
 »دختر خوب« ایرانی 
در جشنواره ایتالیایی 

فیلم کوتــاه »دختر 
خوب« به بخش مسابقه 
جشنواره ایشــیا گلوبال 
ایتالیا راه یافت.  به گزارش 
ایلنا، فیلــم کوتاه »دختر 
خوب« به نویســندگی و 
کارگردانی راحله کرمی 
و تهیه کنندگــی مانــی 

قندی در بخش مسابقه نوزدهمین دوره جشنواره 
 Ischia فیلم و موســیقی ایشــیا گلوبال ایتالیا
Global Film Festival ۲۰۲۱ پذیرفته شد. 
این جشــنواره از ۱٨ تا ۲۵ جوالی برابر با ۲۷ تیر تا 
۳ مرداد در جزیره ایشــیای ایتالیا تحت نظارت و 
حمایت وزارت فرهنگ ایتالیا برگزار می شود. بهزاد 
خلج، شقایق فریادشیران و مبینا آزادی در »دختر 
خوب« ایفای نقش کرده اند و هاشــم مرادی مدیر 
تصویربرداری، مسیح حدپور سراج مدیر صدابرداری، 
حجت بابایی طراح گریم، فاطمه پاقلعه نژاد مجری 
طرح، سیامک میثاقی تدوین و سولماز اعتمادی 
فرست اسکرین فیلم پخش کننده دیگر عوامل این 
فیلم کوتاه هســتند. زمان اکران آنالین فیلم های 
کوتاه در جشنواره ایشــیاگلوبال در روزهای آتی از 

سوی این جشنواره اعالم خواهد شد.

کشف نخستین آتشکده دوره 
ساسانی و پساساسانی در سوادکوه

سرپرست پایگاه میراث ملی غار تاریخی اسپهبد 
خورشید، از کشف یک چهارطاقی با کاربرد آتشکده 
در تپه کال از توابع روســتای ارفه ده شهرســتان 
ســوادکوه، در فاصله پنج کیلومتری غار تاریخی 
اسپهبد خورشید، خبر داد.  مهدی عابدینی عراقی، 
در گفتگو با ایسنا تصریح کرد: در کاوش تپه کالی 
روستای ارفه ده سوادکوه بنایی به مساحت حدود 
۳۰۰ متر با پالن مشــابه با چهارطاقی های زمان 
ساســانیان به  دســت  آمده که با مصالح سنگ، و 
آجرهایی به ابعاد ۳٨×۳٨×٨ ســانتی متر ساخته 
شــده اســت. وی همچنین تصریح کرد: در مرکز 
این بنا یک آتشدان با تزیینات گچی کشف شد که 
کاربرد مذهبی این بنا را به اثبات می رساند و باتوجه 
 به شواهد معماری و سفالین، این آتشکده تا قرن سوم 
هجری قمری مورد استفاده قرار گرفته. عابدینی 
هدف از این کاوش باستان شناسی را شناخت دقیق 
الیه ها و آثار معماری بر جای  مانــده و ثبت آن در 
فهرست آثار ملی و خرید از مالک شخصی محوطه 

اعالم کرد.

کرونا، باردیگر کتابفروشی ها را 
تعطیل کرد 

شــروع پیــک 
پنجم کرونا، بار دیگر 
کتاب فروشی ها را 
به تعطیلی کشاند.  
به گزارش خبرنگار 
ایلنــا، بــا توجه به 

اوج گیری دوباره شــیوع ویروس کرونا در بیشتر 
مناطق کشور و افزایش قابل توجه شهرهای قرمز 
کرونایی، علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله 
با کرونا، اعالم کرد: از روز یکشنبه )۱۳ تیرماه( در 
شهرهای قرمز از جمله تهران فقط مشاغل گروه 
یک اجازه فعالیت دارند و ســایر گروه های شغلی 
تعطیل هستند.. بر این اساس تمامی کتابفروشی ها 
که جزو مشاغل گروه ۲ هستند، اجازه فعالیت ندارند 
و تا پایان محدودیت ها، اجازه پذیرش مشــتری 
به صورت حضوری را ندارنــد. در این میان مراکز 
فرهنگی و کتابفروشــی ها تعطیل اعالم شده اند 
درحالی که کافه ها و رســتوران ها به فعالیت خود 

ادامه می دهند.
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مجموعــه فیلم هــای کوتاه 
»هفت« این روزها در گروه سینمای 
هنر و تجربه در حال اکران است. 
یکی از آثار این مجموعه »تردید« 
به کارگردانی علــی تصدیقی و 
تهیه کنندگی فرهاد قدیمی نام 
دارد. علی تصدیقی سال هاست 
در عرصه تصحیح رنگ فعالیت 
کرده و عالوه بر فیلم »تردید« یک 
فیلم بلند با عنوان »۱۳ سالگی« 
را تاکنون کارگردانی کرده است. 
خبرنگار ایلنا، بــا او درباره تاثیر 
حضور چهره های ســینمایی در 
فیلم های کوتاه و ورود بازیگران 
ناشناخته تئاتر به سینما گفتگو 

کرده است که می خوانید:
    

 »تردیــد« آیا یــک فیلم 
اجتماعی است؟ 

فیلم تردید یک فیلم اجتماعی درباره 
کارماست و چرخه ای را نشان می دهد که 
رفتار آدم ها به خودشان بازمی گردد. اگر 
کار خوبی انجام دهیم درواقع خودمان را 
نجات داده ایم و اگر کار بدی انجام دهیم 

باعث دردسر برای خودمان می شود. 
 چقدر توانستید به موضوعی 
که مد نظرتان بوده نزدیک شوید؟ 

آنچه می خواســتم در فیلم بگویم، 
کامل و واضح گفته ام. موضوع مدنظرم 
کامال قابل تشخیص است و مخاطب هم 

متوجه آن می شود. 
 حضور پژمان جمشیدی آیا 

برای بهتر دیده شدن فیلم بود؟
پژمــان جمشــیدی از دوســتان 
صمیمی و قدیمی من است و لطف کرد 
در فیلم من بازی کرد. وقتی بازیگری 
مثل پژمان جمشــیدی کــه بازیگر 
خوب و پرطرفدار و توانایی اســت در 
یک فیلم بــازی می کند، آن فیلم بهتر 
دیده می شود؛ در فیلم های تجاری هم 

باعث می شود که بهتر بفروشد. حضور 
بازیگران شناخته شده در فیلم کوتاه 
از چند جهت بــه فیلم کمک می کند. 
فیلم کوتاه مخاطــب خاص خودش را 
دارد، ولی بازیگر مطرح می تواند کمک 
کند کسانی که اهل تماشای فیلم کوتاه 
نیستند هم این فیلم ها را ببینند. مثل 
فیلم تجاری که اگر بازیگر نداشته باشد، 
چه فیلم خوبی باشد و چه نباشد کمتر 
دیده می شود، در حالی که فیلم تجاری 
که فیلم خوبی نباشد اما بازیگر داشته 
باشد، بیشتر دیده می شود. به طور کلی 
ماهیت فیلم کوتاه ربطی به بازیگر چهره 
ندارد، بلکه مربوط به داســتان، فرم و 
ساختار فیلم کوتاه بودنش است، اما اگر 
یک بازیگر چهره در آن بازی کند، هم به 
فیلم کمک می کند و هم به عوامل که 
نسبت به سینمای بدنه و حرفه ای کم 
تجربه تر هستند و از این طریق تجربه 
کار کــردن با افراد حرفه ای را کســب 
می کنند. همچنین حضور عوامل پشت 
دوربین حرفه ای در فیلم های کوتاه هم 
به این مقوله کمک می کند و از آنجا که 
من سال هاست در سینمای حرفه ای 
کار می کنم، می دانم کــه همکاران و 
دوستان حرفه ای و متخصص تا جایی 
که برایشان مقدور باشد و فرصت داشته 
باشند، به ساخت و پیشرفت فیلم های 
کوتاه کمک می کنند و کارهای کوتاه 

را پیش می برند. 
 ویژگــی فیلم هــای کوتاه 
چیست و چرا عالقمندی به ساخت 

آنها زیاد شده است؟ 
یکی از ماجراهایی که باعث می شود 
فیلم کوتاه زیاد ساخته می شود و غالبا هم 
ویژگی های فیلم کوتاه را ندارد و بیشتر 
کارهای تجربی است، سهولت ساخت 
و کم هزینه تر بودن آن اســت. کسانی 
که می خواهند وارد سینما شوند، چه 
کارکردان، چه تهیه کننده و چه عوامل 

دیگر، می توانند کارشان در سینما را با 
فیلم کوتاه آغــاز کنند. به همین دلیل 
زیاد دیده ام که تعدادی از کســانی که 
کم تجربه تر و تازه کارتر هستند، دور هم 
جمع می شوند و به دلیل اینکه امکان 
ســاخت فیلم بلند ندارند، فیلم کوتاه 
می ســازند. به همین دلیل فیلم کوتاه 

زیاد ساخته می شود. 
 اکران این فیلم  چه کمکی به 

فیلمسازان می کند؟ 
به هر حال وقتی کسی یک اثری را 
می سازد دوست دارد دیده شود، وقتی 
فیلم کوتاه اکران می شــود کارگردان 
می توانــد تجربــه اکــران فیلمش را 
داشته باشــد و بازخورد مخاطبانی که 

نمی شناسد را دریافت کند. 
 آیا فیلم کوتــاه راهی برای 
رسیدن به سینمای بلند داستانی 
است یا ممکن است که فیلمسازی 
فقط فیلم کوتاه بســازد و انگیزه 

خود را حفظ کند؟ 
همه افراد سینما دوست دارند فیلم 
بســازند و این دغدغه ساخت در همه 
عوامل وجود دارد. در مورد کسانی که 
فیلم کوتاه می ســازند به دلیل اینکه 
کارگردانی و نویسندگی فیلم کوتاه را 
تجربه می کنند، این عالقه بیشتر است، 
ولی دلیل قطعی برای ورود به عرصه فیلم 
بلند نیســت، زیرا خیلی از فیلمسازان 
عرصه فیلم کوتاه شــاید توانایی اینکه 
فیلم بلند بسازند یا کارگردانی کنند، 
نداشته باشند. برخی افراد هم این توانایی 
را دارند، اما به هر حال ساختن فیلم بلند 
برایشان کار بسیار سختی است، از لحاظ 
پیدا کردن سرمایه و اعتماد کردن آدم ها 
و...  زیرا هر چقدر هم فیلم کوتاه بسازند، 
تا یک فیلم بلند نسازند آدم ها نمی توانند 

به آن ها اعتماد کنند. 
 فیلم بلند شما »۱۳سالگی« 
در چه مرحله ای است؟ قصد اکران 

فیزیکی دارید یا آنالین؟ 
مرحله تدوین فیلم »۱۳ سالگی« 
قدری طول کشید و حقیقتا نمی دانم چه 
زمانی امکان اکران پیدا می کند. در حال 
حاضر قصد دارم وارد مرحله پیش تولید 
فیلم جدیدم شوم که اگر فیلم موفقی 
شود به دلیل حضور بازیگران حرفه ای و 
تیم تولید حرفه ای است و فکر می کنم، 
کار بهتری شود، هر چند ۱۳ سالگی هم 
فیلمی بود که خیلی از دوستانی که لطف 
کردند و آمدند فیلم را دیدند، دوســت 
داشتند و بدون اغراق نقاط ضعف و قوت 
آن را گفتند. ســینما این گونه نیست 
که کســی بیهوده از دیگری تعریف و 
تمجید کند، زیرا کار اشــتباهی است. 
من هم زمانی که فیلمی را می بینم سعی 
می کنم بدون تعارف به سازنده اش بگویم 
که از نظر من توانایی ساختن فیلم دارد 
یا ندارد، زیرا اگر یــک نفر نتواند خوب 
فیلم بســازد و به او نگوییــم، یک عده 
دیگری را هم دچار مشکل می کند، از 
سرمایه گذار و تهیه کننده تا سایر عوامل. 
به این دلیل که اگر کسی توانایی ساخت 
فیلم خوب نداشته باشد، عده ای زحمت 
می کشند، پول زیادی صرف می شود و 
خروجی آنچه باید باشد، نیست. من به 
دلیل کار اصالح رنگ که انجام می دهم، 

فیلم های کوتاه زیادی را می بینم و سعی 
می کنم بدون تعارف به کارگردان های 
این فیلم ها بگویم که به نظرم توانایی 
ادامه دادن راه سینما به ویژه در حوزه 

فیلم بلند را دارند یا نه. 
به دلیــل اینکه »۱۳ ســالگی« را 
با عوامل حرفه ای نســاختم، ترجیح 
می دهم االن اکــران نکنم، مگر اینکه 
شریط قدری مهیا شــود. قصد اکران 
آنالین هم ندارم، زیرا فیلیمی که بازیگر 
چهره نداشته باشد، دیده نمی شود، مگر 
اینکه کارگردان شناخته شود و تبدیل 
به یک برند شود و بعد از سه چهار سال 
که چند فیلم خوب ساخت، این فیلم 
به عنوان فیلم اول و اولین تجربه ای که 

داشته، دیده شود. 
 در این فیلــم از بازیگران 
تئاتــری اســتفاده کردید. آیا 
می توان به آینده سینما با بازیگران 

جوان امیدوار بود؟ 
در فیلم ۱۳ ســالگی به این دلیل از 
بچه های تئاتر استفاده کردم که مدت 
طوالنی تمرین می کردنــد. از آنجا که 
۱۳ ســالگی اولین تجربه فیلم بلندم 
بود، ترس هایی داشتم و می خواستم 
بــرای کار وقت بیشــتری اختصاص 
دهم، در حالی که با بازیگران حرفه ای 
نمی توان به این صورت کار کرد و باید 
با ســرعت پیش رفت، زیرا آن ها وقت 
برای تمرین ها و کارهایی که با کندی 
و احتیاط پیش می روند، ندارند و باید در 
یک مدت زمان کوتاهی کار را تمام کنند 
تا بتوانند به کارهای دیگری که قرارداد 
دارند، برسند. به همین دلیل از بازیگران 
تئاتر استفاده کردم که بسیار توانمند 
بودند و ما نزدیک به شــش ماه تمرین 
کردیم. یک بار ماکت فیلم را ساختم، 
آن را تدوین کــردم و دیدم و پس از آن 
فیلمنامه را اصالح کردم. تجربه بسیار 
خوبی بود. ما بازیگران توانمند تئاتر و 
غیرتئاتری زیــادی داریم که قدرت و 
توانایی بسیاری در ایفای نقش ها دارند، 
اما چون چهره نیستند و سینما از لحاظ 
فروش و اعتبار احتیاج به چهره ها دارد، 
کارشان قدری سخت اســت، اما من 
تجربه بسیار خوبی در کار کردن با این 
بازیگران جوان داشتم. می توان به آینده 
آن ها بسیار امیدوار بود. در فیلم خودم 

هفــت بازیگر داشــتم که حتما 
اگر وارد ســینمای حرفه ای 

شوند، اتفاقات خوبی پیش 
رویشان دارند. 

لیــل  د بــه   
ی  ها د ســتمز د
بیشتر  ســنگین 

فیلمسازان خصوصا 

از بازیگران جوان و گمنام استفاده 
می کنند. نظرتــان در این باره 
چیســت؟ آیــا بایــد منتظر 
پوســت اندازی بازیگــری در 
سینمای ایران و یک نسل جدید در 

این عرصه باشیم؟ 
در همه جای دنیا فیلمی که بازیگر 
چهره نداشته باشــد دیده نمی شود، 
ســینما به غیر از بعد هنری، یک بعد 
تجاری هم دارد. کسی که برای ساخت 
یک فیلــم ســرمایه گذاری می کند 
توقــع دارد که پولش با یک ســودی 
برگــردد و اســتفاده از بازیگر چهره 
کمک می کند که ایــن اتفاق بیفتد، 
مگر اینکــه کارگردان مطرح باشــد 
مثل آقای فرهــادی و آقای کیمیایی 
که خودشان برند هستند و می توانند 
از بازیگر غیرچهره هم استفاده کنند. 
مثال آقای فرهادی اگر فیلمی بسازد 
که هیچ بازیگر مطرحی نداشته باشد، 
باز هم قطعا همه آن فیلم را می بینند. 

 فیلمسازی یک پارامترهایی دارد که 
برای بازگشت سرمایه الزم است رعایت 
شــود. البته هدف فیلم هم مهم است 
یعنی فیلم هایی که برای جشنواره های 
خارجی ساخته می شود خیلی به بازیگر 
چهره متکی نیســتند و می توانند از 
بازیگران ناشناخته تر و جوان تر با هزینه 
و دستمزد کمتر استفاده کنند و فیلم 
در جشنواره های خارجی دیده شود و 

اتفاقات خوبی هم برایش رقم بخورد. 
معضل دســتمزدهای ســنگین 
بازیگران موجب شــده فیلمســازی 
قدری ترســناک شــود، زیرا هزینه 
سنگینی برای تولید و دستمزد 
بازیگر باید پرداخت 
شود و از طرفی 
ر  یه گذا سرما
اصال مطمئن 
که  نیســت 
سرمایه اولیه 

بازگردد.

کارگردان فیلم کوتاه »تردید«:

دستمزدهای سنگین بازیگران، فیلمسازی را ترسناک کرده است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پردهنقرهای

گردشگری

کتاب

قادر آشــنا، مدیرکل هنرهای نمایشــی 
کشور در ســفر به یزد یک ســالن را افتتاح 
و از دو ســالن در حــال ســاخت بازدیــد 
کــرده اســت. در همیــن ســفر او اعــالم 
 کرده اســت شــهر یزد می توانــد میزبان 

جشنواره فجر باشد. 
در این سفر دبیر جشــنواره فجر نیز قادر 
آشنا را دنبال می کند. او گفته است: با ظرفیت 
هایی که در این شهر شاهد بودیم، می تواند 

میزبان شایســته ای برای این رویداد هنری 
باشد.

 وی در دفاع از برگزاری جشــنواره فجر 
گفته اســت: نمایش یک  هنر فاخر اســت و 
جشنواره بین المللی فجر یک اعتبار جهانی 
دارد که 4۰ سال هویت و اعتبار  دارد و وظیفه 

داریم از اعتبار آن دفاع کنیم.
پیش از شــیوع کرونا قرار بود شــهر یزد 
با حمایت شــهرداری میزبان جشنواره ای 

عروسکی به دبیری مرضیه برومند باشد. حال 
او می گویــد: شــهرداری ها همــواره در 
فعالیت های فرهنگی پیش قدم هســتند و 
در اســتان یزد نیز این اهتمام به خوبی دیده 

می شود.
در دوره گذشته جشــنواره نمایش های 
آیینی و سنتی شهر کاشان میزبانی بخشی 
از جشــنواره را برعهده گرفته بود. خانه های 
قدیمی کاشــان محل اجــرای نمایش های 
روحوضی این رویداد بود. به نظر می رسد نگاه 
قادر آشــنا برای میزبانی یزد نیز معطوف به 

چنین رویکردی باشد.

جشنواره فجر در یزد!
تئاتر

معضل دستمزدهای 
سنگین بازیگران موجب 

شده فیلمسازی قدری 
ترسناک شود، زیرا هزینه 

سنگینی برای تولید 
و دستمزد بازیگر باید 

پرداخت شود و از طرفی 
سرمایه گذار اصال مطمئن 

نیست که سرمایه اولیه 
بازگردد

تردید یک فیلم اجتماعی 
درباره کارماست و چرخه ای 

را نشان می دهد که 
رفتار آدم ها به خودشان 

بازمی گردد. اگر کار خوبی 
انجام دهیم درواقع خودمان 

را نجات داده ایم و اگر کار 
بدی انجام دهیم باعث 
دردسر برای خودمان 

می شود
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