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سینما را قربانی سیاست نکنیم

احمد طالبی نژاد
منتقد

همان موقع که بحث جداسازی عنوان »فجر« 
از »جشنواره بین المللی فیلم فجر« مطرح شد، 
بنده گفتــم که اصال با عنــوان »بین الملل« در 
این ترکیب مخالفم. گفتــم ما نیازی به بخش 
بین الملل در این جشنواره نداریم. این جشنواره 
بایــد در همان ســطح داخلی و ملــی به کار 
خودش ادامه بدهد و بعضی فیلم های خارجی 
در بخش های غیرمســابقه ای پخش شــود. یا 
این که در جشــنواره کودک اصفهان بخشی را 
به نمایش این فیلم ها اختصاص بدهد. چراکه 
اصاًل تعبیر »بین الملل« از اســاس اشتباه است. 
چون وقتی می گوییم »جشــنواره بین الملل« 
باید طبق قوانین و ضوابط جهانی عمل کنیم. 
براساس این قوانین، هر کشوری فقط حق دارد 
3 دقیقه از هر فیلم را بنا بــه وضع اجتماعی و 
فرهنگی کشورش حذف کند. اما همه می دانیم 
که در جشنواره فجر گاهی حتي یک سوم فیلم 
حذف می شود یا به دلیل پرهیز از دچار شدن به 
ممیزی، فیلمساز می رود سراغ موضوعاتی که 
کمتر با مشکل مواجه شود. این معضل ارتباطی 
هم به مدیران سینمایی ندارد و یکی از مسائل 
کالن کشور ما است. به این ترتیب می بینید که 
ما در بخش بین الملل عمال حرفي برای گفتن 
نداریم و حداقل کاری کــه می کنیم دعوت از 
سه چهار فیلمســاز به ایران است. مثال همین 
کریستف زانوسی یکی از فیلمسازان لهستانی 
است که پیر هم شــده و هرازچند گاهی جزو 
میهمانانی اســت که به ایران دعوت می شود. 
درواقع حتی ســه چهار فیلمســاز روز جهان 
را هم نتوانســته ایم بیاوریــم. بنابراین با توجه 
به شــرایط فرهنگی و اجتماعی و مسائلی که 
گفتم اصال وجود جشــنواره ای بین المللی در 
ایران ممکن نیســت حاال چه همراه با عنوان 
»فجر« باشــد چه نباشــد. درباره جداســازی 
عنوان »فجر« هم از این جشــنواره عده ای که 
شروع به حاشیه ســازی کرده اند درواقع دنبال 
استفاده های سیاسی خودشان هستند. تصور 
بعضی ها این اســت که چون این جشــنواره 
در ســالروز انقالب برگزار می شــود حتما باید 
فیلمی در آن به نمایش دربیاید که متناسب با 
موضوع انقالب باشد درحالی که با راه اندازی این 
جشنواره، در همان ابتدا هم فیلم هایی در این 
جشنواره به نمایش درآمد که اجتماعی بود یا 
مضامینی داشت که ارتباطی به انقالب نداشت. 
اصاًل »فجر« در این جشنواره یک صفت نیست 
بلکه تبدیل شــده به اســم و از همان اول هم 
همین بوده. حاال این که چرا عده ای آمده اند و 
درباره این جداسازی حاشیه پردازی کرده اند، 
برمی گردد به نگاه سیاســی آنها. متاسفانه در 
کشــور ما فرهنگ و هنر همیشــه دستاویز 
مطامع سیاسی جریان ها و گروه های مختلف 
بوده. اینها همواره آمده اند و در موقعیت های 
مختلــف، هنر را بــه نفع خودشــان مصادره 
کرده انــد. مثال همیــن امــروز صحبت های 
آقــای شــمقدری، رئیس ســابق ســازمان 
ســینمایی، علیه جداســازی عنوان »فجر« را 
خواندم. ایشان باید خودشــان به یاد بیاورند 
که در زمان مسئولیت شــان بارهــا از طرف 
همصنف های شان مورد ســوال های سیاسی 
قرار گرفتند. متاســفانه در این کشور همیشه 
پای سیاســت به عرصــه فرهنــگ و هنر باز 
شــده و آرامش را از تهیه کننده و کارگردان و 
بازیگر گرفته. تهیه کننده برای سرمایه گذاری 
تــرس دارد و حق هم دارد. ما بــا این روندی 
که پیــش گرفته ایم تبدیل شــده ایم به یک 
سینمای دولتی. بهتر است آقایان سیاستمدار 
به جای این حاشیه ســازی ها دســت از سر 
ســینما بردارند چراکه حذف پسوند »فجر« نه 
قرار اســت لطمه ای به انقالب بزند، نه نظام. 
سینما و هنر در دســت این عده ابزاری است 
برای رســیدن به اهــداف سیاسی شــان. به 
همین دلیل به محض مناسب دیدن شرایط، 
وارد می شــوند و هنر و فرهنگ را ابزار دست 
خودشان می کنند درحالی که شأن هنر باالتر 

از اینهاست.
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محمدصادق شایســته| تیتر خبر این است: 
»رقابت استندآپ کمدین ها در خندوانه«. طبق این 
خبر قرار اســت »خندوانه« در برنامه ای که روز میالد 
امام رضا)ع( پخش خواهد کرد یک مسابقه »استندآپ 
کمدی« بین بازیگران عالقه مند به این رشته هنری 
برگزار کند. این ویژه برنامه به مناســبت والدت امام 
رضا)ع( ۴ شــهریور از شبکه »نسیم« پخش می شود 
و قرار اســت چهره هایی چون علیرضا خمسه، امین 
حیایی، سروش صحت، ســیدجواد رضویان، مهران 
غفوریان، رضا شفیعی جم، بیژن بنفشه خواه، سپند 
امیرسلیمانی، امیرمهدی ژوله، روزبه معینی، شقایق 
دهقان، الیکا عبدالرزاقی، علی مسعودی، نادر سلیمانی 
و هومــن حاج عبداللهی با هم به رقابــت بپردازند و 
درنهایت مردم با ارســال پیامک برنده این مسابقه را 
انتخاب کنند. در ظاهر خبر ساده ای به نظر می رسد 
اما در زمینه اســتفاده از ظرفیت های سرگرم سازی 
در تلویزیون ایران این اتفاق جهشــی اساسی است. 
فارغ از این که جدا از برنامه خندوانه حضور استندآپ 
کمدین ها در تلویزیون چقدر می تواند جدی باشد اما 
تا همین جا هم رخ دادن ایــن اتفاق اهمیت فراوانی 
دارد. در همه این سال ها مفهوم »کمدی استندآپ« با 
این که به فرهنگ ایرانی نزدیکی زیادی دارد و تجربه 
این اتفاق از صدها  سال پیش به اشکال مختلف وجود 
داشــته اما هیچ گاه در ایران امروز از ابزار و رسانه ای 
گسترده مثل تلویزیون برای استفاده از ظرفیت های 
آن استفاده نشده بود. این درحالی است که در سراسر 
جهان استندآپ کمدین ها چهره هایی بسیار محبوب 
و معروف هستند و گاهی مهم ترین برنامه یک شبکه 
که باعث هجوم مخاطبان به آن می شود داشتن یک 
برنامه استندآپ جذاب است و از این لحاظ سودآوری 
فراوانی هم دارد. جدا از این بارها شــده که از بین آنها 
چهره های بسیار مهمی هم به سینما و تلویزیون اضافه 
شــده اند. از رابین ویلیامز و جیم کری تا وودی آلن و 

لویی.سی.کی همه در ابتدا استندآپ کمدین بودند. 

مستر بین ایرانی آغاز راه بود
بهتر اســت با یک مثال اقبال مردم به »استندآپ 
کمدین« را ثابت کنیم. خیلی ها به خاطر دارند اواخر 
دهه هفتاد و اوایل دهه هشــتاد چهره ای وارد عرصه 
کمدی شد که فعالیتش هیچ ربطی به باقی کمدین ها 
نداشت. حمید ماهی صفت که شباهت فراوانی با چهره 
روآن اتکینسون یا همان »مستر بین« معروف داشت با 
یک سری اجراهای کمدی در مراسم ها و برنامه های 
مختلف سازمانی به شهرتی مثال زدنی رسید. استقبال 
مردم از سی دی های مستربین که مدام بین چهارراه ها 
دست به دست می شــد آن قدر زیاد بود که او پس از 
مدتی تبدیل به مهم ترین پدیده فرهنگی کشــور 
شد. ماهی صفت پس از انقالب اولین کسی است که 
اجراهایش نزدیک ترین تعریف به مفهوم استندآپ 
کمدیــن را دارد. فقط با این تفاوت که او بیشــتر از 

لطیفه ها و تقلید صدا برای اجراهایش استفاده می کرد 
درحالی که استندآپ کمدین، اســتانداردی فراتر از 
تعریف جوک و تقلید صداست و گاهی عمیق ترین 
مفاهیم و معضالت اجتماعی در آن به زبان شوخی 
روایت می شود و اصال دلیل مورد استقبال قرار گرفتن 
این مقوله در سراســر جهان دقیقا همین پرداختن 

بی پروا به مسائل و مشکالت با زبان طنز است.
ادامه دارد یا نه؟! مسأله این است

»رادیو هفت« خیلی با تــرس و لرز چند باری اجرای 
استندآپ داشت، البته بدون حضور تماشاگر و این یعنی 
یکی از اصلی ترین ویژگی های این حرفه از آن گرفته شد 
به همین دلیل اســتندآپ های »رادیو هفت« نتوانست 
جریان سازی کند. اما خندوانه از هر جهت محیطی بسیار 
مناسب برای اجرای استندآپ بود و هوشمندی اتاق فکر 
این برنامه باعث شد از آغاز سری دوم این بخش به عنوان 

یکی از بخش های ثابت برنامه بــه آیتم های خندوانه 
اضافه شــود. البته به دلیل نداشتن استندآپ کمدین 
تربیت شده و باتجربه خندوانه ای ها تصمیم گرفتند از 
حضور بازیگران و چهره های شناخته شده کمدی در 
این برنامه استفاده کنند. در روزهای اول کمدین های 
زیادی روی صحنه آمدند و چون تجربه چنین فعالیتی را 
از قبل نداشتند کمی با مشکل مواجه شدند ولی این روند 
آرام آرام بهتر شد و االن بخش کمدین یکی از بهترین 
آیتم های خندوانه لقب گرفته اســت. فقط از آن جا که 
ثابت شده تلویزیون معموال با پدیده هایی که خودش 
اجازه رشد به آنها را داده پس از مدتی برخورد قهرآمیزی 
دارد باید منتظر ماند و دید آیا روند اجرای اســتندآپ 
کمدین پس از خندوانه و در قالب برنامه های دیگر ادامه 
خواهد داشت یا این اتفاق تنها جرقه ای بوده که احتماال 

باید تا آن جا که می توانستیم از وجودش لذت می بردیم.

آیا »خندوانه« می تواند با خالقیت های جدید مقوله استندآپ کمدی را در تلویزیون جا بیندازد 

هر که بیشتر بخنداند برنده است

شــهروند| در دو  ســال اخیر رئیس ســازمان 
ســینمایی به جهــت هجمه هایی کــه از روز اول 
مدیریتش وجود داشت ســعی کرد برخالف روال 
مدیریتی باب شده از ســال های گذشته چندان به 
نقد عملکرد دوره مدیریت خودش نپردازد و سعی 
کرد در بهبود اوضاع ســینما در دوره مدیریت خود 
کند. هر بار که در هر مصاحبه ای سعی شد واکنشی 
از او نسبت به مدیریت گذشته سینما گرفته شود تا 
جای ممکن از اظهارنظــر خودداری کرد. اما به نظر 
یادداشتی که جواد شمقدری رئیس سابق سازمان 
سینمایی علیه اقدام او در حذف نام »فجر« از بخش 
بین الملل جشــنواره فیلم فجر منتشر کرده خون 
ایوبی را به جوش آورده و این مدیر عموما آرام برای 
اولین بــار از لحنی که بوی افشــاگری از آن می آید 
سخن گفته. ایوبی در سایت شخصی خود مطلبی با 
عنوان »نگذارید پرده ها برافتد« را منتشر کرده آن هم 
با این ادبیات: »این روزها نشر یک خبر نادرست در 
رسانه ها سبب شد تا برخی از مدیران سابق سینمایی 
و غیرسینمایی گذشته، فریاد واانقالبا سردهند. آنها 

البتــه از برنامه هایمــان برای 
برگزاری جشنواره فجر باشکوه 
به خوبی آگاهند. آنها همچنین 
نیک می دانند کــه مرادمان از 
ایران نگاه ایرانی در سینماست 
نه پرچمی که آنها به نام مکتب 
ایرانی در برابر مکتب اســالم 
ناب محمدی)ص( برافراشتند. 
از این دوســتان می خواهم که 
نگذارند از مدیریــت انقالبی 
و ارزشــی آنها پــرده برداریم 

که: مجملش گفتم نکردم زان بیان/ ورنه هم افهام 
سوزد هم زبان/ من زشیرینی نشستم روترش/ من 
ز بسیاری گفتارم خمش« شــمقدری در بخشی از 
یادداشــتی که پیرامون این اتفاق نوشته آورده بود: 
»ابتدا در یک اقدام ظاهرا تخصصی و در میان موجی 
از انتقادات، بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر جدا 
شد و به یک زمان بی هویت که تنها خصیصه آن قبل 
از جشنواره کن فرانسه می تواند باشد، موکول شد و 
سپس در غوغای دل نگرانی های همگانی درخصوص 
کم و کیــف برجام، به یکباره نام فجر از جشــنواره 
بین الملل حذف می شود و برگزارکنندگان آن این 
روزها و بعد از سی و سه سال، ترجیح می دهند این 
جشنواره تنها مزین به نام ایران بماند و هویت انقالبی 
و اســالمی از آن دریغ می شود!؟ البته همه کسانی 
که تنها کمی از تاریخ ســینمای کشــور باخبرند، 
بعید نمی دانند در یک گام دیگر، این جشنواره به نام 
تهران تغییر یابد و دوباره فستیوال فیلم تهران زنده 
شود. فستیوالی که زیر نظر فرح و با اهداف خاصی 
در روزگار ستمشــاهی راه افتاد!« و احتماال از کوره 
در رفتن ایوبی به همین بند 
یادداشت شمقدری و اتهامی 
ســنگین که بــه مجموعه 
کــرده  وارد  او  مدیریتــی 
برمی گــردد. هرچند از زمان 
روی کار آمدن ایوبی خیلی ها 
منتظر بودنــد او درخصوص 
ابهامات مالی و بســیاری از 
شــایعات پیرامون مدیریت 
قبلی شفاف سازی کند اما او 

زیر بار نرفت.

عصبانیت رئیس سازمان سینمایی از یادداشت شمقدری
نگذارید پرده ها برافتد

شهروند| تا پیــش از ساخت فیلم های »رستاخیز« 
و »محمد رسول اهلل« ســینمای ایران یک اثر قابل دفاع 
مذهبی داشــت به نام »روز واقعه« که شهرام اسدی آن 
را کارگردانی کرده بود. این فیلم که شاید تکراری ترین 
فیلم ســینمای ایران در پخش های مکرر در تلویزیون 
باشد، یک نکته ویژه و مهم دارد که شاید خیلی ها هنوز 
هم از آن بی خبر باشند و آن موضوع نگارش فیلمنامه 
»روز واقعه« به قلم بهرام بیضایی اســت. موضوعی که 
خیلی ها آن را یکی از مهم ترین دالیل ماندگار شدن فیلم 
می دانند. توانایی بیضایی در نگارش فیلمنامه و ادبیاتی 
که در نوشتن دیالوگ ها دارد آن قدر اظهر من الشمس 
است که حتی سازندگان فیلم »محمد رسول اهلل« هم در 
ابتدا برای نگارش دیالوگ های فیلم به سراغ او رفته اند اما 
درنهایت این اتفاق رخ نداد و حمید امجد به تیم مجید 
مجیدی و کامبوزیا پرتوی فیلمنامه نویســان »محمد 
رســول اهلل« پیوســت. کامبوزیا پرتوی در گفت وگو با 
روابط عمومی فیلم داستان چگونگی نگارش فیلمنامه 
این فیلم را روایت کرده که در بخشــی از آن به موضوع 
حضور بیضایی هم اشــاره کرده اســت: »وقتی آقای 

میرکریمی به جلسات ما ملحق 
شدند، این پیشنهاد مطرح شد 
که اگر بخواهیم زبان گفتاری 
فیلم را طــور دیگری ببینیم، 
چطور می شــود؟ مــن گفتم 
بهتر اســت برای این شــیوه 
دیالوگ نویســی به سراغ افراد 
دیگری بروید. آنها پرســیدند 
پیشنهاد من چه کسی است؟ و 
من گفتم این زبان در تخصص 
آقــای بهرام بیضایی اســت و 

ایشان می توانند این زبان را پربارتر کنند اما آقای بیضایی 
در ایران نبودند و آقای میرکریمی، آقای حمید امجد را 
پیشنهاد دادند و ایشان هم یک مرحله روی دیالوگ های 
فیلمنامه کار کردند که بخش هایی از این دیالوگ ها در 
فیلم موجود است.« البته نظر ابتدایی پرتوی درخصوص 
ادبیات مورد نیاز در فیلم »محمد رسول اهلل« هم جالب 
است: »من فکر می کردم بهتر است به زبانی برسیم که 
پیش از این امتحانش را در سینما پس داده، مثل شیوه 
گفتاری فیلم اسپارتاکوس که در این صورت باید شیوه 
نگارش کتاب هایی مثل تاریخ طبری و تفسیر خواجه 
عبداهلل انصاری را در نظر می گرفتیم؛ ضمن این که باید 
به زبانی می رسیدیم که در دوبله و ترجمه به زبان های 
دیگر کشــورها بگنجد.« یکی از ایراداتی که بیشــتر 
منتقدان درخصوص »محمد رسول اهلل« مجیدی به آن 
اشاره کرده اند، بحث ضعف فیلمنامه در برابر قدرت فنی 
فیلم است، آن وقت بهترین گزینه ای که برای رفع این 
اشکال وجود داشت و بدون شک حضور او می توانست 
فیلمنامه این فیلم را در سطح بسیار باالتری قرار دهد 
نتوانست با فیلم همکاری کند اما دلیل این عدم همکاری 
چه بود؟ نبود بهرام بیضایی در 
ایران. و چه تلخ اســت یکی از 
گنجینه های ادب و هنر کشور 
کــه در چنین بزنــگاه مهمی 
این  یاری رسان  می توانســت 
اتفاق مهم فرهنگی کشور باشد 
آن طرف تر  کیلومتــر  هزاران 
درحال اجرای »ارداویف نامه« 
یکی از متون کهن و ارزشمند 
فارســی اســت، آن هم برای 

غیرفارسی زبان ها.

کامبوزیا پرتوی از حضور بهرام بیضایی در »محمد رسول اهلل« می گوید
حسرتی که بر دل ماند

این روزها نمایش »هکوبا« براساس داستان ملکه 
شــهر تروا که همســر و فرزندانش را در جنگ 
»تروا« از دســت داد در تئاتر »سوآن« شهر لندن 

روی صحنه است.

کیم آلن برای بازی در نقش جکی کندی همسر 
جان اف.کندی به فیلم لیندن بی. جانســون 

»LBJ« دعوت شد.

»آوازهای ســرزمین من« به کارگردانی عباس 
رافعی و تهیه کنندگی امیرحســین شــریفی 
در بخش مسابقه شــانزدهمین دوره جشنواره 

بین المللی فیلم »کریمه« حضور دارد.

دبیــر کمیتــه بین الملل دهمین جشــنواره 
فیلم های »۱۰۰ ثانیه ای« از تقاضای ۴۰ کشور 
اروپایی و آســیایی برای حضور در این رویداد 

سینمایی خبر داد.

پنجمین دوره جایزه کتاب  سال سینمای ایران 
با ریاست اکبر نبوی آغاز به کار کرد.

پخش کننده فیلم ســینمایی »محمدرســول 
اهلل)ص(« به کارگردانــی مجید مجیدی اعالم 
کرد قیمــت بلیت فیلم از ۷ تــا ۱۰ هزار تومان 

است.

داریوش مهرجویی نمایش »غرب واقعی« را از ۱5 
شهریور در پردیس »کوروش« به صحنه می برد.

نمایش »زندگی یک رویاســت« به کارگردانی 
امیر قاسمی از ۱۰ شــهریور ماه در تاالر استاد 

مشایخی روی صحنه می رود.

بیست ویکمین جشــنواره فیلم »ســارایوو« با 
معرفی فیلم »موستانگ« به عنوان برنده جایزه 
بهترین فیلــم این رویداد ســینمایی به پایان 

رسید.

با حضور »شــوان عطوف« به عنوان عضو هیأت 
داوران، چهارمین دوره جشــنواره بین المللی 
فیلم »فوئینکالینته رورال« در کشــور اسپانیا 

برگزار شد.

فیلم »مردن به وقت شــهریور« ساخته  هاتف 
علیمردانــی امروز ۲ شــهریور ســاعت ۱۸در 
فرهنگسرای ارسباران با حضور کارگردان و سایر 

عوامل فیلم اکران و نقد می شود.

فیلم فصل فراموشــی فریبا بــه کارگردانی و 
تهیه کنندگی عباس رافعی در بخش مســابقه 
جشنواره بین المللی فیلم براسو رومانی حضور 

دارد.

»کارولیــن علــی«، تهیه کننده نامزد اســکار 
سینمای  هالیوود، در ۷۰سالگی درگذشت.

نمایش کمدی »جیجک علیشاه« نوشته ذبیح 
بهروز و کار رحمت امینــی در دو اجرای پایانی 
خود در روز چهارشــنبه ۴ شهریورماه، میزبان 

هنرمندان خواهد شد.

بهزاد فراهانی قصــد دارد نمایش »گل و قداره« 
را بعــد از ۱6 ســال در هفدهمین جشــنواره 

نمایش های آیینی و سنتی روی صحنه ببرد.

اسداهلل امرائی، مصطفی رحماندوست، سیامک 
گلشــیری، ســروش صحت، ابوالفضل همتی 
آهویی، منصور ضابطیان و بلقیس ســلیمانی، 
داوری بخش نهایی چهارمین جشنواره مجازی 

کتابخوانی را انجام خواهند داد.

دکتر حسین رزمجو، چهره پیشکسوت ادبیات، 
بامداد روز شــنبه 3۱ مردادمــاه از دنیا رفت. 
سرپرستی کنگره بین المللی هشتصدمین  سال 
تولد ســعدی در دانشگاه شــیراز، سرپرستی 
کنگره بین المللی نهصدمین  ســال وفات امام 
محمد غزالی در دانشــگاه تهران و همکاری با 
بیش از ۴۰ مجله ازجمله فعالیت های فرهنگی 

این استاد فقید است.

هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی 
از یکشنبه یکم شهریورماه، با برگزاری پنجمین 
سمینار بین المللی جشنواره نمایش های آیینی 

و سنتی به صورت رسمی آغاز شد.

گــروه موســیقی نواحــی ایــران ترکیبی از 
رپرتوارهای قومی مناطق شمالی کشور تا استان 
فارس و ایــل بختیاری را در اکســپوی ۲۰۱5 

میالن اجرا می کنند.

مریل استریپ بازیگر رکورددار بیشترین تعداد 
نامزدی های جوایز اســکار بــرای ایفای نقش 
دیگری که او را بار دیگر نامزد جایزه اسکار کند، 
از دوره موسیقی فشــرده نیل یانگ، خواننده و 

ترانه سرای مشهور کانادایی بهره برد.

اخبار كوتاه

 نگارخانه »اثر«
 میزبان آثاری از هنرمندان

نگارخانه »اثر« با پیوستن هنرمندی متفاوت، 
حضــور در یک جشــنواره بین المللی و نمایش 
»حوالی اجســام« این روزها پیشــتاز است. خبر 
اول این نگارخانه مربوط می شــود به پیوســتن 
پیام مفیدی، نقاش، انیماتور و فیلمساز به جمع 
هنرمندان این مجموعه. او متولد ۱359 در تهران 
و ساکن مونترال کانادا اســت. او فارغ التحصیل 
دانشــکده هنرهای تزیینی پاریس است. خبر 
بعدی این نگارخانه برمی گردد به حضور آثار »اثر« 
از تاریخ ۱3 تا ۱5 شــهریور )۴ تا 6 سپتامبر( در 
مرکز کنگره خلیج استانبول. خبر سوم نیز درباره 
نمایش »حوالی اجسام« با نمایش های الهه حیدری 
خواهد بود. نمایش های این هنرمند، جمعه سوم 
مهرماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و تا روز 3۰ 
مهر ادامه خواهد داشت. عالقه مندان می توانند به 
نشانی نگارخانه »اثر«: خیابان برفروشان، روبه روی 

خانه هنرمندان، پالک ۱6 مراجعه کنند.

محمدحســین لطیفی کارگردان »تنهایی لیال« 
در پاسخ به اعتراضات مطرح شــده از جانب کانون 
وکال مبنی بر نحوه بازنمایی این نقش )با بازی علی 
صالحی( در این سریال گفت: »حامد عنقا نویسنده 
سریال خود در رشته حقوق تحصیل کرده است... من 
از کانون وکال می خواهم تا اجازه دهند کار پیش برود 
و نتیجه را ببینند. بی انصافی است که از مصداق ها، 
قضاوت کلی کنیم... اتفاقا به دلیل این که وکال جزو 
قشر روشن بین جامعه هستند، به نظرم نباید اصال 
به این موضــوع اعتراض می کردنــد. ضمن این که 
به هرحال از بین قشــر وکال هم مانند سایر مشاغل 
هستند کسانی که شاید وظیفه شــان را به درستی 
انجام ندهند و تخلف کنند. پیــش از این، جمعی از 
وکالی دادگستری با نگارش نامه ای به رئیس سازمان 
صداوسیما اعتراض خود را نسبت به بازنمایی نقش 

وکیل در سریال »تنهایی لیال« اعالم کرده بودند.

جمشید مشایخی در یک موزیک ویدیو با عنوان 
»عجب مست نگاهی« با صدای محمد آقایی ایفای 
نقش کرد. به گزارش ایسنا، این بازیگر پیشکسوت 
سینما و تلویزیون درباره چگونگی حضورش در این 
نماهنگ اظهار کرد: »به پیشــنهاد پژمان بلورچی 
)مدیر انتشــارات نهاله رودکی( پس از شنیدن اثر 
»عجب مست نگاهی« بســیار راغب شدم تا در این 
کلیپ در نقــش »عارف« تجربه جدیدی داشــته 
باشم.« مشایخی با ابراز خرســندی از همکاری با 
امیرحســین محمدخانی - کارگردان جوان این 
نماهنگ - گفت: »در زمان فیلمبرداری هیچ گاه از 
او درباره علت چگونگی حرکت ها و بازی ها سوالی 
نپرسیدم، چون کارگردان این کلیپ با وجود سن 
کم، تجربه بسیار خوبی در زمینه سینما و تصویر 
داشــت.« این نماهنگ ترانه ای عاشــقانه دارد که 

توسط  هانا هنجنی سروده شد.

بدلکاران  هالیوود صحنه هایی را که یک ایرانی 
طراحی آن را برعهده داشت در تهران انجام دادند. 
امیر بدری طراح صحنه های اکشــن و بدلکاری به 
خبرنگار سینمایی ایســنا، گفت: »اخیرا طراحی 
صحنه ای را برعهده داشــتم که یکــی از بهترین 
بدلکاران  هالیــوود آن را در شــهرک غرب تهران 
اجرا کرد. این بدلکاری، صحنه ای از واژگون کردن 
خودرویی بود کــه رکورد بیشــترین معلق زدن 
در ایران را با ســه دور و نیم شکســت.« بدری در 
جدیدترین فعالیتش با بدلکار فیلم های  هالیوود 
همکاری داشته است. او دراین باره گفت: »»فاتیح 
اوگورلو« از مطرح ترین بدلکاران بین المللی است 
که طراحی بخش ترکیه فیلم »جیمز باند« را برعهده 
داشته است.« او همچنین بدل بازیگرانی همچون 
کریستین بل، اسکات آدکینز و راسل کرو و آخرین 

فیلم جکی چان بوده است. 

استاد عبدالحسین حائری ســاعت یک بامداد 
دیروز، اول شهریورماه، در ۸۸ سالگی از دنیا رفت. او 
بیش از نیم قرن در کتابخانه مجلس فعالیت داشت 
و از ســال ۱35۴ تا ۱3۷۴ رئیس این کتابخانه بود. 
پدرش آقا میرزا احمد حائری از علمای روزگار خود 
بود و پدربزرگش )پدر مادرش( آیت اهلل حاج شــیخ 
عبدالکریــم حائری یزدی، مؤســس حوزه علمیه 
قم بود. حائری نــزد مراجع عالیقــدری همچون 
آیات عظام حاج سیدمحمد تقی خوانساری، حاج 
سیدصدرالدین صدر، حاج سیدمحمد حجت و حاج 
آقا حســین طباطبایی بروجردی دروس خارج را 
گذراند و در سن ۲۴ سالگی به درجه اجتهاد نائل شد. 
او همچنین ۱۷ ســال عضو هیأت مؤلفان لغت نامه 
دهخدا بود. او صاحب نظریه »بازنویسی تاریخ علم 
بر اساس بازنویســی فهارس نسخ خطی« است که 

جایزه ای جهانی را نیز برایش به ارمغان آورده است.
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