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دریچه

خسرو سینایی در هشتاد سالگی به علت ابتال به ویروس کرونا درگذشت

بفتایتلویزیونیبرگزیدگانشراشناخت

جشــنواره «بفتا» جمعه  ۳۱جوالی ،در مراسمی
مجــازی ،برندگان تلویزیونی ســال  ۲۰۲۰خود را
انتخاب کرد .این جشــنواره ،بزرگترین مراســم
اهدای جوایز تلویزیونی پس از شیوع ویروس کرونا
را در یک رویداد مجازی  ۹۰دقیقهای برگزار کرد.
در این مراسم ریچارد آیودی میزبان مراسم جوایز
بفتای تلویزیونی  ۲۰۲۰در اســتودیو حضور یافت
و برندگان از خانه و بــه صورت آنالین جوایز خود
را دریافــت کردند .به نقل از گاردین ،این برنامه به
صورت زنده از «بیبیسی وان» پخش شد .سریال
«چرنوبیل» که به تازگی در جوایز امی درخشید ،از
امیدداران کســب بیشترین جوایز بفتای تلویزیونی
با  ۱۴نامــزدی بود« .فلیبگ» و «تــاج» نیز با ۷
نامزدی در موقعیت باالیی جای داشــتند .در این
مراســم جایزه بهترین مینی سریال به «چرنوبیل»
محصول اچبیاو رســید و موفق شد تا سریالهایی
چون «یک اعتراف»« ،قربانــی» و «فضیلتها» را
پشــت سر بگذارد« .تاج» نیز عنوان بهترین سریال
درام را از آن خــود کــرد .شــیان کلیفــورد برای
«فلیبگ» به عنوان بهترین بازیگر زن نقش کمدی
و جیمی دیمتریو برای « »Stath Lets Flatsبه
عنــوان بهترین بازیگر مرد در همین بخش انتخاب
شد .جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اصلی به جارد
هریــس برای «چرنوبیــل» و بهترین بازیگر زن به
گلندا جکســون برای «الیزابت گم شده» اهدا شد.
جو آبسالم برای «یک اعتراف» بهترین بازیگر مرد
نقش مکمل و هلن بیهان برای «فضیلتها» بهترین
زن نقش مکمل شــدند« .وقتی آنها ما را میبنند»
از نتفیلکس نیز موفق شــد تا عنوان بهترین برنامه
بینالمللــی را از آن خــود کند .عنــوان بهترین
برنامه ورزشــی هم به «فینال جانم جهانی راگبی
 :۲۰۱۹انگلســتان در برابر آفریقای جنوبی» اهدا
شــد و جایزه بهترین پوشش خبری به «معترضان
هنگکنگ» از شبکه اسکای نیوز رسید.

«هولیا» جلوی دوربین رفت

کمدی فانتــزی «هولیا» بــه کارگردانی مرتضی
آتشزمــزم کلید خــورد .این فیلم ســینمایی به
کارگردانــی مرتضی آتشزمزم به تازگی در تهران
کار تصویربــرداری خــودش را آغاز کرده اســت.
محمدرضا هدایتی ،علی انصاریان ،مریم امیرجاللی،
بهراد خرازی ،محمد فیلی ،افشــین سنگ چاپ،
مجید شهریاری ،شیوا خسرومهر و شراره رخام در
ایــن فیلم بازی دارند .به زودی چند بازیگر ایرانی
و خارجی دیگر نیز به این گروه خواهند پیوســت.
ســازندگان به جای خالصه داســتان ،این متن را
ارائــه دادهانــد« :در ایران پــدر و مادرها به بچه
هاشــون اجازه هرکاری را نمیدهند ،ولی همیشه
نوه داســتانش فرق داره!»« .هولیا» ششمین فیلم
ســینمایی این کارگردان پس از فیلمهای «مرگ
سپید»« ،بن بســت»« ،مالیخولیا»« ،سیمین» و
«نیروانا» محســوب میشود .ســایر عوامل اصلی
فیلم سینمایی «هولیا» عبارتند از تهیهکنندگان:
ایرج تقیپــور ،مرتضی آتشزمزم ،نویســندگان:
مرتضی آتــش زمزم و جالل الدیــن دری ،مدیر
فیلمبرداری :محمد فضیله ،مدیــر برنامهریزی و
سرپرست گروه کارگردانی :مســعود حقی ،مدیر
تولیــد :ابوالفضل آتش زمزم ،مدیــر صدابرداری:
میثــم یاردیلو ،طراح گریم :مهیــاد میمی ،طراح
صحنــه و لباس :علی ســنگینی ،فیلمبردار :امین
اسحاقیان و مشاور رسانهای :هادی اعتمادی مجد.

جایزه جشنواره «داوینچی»
به «ملکوت» رسید

همدلی| بر اساس گزارش رسیده ،انیمیشن کوتاه
«ملکوت» ســاخته فرنوش عابدی برنده جایزه از
سومین جشنواره بینالمللی فیلم «داوینچی» شد.
این اثر برنده جایزه «ویرتووین» شــد که از جوایز
اصلی این جشنواره است .امسال سومین دوره این
رویداد اســت که از  ۱۰تا  ۱۳سپتامبر برابر با ۲۰
تا  ۲۳شــهریورماه برگزار میشود اما اعالم جوایز
زودتر صورت گرفته اســت« .ملکوت» از تولیدات
مرکز گسترش سینمای مســتند و تجربی است.
این فیلم داستان پیانیستی است که دستان خود
را در ازای جان همسرش به مرگ میدهد و ….
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همدلی|علی نامجو :خســرو ســینایی،
کارگردان منحصربهفرد ســینما بعد از چند
روز بستری در بیمارســتان امیراعلم بر اثر
ابتال بــه کرونا و عفونت ریه از دنیا رفت؛ او
هشتاد سال سن داشت .همسر این هنرمند
نامدار فرح اصولــی ،دراینباره گفت«:عصر
شــنبه ،یازدهــم مردادماه ایــن کارگردان
سینما در بیمارســتان امیراعلم درگذشت.
او بــه علــت عفونت ریه و مبتال شــدن به
ویروس کرونا از چند روز قبل در بیمارستان
بستری شده بود .او تقریبا یک ماه قبل هم
تحت عمــل جراحی قرار گرفــت و بعد از
مدتی بســتری در بیمارستان ،مرخص شد.
این مستندســاز و کارگردان ســینما سال
 1319به دنیا آمده بود و فیلمســازی را از
ســال  1346شــروع کرده بود .سینایی در
ســال  1362مســتند «مرثیه گمشده» با
روایت مهاجرت هزاران لهســتانی به ایران
را ســاخت برای آن اثــر ،از رئیس جمهور
وقت لهســتان جایزهای دریافت کرد .یکی
از مطرحترین آثار ســاخته شــده از سوی
او ،فیلم ســینمایی«عروس آتش» بود که
در سال  78ســاخته شد .سینایی برای آن
فیلم ســیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را از
هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر به خانه
برد.
مردی با عصایی در دست!
اولیــن بــار ،پنج ســال قبــل از نزدیک و
رخدررخ دیدمش .مردی بود استوار و آرام با
عصایی مشکی در دست .در همان لحظات
اول لبخند عمیقش ،مایه دلگیری شد؛ آخر،
مالقات با خسرو سینایی میتواند آرزوی هر
هنردوستی باشد .در کافه پارک هنرمندان
با هم همراه شده بودیم .او مردی بود که با
وجود کارنامهای درخشان شاید دیگر دل و
دماغ حضور در کوران بازار هنر را نداشــت.
همان مردی کــه به معنــای واقعی کلمه
هنرمند بود؛ کارگردانی مولف ،آهنگسازی
َق َدر و مجسمهســازی برجســته .خوب به
خاطر دارم که بعد از میهمانکردنم به یک
چای داغ ،اجازه خواســت تا سیگارش را از
جیب کت قهوهایرنگش دربیاورد و دودی
من جوان ،با تماشای منظره
بگیرد .از نگاه ِ
گیراندن ســیگا ِر او همه عالم میتوانستند
عاشق سیگار شوند .در مرور خاطرات ،وقتی
به سالهای دور میرفت و آن روزگاری که
«تهران امروز» را ســاخته بود ،آهی ســرد
میکشــید و به گمانم غصــه میخورد از
شــهری که امروز دیگر هیچ شباهتی به آن
روزهایش ندارد.
در رشــته کارگردانی و فیلمنامهنویســی از
آکادمی هنرهای نمایشی و در رشته تئوری
موســیقی از کنسرواتوار وین فارغالتحصیل
شده بود .سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را
برای فیلم «عروس آتش» کسب کرده بود و

مهربانباصالبت
هنردان
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ِ

«جزیره رنگین» نام آخرین فیلم سینمایی
به کارگردانی او بود.
مستندی که بنا بود ادامهدار شود
فیلمنامــه جزیره رنگین ،اقتباس آزادی بود
از زندگی احمد نادعلیان که با هدف معرفی
فرهنگ و زیباییهــای جذاب جزیره هرمز
نوشــته شــده بود .او این فیلــم را یک اثر
توریستی نمیدانســت .سینایی معتقد بود
این فیلم به عنوان یک پیشــنهاد میتواند
تلنگرهای ظریفی به ذهن مخاطبانش بزند
تا بدانیم مملکت زیبایی داریم و خوب است
آن را بشناسیم.
این کارگردان فقید معتقد بود تماشای این
اثر شــاید بتواند ما را به این نتیجه برساند
که همه چیــز فقط نباید در تهران متمرکز
باشــد .این اثر ،در اکرانش در کشــورهای
خارجی ،بهویژه در دو کشــور لهســتان و
کانادا با اســتقبال زیادی از سوی مخاطبان
روبهرو شد ،اما ماجرا در ایران طور دیگری
جلــو رفــت و باعــث شــد کارگردانی که
تصمیم گرفته بود سلســله فیلمهایی را با
بهرهگیری از داستانکهای بومی و بازیگران
محلی ،در گوشــه و کنار ایران بســازد و از
ایــن راه فرهنگ مردمــان مناطق مختلف
این مملکت را به ســاکنان داخل و خارج از
ایران بشناساند ،دست از کار بکشد .سینایی
روزنامهنگاری را کاری پراهمیت میدانست.
بعد از یک گفتوگوی طوالنی ایستاد و مرا
در آغــوش گرفت .او برای من جوان در آن
روز در پارک هنرمندان خاطرهای ســاخت
که تا همیشــه در ذهنم باقی خواهد ماند،
از مردی جنتلمن که خودش به تمام معنا،
تفسیر واژه هنر بود .سینایی نمون ه شاخصی

بــود از آدمهای مهمی که خودشــان را در
مرکز خلقت تصور نمیکنند.
بایــد عاشــق یک فیلم باشــم تا
بسازمش
در شهریورماه سال  1397گفته بود« :خدا
را شــکر میکنم که زندگی خوبی داشتهام
اما یک حسرت همواره در دلم مانده است؛
آن زمانی که وقتش بود ،نتوانســتم بعضی
از فیلمنامههایم را بســازم .این هنرمند که
در آییــن اختتامیه برنامه «مثل یک قصه»
ویژه بررسی و مرور  ۵۰سال آفرینش هنری
خســرو ســینایی که در باغموزه هنرهای
ایرانی برگزار شد و سازش را در این مراسم
به موزه موسیقی اهدا کرد ،گفت« :سینمای
ایران برای من به جز یک ابزار نبوده است.
من با سینما توانستم افکارم را به مخاطبانم
عرضه کنم .سینما جادهای است زیبا ،منتها
پر از ســنگالخ و برای حضــور مثمرثمر در
آن باید اســتوار باشــی ».ســینایی درباره
دغدغهمندیاش نسبت به سینما هم گفته
بود« :هیچ وقت برای پــول درآوردن فیلم
نساختهام .من باید همیشه عاشق یک فیلم
باشــم تا بتوانم آن را بسازم؛ عاشق تکتک
عوامل سازنده آن ».او در آن محفل خطاب
به جوانان هم ،گفته بود« :زندگی جرقهای
اســت میان دو تاریکی .خالی این لحظه را
پر کن ،زندگی خالی اســت .تا هستیم باید
زندگی کنیم».
کسی که هنر را به معنای واقعی کلمه
میشناخت
علیرضا رئیسیان کارگردان و فیلمنامهنویس
شناختهشده در واکنش به درگذشت خسرو
ســینایی گفت« :رفتن این هنرمند ،اتفاق

بسیار غمانگیزی است ،به خصوص وقتی به
یاد میآوریم او چقدر عالق ه داشــت فیلمی
درباره حضور مهاجران لهستانی در ایران در
زمان جنگ جهانی بسازد ،اما هیچ نهادی از
او حمایت نکرد و این آرزویش ناکام ماند».
او ادامــه داد« :آقای ســینایی جزو معدود
فیلمســازانی بــود کــه فقط فیلمســازی
نمیکــرد بلکه هنــر را به معنــای اصیل
کلمه خوب میشــناخت .ســینایی درباره
هنرمندان دیگر بهویــژه در حوزه هنرهای
تجســمی ،آثاری ماندگار ساخت و در کنار
آن در کارنامه هنریاش مستندهای بسیار
اثرگذاری درباره اتفاقات مهم تاریخی دیده
میشود».
این کارگردان و فیلمنامهنویس ایرانی گفت:
ی ســینایی انگشتشمار
«فیلمهای داستان 
ولی به شــدت درخشــان و زیبا بــود .باور
کنید جای او بســیار خالی اســت و چون
ســینایی مانند برخی دیگر از بزرگان نسل
اول ســینمای ایران در نوع کار خود ،هیچ
جایگزینی ندارد .خسرو سینایی هنرمندی
بســیار هنرشناس و هنر فهم بود و رفتنش
هر انسان هنردوستی را اندوهگین میکند».
دو ســال قبــل ،در تــاالر وحــدت برای
آخرین بار ،بــا هم مالقات کردیم .هنوز آن
گفتوگــوی خاطرهانگیز چند ســال پیش
را ،در خاطرش داشــت .آمده بود تا اجرای
ارکســتر سمفونیک را تماشــا کند .یادش
بهخیر ،باز هم با همان عصای مشــکی ِ
رنگ
باوقار .از مدتها قبــل از ناراحتی ریه رنج
میبرد ،اما کرونایِ ناجوانمرد دلیل رفتنش
شــد .او دیروز بعــد از مدتی بســتری در
بیمارستان ،به آسمان پرواز کرد.

افسوس که نگفتم چقدر فیلمهایش را دوست دارم

منحصر به فرد «باگسی مالون» را ساخته بود که یک درام
موســیقایی با بازی یک گروه بچه بود .یک فیلم گانگستری
که همه بازیگران آن را کودکانی تشــکیل میدادند که به
جای گلولههای واقعی ،اسلحههایشان گلولههایی از شیرینی
پای کاســتِر پر شده بود .این فیلمی اســت که واقعاً امروز
نمیشــود ســاختش؛ افراد به طور وضوح اکنــون متعهد
هســتند که بچهها را در چنین موقعیتهایی که مخصوص
بزرگســاالن و به ویژه جنسیتگراست ،نشــان ندهند .در
کمال تعجب ،در فیلم جودی فاســتر در نقش یک خواننده
بار شــبانه ظاهر شده و به نظر میرســد او تنها بزرگسال
در میان همه این بچههای هم ســن خودش است ،او البته
او همزمان در «راننده تاکســی» هــم در کنار رابرت دنیرو
ظاهر شده بود .در دهه  ۱۹۸۰پارکر دوباره برای «شهرت»
فیلم موزیکال نوجوانانه درباره دبیرستان هنرهای نمایشی
در نیویورک مطرح شد که بعد یک برنامه تلویزیونی طوالنی
مدت برمبنای آن ساخته شد.
این فیلم برای تجلیل از انرژی جوانان ســاخته شده بود و
بازیگران متنوعی را دربرگرفته بود که نمیشد در یک زمان
در هرجایی آنها را یافت و صحنههای جســورانهای در این
فیلم خلق کرد.
پارکــر موســیقی را در فیلمهایش بســیار ارائــه کرد :در
 ۱۹۸۲فیلم موزیکال «پینک فلوید :دیوار» را ســاخت که
تصویرهــای کارتونی آن ،از جملــه راهپیمایی چکشها ،و
ایدههای عصیانآمیز درباره آموزش و مدرســهها به عنوان
همنوایی خطوط لولهها و کارخانههای ناشــاد حســابی به
مزاج سینماروهای جوان سازگار بود .بعدتر در سال ،۱۹۹۱

رویداد
«شوق مستور» شنیدنی شد

بردشاو در سوگ آلن پارکر:

همدلــی| درگذشــت آلن پارکر؛ ســینماگر سرشــناس
بریتانیایــی که جمعه شــب اتفاق افتاد ،باعث شــد اغلب
همکارانش دچار تاثر عمیقی بشــوند .پیتر بردشــاو منتقد
نامدار گاردین یکی از افرادی اســت که با آلن پارکر ارتباط
نزدیکــی داشــت .به گــزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از
گاردین ،پیتر بردشــاو درباره آلن پارکر نوشــته است :آلن
پارکر قصهگوی بزرگ ســینما بود ،یک فیلمســاز پرقدرت
که به آنچه مردم میخواستند اهمیت میداد و برایش مهم
بود که مردم را به ســینما بکشاند تا فیلمی را که میتوانند
از دیدنــش واقعاً لذت ببرند ،ببیند .او معتقد بود لذت بردن
چیزی است که آنها شایستهاش هستند .و او تصاویر بسیار
زیبایی به ســبکهای متنوع ساخت تا این لذت را به مردم
ارایه کند .مانند هیو هادســون ،ریدلی و تونی اســکات ،و
دیوید پوتمن ،پارکر هم اســتخوانهایش را در برنامههای
تجــاری تلویزیونی خــرد کرد و از تصاویر و احساســات و
داستانهای بسیار تأثیرگذار در این راه بهره برد.
برنامههای تجاری دنیایی بود که رحم نداشت و حدوسطی
نمیشــناخت؛ اگر محصــول نمیفروخت ،پــس ایدههای
شــما مشکل داشت ،قدرت شما مســئول این شکست بود
و این شــما بودید که کارتان را درست انجام نداده بودید .او
عذرخواهــیای برای به کار بردن این روحیه در فیلمهایش
نکرد ،زیرا آنها برای ســینماروها ســاخته شــده بودند نه
منتقــدان .در جشــنواره فیلم کن ،جایی کــه گاهی او را
میدیدم ،پارکر شوخطبعانه مرا به باد نقد میگرفت که چرا
با او در نقد هنر آب بسته بریتانیایی و دنیای دماغ سرباالی
انســتیتو فیلم بریتانیا همراه نمیشدم؛ جایی که به نظر او
پول مردم صرف فیلمســازانی میشد که ایدههایی برای بقا
در بازار تجاری نداشــتند .پارکر خودش پیروی یک سبک
نبود و مجموعهای از فیلمها را ســاخته که هنوز در خاطره
همــه ماهایی که آنها را دیدهایــم ماندهاند :در دهه ۱۹۷۰
او «قطار اکســپرس نیمهشب» را ســاخت که با بازی برد
دیویس و جان هارت ،یک فیلم از زندگی واقعی درباره فرار
از یک زندان مخوف ترکیه بود .این فیلم که آن روزها اغلب
همراه فیلم «راننده تاکسی» مارتین اسکورسیزی به عنوان
دو فیلم در یک بلیت ارائه میشــد ،حاال ،شــاید ،میتوان
در رده کالســیکها جایش داد .پیش از آن فیلم کالسیک
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او همان تم عصیانی را با «تعهدات» بر مبنای رمانی از رادی
دویل ســاخت .این فیلم موزیکال -درام درباره چند جوان
در دوبلین بود که تصمیم به تشــکیل گروه سول داشتند.
بعدهــا باز هــم در دهه  ۱۹۹۰او یک پــروژه تجاری قوی
دیگر یافت که در اقتباســی از «اویتا» توســط تیم رایس و
اندرو لوید –وبر ،با بازی مدونا بار دیگر لذت ســینما رفتن
را به سینماروها چشاند .و هنوز پارکر از حسی عمیق برای
ســاختن پروژههای جدی برخوردار بود« :قلب فرشته» او
یک فانتزی ترسناک نوآر اسرارآمیز با بازی رابرت دنیرو در
نقش شــاهزاده تاریکی و میکی رورک در نقش یک بازرس
خصوصی بود که مجبور بود بــا او کنار بیاید .حدود همان
زمانها ،پارکر «میسیســیپی میســوزد» را ساخت که
درباره قتلهای نژادپرستانه در دهه  ۱۹۶۰در جنوب بود و
کارگردانی پارکر از دو ستاره اصلی فیلم موجب شد تا جین
هکمن و ویلم دفو بازیهایی عالی ارائه دهند.
در فاز بعدی از کارش ،پارکر همیشه ایدهای برای خلق یک
داســتان خوب داشت ،چیزی که بتواند جلب توجه کند :او
«خاکسترهای آنجال» را در  ۱۹۹۹بر مبنای خاطرات فرانک
مککورت درباره زندگی ســخت در غرب ایرلند ساخت و
فیلــم پارکر کمک کرد تا شــیدایی نســبت بــه «ادبیات
بدبختی» در دنیای نشــر به وجود آید .فیلم نهایی او ،درام
نــوار «زندگی دیوید گیل» چرخشــی به فریتس النگ بود
که برخی از آن حمایــت کردند و برخی نکردند .اما از نظر
من ،بزرگترین فیلم او درام زناشــویی احساســی با شکوه
و قدرتمند «شــلیک به ماه» در ســال  ۱۹۸۲است با بازی
آلبرت فینی و دایان کیتون در نقش یک زوج ناشــاد .این
فیلمی است با قدرت خام یک ُکشتی سومو :احساس بزرگ،
بازیگران بزرگ ،صحنههای بزرگ که همه با هم و برهم اثر
میگذارند .آخرین بــاری که پارکر را دیدم در لندن بود ،و
همیشــه برای اینکه به او نگفتم چقدر عاشــق «شلیک به
ماه» و دیگر فیلمهای او هســتم ،خودم را سرزنش میکنم.
او یک نیروی بزرگ در سینما بود ،و این کسب و کار بدون
او کمی از قدرتش را از دســت داده است .آلن پارکر در ۷۶
ســالگی و پس از یک دوره بیماری درگذشت .فیلمها او در
مجموع برنده  ۱۹جایزه بفتا ۱۰ ،جایزه جایزه گلدن گلوب
و  ۶جایزه اسکار شدهاند.

آلبوم موســیقی «شوق مســتور» مشتمل بر اجرای
آوازهایی بر اســاس آواز بیات اصفهان سید حسین
طاهرزاده از خوانندگان شــناخته شده عهد قاجاری
پیش روی مخاطبان قرار گرفت« .شــوق مســتور»
عنوان یکی از تازهترین آثار منتشــر شــده در بازار
موســیقی اســت که از سوی موسســه «ماهور» در
دسترس شــنوندگان قرار گرفته اســت .این آلبوم،
به همت شــهابالدین آذینمهر پژوهشگر و نوازنده
سهتار که طی ســالهای اخیر فعالیتهای متعددی
در عرصه پژوهش موســیقی اصیل ایرانی داشــته،
منتشر شده اســت .شهابالدین آذینمهر کارشناس
مرمت بناهای تاریخی و کارشــناس ارشد نوازندگی
ایرانی است .این هنرمند ،موسیقی را با آواز آغاز کرد
و فراگیری موسیقی را با نوازندگی تار و سهتار ادامه
داد .از اســتادان که طی سالهای گذشته ،آذینمهر
در محضرشــان آموزش دیده ،میتوان به نام محمد
موســوی ،داریوش طالیی ،مسعود شــعاری ،بهروز
همتی و رضا پرویززاده اشــاره کرد .او در کنسرتها
و آلبومهایی ،به عنوان نوازنده حضور داشــته است.
آلبوم «شوق مستور» اولین اثر انفرادی او است که در
قالب تکنوازی سهتار منتشر شده است .این هنرمند
طی توضیحاتی درباره این اثر نوشــته است« :بخش
عمده آوازهای این اجرا ،بر اساس آواز بیات اصفهان
سیدحســین طاهرزاده ،از برجستهترین خوانندگان
اواخر دوره قاجار ،تدوین و اجرا شــده اســت .قطعه
چهارپــاره بــر مبنای اجرای اســتاد غالمحســین
بیگجهخانی (اجرای حافظیه) و قطعه مثنوی درویش
حسن برداشتی شــخصی از روایت استاد محمدرضا
شجریان است .در انتها ،رنگ بیات اصفهان براساس
اجرای اســتاد مرتضی نیداوود به همراهی کمانچه
استاد موسی نیداوود اجرا شده است».
کارگردان نمایش «دستهایت کو مم حسن»:

معاش هنرمندان در خطر است

همدلی| نمایش «دستهایت کو مم حسن» نوشته
رضا گشتاســب و کارگردانی رضا کرمیزاد از ساعت
 ۲۰روز پنجشــنبه  ۹مرداد اجــرای عمومی خود را
در شــرایط کرونایی فعلی در تماشــاخانه سرو بنیاد
فرهنگــی روایت آغاز کــرد .این نمایــش پیش از
این برگزیده بخش دفاع مقدس ســی و هشــتمین
جشــنواره بینالمللی تئاتر فجر شــد و در جشنواره
تئاتــر فتح خرمشــهر نیــز با کســب  ۹تندیس در
بخشهــای مختلف ،به عنوان اثر برگزیده شــناخته
شــد .رضا کرمیــزاد کارگــردان این تئاتــر ،درباره
موضوع نمایش «دســتهایت کو مم حسن» گفت:
موضــوع کلی نمایش دفاع مقدس اســت و طی آن
ماجــرای چند نوجوان ســاکن یکی از روســتاهای
جنوب ایران روایت میشــود کــه در حمله عراق به
ایــران تصمیم میگیرند به جنگ بروند .او ادامه داد:
در سی و هشتمین جشــنواره بینالمللی تئاتر فجر
یک کمپانی روســی از ما دعوت کرد تا این نمایش
را در جشــنوارهای که  ۲۵شهریور در روسیه برگزار
میشــود ،اجرا کنیم .البته گمان میکنم با شــرایط
کرونایی موجود در جهان برگزاری این فستیوال نیز
به زمان دیگری موکول شود .کارگردان «دستهایت
کو مم حسن» درباره شیوه اجرایی مدنظر برای این
اثر نمایشــی ،توضیح داد :ما در گروه «شادن» طی
 ۲۰سال گذشته یک جنس از اجرای تئاتر را مدنظر
قرار دادهایم و همیشــه آثارمان را به شکل رئالیسم
جادویی به صحنه بردهایم و این نمایش نیز به همین
شــکل اجرا میشــود .کرمیزاد درباره دالیل اجرای
این اثر نمایشی در شــرایط کرونایی موجود ،یادآور
شــد :نوبت اجرای ما در تماشــاخانه سرو برای سال
گذشــته بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا دست
نگه داشتیم و نمایش را اجرا نکردیم اما وقتی دیدیم
شــرایط همچنان ادامه دارد ،تصمیــم گرفتیم این
نمایش را روی صحنه ببریم .این هنرمند تئاتر تأکید
کرد :طی چند ماه گذشته تئاتر تعطیل شده است و
در کل ایران هنرمندانی که معاششان از طریق تئاتر
اســت ،در شرایط بسیار سختی به سر میبرند .او در
پایان ســخنان خود تصریح کرد :حدود  ۶ماه است
که با این شــرایط تئاتر ایران ادامه دادهایم ولی باید
مدیران و مســئوالن برای ادامه راه در این شــرایط،
راهکاری بیاندیشــند .به نقل از مهر ،عوامل نمایش
«دســتهایت کو مم حسن» عبارتند از؛ تهیهکننده:
وحید لک ،بازیگران :اکبر آئین ،نازنین نادرپو ،اردالن
فنی ،وحید شــفیعی ،پوریا نیک اقبالیان ،موسیقی:
حســین اصیلی ،طراح نــور :حمید جــوکار ،طراح
گریم :مینا پناهپوری ،دســتیار کارگردان :امیرعلی
پریز ،نوازندگان :طارق نیک پور ،ایمان زینی ،مسلم
شیرعلی ،حســین اصیلی ،عکاس :اســحاق آقایی،
اجــرای دکور :عنایت صالحپور ،شــهرام شــیبانی و
مهدی کرمیزاده.

