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#طالبان

تجمــع حامیــان طالبــان در
تهــران .ایــن تیتــر و انتشــار
هشتـگ
عکسهــای تجمــع در پــارک
ملت تهران کافی بود تا نوشتههای زیادی دربارهاش
در شبکههای اجتماعی و بخصوص توئیتر بخوانیم.
کاربــری اهلافغانســتان عکسهای ایــن تجمع را
کــه همزمان با عیــد قربان برگزار شــده بود منتشــر
کــرد و بعــد هــم پایگاههــای خبــری ماننــد انصاف
نیــوز دربارهاش نوشــتند و بهصورت رســمی خبر را
منتشــر کردند .گفته میشــود  ۷۰نفر در این تجمع
حضــور داشــتهاند و ســؤال بســیاری از کاربــران این

اســت که چرا بــا آنها برخورد نشــده اســت .کاربران
زیــادی به ایــن بهانه به جنایتهای طالبــان در این
سالها اشــاره میکردند« :تجمع طرفداران طالبان
در پــارک ملت تهــران خبری تلخ ،باید همه شــون
را تــا آخر هفته از ایران اخــراج کنند.جای هیچ گونه
بازی با کلمه نژادپرســتی نیســت .حضور اینها یک
بمب ســاعتی اســت»« ،یه کارگر افغان داشــتم که
بــرادر و پســرعموش برگشــته بودنــد افغانســتان و

به ظاهر سیاه پوست

روز جمعــه جملــهای در
ماجرا بخــش خبــری ســاعت ۱۴
شــبکه یک سیما خوانده شد
کــه تا دیــروز ســوژه کاربران شــبکههای اجتماعی
بــود .در ایــن بخش با پخــش تصویــری از باراک
اوباما گوینده اخبــار گفت« :رئیس جمهوری «به
ظاهر» سیاهپوســت امریکا» .این جمله در همان
لحظههــای اول بارهــا بازنشــر شــد و خیلیهــا با
آن شــوخی کردنــد.ســردبیر خبــر  ۱۴ســیما پس
از ایــن جنجالها دیــروز عذرخواهی کــرد و گفت
«منظــور از عبــارت «رئیــس جمهوری بــه ظاهر
سیاهپوســت امریــکا» ایــن بــود کــه آقــای اوباما
فقــط ظاهــرش ســیاه پوســت اســت امــا مدافع
حقوق ســیاهان امریکا نیســت ،که بهعلت ســهو
در نــگارش خبر ،دچــار کژتابی عبارت شــد ».اما
ایــن عذرخواهــی باعــث نشــد ســوژه «بهظاهر»
تمام شــود« :یعنی سیاهپوســتی اوبامــا رو هم به
رســمیت نمیشناســن« ،».ســؤال  100امتیــازی:
بهظاهــر سیاهپوســت یعنــی چــه؟»« ،رئیــس
جمهوری به ظاهر ســیاه پوست چه نوعی دیگه؟
یعنی ســفید پوســت بوده ادای ســیاه پوستا رو در
میاره»« ،ایــاالت بهظاه ر متحده امریکا»« ،کاش
توضیــح میدادن «بــه ظاهر سیاهپوســت» یعنی
چی دقیقاً!»« ،همین ســهو قلم که آقای سردبیر
بخش خبر صداوســیما درباره «رئیس جمهوری
به ظاهر ســیاه پوســت» فرمودن ،اگر یک رســانه
اصالحطلب مرتکب میشــد ،آمنه ســادات پرده
از چــه رازهایی که در ۲۰:۳۰بر نمیداشــت!»« ،به

بخشی از صحبتهای این تهیهکننده در برنامه نقد سینما

پیگیرمشکالتهنرمندانهستیم

ثبتنام  ۲میلیون و  ۲۲۰هزار نفر
برای دریافت وام ودیعه مسکن

عضو طالبان شــده بودند .پارســال سر کار بود با من
که خبر کشته شدن(به قول خودشون شهید شدن!)
برادرش بهش رسید .االن تو این عکس های تجمع
طالبان تو پارک ملت دیدمش!»« ،حامیان طالبان
خیلی آزاد و خوشحال در پارک ملت تهران تجمع
کــردن»« ،واقعــاً طالبان میاد وســط تهران تجمع
میکنه؟! اینا مگه کنسولگری ایران رو منفجر نکرده
بودن؟»« ،دیروز در ایســتگاه بــیآر تی پارک ملت
افغانستانیهای زیادی سوار شدند در ایستگاه های
دیگر هم تعداد زیادی ســوار شدند برخی با لباس
محلی بودند .حضــور افغان ها برام عجیب بود تا
اینکه خبر تجمــعطالبان را خوانــدم .یعنی دیروز
من با تروریستهای طالبان در یک اتوبوس بودم
کافی بود یک نفر خودشــو منفجر کنه»« ،شــوخی
میکنیــد؟ بیاییــد بگیــد چرنــد خونــدم .تجمــع
طرفداران طالبان دیگه چیه؟»« ،مگه االن دو هفته
نیســت که تجمع بیــش از ۱۰نفــر در تهران ممنوع
شــده؟ اینط البــان چطور بدون مزاحمت پلیس
دور هم پرچم به دست جمع شدن و لبخند به لب
عکــس یادگاری گرفتــن؟!»« ،تورو خــدا بگین این
تجمع طالبان که میگین یه جور استعاره است،».
«مــن حــدود ســاعت ۱۵:۳۰بود کــه با خانــواده به
پــارک رفتــه بــودم .دیــدم تعــداد زیادی بــا لباس
محلــی ،پرچم و شــمایل خاص خودشــان آزادانه
میچرخند و تعجب کردم.آرام نزدیک شدم.اول
بــا من حرف نزدند ولی وقتی کمی به پشــتو حرف
زدم به من اعتماد کردند و گفتند
تجمع حمایت ازطالبان است».
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

ظاهر واگویه نگاهی اســت کــه طبق آن با هرکس
مخالفیــم بایــد واجد همــه بدیها باشــد و هیچ
نکته مثبتی بــه او نیامده (گرچه رنگ پوســت نه
خوبــی و نه بدی اســت) .این نگاه ســیاه و ســفید
بــرای تأیید مطلق خود و تشــدید نفــی دیگری و
مبارزه محض با دشــمن رایج اســت .فقط گاهی
مضحک میشود و گاهی زیرکانه است« ،».سیاه
پوســتیاوباما هنوز برای ایران محرز نشــده است
اما فرصت اعتراض برای او وجود دارد و میتواند
مــدارک ســیاه پوســت بــودن خــود را بــه دفاتــر
نمایندگی ایران بدهد تا بررســی شــود»« ،امریکا
دشــمن ما ،ماهم دشمن امریکا قبول ولى اخبار
تلویزیــون مــا و اکثر مدیــران پرادعایش و بیشــتر
گوینــدگان خبــرش که فقــط طوطــى وار آنچه که
جلویشــان بگذارنــد ،میخوانند مصداق روشــن
دشــمن ناداننــد کــه فقــط اســباب طنــز و تفریح
طــرف مقابل و تحقیر خــود رافراهــم میکنند»،
«کینــه جریــانضدبرجــام از اوباما همپــای کینه
ترامپ از اوباماســت .تا حدی که براشــون جورج
فلوید یکشــهید سیاهپوست میشود و اوباما به
ظاهر سیاهپوست« ،».هفتصد نفر اینرو خوندن
تــا بــره روی آنتن .شــما ببین چه خبره تــوی اون
ســازمان»« ،دیدین چــه کالهی ســرمون رفت؟!
این یارو داشــته ادای سیاپوســتا رو درمیاورده این
همــه مــدت!»« ،صــدا و بــه ظاهــر ســیما انتظار
داشت اوباما در باطن سیاهپوست باشه؟»« ،شما
عفــو کنید که اوبامــا بعد از هر بار حموم اســپری
رنگ و بر میداشته تا باز سیاهپوست بازی کنه».

با شــیوع کرونا و تصمیم ســتاد ملــی مقابله با این
یادداشت بیمــاری ،برنامههــای فرهنگــی و هنــری تعطیــل
شــد .وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی برای جبران
آسیبهای وارد شده به هنرمندان وفعاالن هنری
مجموعه اقداماتــی را انجام داد .ازجمله کارهایی
که در این مدت انجام شــده شامل بیمه و مالیات
هنرمنــدان بــوده اســت ،همچنیــن برنامههایــی
سید مجتبی حسینی
بــرای حمایت حوزههــای مختلف فرهنــگ و هنر
معاون هنری
دســتهبندی و بــه دســتگاههای مرتبط پیشــنهاد و
وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی
ارائه شــد کــه پــس از پیگیری برخــی از ایــن موارد
ســرانجام بــه نتیجه رســید و با برگــزاری جلســاتی با حضور معــاون اول
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئی از مصوبه هیأت
دولــت قــرار گرفت که پرداخــت حق بیمه هنرمندان یــا بیمه تکمیلی از
جملــه ایــن موارد اســت .بخش دیگر مربوط به بخشــودگی اجــاره بهای
فضاهای دولتی به فعالیتهای هنری است که طبق توافق طرفین ،این
موضوعات هم با مصوبه هیأت دولت ابالغ شد و قابل اجرا است .برخی
دیگر از کارها هم علیرغم پیگیریهای جدی تاکنون به نتیجه نرســیده،
البته پیگیری این موضوعات ادامه دارد و امیدواریم بهزودی شاهد نتایج
اقدامات باشیم.
شیوع ویروس کرونا شرایط را برای همه بسیار دشوار کرده است و این
درحالی اســت که شــرایط مالی دولت هم به گونهای نیست که اعتبارات
فراوانی وجود داشــته باشد تا بتوانیم از این اعتبارات برای جبران تمامی
خســارات اســتفاده کنیم .نکته دیگر اینکه طبعاً عالقهمندیم که بتوانیم
کمکهایــی را در قالــب خدمات بالعــوض به انجام برســانیم اما عمده
موارد در قالب اعتباراتی که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تخصیص
پیدا میکند در قالب تســهیالت اســت و کوشــیدهایم به نحوی موضوع را
دنبال کنیم که تســهیالت دارای شرایطی متناسب با امکانات هنرمندان
باشــد .البته بهطورکلی اعتبارات هنری کشور متناسب با ظرفیت انسانی
و ســرمایههای ارزشمند هنری نیســت یعنی تعداد هنرمندان و ظرفیتی
که در هنر ایران وجود دارد و با توجه به اهمیت و ضرورت هنر در جامعه
ایجــاب میکنــد که بــرای تمامی رشــتههای هنری اعتبارات بیشــتری در
حوزههــای موســیقی ،تئاتــر و هنرهــای تجســمی اختصاص داده شــود.
مجموعــه اعتبــارات فرهنگــی و هنری کشــور کمتر از نیم درصد اســت و
ایــن به نســبت جمعیت شــاغل در فرهنــگ و هنر و تعــداد هنرمندان و
رویدادهای هنری بسیاراندک است.
در موســیقی نواحــی و حمایــت از هنرمنــدان ایــن حــوزه حفــظ
آثارموسیقایی پیشکســوتان از اقدامات مهم است ،اقداماتی که میتوان
انجــام داد ،یکی اینکه به کمک رســانهها ،درمخاطبــان و عالقهمندان به

کلید رونق
در بازار هنر جوانان
یادداشت

رضا افسری

نقاش و مدرس
دانشگاه هنر

خریــداران آثار هنــری معمــوالً کارهایی را
کــه قرار اســت بخرنــد یا مربوط به کســانی
اســت که نســبت بــه آنهــا شــناخت دارند
یــا اسمشــان را شــنیدهاند یا ممکن اســت
که کارشــان را ببینند و خوش شــان بیاید و
بخرند .اگر کســی که دارای شــهرت نباشــد
و شــناختی بــر آثارش نداشــته باشــند ،اما
دوســت داشــته باشــد کارش فــروش رود،
طبیعتاً اینکه مخاطبــان را ترغیب کنیم تا
کارش دیده شــود و از او اثر خریده شود ،به

این راحتیها نیست.
`معمــوالً خریداران دو نوع هســتند یکســری مجموعه دارند
و ممکن اســت از کاری هم خوش شــان نیایــد اما چون صاحب
آن اثــر یــک هنرمنــد شــناخته شــده اســت و چــون میخواهنــد
مجموعــهاش کامل باشــد بــا اینکه آن را دوســت ندارنــد اما باز
هم میخرند .اما یکسری نیز هستند که مجموعهدار نیستند اما
شاید اثری را ببینند و خوش شان بیاد و بخرند.
آنهــا عنوان هنرمند برایشــان مهم نیســت فقــط میخواهند
کاری که دوســت دارند بخرند .مجموعهداران بزرگ اما معموالً
برایشــان مهــم اســت .اگر قــرار باشــد کاری کنیم کــه هنرمندان
جوان که شــناخته شــده هم نیستند ،کارشــان فروش رود با چند
روش میسر است.
یکــی اینکه خود گالری رغبــت پیدا کند تا نمایشــگاهی برای
یکســری هنرمند بگــذارد که طبیعتــاً میتواند تأییدیهای باشــد
بــر اثــر آن هنرمند و دیگــر اینکه میتواند از طریق نقد اثر باشــد
که توســط یک منتقد نوشته میشــود؛ منتقدان شناخته شدهای
کــه مورد قبول خریــداران باشــند و اینکه چقدر ما از این دســت
منتقدان داریم نمیدانم.
قطعــاً آن اندازه منتقــد نداریم که از طریق نقــد خریداری را
تشــویق به خرید اثر کند .در همه جای دنیا اینگونه است که یک
منتقــد میتواند هنرمند را بلنــدآوازه کند و کارش خیلی فروش
رود یــا اثــر او را طــوری بکوبــد کــه هیچکس نخــرد .امــا در ایران
اوضاع نقد اینگونه نیست.
یکــی از روشهایــی کــه میتوانــد مؤثــر باشــد ایــن اســت که
هنرمنــدان شــناخته شــده کــه معمــوالً کارشــان خــوب فــروش
میرود و دارای شــهرت بسیار هستند ،دست هنرمندان جوان را
بگیرند و به جامعه معرفی کنند و او میتواند از طریق اســتادان
تــراز اول بــه جامعه هنــری و مردم شناســانده شــود .این روش
بسیار خوبی است.
من بســیاری از شــاگردان با اســتعداد و هنرمنــدم را معرفی
کردم و حتی اگر میدانستم کسی از کار او ممکن است خوشش
بیاید ،نمایشــگاهش را بــه او معرفی میکردم تــا ببیند و بخرد.
خود گالریها اگر کســی را بشناســند که خریداران خوبی هســتند
اما شــناختی هم نســبت به هنرمنــدان خوب ندارنــد میتوانند
کاری کننــد کــه در بیــن مــردم شــناخته شــوند چون بســیاری از
خریداران هنرمندان را نمیشناسند.
هنرمندان تجســمی مثل ســینما و موســیقی آنقدر شــناخته
شــده و ســتاره نیســتند کــه همــه بشناسندشــان .بــرای همین از
طریــق ایــن راهها باید معرفی شــوند و این روشهایی اســت که
میتواند بر فروش آثار تأثیر بگذارد.

موسیقی نواحی احساس تعلق به وجود آید تا جامعه مخاطبان موسیقی
نواحی این نوع موســیقی را بهعنوان شناســنامه شــنیداری اقوام مختلف
ملــت ایران دنبال کنــد .بنابراین وقتــی این نیاز به وجود آید و موســیقی
نواحی مخاطب داشــته باشد طبیعتاً تعداد تولیدکنندگان آثار شنیداری
این حوزه افزایش پیدا میکند و ناشــران موســیقی به ضبط و پخش آثار
موسیقایی رغبت بیشــتری پیدا میکنند .معاونت هنری وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی نیز از طریق انجمن موسیقی ایران این موضوع را دنبال
کرده که شــامل یک بخش ایجاد ســامانه بامک اســت .این سامانه بانک
اطالعات موســیقی کشور اســت که اطالعات اهالی موســیقی و دادههای
آنهــا را ثبــت و ضبــط میکنــد و براین اســاس اهالی موســیقی میتوانند
روی ســامانه بامــک صفحهای برای خــود ایجاد کننــد و عالوهبر معرفی
مــا نیز خواهیم توانســت از اطالعات وارد شــده در این ســامانه اســتفاده
کنیــم .در واقــع یکــی از ضرورتهــا بــرای برنامهریزی داشــتن اطالعات
جامــع درباره هنرمندان اســت .نکته دیگر اینکه نه تنها درســالهایی که
در وزارت فرهنگ عهدهدار وظایفی بودم حتی در دورههای پیشــین هم
تمامی اعتبارات حمایتی موسیقی ایران برای گونههای موسیقی جدی،
یعنی موســیقی نواحی ،موســیقی ردیف دســتگاهی و موسیقی کالسیک
هزینه میشــده اســت و ماحصــل آن جمعآوری بزرگترین آرشــیو ضبط
شده موسیقی نواحی کشور است که شامل مجموعه آلبومهایی است که
از دهــه  70انجمن موســیقی ایران تولید ،تهیه و جمعآوری کرده اســت،
دورانی که هنوز سیدی در کار نبود و آثار موسیقایی بهصورت نوار کاست
عرضه میشــد و همچنان میتواند بزرگترین نمونه آثار موسیقی نواحی
کشور باشد .این مجموعه سالها بعد با همکاری انجمن موسیقی ایران
و انتشــارات ماهور بهصورت ســیدی هم منتشر شــده و همچنان عرضه
میشود.
اما با توجه به شرایط حال حاضر کشور و اتفاقاتی که شاید بعد از این
رخ بدهــد معاونت هنری وزارت فرهنگ ،تمامی امکانات و رویدادهایی
کــه امــکان برگزاری دارد بهصورت فهرســت جمعآوری کرده اســت و در
این باره با نهادهای ذیربط رایزنی انجام خواهد گرفت تا بتوانیم در بهتر
شــدن اوضــاع فرهنگ و هنر کشــور قدم به قــدم پیش رویــم .نکته دیگر
کــه الزم به یــادآوری اســت فضاهای مجــازی و اســتفاده از ظرفیتهای
غیر حضوری اســت که موضوع بســیار مهمی اســت کما اینکه جشــنواره
موسیقی جوان بهعنوان یکی از بزرگترین رویدادهای هنری کشور توانسته
فرصت مهمی را برای کشــف استعدادها ایجاد کند .مرحله نخست این
جشــنواره به خاطر شرایط موجود بهصورت مجازی برگزار شد و تصمیم
داشــتیم اگر شــرایط بیماری کرونا محدودتر شــود بتوانیــم بخش دوم را
بهصورت اجرای صحنه پیش ببریم که متأســفانه بهدلیل شــیوع مجدد
این بیماری قرار است بخش دوم هم بهصورت مجازی برگزار شود.

کوچ «فیلم نگار»
به فضای مجازی

«مجله فیلم نگار به انتشــار خود پایــان داد ».این
چی
خبــری اســت کــه اوایــل اســفندماه ســال گذشــته
بخوانیم
منتشر شــد ،آنهم در شــرایطی که زمان چندانی
تا بیستســاله شدن این نشــریه باقی نمانده بود.
آن هنگام نصراهلل تابش ،ســردبیر و مدیرمسئول
ماهنامــه «فیلم نگار» مهمترین دلیل ایــن تصمیمگیری را در افزایش
قیمت کاغذ و هزینههای انتشار عنوان کرده بود که دیگر با قیمت پشت
جلد نشــریه نمیخواندند .اما خبر خوب اینکه مســئوالن این نشــریه به
وعده خود عمل کردهاند .شــاید انتشــار نسخه چاپی نشریه بنا به برخی
ن پس
ف شــده باشــد اما عالقهمندان «فیلم نگار» از ای 
ضرورتها متوق 
شــاهد انتشار نســخه الکترونیکی آن در فضای مجازی خواهند بود ،این
مســأله بویــژه برای مخاطبان ســاکن در شــهرهای کوچک یا کشــورهای
دیگــر اتفــاق خوبی اســت ،چراکــه دیگر تهیــه آن منوط بــه مراجعه به
کیوســکهای مطبوعاتی نیســت.
عالوه بر شــماره تــازه «فیلم نگار»
عالقهمندان به فیلمنامهنویسی و
خوانندگان این ماهنامه تخصصی
میتواننــد بــا مراجعــه به ســایت
 www.filmnegar.irضمــن خرید
نسخه پیدیاف شــمار ههای ۲۰۰
تا  ۲۰٨به شــکل نســخه دیجیتال،
از مطالــب بخشهــای ســینمای
ایران و سینمای جهان منتشرشده در این سایت استفاده کنند .همچنین
برای مخاطبان مجله این امکان فراهمشده تا فیلمنامهها و پروندههای
منــدرج در فیلمنــگاری را هــم بهصــورت جداگانه از طریق این ســایت
خریداری کنند .بهمن سال  ۹٨شماره  ۲۰۰و  ،۲۰۱آخرین مجلد مکتوب
این ماهنامه تخصصی فیلمنامهنویســی منتشــر شــد و از شــماره  ۲۰۲و
( ۲۰۳نیمه اســفند  )۹٨به بعد ،شرایط خرید نسخه دیجیتال در سایت
م شــده اســت .در ســایت ایــن مجله تخصصــی که با
فیلمنــگاری فراه 
حمایت بنیاد ســینمایی فارابی منتشر میشود ،اخبار داخلی و خارجی
مربــوط بــه فیلمنامه ،معرفــی فیلمهــای روز ایران و جهــان ،نقدهایی
پیرامون فیلمنامه فیلمهای ایرانی و برخی فیلمهای خارجی ،مقاالتی
پیرامــون فیلمنامــهنویســی ،ترجمــه برخی مقــاالت ســینمایی معتبر
پیرامون فیلمنامه و فیلمنامهنویسی و ...قابلدسترسی است.

من فکر میکنم
کهداری یه
اشتباه ناجور
میکنی
داشتن این
آزادی که
بتونم اشتباه
کنم ،خواسته
همیشگیام بوده

بازی تاج و تخت

 12ëëمرداد
به نام در میانــه تابســتان مــروری کنیم بر نــام و آثار
تاریخ هنرمنــدان و چهرههــای فرهنگــی کــه امــروز
سالروز تولد یا درگذشتشان است.
ëëتولدها
محمــد قاضــی :مترجــم آثــار برجســتهای چــون
«دن کیشــوت» و «زوربــای یونانــی» ســال 1292
در چنیــن روزی بــه دنیا آمــد .محمد قاضی پس
از مهاجــرت از مهابــاد بــه تهــران در دارالفنــون
دیپلــم رشــته ادبی گرفت و در دانشــکده رشــته حقوق خواند
امــا در ایــن دوران و پیــش از آن زبان فرانســه را یاد میگرفت
و ســال  1320بــا ترجمــه «کلــود ولگرد» نوشــته ویکتــور هوگو
ترجمــه را آغــاز کــرد امــا پــس از آن  10ســال ترجمــه را کنــار
گذاشــت و ســال « 1329جزیره پنگوئنها» را ترجمه و منتشر
کــرد .ترجمهای که مورد توجه کســانی چون نجف دریابندری
قرار گرفت« .شــازده کوچولو» داستان بعدی بود که با ترجمه
محمــد قاضــی در ایــران منتشــر شــد و در ســالهای  1336و
 1337بــا ترجمه «دن کیشــوت» جایزه بهترین ترجمه ســال
را از دانشــگاه تهــران گرفــت .قاضی بــا کانون پــرورش فکری
کودکان و نوجوانان هم همکاری میکرد و ترجمه آثاری چون
«باخانمان»« ،ماجراجوی جوان» و «زوربای یونانی» حاصل
آن دوره اســت« .نــان و شــراب»« ،آزادی یــا مــرگ»« ،مادام
بوآری»« ،شــاهزاده و گدا»« ،مهاتمــا گاندی» و «مرده ریگ»
آثار دیگری است که با ترجمه قاضی وارد بازار نشر ایران شد.
او سال  1376درگذشت.
جــال تهرانــی :نمایشــنامه نویــس و کارگــردان
تئاتر که شــاید کمتــر از آنچه شایســتهاش بوده به
او پرداختــه شــده امروز  52ســاله میشــود .جالل
تهرانی ادبیات نمایشــی خواند و از اواخر دهه 70
کارش را بهصــورت جــدی آغــاز کرد تا ســال  81که نمایشــنامه
«نفرتی تی» را نوشت و کارگردانی کرد .نمایشی که مورد توجه
مخاطبــان تئاتر قرار گرفت .پــس از آن نمایش «مخزن» را که
ســال  77نوشــته بود روی صحنه برد و کارش را با نمایشهای
«تک سلولیها»« ،هی مرد گنده گریه نکن»« ،به صدای زمین
گوش کن» و «ســیندرال» ادامه داد .او در کنار نمایشنامهنویسی
و کارگردانــی در بیــش از  20نمایــش بهعنــوان طــراح صحنه و
طراح نور حضور داشــته اســت .جالل تهرانی فیلمنامهنویسی
هــم کــرده و «در جهنــم بــاران میبــارد»« ،داســتان تمــام»،
«کری» و «مرسی» از آثار اوست که فیلمی بر اساس فیلمنامه
«مرســی» هــم ســاخته شــد و در جشــنواره تورنتــوی کانــادا به
نمایش درآمد.
ســیامک انصاری :بازیگر طنز ایران سال  1347در
چنین روزی به دنیا آمد .سیامک انصاری که رشته
کارشناســی نمایش و تلویزیون را در دانشکده هنر
و معمــاری خوانده از اواخر دهــه  60فعالیتش را
در تئاتــر آغاز کــرد و پس از آن کم کم با حضــور در برنامههای
طنز تلویزیون شــناخته شــد هرچند که سریال «سفر به چزابه»
کــه در ســال  73پخش شــد اولین نقــش آفرینی جــدی او بود.
پــس از آن در ســریالهای «هتــل»« ،روزگار جوانی»« ،گلهای
« ،»77ورثــه آقای نیکبخت» و «کارآگاه شمســی و دســتیارش
مادام» بازی کرد .سیامک انصاری را بینندگان تلویزیون بیشتر
با بازی در ســریالهای طنز مهران مدیری میشناســند .آثاری
ماننــد «پاورچیــن»« ،نقطــه چیــن»« ،شــبهای بــرره»« ،باغ
مظفر»« ،مرد هزار چهره» و «در حاشیه» در تلویزیون و «قهوه
تلــخ»« ،ویــای من»« ،شــوخی کردم» و «عطســه» در شــبکه
نمایش خانگی .ســیامک انصاری بــرای بازی در فیلم «بمب،
یک عاشقانه» نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل مرد
جشنواره فیلم فجر شد.
عاشــیق اســمعلی لطفی نوازنــده ،مجید اســطیری داســتان
نویس ،شــاهین رهنما شــاعر ،مسعود ضرغامیان شــاعر و زهره
فلزم شاعر هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشت
محسن بدیع :پدر صنعت البراتور فیلم ایران سال 1368
در چنیــن روزی درگذشــت .او متولــد  1287بــود و ابتــدا
در پاریــس تحصیــل کرد و بعــد برای تحصیل در رشــته
رادیو به انگلســتان رفت .ســال  1321به ایران بازگشــت و
نخستین دستگاه اتوماتیک چاپ فیلم سیاه و سفید را با
همکاری اســماعیل کوشــان طراحی کرد و ساخت .ســالها فعالیت در
این زمینه باعث شد سال  1327اپتیکال صداگذاری روی فیلم را بسازد
و پس از آن در ســال  1331اســتودیوی خودش را کــه ابتدا «عقاب» نام
داشت و بعدها به «استودیو بدیع» مشهور شد ،تأسیس کرد .او در تمام
این ســالها در بسیاری از فیلمهای ایرانی بهعنوان مسئول صداگذاری
و البراتوار فیلم حضور داشت .فیلمهایی چون «ولگرد»« ،شب نشینی
در جهنــم»« ،ســتاره چشــمک زن» و «آخرین شــب» .بدیع نخســتین
البراتــوار رنگــی را در ســال  1344تأســیس کرد و دســتگاهی برای چاپ
رنگی ساخت که هفتهای یک روز نگاتیو ظاهر میکرد .محسن بدیع در
سالهای فعالیتش عالوه بر کارهای فنی سینما در چند فیلم بهعنوان
فیلمبردار ،تهیهکننده و تدوینگر حضور داشت.

عکس نوشت

برندگان جشــنواره بفتا (بزرگ ترین مراســم اهدای
جوایز تلویزیونی) مشــخص و معرفی شــدند  .البته
در یک مراســم مجازی و بــه این صورت کــه ریچارد
آیودیمیزبانمراسمجوایزبفتایتلویزیونی۲۰۲۰در
استودیوحضورداشتوبرندگانازخانهوبهصورت
آنالینجوایزخودرادریافتکردند.
سریال«چرنوبیل»کهنامزددریافت ۱۴جایزهبوددر
این مراسم درخشید و جایزه بهترین مینی سریال را
گرفت .جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اصلی هم به
جاردهریسبرای«چرنوبیل»اهداشد.

