
گزارش
چند فیلم با یک بلیط؟

آغاز ســینمای حرفــه ای ایران در دهه بیســت با 
فیلم هایی چون دختر لر با هنرمندی عبدالحسین 
ســپنتا کــه اتفاقا تــا اواخــر دهه چهــل هم از 
روزنامه نــگاران محلی اصفهان بــود و هفته نامه ای 
هم بانام ســپنتا را منتشــر می کرد، شروع شد تا 
پس ازآن این اســب چموش در آغاز با ساخته های 
آبگوشت مســلکی و داش مشدی های زورخانه ای 
کــه نقــش اول را کاله مخملی ها داشــتند کلید 
بخورد و همچنان تا اواســط دهه پنجاه ادامه یابد. 
در ایــن چهار دهه فطرت گــه گاه چهره هایی هم 
پیدا می شــد که فیلمنامه ثقیل را تحت تأثیر بازی 
خود قرار دهند و برای گیشه جذب مشتری کنند 
اما آنچه اهمیت داشــت محتوا بود تا پس از چند 

صباحی به فراموشی سپرده شود. 
اگرچه اواخر سال های دهه سی و تمامی دهه چهل 
دوران طالیی ســینما ازنظر جامعه بود تا هرکدام 
آرزوی بازی در آن را داشــته باشند اما اواخر دهه 
چهل و نیمه اول دهه پنجــاه می رفت که خیابان 
الله زار با دارا بودن ۱۷ ســالن نمایش و ســینما و 
ده ها کافه، کاباره و رســتوران پــس از یک دوران 
پرزرق وبرق پنجاه ســاله رو به اضمحالل بروند و به 
ویرانه ای برای اقامت پســماندهای ســینما و تئاتر 
تبدیل شوند که مواد مخدر و مشروبات الکلی، توان 
و انگیــزه را از آن ها بگیرد. ســینماهای به جامانده 
از آن دوران در ســال های ۵۰ تا ۵6 و حتی ۵۷ و 
نیمی از پنجاه وهشت هنوز هم فیلم های آبگوشتی 
را بر روی صحنه داشــتند تا تعدادی بیکار و احیانا 
معتادان بی خانمان از ســرمای جان ســوز زمستان 
و گرمــای آزاردهنده تابســتان به ایــن خیابان و 
ســینماها و تماشاخانه های آن پناه برده و با خرید 

یک بلیط دو یا چند فیلم را تماشا کنند. 
اصطــالح دو فیلم با یک بلیط هم از اینجا شــروع 
می شــد تا خاطرات تلخ آن همچنان باقی بماند و 
این ذهن آشفته اجازه ندهد سینمای ایران آنچنان 
که باید به جایگاهی که درخور انقالب اسالمی آن 
است برسد چنانکه در طول چهل وسه سال گذشته 
نیز با تنش هــا و چالش های خود روبرو بوده که از 
کورس با فوتبــال در ورزش جا نمانــد. حاال باید 
سینما را از هفت هنر و فوتبال را از ده ها فدراسیون 
ورزشی مجزا نمود زیرا هرکدام به نوبه خود همیشه 
با بحران آفرین های مملو از شایعات توام بوده اند که 

با اهداف عالیه آن ها مغایرت دارد. 
آنچــه این دو بخصوص ســینما را ملعبه دســت 
منفعت طلبان قرار داده شــعار شــفافیت است که 
هرگز از حرف به عمل نرســید و حاال باید دید آیا 
متولی تازه نفس ســازمان سینمایی کشور می تواند 
فاصله شــعار تا عمل را کمی کوتاه تر کند؟ آخرین 
وعده ای که این رئیس جدید داده اســت شــفاف 
شدن اســامی ممنوع الکارهای ســینما است که 
اگر عملیاتی شود شــاید بتواند منافذ سوءاستفاده 
را برای همیشــه مســدود نماید. او قول داده است 
طی هفته های بعد اســامی این هنرمندان و دالیل 
ممنوع الــکاری آن هــا را اعالم و ماجــرای بیانیه 
خوزستان و مشکل جشــنواره کن را نیز مشخص 
نمایــد. خزایی گفته اســت »در ایــن مورد یک 
لیستی وجود داشت که خیلی از آن ها در جلسات 
متعدد کم وزیاد شدند و قرار شده آخرین لیست را 
هفتــه آینده به ما بدهند. مــا تالش کردیم بعضی 
دوستان که اســامی آن ها مطرح بود از این لیست 
کنار گذاشــته شــوند. مجموع این افــراد به پنج، 
شــش نفر می رسد که البته چند نفر کم شده ولی 
به طور کامل هفته آینده مشخص می شود که مثاًل 
تدوینگــر فیلم »عنکبوت مقــدس« )هایده صفی 
یــاری( چه وضعیتی خواهد داشــت، چون یکی از 

افراد موردبحث است.
جمع بندی تمام این ها به زودی مشــخص می شود 
و طبــق گفته دکتر اســماعیلی اگــر هنرمندانی 
ممنوع الکار شــوند، قطعاً ایــن را مدنظر خواهیم 
داشــت که عطف به ما ســبق نشــود و سرمایه و 
تهیه کننــده و کارگــردان و نتیجــه زحمت گروه 
تولیــدی که مربوط به قبل از این جریان هاســت، 
دچار مشــکل نشــوند. ما قصد جلوگیری از آثار را 
نداریم بلکــه برای اکران آن ها حمایت نیز خواهیم 
کرد تا شــرایط طبیعی خود را طــی کنند و این، 
خیلــی با آثار جدیــد فرق دارد. دربــاره اینکه آیا 
طبق برخی گفته ها، ممنوع الــکاری درباره عوامل 
اصلی »بــرادران لیال« یعنی تهیه کننده، کارگردان 
و چند بازیگر فیلم اتفاق افتاده اســت. هفته آینده 
وضعیت همه افرادی که مطرح هســتند مشخص 
می شود، اما برای »برادران لیال« سازمان سینمایی 
همه گونه همکاری و مشــارکت را با دوستان حتی 
قبل از اعزام )به جشنواره کن( داشته است.« حاال 
باید دید آیا با اینهمه گشاده دستی، سینمای ایران 
که در دهه های شــصت، هفتاد و هشــتاد توانست 
رســالت خود را تا حدودی که بضاعت داشــت به 
انجــام برســاند و فیلم های ارزشــمندی را تقدیم 
جامعه ایران کند بازهم قرار است عقب گرد مقطعی 
یا فطرتی داشــته باشد و به رکود ناخواسته برود تا 
تهیه کنندگان ناچار شوند دو یا چند فیلم را با یک 

بلیط به کسادی بازار فعلی عرضه کنند؟

یادداشت

خیلی هـا از ایـن نهـاد خاطـره دارنـد و بـا آن رشـد کـرده 
و پیشـرفت نموده انـد، نهـادی کـه کـودکان و نوجوانـان 
کشـور را در دوره هـای گوناگون پـرورش داده و با فرهنگ 

و ادب و هنـر ایران آشـنا سـاخته اسـت.
اکنـون نیـز پـس از انقـالب همچنـان بـه فعالیـت خـود 
ادامـه می دهـد اما مدتی اسـت کـه کانون پـرورش فکری 
کـودکان و نوجوانـان چراغـش سـو سـو می زنـد، چرایـی 
آن هـم روشـن اسـت بـی توجهـی، کـم توجهـی و ضعف 
مدیریتـی، ایـن کانـون را بـه مرحلـه سـکون و سـکوت و 

سـپس تعطیلـی خواهد کشـاند.
وزارت آمـوزش و پـرورش بایـد از داشـته های خود حمایت 
کنـد. قدیمی ترهـا همچـون مـن کـه ایـن کلمـات را بـه 
نـگارش در آورده ام، بـا کانـون پـرورش فکـری کـودکان و 
نوجوانـان بـزرگ شـده اند. دهه 4۰، ۵۰، شـصتی ها و حتی 
پـس از آن هـم بـا تولیدات و برنامه های آن آشـنا هسـتند 
و خاطـرات زیـادی دارنـد و ذعـن فرهنگی و هنـری آنها با 
کانـون رشـد پیدا کرده و بسـیاری هسـتند هـم اکنون که 
اگـر دسـتی بـر قلم دارنـد از همیـن کانون پـرورش فکری 

کـودکان و نوجوانان اسـت.
همیـن مـن کـه اینهـا را بـرای شـما نوشـته ام، کتابخوانی 
را بـا کانـون آغـاز کـردم زمانی کـه نوجوانی بیـش نبودم، 
آفریـد،  گـرد  کوچولـو،  سـیاه  ماهـی  چـون  کتاب هایـی 
آهـوی گـردن دراز و... کـه بـرای هـر یـک از آنهـا بایـد 
خالصـه ای از داسـتان و برداشـتی از آن بـرای زنگ کتاب 

و کتـاب خوانـی می نوشـتم و می  نوشـتیم.
بـا تئاتـر عروسـکی کـودکان و نوجوانـان کانـون سـرگرم 
می شـدیم و بـا کتاب هـای صوتـی کـه در آن زمـان همان 
نوارهـای کاسـت بود دورانی سـپری کردیـم و تاکنون هم 
هـر آنچـه کـه در زمینه نـگارش و ادبیـات بـرای امثال ما 
بجـا مانـده از آن زمـان اسـت و هـر گاه از خیابانـی کـه 
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان در آن قـرار 
دارد گـذر می کنـم و چشـمم بـه آن می افتـد بـه یـاد آن 

دورانـی می افتـم کـه از کانـون آموزه هـا فـرا گرفتـم.
اکنـون هـم بایـد نـوع کارکـرد کانـون بـرای کـودکان و 
نوجوانـان و جوانـان همانگونـه باشـد که پیـش از این بود 

البتـه بـا آرایه هایـی امـروزی تـر.
پیـش  ایـن  کـه  شـود  واگـذار  نبایـد  کانـون  کتابخانـه 
درآمـدی اسـت بـرای واگـذاری و تعطیلی کانونـی که ۵۷ 
سـال عمـر دارد و 43 سـال آن پس از انقالب بوده اسـت.
خیلـی هـا ازاتفاقاتـی که بـرای کانـون افتاده و قرار اسـت 

بیفتـد ناخرسـندند ماننـد  حمیدرضا شـاه آبادی 
نویسـنده ادبیـات کـودک و نوجـوان کـه در یادداشـتی 
هیئـت  بـه  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  نوشـته؛ 
دولـت پیشـنهاد کـرده اسـت کـه کتابخانه هـای کانـون 
بـه نهـاد کتابخانه هـای عمومـی واگـذار شـود. اگـر اهـل 
تعـارف نباشـیم خـوب می دانیـم که ایـن  یعنی پیشـنهاد 

تعطیلـی کانـون؛ چراکـه کانون چیزی جـز مراکز فرهنگی 
بخش هـای  دیگـر  و  نیسـت  کتابخانه هایـش  و  هنـری 
تـا  می کننـد  کار  کانـون  اداری  و  فرهنگـی  و  تولیـدی 
بـا  مختلـف  مقاطـع  در  مـن  باشـند.  مراکـز  پشـتیبان 
نهـاد کتابخانه هـای عمومـی همـکاری کـرده ام. آن را بـه 
از خدماتـش آگاهـم. می دانـم  طـور نسـبی می شناسـم. 
کتابـداران عاشـقی دارد کـه بـرای جلب نظر عمـوم مردم 
بـه کتـاب و کتابخوانـی تـالش می کننـد و البتـه می دانـم 
کـه ماهیـت و ماموریـت نهـاد کتابخانه هـای عمومـی بـا 
ماهیـت و ماموریـت کانون فرسـنگ ها فاصلـه دارد. کانون 
نهـاد تربیـت غیـر رسـمی کـودکان و نوجوانـان نخبـه در 
کشـور اسـت. خـالف تصـور عـده ای کتابخانه هـای کانون 
فقـط کتابخانه نیسـتند. نامشـان هـم کتابخانه  نیسـت. به 
آن هـا مراکـز فرهنگـی هنـری می گوینـد. چون عـالوه بر 

انجـام فعالیت هـای معرفی کتـاب و کتابخوانـی برنامه های 
متعـدد و متنـوع دیگـری هم دارنـد. برنامه های آموزشـی 
در رشـته های مختلـف ادبـی و هنـری و حتـی علمـی، 

و... اردوهـا  جشـنواره ها، مسـابقات، 
فعالیت هـای کانـون همان طـور کـه از اسـمش پیداسـت 
بـه پـرورش فکری کـودکان و نوجوانـان توجه دارد. رشـد 
خالقیت هـا، ایجـاد انگیـزه و اعتمـاد به نفـس، همکاری و 
همدلـی، باالبـردن توان درک مسـائل فکـری و ... از جمله 
اسـت.  آن  مخاطبـان  بـا  مواجهـه  در  کانـون  هدف هـای 
بنابرایـن سـاده انگاری اسـت کـه کار آن را فقـط کتابخانه 
داری بدانیـم و بـه راحتـی حکـم بـه ادغـام آن بـا نهـادی 
دیگـر بدهیـم کـه توجه به مخاطبـان کـودک و نوجوان را 
فقـط در حـوزه کتابخوانـی در دسـتور کارش دارد و تالش 
می کنـد بـا آوردن کـودکان بـه کتابخانه هـا فضایـی برای 

مطالعـه خانوادگـی ایجـاد کند.
کانـون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان آبـروی فرهنگ 
ماسـت. نهـاد دیرپایـی کـه بخـش مهمـی از هنرمنـدان و 
نخبـگان بزرگ این کشـور از دل آن بیـرون آمده اند. نهادی 
بسـیار کـم خـرج و پر فایـده کـه اگـر روزی از ظرفیت های 
آن به شـکل حداکثری اسـتفاده شـود بسـیاری از معضالت 

فرهنگـی و اجتماعـی مـا را پوشـش می دهد. 
نمی تـوان منکر شـد که این نهـاد ارجمند بـه دلیل ضعف 
مدیریـت و تدبیر که در سـالیان گذشـته دچـارش بوده، تا 
حـد زیـادی دچـار افت کیفی شـده. اما زیر سـاخت هایش 
چنـان محکـم اسـت که بـا کمی توجـه و کمـک می تواند 
بـه  از جـا برخیزیـد و دسـتاوردهای درخشـانی  مجـددا 
فرهنـگ مـا ارائـه کند.بنابرایـن به جـای تعطیلـی و ادغام 
کانـون می بایسـت دسـت آن را بگیریـم و یـاری اش کنیم 
تـا خـودش را دوبـاره بسـازد. اگـر جز ایـن باشـد تعطیلی 
معتبرتریـن و پرفایده تریـن نهـاد فرهنگـی کشـور حاصلی 
جـز عقب گـرد شـدید در حـوزه فرهنـگ و بـروز یـاس در 

میـان اهالـی آن نخواهد داشـت.
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واگذاری کتابخانه کانون پیش درآمد تعطیلی 

کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان را تعطیل نکنید

با نگاهی به ســیاهه اسامی فیلم های منتشر شــده متوجه می شویم این آثار در 
ژانرهای مختلفی جلوی دوربیــن رفته اند وبرخالف هجمه ها و انتظارات برخی، 
این آثار طیف گوناگون و گســتردهای را شامل می شوند که برای سینمای ما و 

مدیریت آن می تواند یک اتفاق و دستاورد بزرگ باشد.
انتشار اسامی فیلم های در دست ساخت از سوی روابط عمومی سازمان سینمایی، 
نشان داد که سازمان سینمایی ما بر خالف هجمه های یکسال گذشته برای آینده 
ســینمای ایران برنامه مدونی دارد. از صحبت های قادر آشــنا معاون فناوری و 
مطالعات سازمان سینمایی هم چنین برداشت می شود که مدیران سینما اهمیت 
ویژه ای برای آثار کمدی و آثار انیمیشن قائل شده و قرار است تمرکز ویژه ای بر 

روی این آثار داشته باشند.
توجــه به نیازهای مخاطب و تالش برای تهیــه آثاری که مخاطب به آن ها روی 
خوش نشــان می دهد از جمله مواردی است که در برنامه تازه مدیریت سینمایی 

دیده شده و می کوشد شکل تازه ای از آن را ارائه کند.
با نگاهی به ســیاهه اسامی فیلم های منتشر شــده متوجه می شویم این آثار در 
ژانرهای مختلفی جلوی دوربیــن رفته اند وبرخالف هجمه ها و انتظارات برخی، 
این آثار طیف گوناگون و گســتردهای را شامل می شوند که برای سینمای ما و 

مدیریت آن می تواند یک اتفاق و دستاورد بزرگ باشد.

کارگردان ها مشغول کارند
در میدان ســینمای کشور امسال بســیاری از وعده ها در حد حرف باقی نمانده 

و فیلم هایی با موضوع کودک ونوجوان ودفاع مقدس، که در چند ســال گذشته 
خیلی به آن رغبتی نشان داده نمی شد دوباره مورد توجه قرار گرفته و چند اثر 
بــا این موضوعات جلوی دوربین رفته اند که با توجه به خبرهای رســیده به نظر 

می رسد در حوزه خود آثار قابل توجهی باشند.
عالوه براین برخالف جو رســانه ای به راه افتاده حضور چهره ها و کارگردان های 
ســینمایی کامال چشم گیر اســت و می توان امیدوار بود که حرکت رو به جلوی 
این قطار همچنان ادامه داشــته باشــد و این در حالی اســت که امسال حضور 
کارگردان های اولی با اســتعداد و خالق بسیار آســان تر شده است. اگرچه سال 
گذشــته چند فیلم ســاز فیلم اولی کامال نبض جشــنواره فیلم فجر را به دست 
گرفتند و توانســتند همه نگاه ها را به خود جلب کنند. به نظر می رسد سیاست 
تمرکز و سرمایه گذاری برروی استعدادهای جوان و گمنام در دولت فعلی به یک 
روند تبدیل شده باشد و با خبرهایی که ازفیلم ها و موضوعات آن ها می شنویم به 
نظر می رسد جشنواره فیلم امسال آثار متفاوت و جریان سازی از فیلم سازان تازه 
نفس و خوش فکر خواهد داشت که می تواند به پویایی این جشنواره کمک کند.
آشــکارا یک ســینمای بالنده و پویا عالوه بر توجه به پیشکسوت ها و هنرمندان 
قدیمی راه را برای نورســیدگان و آن ها که قرار است پرچم دار آینده این سینما 

باشــند، نیز باز خواهد کرد. نقشه راه ســازمان سینمایی در دوره جدید استفاده 
حداکثری از نیروهای موجود و کشــف اســتعدادهای تازه در این حوزه  و تالش 
دامنه داربرای ضابطه مند کردن آن است وحقیقت این است دیدن آثار فیلم سازان 
جوان و مســتعد چنان اشتیاقی را برانگیخته که آینده این سینما و این نسل نو 

آمده را در نزد بسیاری امیدوار کرده است.

نهضت سالن سازی در استان ها
اگرچه ســینما بدون فیلم خوب بی معنی است اما معنی این حرف نادیده گرفتن 
خود سالن های سینما نیست. به هرحال مخاطب پیگیر، دوست دارد فیلم خوب را 
در سالن سینما ببیند و از آن مهم تر اینکه عالقمند است که خود سالن سینما در 
دسترس و در نزدیکی اش باشد. آنچه از صحبت های مهدی فرجی  مدیر کل توسعه 
فناوری، سینمایی، ســمعی و بصری سازمان سینمایی فهم می شود این است که 
ساخت سالن سینما در اقصی نقاط کشور به عنوان یک نیاز فرهنگی دیده شده و 

قرار است از این پس ساخت سالن سینما با سرعت بیشتری دنبال شود.
این سیاست باعث می شــود که نگاه مرکز محور از آن برداشته شود، وبه سینما 
به عنوان یک محصول ملی که در همه جای ایران در دســترس است، نگریسته 
شــود. ساخت نزدیک به ۱3۰ ســالن در نقاط مختلف کشور یک دستاورد مهم 
برای سازمان سینمایی و حرکتی رو به جلو برای مجموعه تحت مدیریت محمد 
خزاعی محسوب می شود.که به نظر می رسد با توجه به اراده و جدیت او به تدوام 
این سیاست، بازهم سهم مراکز استان ها از فیلم وسینما بیش از امروز خواهد بود.

تمرکز و سرمایه گذاری برروی استعدادهای جوان

حرکت روبه جلوی قطار سینمای ایران

جمعی از دوستان نزدیک سعید پورصمیمی همزمان با 
روز ســینما در مهمانی کوچکی که به افتخار او برگزار 
شــد، شــرکت کردند. آنها با یکدیگر دیــدار کردند، از 
خاطرات خوش گذشته ســخن گفتند و به خاطر جای 
خالی دوست مشترک شــان، پرویز پورحسینی که این 
مهمانی همزمان با روز تولد او برپا شد، حسرت خوردند.
این برنامه شامگاه یکشــنبه، ۲۰ شهریور ماه در آستانه 
روز ملی سینما با حضور هنرمندانی همچون بهرام شاه 
محمدلو، احترام برومند، رضا بابک، ژرژ پطروسی، الهام 
پاوه نژاد، شــهرام مکری، مسعود کرامتی، حسین کیانی، 
کاوه ســمندریان، هومن خیاط، ســارا جامعی، محمد 
رسول صادقی و پریزاد سیف به میزبانی خانه هنر کاج و 
با حضور حسام الدین مختاری مدیر این موسسه فرهنگی 

هنری برگزار شد.
در این برنامه ســعید پورصمیمی هم کیک روز سینما 
را برید و هم حســرت خورد که پرویز پورحســینی، یار 
دیرینش نیست تا در ســالروز تولدش، کیک تولدش را 
خود ببرد. این برنامه ســخنرانی نداشت اما حاضران از 

خاطره های خوش خود گفتند.
پورصمیمی کــه به زودی با نمایش »خوشــدالن« که 
نوشته خودش اســت، روی صحنه می رود، از سال های 
آغازیــن حضور خــود در تئاتر گفــت. از عجیب بودن 
حرفــه بازیگری که گاه افراد را به ســرعت به شــهرت 
می رســاند و خدا نکند که کســی ظرفیت این شهرت 
ناگهانی را نداشــته باشــد. او از بی رحمی کار بازیگری 
گفــت، از اینکه در هیچ هنر دیگــری، افراد این چنین 
 ناگهانی مشــهور نمی شــوند و این چنین به سرعت هم 

از یادها نمی روند.
پورصمیمــی از نامهربانی های بازیگــری گفت، از دوره 
نوجوانی خود که روز در بازار به دلیل ورود فردین، بازار 
را بسته بودند اما همین ستاره، در سال هایی از عمر خود 

به دست فراموشی سپرده شد.
بازیگر »یه حبــه قند« از دوران نوجوانی خود ســخن 
گفت، دوران دبیرستان که فعالیتش را در تئاتر از همین 
دوران آغاز کرده است. از منشی باشی، رییس نظمیه یاد 
کرد که شــب ها به تئاتر می رفته، لباس نظامی اش را از 

تن به در می کرده و با عشــقی روی صحنه می رفته که 
پورصمیمی هنوز هم نظیر آن را به یاد ندارد.پورصمیمی 
که دانش آموخته تئاتر از دانشــکده هنرهای زیباست، از 
شــکل گیری این رشته در این دانشکده صحبت کرد که 

چه سخت بوده و چه مخالفانی داشته است.
ایــن بازیگر در این جمع دوســتانه، بارها از اســتادش 
حمید ســمندریان یــاد کرد، از همکاری خــود با اداره 
هنرهای دراماتیک ســخن گفت، دورانی که دکتر فروغ 
به هنرجویان و مشتاقان درس تئاتر می داده و کالس فن 

بیان و نمایشنامه نویسی برگزار می کرده است.
پورصمیمــی از شــکل گیری گروه تئاتر »پــازارگاد« با 
همراهی هنرمندانی همچون عباس یوســفیانی، محمد 
حصاری، اســماعیل محرابی و ... صحبت کرد که بعدتر، 
اســتاد خود حمید ســمندریان را برای سرپرستی این 

گروه دعوت کرده بودند.
از نمایش هایــی که با پرویز فنــی زاده کار کرده بودند، 
ســخن گفت و اینکه در چند نمایش دستیار سمندریان 
بوده اســت. از روزگاری که او و دیگر همکارانش سری 
پر شــور داشــتند و دلی آرزومند و تالشی بی وقفه، اما 
جایی برای تمرین نداشــتند و به لطف یکی از دوستان  
نقاش شــان در منزل پزشکی اشــراقی نام، تمرین تئاتر 
کــرده بودند و بعدتــر هم در خانه حمید ســمندریان 

نمایش های خود را آماده کرده بودند.
در این مهمانی صمیمانه که هیچ ســخنرانی نداشــت، 
پورصمیمی و رضا بابک که دوســتی نزدیکی با یکدیگر 
دارنــد، خاطراتی طنزآمیز از دورانــی روایت کردند که 
بابک به دلیل بازی در ســریال »آرایشــگاه« زیبا مورد 
توجه بوده است و در سفر مشترکی که با پورصمیمی به 
قزوین داشــته اند، مردم آنان را با یکدیگر اشتباه گرفته 
بودنــد. احترام برومند هم خاطــره بامزه ای تعریف کرد 
که کســی در خیابان، داود رشیدی را جمشید مشایخی 
خطــاب کرده بود. بابک از جوانانی ســخن گفت که در 
خیابان از او خواســته بودند تا برایشان قطعه ای نمایشی 

بازی کند.
در این برنامه تیزری از آثار سینمایی پورصمیمی پخش 

شد و در پایان، او کیک روز سینما را برید.

گزارش یک مهمونی خودمانی همزمان با روز ملی سینما

امیرحســین آقامیری معتقد است زمانی که می خواهیم 
موضوعات عاشورایی را کار کنیم با هیچ هنری به خوبی 
نگارگری نمی توان آن ها را نشــان داد، چرا که این هنر 

ساحت قدسی و ساحت فرازمینی دارد.
امیرحســین آقامیری هنرمند نگارگــر در گفتگو با مهر 
درباره نگارگری عاشــورایی و اینکه ایــن نوع نگارگری 
چقدر قابلیــت کار دارد و چقدر نگاه جهانی می توان به 
آن داشت، بیان کرد: اوالً اینکه نگارگری ما از دو فرهنگ 
غنی ایرانی و اســالمی بر آمده است؛ یعنی نگارگری ما 
بعد از ظهور اســالم و ورود تفکر اسالمی به فرهنگ ما 
به شــدت تحت تأثیر مضامین و شعائر دینی قرار گرفته 
اســت، به طوری که آثاری را که زیر مجموعه نگارگری 
هســتند و در این زمینه ســاخته می شــوند، به عنوان 
هنرهای اســالمی می شناســند. زمانی که می خواهیم 
موضوعــات عاشــورایی را که منبع آنها خود اســالم و 
مضامین دینی اســت، کار کنیم با هیچ هنری به خوبی 
نگارگری نمی توان آنها را نشــان داد، چرا که ســاحت 

قدسی و ساحت فرا زمینی دارد.
وی گفت: هر چقدر بتوانیــم ارزش های دینی و درونی 
خودمــان را پاالیش کنیم و آنهــا را به نمایش بگذاریم 
بــه همان اندازه در کارمان موفق خواهیم بود. از آنجایی 
که من، هنر را آینه درون انســان می دانم، همیشــه به 
هنرجویانــم می گویــم که اگر می خواهیــد در کارهای 
مذهبی و یا هر زمینه ای موفق باشــید، باید درونتان را 
پاالیش کنید؛ یعنی پلیدی ها و پلشــتی ها را از درونتان 
پاک کنید و هر اندازه که درون خویش را پاک کنید، نور 
و جلوه کار شــما بیشتر می شود و در آن زمینه موفق تر 
خواهید بود و بایــد بتوانید ارتباط و اتصال واقعی با آن 

فرهنگ داشته باشید.
وی کــه به تازگــی ۲ اثر با عنوان هــای »حضرت علی 
اصغر« و »حضرت ابوالفضل« را در نمایشــگاه نگارگری 
عاشــورایی »دلدادگی« به نمایش گذاشــته بود، درباره 
ایــن ۲ اثر و اینکه به کارگیری رنــگ در این آثار با چه 

رویکردی صورت گرفته، توضیح داد: چون ارادت خاصی 
به حضرت ابوالفضل دارم، همیشه دوست داشتم که یک 
تابلو از ایشــان داشته باشــم و این تابلو را بیست و یک 
ســال پیش کشــیدم. رنگ هایی که در این اثر استفاده 
کردم، سبز و آبی اســت؛ آبی رنگ آسمان است و سبز 
هم رنگ رستاخیز، که این رنگ ها، رنگ معنوی و قدسی 
اســت و فضایی که این رنگ ها در کار ایجاد کرده اند، به 
ارزش اثــر و حرکت مثبتی که حضرت داشــتند کمک 
زیادی کرده اســت. همچنین از آنجــا که حضرت علی 
اصغر )ع( در اوج مظلومیت قرار داشــتند، تابلوی ایشان 
را در یک فضای تک رنگ کشــیدم و می خواستم بگویم 
به یک بچه شــش ماهه هم رحم نکردند و در قســمت 
باالی تابلو، اشقیا را کشــیدم و هیچ چیزی اطراف آنها 
نیســت. فضایی تک رنگ با رنگ های نخودی و قهوه ای 
 و کــرم ایجاد کــردم که فضــای کربال و حــزن آن را 

نشان بدهم.
این هنرمند نگارگر در پاســخ به این پرســش که هنر 
نگارگــری ایرانی به ویــژه نگارگری عاشــورایی چقدر 
قابلیــت نمایش جهانی دارد و چقــدر کم کاری در این 
مورد صورت گرفته، گفت: متأسفانه نگارگری ما با توجه 
به اینکه یک هنر منحصر به فرد در دنیا اســت، هر چه 
که ما در داخل داشتیم خارجی ها جمع کرده و برده اند 
و صدها کتاب درباره آن نوشته اند ولی ما خودمان خیلی 
به آن بی توجهی و بی مهری می کنیم؛ ضمن اینکه تنها 
هنر اسالمی، »نگارگری« است یعنی ویژگی هایی که در 
تفکرات اســالمی، مضامین و شعائر دینی ما وجود دارد، 
هیچکدام شــاید در هنرهای دیگر نباشد. شاید هنرهای 
دیگر مانند نقاشــی، موضوعات مذهبی داشته باشد اما 
نگارگری ســاختارش از آن مضامین گرفته شده است؛ 
اینکه پرسپکتیو ندارد، همه چیز تقارن دارد و در تقارن 
است که وحدت ایجاد می شود. این موارد باعث می شود 
که هنر ما هنر منحصر به فردی باشــد ولی متأسفانه ما 

خودمان نسبت به آن خیلی بی مهر هستیم.

یک هنرمند نگارگر:

 »عاشورا« را نمی توان با هیچ هنری 
به خوبی »نگارگری« نمایش داد

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید


