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«ایده اصلی» كوتاهتر میشود
آزیتا موگویی به تغییرات در بخشهای فنی فیلمش اش ـ ـ ــاره و برای اكران در عید
فطر ابراز امیدواری كرد.
آزیتا موگویی ،كارگردان س ـ ـ ــینما درباره تغییراتی كه در نسخه اكران عمومی «ایده
اصلی» نسبت به نسخهای كه در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد ،به باشگاه

خبرنگاران جوان گفت :یكس ـ ـ ــری تغییرات در بخش تدوی ـ ـ ــن انجام میدهیم كه
طبیعتا بخشهای صداگذاری و موس ـ ـ ــیقی نیز باید تغییر كند .در كل نسخه اكران
كمی كوتاهتر خواهد شد.
او با اش ـ ـ ــاره به زمان اكران فیلمش بی ـ ـ ــان كرد :امیدواریم عید فط ـ ـ ــر بتوانیم این

فیلم را اك ـ ـ ــران كنیم« .ایده اصلی» ب ـ ـ ــه كارگردانی و تهیهكنندگ ـ ـ ــی آزیتا موگویی در
جشنواره فیلم فجر حضور داشت .بازیگرانی چون بهرام رادان ،مریال زارعی ،پژمان
جمشیدی ،هانیه توسلی ،مهرداد صدیقیان ،ش ـ ـ ــهباز نوشیر ،آندره آ ماچالكیدو،
ایرینا مانژوسوا ،وارواراالرمو در ایده اصلی نقشآفرینی میكنند.

هنر و سینما

راش
دقیق قانون باعث پیشــرفت آنها شــده اســت.
ضمن اینكه پشــتكار خوبــی دارند و همــه از كار
خود راضی هســتند ،طمــع ندارند بــرای كار كمتر
و كســب درآمــد بیشــتر .وگرنــه آنها هــم مثل هر
كشور دیگری هم باهوش دارند و هم كندذهن؛
آنقدر كه گاهی در جلســات دانشــگاه میگویم
برخــی دانشــجویان چگونــه دانشــگاه قبــول
شدهاند.

اكران «یهوا»
به  ۲زبان ارمنی و فارسی

تــا اینجــای صحبتهــا حرفهایتــان تقریبــا
منطبــق بــر تصــور افســانهای ایرانیهــا از ژاپــن
اســت؛ تصوراتــی كــه در فضای مجــازی هــم زیاد
دربــارهاش میخوانیــم ،امــا چنــد وقــت پیــش
نام ـهای دســت بــه دســت میچرخیــد كــه
میگفتنــد متعلق به یــك دختر ژاپنی اســت و به
آداب و رســوم و نظمهای دســت و پاگیر ژاپن كه
خالقیــت را محدود میكنــد ،انتقاد كرده اســت.
چنین چیزی در ژاپن وجود دارد؟

فقط یک گذرنامه دارم و آن هم ایرانی است

عکس :حسن مطهری

گفتوگو با فرخ شایسته ،هنرمند شیرازی
که حاال نزدیک  3دهه است که در ژاپن تدریس میکند

اگــر قرار باشــد بــرای ایــن گفتوگــو عنوانــی انتخــاب كنــم ،ناخــودآ گاه ذهنم

مینیاتورهای مدرنش را به فرهنگســرای نیاوران آورده و به نمایش گذاشــته است .به همین بهانه سری

مــیرود ســمت نــام یــك ســریال تلویزیونــی كــه از ســالها پیــش تــا امــروز در

به نمایشــگاهش زدیم و ســعی كردیم درباره ژاپن ـ ســرزمینی كه در ذهــن خیلی از ایرانیهــا نهایت نظم و

ذهنهایمان باقی مانده است؛ «سالهای دور از خانه» .حاال چرا این عنوان؟ به
این دلیل كــه فرخ شایســته هنرمند ایرانــی ســالهای طوالنــی را دور از خانه و در
ژاپن  -محل وقوع اتفاقات ســریال مورد نظر  -گذرانده اســت .البته او ابتدا برای

زینب مرتضاییفرد

تحصیل بــه آمریكا رفتــه ،بعد آنطــور كه خــودش میگوید از این كشــور اشــباع

فرهنگ و هنر

شــده و ســری به فرانســه زده تا آنجا هنر بخوانــد .وقتی دیــده در این كشــور هم
خبری نیســت ،بــاز بــه آمریــكا بازگشــته ،امــا در ســالهای پایانی تحصیــل وقتی

نمایشــگاهی را در ژاپــن برگــزار میكنــد ،یــك تصمیــم ناگهانــی و پر ریســك میگیــرد كه بــه تبــع آن ،زندگی
دهســالهاش را در آمریكا تمــام میکند و راهی ســرزمین چشــم بادامیها میشــود و حاال حدود ســه دهه
است در این كشور بهعنوان مدرس دانشگاه و هنرمند مشــغول كار و زندگی است .شایسته این روزها
ما در دنیایی زندگی میكنیم كه مهاجرت روز
یشــود و آدمها
گتــری م 
بــه روز در آن اتفــاق پررن 
فكر میكنند باید خوشــبختی گمشدهشان را در
توجو كنند .شما اما
سرزمینهای دیگری جس ـ 
ابتــدا بــرای تحصیــل از ایــران رفتیــد ،امــا اتفــاق
عجیــب ایــن اســت كــه بــرای ســالهای ســال در
كشوری زندگی و كار كردهاید كه طبق شنیدههای
مــا تفــاوت ز یــادی بــا فرهنــگ ایرانــی دارد .چطــور
چنینتصمیمی گرفتید؟دشوار نبود؟

مســلما تصمیــم ســختی اســت ،آن هــم در
شــرایطی كــه در آمر یــكا موقعیتهــای شــغلی
خوبی هم به من پیشــنهاد داده شده بود ،یادم
اســت وقتــی میخواســتم بــروم ،دوســتم گریــه
میكرد كه ده سال طول كشیده با فرهنگ اینجا
كنــار بیایــی ،حــاال داری م ـیروی جایــی كــه خیلی
متفاوت از ایران و آمریكاســت .اما مــن از آمریكا
اشــباع شــده بودم و باید دنبــال تجرب ههــای تازه
میرفتم.
تصور فرهنگ شاد و خوشباشی شیراز كنار
ژاپن منظــم و بهقول معروف اتو كشــیده در كنار
هــم دشــوار اســت .حــاال شــما از شــیراز بــه ژاپــن
رفتهاید.هیچوقتپشیماننشدید؟

نــه .هیچوقــت پشــیمان نشــدهام .پشــیمانی
معنی نــدارد ،بایــد لحظ ههــا و تصمیمهایمان را
زندگی كــرده و در همانها خودمــان را پیدا كنیم
و بسازیم .من در شیراز زندگی كردم ،پدرم نقاش
بــود و در خانــواده بــا فرهنگــی هــم بزرگ شــدم.
هر جــای دنیــا هم كــه باشــم بــا همــه خوبیها و
بدیهایــش ریش ـههای خــودم را دارم و تــاش
میكنم.
پس شما از آن دسته شیرازیهایی هستید
نهــای مختلفی را
كه ســعدیوار جادهها و خیابا 

پشتسر گذاشتهوتجربه كردهاید.

اتفاقا من عاشــق ســعدی هســتم .اگــر مدیران
و مســؤوالن مــا روزانــه گلســتان ســعدی و
بوســتان میخواندند و نصیحتهایــش را درك
میكردنــد اوضــاع ایــران خیلــی بهتــر بــود و درك
بهتری از جامعه ،مردم و خواستهایشــان پیدا
میكردند .از طرف دیگر سعدی ،غزلیات عجیب
و زیبایــی دارد .مگــر میشــود بــا خــودت زمزمــه
كنی «ســل المصانع ركبا تهیــم فی الفلــوات »...و
زیباییاش تحت تاثیرت قرار ندهد.
شــما عبارات عربی شعر ســعدی را هم هنوز
حفظ هســتید! این ســالها همدمی داشــتهاید
كــه بــا او فارســی حــرف بزنیــد و یادتــان نــرود زبان
مادری را؟

مگــر كســی زبــان مــادری یــادش م ـیرود؟ ایــن
افرادی كه چهار ســال میروند یك كشــور دیگر
و كلمات انگلیســی را به زور البهالی عبارتهای
فارسیشــان جا میدهند ،ریشــه ندارند .ریشــه
داشته باشی محال است یادت برود .من هرگز
از ایران و فرهنگ ایران جدا نبــودهام .آن هم در
حالی كه دوســوم عمرم خارج از ایران گذشــته و
بهندرت فارســی صحبــت كــردهام .مهاجرت كه
جــدا شــدن از ریش ـهها نیســت .شــاید باورتان
نشــود مــن فقــط یــك پاســپورت دارم و آن هــم
ایرا نــی ا ســت .مــن هــر جــای دنیــا كــه با شــم
ایران ـیام .هــم آمر یــكا میتوانســتم پاســپورت
بگیــرم و هم ژاپــن ،اما ایــن كار را نكــردم و گفتم
بــا همیــن پاســپورت ایرانــی هر جــا راهــم دادند
میروم و هــر جا هــم راهــم ندادنــد ،هیــچ ...آدم
ریش ـهدار زبــان مــادری كــه هیــچ ،لهج ـهاش را
هــم یــادش نم ـیرود .ســیمین دانشــور لهجــه
شیرازی داشت با اینكه اكثر سالهای عمرش

هوشمندی اســت و برخی حتی آن را تا حد مدینه فاضله پیش میبرند ـ حرف بزنیم و همینطور بپردازیم
به اینكه او چگونه از زادگاهش شیراز راهی سفرهای دور و دراز شده است.
این هنرمند هم كه شــیفته جناب آقای ســعدی شــیرازی اســت و میگوید مثل او سفر را دوســت دارد ،با

چیز اینقدر خوب باشد .اشتباه میكنم؟

حوصله به پرســشها پاســخ میدهد و چنان مســلط ابیات عربی اشــعار ســعدی را میخواند كــه متحیر
میشــوم؛ از اینكــه او بیســت و چند ســال فارســی حــرف نــزده و ایران نبــوده ،امــا هنــوز ریشــه در همین
خــاك دارد .اصــا شــاید آدمهــا درخــت باشــند ،درختهایــی كــه میتواننــد ریشههایشــان را بردارنــد و در
جهان بگردند و ســیر آفــاق و انفس كننــد .در ادامــه میتوانید بخشهایــی از گفتوگوی دو ســاعته من
با شایســته را بخوانید ،هم به ریشــهها فكر كنید و هــم ببینید ژاپنی كه مــا در ذهنمان داریــم ،با ژاپنی كه
شایسته تجربهاش كرده چه تفاوتهایی دارد.

پسر كو ندارد نشان از پدر
فرخ ،پســر اســتاد صدرالدین شایسته شــیرازی ،نگارگر
بنــام مكتــب كمالالملك
نقــاش و پیكر هتــراش صاح 
اســت .ســبك شایســته را میتــوان واقعگرا (رئالیســم)
بــا تكیــه بــر اصــول و قواعــد نقاشــی اواخــر دوره قاجــار
دانســت .با این حال او توانســت با تكیه بر ابداع و ذوق
خدادادی و در رنگگذاری و تركیببندی فرمها ،تمایزی
مطــرازان عصر خــود به وجــود آورد .شایســته
با دیگــر ه 
همچون اســتادان خلفش به هنــر مدرن اروپــای اوایل
قرن بیســتم تمایلی نشــان نمیدهد و بــا آنكه خود ســالها در فرنــگ زندگــی و از نزدیك با
تحوالت هنرینو آشــنا بوده ،اما از این قافله به نوعی بر كنار میمانــد و به آنچه عالقه باطنی
خود اوست ،توجه نشان میدهد.
را در تهــران بــود .مهــدی حمیــدی شــیرازی هم
همینطــور ...ریشــه فراموش شــدنی نیســت،
آنقدر كه ژاپن هم زندگی كنی شعرهای سعدی
از خاطرت پاك نشود.
اجــازه بدهیــد كمــی دربــاره ژاپــن هــم حــرف
بزنیم ،كشوری كه در ذهن ایرانیها مدینه فاضله
اســت و همه در آن خوشــبخت و منظم و پولدار
هســتند .ژاپن واقعــا چگونه اســت؟ اینقدر كه
در ایران تصور میشود همه چیز عالی است؟

ژا پــن ویژگیهــای منحصــر بهفــردی دارد كــه
بعضــی از آنهــا در اغلــب كشــورها اصــا وجــود
ندارد .اولیــن نكته مهم درباره ژاپنیها پشــتكار
آنهاست و مهمتر اینكه هر كس در هر شغلی
كه هست ســعی میكند آن را به بهترین شكل
ممكــن انجــام دهد .آنهــا مثــل ایرانیها هــر روز
دنبال ارتقــا و بــاال رفتن جایــگاه مدیریتیشــان
نیســتند و ســعی میكننــد كار شــان را خــوب
انجــام دهنــد .ا گــر كار شــان تمــام نشــود ،بــه

است .او اكنون اســتاد دانشــگاه «می او» ژاپن اســت و آثار پژوهشی
برگزیدهای در سطح جهانی درباره فرهنگ و هنر شرق و غرب به ویژه
هنر ایرانــی دارد .آ ثــار این هنرمنــد ایرانــی از پیوند هنر نوین و ســنتی
نقاشــی به وجــود میآیند .آ ثــار فرخ شایســته عموما بســیار كوچك و
در انــدازه  ۱۱در  8 / 30اســت كــه یكــی از دالیــل كوچك بودن آ ثــار این
هنرمند از دیدگاه او نزدیك شدن بیننده برای تماشای
اثر است تا جایی كه بیننده و اثر در یك حریم میمانند.

خانــه نمیرونــد ،ممكــن اســت گاهــی اوقــات
اضافهكاری هــم دریافت نكنند ،امــا با این حال
شــاید تــا ســاعت  8شــب بماننــد و كار خــود را
كامــل كننــد ،امــا در ایــران اصــا شــاهد چنیــن
چیزی نیستیم.
دومین مــورد ،نظم اســت .ژاپن مملكتی اســت
بــی نهایــت منظــم و همیــن نظــم هــم بهتریــن
چیــزی اســت كــه یــك جامعــه میتوانــد داشــته
باشــد .حــاال در كنــار ایــن نظــم كــه زندگــی را
آســان میكنــد ،امنیــت بــاال را هــم اضافــه كنید.
هیــچ دغدغ ـهای نــداری از اینكــه كســی ســرت
را كاله بگــذارد ،كاالی بــدی بــه تــو بفروشــد و...
مــن در خان ـهام تنهــا زندگــی میكنــم و ماشــین
گرانقیمتی هــم دارم .آنهــا را گذاشــتهام و آمدهام
حتــی میتوانــم اطمینان داشــته باشــم دســت
كســی به وســایلم نمیخــورد .یــك روز لپتاپم را
در فرودگاه جا گذاشــتم و میدانستم بالفاصله
پیدا میشــود .بدون نگرانی رفتــم دنبالش و آن
را گرفتــم ،امــا در ایــران عینــك آفتاب ـیام را جایــی
جا گذاشــتم و دیگر پیدا نشــد .در ژاپن درســت
نقطــه عكســش را میبینیــد .فرمانــدار توكیــو
اعالم كرد مردم سال گذشــته دو میلیون ین كه
میشود حدود  20هزار دالر فقط پول نقد به اداره
پلیس دادهاند .فرض كنید طرف  500هزار تومان
پیــدا كــرده و نگذاشــته در جیبــش بــرود .اینهــا
واقعا محاسن بزرگی اســت برای زندگی .ژاپنیها
خیلی با تربیت هســتند بهخصوص در رانندگی.
مثال اینجا رانندهها چراغ میزنند كه نیا ،آنجا چراغ
میزننــد كــه یعنی شــما بفرماییــد برویــد .زندگی
كــردن در ایــن شــرایط خیلــی خــوب اســت .مــن
همیشه میگویم ژاپن تمام خوبیهای آمریكا را
دارد و بدیهایش را ندارد.
نقــدر كه ما فكــر میكنیم باهوش
ژاپنیها آ 
هستند؟

نــه .مــن حــدود  30ســال اســت در ایــن كشــور
تدریس میكنم ،سال دیگر بازنشسته میشوم
نهــای ایرانی از
و به تجربه میگویم خیلــی از جوا 
آنهــا باهوشتر هســتند .نظم و ترتیــب و رعایت

در كیوتو میزبان
نهتنها چیزی برای
پذیرایی نمیآورد
بلكه وقتی چای
میآورد ،مهمان
میفهمد كه باید
چای را بنوشد
و سریع برود

زندگــی كــردن در فرهنــگ ژاپنــی قطعــا
ســختیهایی دارد و ایرادهایــی .نمیشــود همه

شایسته و ماجرای «مینیاتورهای نوین»
شایســته در نمایشــگاه «مینیاتورهــای نویــن»  200اثــر از ســالهای
 ۱۳۵۹تــا دوره معاصــر را در قالــب چنــد مجموعــه آبرنــگ و دیجیتــال
آرت ،در معرض دید عموم قرار داده است .آثار این هنرمند ایرانی كه
به مینیاتور اختصاص دارد از نظر تكنیك و موضوع با شیوه جدیدی
خلق شدهاند.
فــر خ شایســته از هنــر ایرا نــی همچــون مكتــب
كما لالملــك و نیــز مینیاتــور شــیراز بهــره بــرده

بله .مــن این مــوارد را كامــا تایید میكنــم .این
نكات به خصوص در شیوه آموزشیشان دیده
میشــود .شــیوه تدریسشــان كامــا یكطرفــه
اســت و حتی اگر شــاگرد چیــزی را بهتــر از معلم
بدانــد ،باید ســكوت كنــد .من همیشــه ابتدای
كالسهایــم تاكیــد میكنم شــیوهام بــا ژاپنیها
فــرق دارد .در واقع در نظام آموزشــی این كشــور
دانشــجویان تفكــر انتقــادی را یــاد نمیگیرنــد
و ایــن موضــوع در تمــام ابعــاد در جامعــه دیده
میشــود .البته این روزهــا به نتیجه رســیدهاند
كه ایــن رویــه بایــد تغییــر كنــد و در حــال تالش
هم هستند.

بــا آمــاده شــدن نســخه دوبلــه فارســی فیلــم
ســینمایی «ی ـهوا» ایــن فیلــم بــه دو زبــان ارمنــی و
فارسی اكران میشود.
به گــزارش مهر و بــه نقــل از روابــط عمومــی فیلم،
امكان نمایش فیلم ســینمایی یهوا بــه كارگردانی
آناهیــد آباد كــه از  ۲۵اســفند در گــروه هنــر و تجربه
اكران سراســری خود را آغاز كرد با دوبله فارسی نیز
فراهم شــد .این فیلــم كه تولید مشــترك ایــران و
ارمنستان است ،امكان نمایش به دو زبان ارمنی
(بــا زیرنویــس فارســی) و فارســی را در ســینماهای
كشور خواهد داشت.
دوبلــه این فیلــم از بهمــن ســال گذشــته در چند
مرحله با انتخــاب صداپیشــگان و گوینــدگان آغاز
و در فروردیــن  ۹۷با ضبــط دیالوگهای فارســی به
پایان رســید .مدیر دوبالژ ایــن فیلم رضــا آفتابی و
كار دوبله این فیلم در اســتودیو رهــا فیلم صورت
گرفتهاست.
دیگــر گوینــدگان ایــن فیلــم عبارتنــد از :كتایــون
اعظمــی ،رضــا آفتابــی ،تــور ج مهرزادیــان ،ناصــر
احمــدی ،جــواد پزشــكیان ،كر یــم بیانــی ،حامــد
عزیزی ،خشایار شمشــیرگران ،مجتبی فتحاللهی،
مهــدی امینــی ،مهیــن برزویــی ،مر یــم رادپــور،
مریك جلینی ،صنــم نیكو اقبــال ،مهنــاز آبادیان و
معصومهریاحی.
فیلم ســینمایی یهوا از  ۲۵اســفند اكران سراسری
خود را در گروه هنر و تجربه آغاز میكند.

آغاز اكران نوروزی از  25اسفند

نــه .بــا تاكیــد بــر تمــام خوبیها یــی كــه گفتــم
بایــد بدیهــا را هــم گفــت .ژاپنیهــا خیلی ســرد
هســتند ،مثال ما امــروز تازه با هم آشــنا شــدیم
اما نشســتیم ،حرف میزنیم و میخندیم ،اما با
ژاپنیها به ندرت میشــود رابطه صمیمی برقرار
كرد .همكار ،همســایه ،رفیق كم پیدا میشــود.
مــن چهــار ســال در یــك دانشــگاه و بعــد از آن
 26ســال اســت كــه در یــك دانشــگاه تدر یــس
میكنــم و در میان مردم ژاپن فقط یك دوســت
دارم كه تــازه آن هم نیمهدوســت اســت .با هم
گاهی بیرون میرویم و حرف میزنیم ولی او هم
در یك محدودهای اســت و دوســتیمان شبیه
آنچه ما ایرانیها یا مردم آمریكا دارند ،نیست.
چهــار ســال اول را در كیوتــو بــودم ،شــهری كــه
 1200ســال پایتخــت ژاپن بــوده و میشــود گفت
ژاپنیتر یــن مــردم ا یــن كشــور در آن زند گــی
میكنند .مردم این شــهر آنقدر بسته هستند
كه حد ندارد .اگــر بخواهم یك فرد اهــل كیوتو را
توضیح بدهم باید اینطــور بگویم؛ فرض كنید
یكــی یــك ماســكی میزنــد ،نمیدانید كیســت،
ما ســك را برمیدار یــد و میشنا ســیدش .در
كیوتو ماسك را برداری ماسك دیگری هست و
مدام ماسكهای دیگر ...به هیچ جا نمیرسی و
ماسكها تمام نمیشود.

هفــت فیلــم اكــران نــوروزی ســینماها بــا آغــاز
نمایش از  ۲۵اسفند معرفی شدند.
به گزارش ایسنا ،جلسه كارگروه اكران چهارشنبه
 ۲۲اســفند برگــزار شــد و طبــق اعــام غالمرضــا
فرجی ســخنگوی كارگروه ،هفت فیلم برای اكران
نوروزی از میان  ۱۴فیلم انتخاب شدند.
به این ترتیب در ســرگروه آزادی فیلم «زندانیها»
بــه كارگردانــی مســعود ده نمكــی در ســرگروه
ایــران «،رحمــان  »۱۴۰۰منوچهر هادی در ســرگروه
اســتقالل ،فیلم «تختی» بهرام توكلی در ســرگروه
زندگــی« ،چهــار انگشــتی» حامــد محمــدی در
ســرگروه فرهنــگ« ،آهــوی پیشــونی ســفید» در
ســرگروه بــاغ كتــاب ،فیلــم «ژن خــوك» ســعید
سهیلی در سرگروه آستارا و «متری شیش و نیم»
سعید روســتایی از  ۲۵اسفند در ســینماها اكران
میشوند.

فقطباخارجیهااینطور هستند؟

بــا خودشــان هــم همینطــور هســتند ،امــا
خارجیها نمیتواننــد این موضــوع را درك كنند.
یك دوســت آمریكاییام در كیوتو میگفت یكی
از دوســتان ژاپنــی گفتــه هــر وقــت توانســتی بیا
خانه من ،هر شب هستم .وقتی این آقا به خانه
دوســت ژاپنــی رفتــه او حیــرتزده شــده اســت،
چــون یــك ژاپنــی میداند كــه هرگــز نبایــد چنین
كاری بكند.
یهــا را از
یعنی سیســتم تعارف كــردن ما ایران 
نوع وارونهاش دارند.

نكــه چیــزی نیســت .در ایــران وقتــی مهمــان
ای 
میآیــد بالفاصلــه برایــش چــای میآور یــم و از
او پذیرایــی میكنیــم .در كیوتــو میزبــان نهتنهــا
چیــزی بــرای پذیرایی نم ـیآورد ،بلكــه وقتی چای
میآورد مهمان میفهمد كه باید چای را بنوشــد
و ســریع برود .حاال فكــر كنید یــك ایرانــی در این
شــرایط چای ببیند فكــر میكند مهمانی شــروع
شــده و بهقول مــا چــای دوم و ...ژاپنیها ســرد و
ســخت هســتند .هر قدر روحیات مــردم آمریكا
فهــا و جوكها و
به ایرانیها نزدیك اســت و حر 
موضوعــات مشــترك برای حــرف و خنــده دارند،
گشــان دور
یهــا و فرهن 
بــه همــان میــزان از ژاپن 
هســتند .مــن در ژاپــن چنــد دوســت آمریكایی
دارم و بــا اینها میرویــم بیرون مــدام میگوییم و
میخندیم .چــون ژاپنیها فرهنگ دیگــری دارند
و روابط ما برایشــان قابل درك نیست .میتوانم
بگویم ژاپن در روابط انســانی خشــك و بیرونق
اســت .خبــری از خوشــی و احساســات نیســت.
آنقدر كه وقتی  15ســال پیش از همســر ژاپنیام
جدا شدم ،دیگر فرزندانم را ندیدهام.
شماهمبرایدیدنشاننرفتید؟

اگــر بخواهنــد خودشــان میآینــد .وقتــی آنهــا
نخواهند من چه كنم .بزرگ هستند و میتوانند
اگر بخواهند مرا ببینند.

بازگشت «تام و جری» به سینما
مگر كسی زبان
مادری یادش
میرود .این افرادی
كه چهار سال
میروند یك كشور
دیگر و كلمات
انگلیسی را به زور
البهالی عبارتهای
فارسیشان
جا میدهند ،ریشه
ندارند .ریشه
داشته باشی محال
است یادت برود.
من هرگز از ایران و
فرهنگ ایران جدا
نبودهام

كمپانــی بــرادران وارنر تاریــخ انتشــار دو محصول
ســینمایی خــود را بــه نامهــای «تــام و جــری» و
«خیابان سسمی» اعالم كرد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان و بــه نقل
از ورایتــی ،شــركت بــرادران وارنــر تاریخ انتشــار دو
محصول محبوب خود را یعنی خیابان سسمی و
تام و جری اعالم كرد.
طبــق گفتــه ایــن كمپانــی ،خیابــان سســمی بــه
صورت فیلم ســینمایی ،در  ۱۵ژانویه  ۲۶( ۲۰۲۱دی
 )۹۹و تام و جری نیز همانند پویانمایی گارفیلد به
صورت الیواكشــن در  ۱۶آوریــل  ۲۷( ۲۰۲۱فروردین
 )۱۴۰۰منتشر خواهد شد.
الیو اكشن تام و جری نیز كه بر اساس سریهای
گذشــته ایــن كارتــون خواهــد بــود ،توســط تیــم
اســتوری ،كارگــردان فیلــم چهــار شــگفتانگیز
كارگردانــی خواهــد شــد .پــروژه ســاخت آن اواخــر
ســال  ۲۰۱۹بــه این صــورت آغــاز خواهد شــد كه در
ابتــدا بــا صحنههــای واقعــی روبــهرو میشــویم و
بهتدریــج بــا ورود دو شــخصیت اصلــی داســتان،
واقعیت و انیمیشن تركیب خواهد شد.
شــخصیتهای تام و جری همانند قسمتهای
گذشــته بــه صــورت صامــت خواهنــد بــود و بــر
اســاس كمدی فیزیكی و رفتارشــان به خنداندن
مخاطبمیپردازند.
پــروژه ســاخت فیلم خیابــان سســمی نیــز از ماه
ژوئــن (خــرداد) آغاز میشــود كــه توســط جاناتان
كریســل بر اســاس نوشــته كریس گالتــا و مایك
روســولیو كارگردانــی و ســاخته خواهــد شــد.
همچنیــن تهیهكننــده نامــزد اســكار بــرای فیلم
«ورود» ،تهیهكنندگــی آن را بهعهــده دارد و آنــی
هتوی برنده جایزه اســكار و گلدن گلــوب در این
فیلم بازی خواهد كرد.

