من به
 175قانون اساس�� 
بخش مربوط تأکید کردم به عنوان بازرس��ی ویژه پیگیری
شود؛ طبق قانون اساسی هر نوع تلویزیون باید تحت پوشش
صداوسیما باشد.

رئیس س�ازمان بازرسی کل کشور
موض�وع تلویزی�ون اینترنت�ی را
برخالف قانون دانست و تأکید کرد:
برخ�ی ب�ه دنبال نق�ض اصل 175
ی هس�تند که من به
قانون اساس� 
بخش مربوط تأکید کردم به عنوان
بازرس�ی ویژه پیگیری شود؛ طبق
قانون اساس�ی هر ن�وع تلویزیون
باید تحت پوشش صداوسیما باشد

■■لطف� ًا یک نفر مس�ؤولیت این بچه را
برعهده بگیرد!

نکت��ه حائز اهمیت در ای��ن میان آن
اس��ت که گس��ترش پهنای باند اینترنت
در ای��ران که اخیرا بح��ث ارائه خدمات
اینترنت پرس��رعت  5Gنیز مطرح شده،
بحث فعالیت  IPTVیا همان سامانههای
درخواستی پخش فیلم و سریال را جدیتر
کرده اس��ت .این روند رو به رشد نظارت
لزوم نظارت بر این حوزههای تازه را بیشتر
نیز میکند .مس��أله اصل��ی در این میان
موضوع نظارت بر این حوزه است که طبق
قانون برعهده صداوسیما است .البته مدیران وزارت ارشاد نیز با
این استدالل که این بستر با پخش زنده و همچنین تلویزیون
ارتباطی ندارد و در واقع توزیع ویدئو و فیلم در بستر آنالین

هر روز خبرهای ضد و نقیضی در ارتباط با سرنوشت نهایی
مدیریت  ۲حوزه «ش��بکه نمایش خانگی» و «س��امانههای
 »VODدر رسانهها منتشر میشود و هنوز هم معلوم نیست
باالخره چه کسی در نهایت قرار است مسؤولیت نظارت ،صدور
مجوز تولید و س��ایر موارد مرتبط با این  ۲حوزه را برعهده
بگیرد ،هر چند که شنیدهها حاکی از این است که احتماال
صداوسیما در نهایت مسؤولیت هر دوی این حوزهها را برعهده
خواهد گرفت و این مس��ؤولیت جدیدی اس��ت که بر دوش
رس��انه ملی گذاشته میشود .این البته به معنای آن نیست
که این ماجرا در نهایت قرار اس��ت تبدیل به انحصاری ویژه
برای رسانه ملی و ادامه ضعفهای این نهاد در برخی حوزهها
از جمله تولید محصوالت نمایشی جذاب و مخاطبپسند شود.
قطعا اگر کار به صداوسیما سپرده شود ،وظیفه مطالبهگری
رسانهها در این حوزه بیشتر نیز خواهد شد؛ مطالبه برای تولید
محصوالتی باکیفیتتر در شبکه نمایش خانگی و نظارت بر
محتوای خارجی عرضه ش��ده در بستر VODها که هر روز
بر درصد مخاطبان آنها نیز افزوده میشود .بویژه آنکه درصد
زیادی از مخاطبان محصوالت عرضه شده در این بسترهای
جدید ،نس��ل جوان و کودکان هستند و لزوم نظارت بر آنها
جدیتر از همیشه است.

پیکر مرحوم سیروس گرجستانی در قطعه هنرمندان آرام گرفت

ناتمام ماندن آخرین نقش

مراسم تشییع و خاکسپاری سیروس گرجستانی در قطعه
هنرمندان بهش��ت زهرا(س) روز گذشته با حضور جمعی از
هنرمندان و مردم برگزار ش��د .به گزارش «وطن امروز» ،در
این مراسم که حاضران با رعایت پروتکلهای بهداشتی حضور
یافته بودند ،فاطمه گودرزی در حالی که بشدت متاثر بود ،از
طرف خانواده این هنرمند از حاضرانی که در شرایط کرونایی
در این مراسم شرکت کرده بودند ،قدردانی کرد و افزود :فکر
نمیکردم روزی باالی سر آقای گرجستانی بایستم و درباره
ایش��ان صحبت کنم .از دوستان خانوادگی ایشان هستیم و
در آخرین کار ایشان ،افتخار همکاری با آقای گرجستانی را
داشتم .چه سعادتی داشتم که از ایشان کار یاد بگیرم و چه
س��عادتی داش��تم که غیر از یاد گرفتن کار ،از نظر اخالقی
هم توانس��تم از ایش��ان یاد بگیرم .گودرزی از گرجس��تانی
ب��ه عنوان هنرمندی مردم��ی یاد کرد و ادامه داد 40 :روز با
ایش��ان کار کردم .هر جا و در هر شرایطی که بودیم ،ایشان
آنقدر مورد استقبال قرار میگرفتند و آنقدر در دل مردم جا
داشتند و مردمی بودند که باید رابطه ایشان را با مردم تماشا
میکردیم .وی با قدردانی از مردمی که به این مراس��م آمده
بودند ،گفت :همه ما این مس��یر را طی خواهیم کرد .خوب

است که قدرشناس هس��تیم و به هم احترام میگذاریم .از
مردم خوبمان ممنونم که دوس��تدار هنرمندان هس��تند.
میدانم شرایط سخت اقتصادی و وضعیت خیلی بد کرونایی
را میگذرانند ،ش��رایطی که بر زندگی همه تأثیر گذاش��ته
ولی امیدوارم ش��رایط بهتر شود و روزهای بهتری را ببینیم.
ابوالفض��ل پورع��رب دیگر هنرمند حاض��ر در این برنامه در
س��خنانی گفت :خیلی سخت است در کنار دوست و رفیق

اختتامیه هجدهمین دوره جایزه ادبی قلم زرین با تقدیر از جمال شورجه برگزار شد

برگزیدگان ادبیات 98

برگزیدگان هجدهمین دوره جایزه
ادبی قلم زرین معرفی و تجلیل شدند .به
گزارش «وطن امروز» ،مراسم اختتامیه
هجدهمین دوره جایزه ادبی قلم زرین
عصر دیروز  14تیرماه ،همزمان با روز
قل��م با حضور جمعی از اهالی فرهنگ
و ادب در انجمن قلم ایران برگزار شد.
این دوره جایزه به بررس��ی آثار منتشر
شده در  5بخش شعر و داستان کودک
و نوجوان ،ش��عر و داستان بزرگسال و
نقد و پژوهش در س��ال  98پرداخت و
در نهایت اس��امی برگزیدگان را به این
شرح معرفی کرد :در بخش شعر کودک
 2اثر «باران در خودم میبارد» س��روده حس��ین توالیی از
انتشارات علمی فرهنگی و «هزار و شصت و پانصد» سروده
طیبه شامانی از انتشارات به نشر به صورت مشترک به عنوان
برگزیده معرفی شدند .در بخش شعر بزرگسال  2اثر «پرواز
در پیله» اثر حامد حسینخانی از انتشارات شانی و «فقط او
بخواند» سروده هادی محمدحسنی از انتشارات سوره مهر و
به صورت مش��ترک برگزیده این جشنواره شدند .در بخش
داستان کودک و نوجوان از اثر «تاریخ با طعم زغال اخته»
اثر یوسف قوجق از انتشارات سوره مهر تجلیل شد .در بخش
داستان بزرگسال نیز از کتاب «آتون نامه» اثر محمداسماعیل
حاجیعلیان از انتش��ارات سوره مهر تجلیل شد .در بخش
پژوهش و نقد ادبی کتاب «حماسه مسیبنامه» به تصحیح
و مقدمه و تعلیقات اثر میالد جعفرپور ،منتشر شده از سوی
انتشارات بنیاد افشار و سخن ،به عنوان اثر برگزیده معرفی
ش��د .در این مراس��م همچنین از جمال شورجه به عنوان
«هنرمند ارزشی و فرهنگی عضو انجمن قلم» تجلیل شد.
در جریان تقدیر از جمال شورجه ،جواد شمقدری ،رئیس
اسبق سازمان سینمایی درباره این هنرمند متعهد انقالبی
گف��ت :اینکه یک هنرمند در طول دهههای پس از انقالب
همچنان متعهد و پایدار و باورمند بر باورهای انقالبی خود

بماند ،کار س��ختی است .ممکن است
در میان مردم این اتفاق آس��ان باشد
ام��ا صاحبان اندیش��ه و فکر و هنر در
شرف تندبادهای بسیار قرار میگیرند
و دچ��ار ریزش میش��وند و در مقابل
باورها و انقالب میایس��تند اما ماندن
بر س��ر آرمانها از امتیازات ویژه آقای
شورجه است.
سیداحمد میرعالیی از تهیهکنندگان
س��ینما نیز در این مراس��م به اخالق،
منش و رفتار س��تودنی جمال شورجه
اش��اره کرد و گفت :پس از اینکه آقای
ش��ورجه س��کته مغزی کردن��د فکر
میکردم خیلی از ارزشهای ایش��ان کمتر میش��ود اما از
آن روز ارتباط مس��ؤوالن نظام و همکاران با او بیشتر شد.
اقشاری ابراز عالقه به او میکنند و برایش دعا میکنند که
نش��انگر آن اس��ت اگر انسانمؤمنانه عمل کند ،هر صنفی
برای س�لامتیاش دعا میکند .جمال شورجه نیز پیش از
تقدی��ر در اختتامیه جایزه قلم زرین اظهار داش��ت :وظیفه
خود میدانم از دوستان انجمن قلم تقدیر کنم .من خودم
را شایس��ته این تجلیل نمیدانم .خوشا به سعادت شما که
این مرکز مهم و نافذ را تدارک دیدهاید .خوش��ا به سعادت
شما که اهل قلم زرین هستید و تن استکبار و صهیونیست
را با قلمتان به لرزه درآوردهاید .شاید بهتر بود با یک اثر اینجا
حضور مییافتم اما اگر  ۵ماه این مراسم به تأخیر میافتاد با
مجموعه  5جلدی «موسی کلیماهلل» اینجا حاضر میشدم
تا از آن رونمایی کنید .در حال حاضر  ۵۲قسمت آن در ۵
جلد آماده انتشار است.
در پایان این مراسم کامران شرفشاهی ،دبیر هجدهمین
جشنواره قلم زرین نیز به ارائه گزارشی از جشنواره پرداخت
و گفت :من پیشنهاد میکنم برای دوره آتی جایزه در زمینه
نمایشنامهنویس��ی ،تعزیه و س��ریالهای تلویزیونی بخشی
تخصیص یابد تا در این بخش هم آثار ارزیابی شوند.

سالیان دور و نزدیک در حالی که بر زمین خفته از او تعریف
کنی��م .آنچه من باید بگویم و آنچه باید تعریف کنم ،ش��ما
در این س��الها دیدهاید .در واقع تم��ام عمر تاوان داد برای
دیدن لبخند ش��ما؛ با شما گریست و با شما خندید .افسانه
بایگان دیگر هنرمند حاضر در برنامه نیز در سخنانی گفت:
مرحوم س��یروس گرجستانی از بزرگان افتاد ه عارف مسلک
اهل هنر و اهل بازیگری بودند و س��الهای سال با هنرشان

در دل همه مردم این سرزمین جا باز کردند و بسیار لبخند
بر لبها نشاندند.
در این میان ،آنطور که روابط عمومی سریال «شرم» اعالم
کرده اس��ت ،مرحوم سیروس گرجستانی در ماههای اخیر
مشغول نقشآفرینی در این سریال بود که با درگذشت او،
سرنوشت این نقش ناتمام ماند .مرحوم سیروس گرجستانی
یک��ی از بازیگران اصلی این س��ریال ب��ه کارگردانی احمد
کاوری بود که در اواسط کار و در حالی که بخش زیادی از
نقشآفرینیاش در سریال باقی مانده بود ،بر اثر حمله قلبی
دار فانی را وداع گفت تا آخرین نقشآفرینی این هنرمند در
دنیای سینما و تلویزیون ناتمام باقی بماند .هنوز مشخص
نیست سرنوشت نقش مرحوم گرجستانی در سریال و ادامه
این نقش به چه شکل خواهد بود .گفتنی است تولید سریال
شرم بر اساس فیلمنامهای از سعید فرهادی و به کارگردانی
احمد کاوری با رعایت پروتکلهای بهداش��تی ادامه دارد.
تاکنون بازیگرانی چون ابوالفضل پورعرب ،فاطمه گودرزی،
فریبا متخصص ،نس��یم ادبی و سیدمهرداد ضیایی جلوی
دوربین سریال شرم رفتهاند و چند بازیگر دیگر نیز به این
پروژه اضافه خواهند شد.

 2یادداشت دیده نشده از رسول مالقلیپور منتشر شد

بیش از هر زمان دیگری در این ماهها شکستم
 2یادداش��ت منتشرنش��ده از «رس��ول مالقلیپور»
کارگ��ردان فقید س��ینمای ایران در اختی��ار دبیرخانه
ش��انزدهمین جش��نواره بینالمللی فیل��م مقاومت قرار
گرف��ت .به گ��زارش «وطن ام��روز» ،فره��اد قائمیان،
بازیگر س��ینما و تلویزیون  2یادداشت از زندهیاد رسول
مالقلیپور ،کارگردان سینمای ایران از مجموعه شخصی
یادگاریه��ای س��ینماییاش را در اختی��ار دبیرخان��ه
ش��انزدهمین جش��نواره بینالمللی مقاوم��ت قرار داد.
یکی از این یادداش��تها پس از پایان نگارش فیلمنامه
«قارچ س��می» خطاب به قائمیان ،بازیگر نقش سلیمان
در این فیلم نوش��ته شده و دیگری قبل از نمایش فیلم
در جش��نواره فج��ر درباره س��لیمان ،یکی از
شخصیتهای اصلی این فیلم نوشته شده
است .جمشید هاشمپور نقش دومان
را در این فیلم بازی کرد.
قائمیان درباره این یادداش��ت به
س��تاد خبری ش��انزدهمین جشنواره
بینالمللی فیل��م مقاومت گفت« :من
و آق��ای مالقلیپور جدا از س��ینما و
رواب��ط کاری ،رفاق��ت و صمیمیت
داشتیم .گاهی با هم کوه میرفتیم.
زم��ان ن��گارش فیلمنام��ه «قارچ
س��می» از ابت��دا در جریان قصه
و مضم��ون فیلمنام��ه ب��ودم و
س��اعتها ب��ا آقارس��ول درباره
ش��خصیتها صحب��ت کردیم.
«قارچ سمی» یکی از فیلمهای
خوب آقای مالقلیپور اس��ت
ک��ه ارزشه��ای محتوایی و
جنبهه��ای بص��ریاش درک
نش��د .این فیلم در جشنواره

فج��ر نادیده گرفته ش��د؛ موضوعی که ب��رای من و آقا
رسول تازگی نداشت اما ناراحتمان کرد .یکی از روزهای
قرارمان برای کوه رفتن که پر از حرف و خنده و درددل
بود ،آقارسول با خودش فیلمنامه تمامشده «قارچ سمی»
را آورد .ابتدای فیلمنامه روی آن نسخه ،یادداشتی برایم
نوش��ته بود که بس��یار باارزش و بهیادماندنی اس��ت .او
نوش��ته بود« :به نام آفریدگار هستی .برای فرهاد .برای
تو که ماهها صبوری کردی با س��لیمان و دومان .حالم
خوب بود زنگ میزدم .حالم بد بود ،زنگ میزدی .حال
دادی در طول این مدتی که بدترین دوران زندگیام را
گذراندم .در بهترین لحظات س��لیمان و دومان زندگی
کردیم مثل هر دوی آنها .شیشهها شکستیم مثل آنها .اما
بیش از هر زمان دیگری در این ماهها شکستم .اما کمک
کردی تا خردههایم از هم نپاشد .امیدوارم در زندگی به
قلههای کمال که مستحق آن هستی برسی و همیشه
با معرفت بمانی» .مراسم اهدای جایزه «نشان رسول»
(یادمان زندهیاد رسول مالقلیپور) قرار بود اسفندماه
س��ال گذشته برگزار شود اما شیوع ویروس کرونا
ای��ن روی��داد را ب��ه تأخیر انداخ��ت .این
مراسم امسال همزمان با شانزدهمین
جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت
ش��هریورماه برگ��زار و «نش��ان
رس��ول» به هنرمند خالق اهدا
میشود .شانزدهمین جشنواره
بینالمللی فیلم مقاومت در 2
زمان  ۳۱شهریور تا  ۶مهرماه
و یکم تا هفتم آذرماه همزمان
با هفته بسیج به دبیری مهدی
عظیمیمیرآب��ادی ب��ه همت
بنی��اد فرهنگ��ی روای��ت فتح
برگزار میشود.

