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برخی عالقه مندند «برادران لیال» را در سینما ببینند

نســخه قاچاق فیلم ســینمایی «برادران لیال» به کارگردانی سعید روستایی عرضه شد. 
فیلمی که به محض نمایش در جشنواره فیلم کن دچار حاشیه های بسیاری شد و در نهایت 
به دلیل آنچه ســازمان ســینمایی درمورد این فیلم، تخلفات و سرپیچی از مقررات از سوی 
سازندگانش عنوان کرد، مهر توقیف خورد و به اکران نرسید. جواد نوروزبیگی تهیه کننده فیلم 
سینمایی «برادران لیال» به کارگردانی سعید روستایی پس از انتشار گسترده نسخه غیرقانونی 
این فیلم در فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: «پیش از این سابقه داشته است 
که نســخه قاچاق فیلمی در فضای مجازی منتشر شــده و بعد از آن به اکران عمومی هم 
رســیده یا به  صورت رسمی در پلتفرم ها عرضه شود. اتفاقا بیشتر هم دیده شده اند. باالخره 
تعدادی از افراد هســتند که منتظر عرضه رسمی فیلم باقی می مانند و نمی خواهند نسخه 
قاچاق یک فیلم را ببینند». او ادامه داد: «در حال حاضر درصدی از مخاطبان این فیلم، آن را 
دیده اند و طبیعتا وقتی فیلم اکران شــود و امید هم داریم که با تصمیم گیری عاجل سازمان 
ســینمایی این اتفاق رخ دهد، می توانیم با استقبال مناســب تری از فیلم هم مواجه شویم. 
به ویژه آنکه خیلی ها به لینک های غیرقانونی فیلم دسترسی ندارند و هنوز فیلم را ندیده اند. 

باقی عالقه مندان فیلم هم بهتر اســت که نسخه موجود را تماشا نکنند و در انتظار عرضه 
نسخه رسمی بمانند؛ چرا که استقبال از این نسخه کمک به جریان قاچاق در سینمای ایران 
اســت». نوروزبیگی درباره مذاکره با مدیران سازمان ســینمایی برای اکران فیلم هم گفت: 
«ما به  صورت دائم از سال گذشته تا امروز با دوستان سازمان سینمایی در تعامل و صحبت 
بوده ایم. تا همین لحظه این مذاکرات ادامه داشته است. بعد از حضور فیلم در جشنواره کن 
به دلیل جابه جایی در مدیران سازمان سینمایی، شاهد رویکرد جدیدی برای حضور فیلم ها 
در جشنواره های خارجی بودیم که مربوط به بعد از پذیرش فیلم ما در کن بود. همان زمان 
از دوســتان سازمان سینمایی هم نظر خواستیم و آنها هم همکاری کردند و قرار بود بعد از 
جشنواره کن مجدد بازبینی صورت بگیرد تا فیلم بتواند وارد چرخه اکران عمومی شود؛ اما 
حواشــی دیگری به  وجود آمد که روی اصل تصمیم گیری درباره این فیلم ســایه انداخت». 
او ادامه داد: «طبق صحبت های وزیر ارشــاد، دوستان سازمان سینمایی تصمیم به تنبیه ما 
گرفتند و این تنبیه عالوه  بر ما، شامل حال مخاطبان سینمای ایران هم شد که امکان تماشای 
یک فیلم خوب در شــرایط مناسب را از دســت دادند. شاید اگر این فیلم زودتر از اینها اکران 

می شد، حتی به اقتصاد سینمای ایران هم بیشتر کمک می شد. در یک سال گذشته سینماها 
حال و روز خوبی نداشــتند و ما هم خیلی تالش کردیم که فیلم بــه اکران راه پیدا کند. اگر 
از آقایان ایل بیگی و ســهرابی پیگیری کنید، متوجه می شــوید که ما چه تالش ویژه ای برای 
عبور از این مشکالت کردیم و حتی گفتیم حاضر به اعمال اصالحات هم هستیم. نسخه ای 
که ما برای اعالم نظر به ســازمان ســینمایی ارائه کرده ایم، نزدیک ۲۰ دقیقه از نسخه ای که 
منتشر شــده کوتاه تر است و همین مسئله نشــان می دهد که ما اصالحات مدنظر دوستان 
را در فیلم اعمال کرده ایم. نســخه ای که در اختیار شــورای پروانه نمایش قرار گرفته است، 
نســخه اصالح شده است». نوروزبیگی درباره نسخه منتشرشــده از فیلم در فضای مجازی 
هم گفت : «این نســخه ای اســت که در جشــنواره کن به نمایش درآمده بود و حرف ما با 
دوستان سازمان سینمایی هم این بود که شرایطی فراهم بیاید تا نسخه اصالح شده به اکران 
عمومی برسد. کارمان به دادگاه و دادسرا هم رسید و حتی تنبیه هم شدیم که واقعا سابقه 
نداشت تهیه کننده ای به  خاطر ساخت فیلمی که پروانه ساخت هم داشته است، تنبیه شود! 
باوجود این همه تالشــم ایجاد شرایط برای اکران فیلم بود. تأکید من، آقای روستایی و آقای 

اخباراتی (سرمایه گذار فیلم) این بود که نسخه فعلی در اختیار ما نیست و کمپانی خارجی 
حتما آن را منتشر خواهد کرد. فکر نمی کردیم در طول یک سال نتوانیم فیلم را در ایران اکران 
کنیم. قرارداد ما با کمپانی خارجی این بود که یک سال بعد از رونمایی از فیلم آن را در پلتفرم 
عرضه کند و آنها هم طبق قراردادی که داشــتیم، عمــل کردند. هر چقدر هم در این زمینه 
هشدار دادیم، گوش شنوایی نبود تا بتوانیم نسخه اصالح شده را به اکران برسانیم». او تأکید 
کرد: «نسخه ای که ما برای اعالم نظر به سازمان سینمایی ارائه کرده ایم، نزدیک ۲۰ دقیقه از 
نسخه ای که منتشر شده کوتاه تر است و همین مسئله نشان می دهد که ما اصالحات مدنظر 
دوســتان را در فیلم اعمال کرده ایم. نسخه ای که در اختیار شورای پروانه نمایش قرار گرفته 
است، نسخه اصالح شده است. در کل احساس می کنم دوستان مهربانانه و منطقی با فیلم 
برخورد نکرده اند. واقعا با این شــرایط آیا ما می توانیم سرمایه گذار این فیلم را در سینما نگه 
داریم؟ به ویژه آنکه آقای اخباراتی سرمایه گذار فیلم «بی همه چیز» هم بود که به دلیل اکران 
در شرایط کرونایی در آن فیلم هم متضرر شد. ما آماده تعامل بودیم. مانند هر فیلم دیگری، 

فیلم ما هم اصالحاتی داشت که می توانستیم آنها را اعمال کنیم».
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

القاب امرای ترک- داد و فریاد ۸- چند رأی- غذاســازی گیاه 
به وسیله انرژی نور خورشید- بسیار زیاد ۹- پرتابه جنگی- 
طــراح- گیاهی ۱۰- قــدم یکپا- پنبه زن- بــا چیزی وررفتن 
۱۱- شــهری در جنوب اســتان اصفهان- جریمه ها-  یک و 

یک ۱۲- قوم مغول- مرکز جمهوری آذربایجان- مربوط به 
هنر ۱۳- ابوالبشر- دوستی- خردمند ۱۴- قوه حافظه- تخته 
مصنوعی- کمترین نمره امتحانی ۱۵- گروهی از مهره داران 

خونگرم و تخم گذار- ملون افقی: 
 ۱- آنچه از زمین بروید- کارگزار- ماشین نویســی ۲- 
کمبود آن موجب بیماری گواتر می شــود- از جاذبه های 
گردشــگری طبیعی شهرستان رضوانشــهر در گیالن ۳- 
ماقبل پیشین- خنده رو- پیشرفته ۴- گواهی نامه- همسایه 
ســومالی و اوگاندا- ضربه ســر در فوتبال ۵- منجمد- 
نادرســت و واهی- راه فرار ۶- بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان- نقطه های ریز عکس- بلندترین قله زاگرس 
۷- ضمیر جمــع- از گیاهان آپارتمانی- نوعی طالق ۸- 
نوعی دوخت در خیاطی- زنان عرب- ســحر و افســون 
۹- صفحــات داخلــی روزنامــه- کشــور اروپایی عضو 
پیمان ناتو- خالی نیســت ۱۰- شهری در ایالت تورینگن 
آلمان- رایانه لوحه ای- راه آب پشت بام ۱۱- دعوت شده- 
سیاه پوســت- تهمت ۱۲- تعجب زنانــه- دمل چرکی- 
شهری در شرق استان تهران ۱۳- صاحب کتاب کارنامه 
بلخ- دســت شکسته ... گردن اســت- یاری کننده ۱۴- از 
بانوان هنرمند فقید دوبالژ ایران با گویندگی در سریال های 
خانم مارپل و ارتش ســری- تکنیک ۱۵- رهسپار- قابل 

مشاهده- از الفبای التین 
عمودی: 

۱- ســبکی در نقاشــی که در آن تصاویر تا حد امکان 
بــه واقعیــت نزدیــک می شــود- بخش خارجــی کره 
زمین ۲- یک ششــم- راه عمومی شــهر- ایشــان ۳- از 
باشــگاه های فوتبال اسپانیا-  شــاعر آواز دهل شنیدن از 
دور خوش اســت- جمله قرآنی ۴- کامل نشــده- فرزند 
زکریای نبی(ع)- همیشــگی ۵- تیر پیــکان دار- توطئه 
پنهانی- کارگذاشــتن ۶- حمله ناگهانی به دشمن- گرز 
آهنی- پایتخت ایتالیا ۷- شــیوه رندان بالکش باشد- از 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۶۳      طراح: بیژن گورانی
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 سودوکو سخت ۳۴۵۹

 سودوکو ساده ۳۴۵۹

 بهناز شــیربانی: احمد دامود مدرس، پژوهشــگر، کارگردان و بازیگر پیشگام تئاتر 
کشــورمان پنجشنبه ۲۵ اسفند در ۸۴ســالگی دار فانی را وداع گفت. دامود متولد 
۱۳۱۸ در شــهر تهران بود. این استاد و مدرس دانشگاه پس از گذراندن اولین دوره 
آموزشــی هنرهای دراماتیک به سرپرســتی مهدی فروغ، کارشناسی روان شناسی 

خود از دانشگاه تبریز را در سال ۱۳۴۸ دریافت کرد.
او قبــل از پیــروزی انقالب اســالمی نیــز ســابقه فعالیت اجرائی داشــت. او 
دانش آموخته کارشناســی روان شناسی از دانشــگاه تبریز، دارای مدرک کارشناسی 
ارشــد ارتباطات جمعی سینما و تلویزیون از دانشگاه کلمبیای آمریکا و کارشناسی 
ارشد آموزش تئاتر از دانشگاه لوبوال آمریکا، شرکت در دوره های آموزشی کالس های 
اسکویی (۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱)، سرپرستی و اداره کالس های گروه آناهیتا، عضو انجمن 
 ،(Arena Stage) درام واشــنگتن (۱۹۸۳)، فعالیت در مؤسســه تئاتری آرنا استیج
مهم ترین مؤسســه تئاتری شــرق آمریکا بعد از برادوی، عضو هیئت داوران اولین 
دوره فستیوال بین المللی فیلم رزباد واشنگتن (۱۹۹۱)، مدرس کالج (atrayer) در 

واشنگتن را در کارنامه هنری خود دارد.
او همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی قبل از انقالب و معاون دانشگاه 
فارابی بعد از انقالب، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، انتخاب شده 
بــه عنوان بهترین پژوهشــگر و مؤلف از ســوی کانــون ملی منتقــدان تئاتر ایران 
(۱۳۸۳)، اســتاد برگزیده از سوی گروه های تئاتر دانشگاه های تهران در روز جهانی 
تئاتر (۱۳۸۵)، نویسنده کتاب های «بازیگری و پرفورمنس آرت»، «اصول کارگردانی 
تئاتر»، «بازیگری متد» و مترجم کتاب هــای «تکنیک بازیگری»، «بازیگر حرفه ای»، 

«کار عملی بازیگر»، «درباره کارگردانی فیلم» بوده است.
احمــد دامود اوایل دهه ۷۰ به ایران بازگشــت و در کنار تدریس مشــغول کار 
بازیگری شــد. همچنین در تعدادی نمایش تلویزیونی و ســینمایی به ایفای نقش 
پرداخــت. درباره کارگردانی، بازیگری و پرفورمنــس آرت، بازیگری حرفه ای، اصول 
کارگردانی در تئاتر،   بازیگری متد، تکنیک بازیگری، تنها بخشی از کتاب هایی هستند 
که توســط این اســتاد تئاتر به نگارش درآمدند. احمد دامــود چندین نمایش روی 

صحنه برد و تجربه بازیگری در تئاتر و تله تئاتر را هم در کارنامه خود داشت.
دامــود تجربه کارگردانــی نمایش های صحنه ای در واشــنگتن به نام های «در 
ســاحل»، «چهارمی»، «انکار»، «کالف ســردرگم»، «گمشــدگان»، «آدم ها و چیز»، 
«چهــار صنــدوق»، «گیدوکلونــا»، «باغ وحش شیشــه ای» را داشــته و همچنین 
بازیگر نمایش های «هیاهوی بســیار برای هیــچ»، «تراموایی به نام هوس»، «خانه 
عروســک»، «روباه های کوچک»، «طبقه ششــم»، «کالســکه زرین و اینس مندو» 
و بازیگــر مجموعه هــای تلویزیونی «معمای یــک قتل»، و «با من بمــان»، بازیگر 
فیلم های ســینمایی «باد و شــقایق»، «تنگنا»، «ســینما سینما اســت» و «لژیون»، 
کارگردان فیلم های مســتند «تولدی دیگر» و «به صلیب کشــیدن» بازیگر نمایش 

تلویزیونی «استنطاق» بوده است.

مردی که همواره دغدغه تئاتر داشت
ایرج راد بازیگر تئاتر و ســینما با اشاره به تأثیر زنده یاد احمد دامود در تئاتر ایران 
به «شــرق» گفت: «درگذشت احمد دامود غم بســیار بزرگی است. ما عزیزی را از 
دســت دادیم که ســال ها در زمینه تئاتر فعال بود. تئاتر بــرای او همواره دغدغه 
مهمی بود و تمامی فعالیت های مربوط به این رشــته هنری برای او حائز اهمیت 
بود. من احمد دامود را از ســال ها پیش می شناســم. از زمانــی که در گروه هنری 
آناهیتا فعال بود. او بعدها برای ادامه تحصیل از ایران رفت. اما هیچ وقت به خاطر 

ندارم که وقفه ای در فعالیت های تئاتری او ایجاد شده باشد».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «وقتی به ایران برگشــت، همچنان 
تدریس را دنبال می کرد. ترجمه های فراوان و ارزشمندی از او به یادگار مانده است. 
اغراق نیســت اگر بگویم او تمــام زندگی اش را وقف تئاتر کــرد. احمد دامود مرد 
شریف و بسیار وارسته ای بود. دور از هر نوع حاشیه ای زندگی بسیار ساده ای داشت 
و دوست بسیار ارزشمند و گرانمایه ای بود. از جمله کسانی بود که وقتی ساعتی با او 
هم صحبت می شدم، تمام گفت وگو درباره تئاتر بود و کمتر صحبت های حاشیه ای 
از احمد دامود شــنیدم. اما دوستی دیرینه من با او به دلیل مسئله دیگری هم بود. 
من سال ها با برادرش محمود دامود رفاقت داشتم. او هم سال های پیش فوت شد 
و در یک دانشکده درس می خواندیم. محمود دامود هم بسیار وارسته و فرهیخته 
بود. متفکر و اهل مطالعه. متأسفانه او هم خیلی زود از میان ما رفت. بی تردید غم 
این دو برادر برای خانواده محترم دامود ســنگین و سخت است؛ به خصوص برای 
خواهر گرانمایه آنها که با از دســت دادن این دو برادر عزیز می دانم روزهای سختی 
را تجربه کرده است. به هر حال درگذشت او را به جامعه تئاتر ایران و همین طور به 
خانواده محترم و به خصوص خواهر گرامی او تسلیت می گویم و برای این خانواده 

محترم آرزوی صبر دارم».
احمد دامود مدتی دچار بیماری آلزایمر شده بود و به دلیل ناراحتی قلبی تحت 
عمل جراحی قرار گرفته بود و بار دیگر دچار ناراحتی قلبی و در بیمارستان بستری 

شد و در نهایت از دنیا رفت.
ایرج راد درباره شرایط جسمانی زنده یاد دامود در ماه های اخیر گفت: «نزدیک 
به یک ماه پیش بود که با چند نفر از دوســتان در جریان ســفیر مهربانی به دیدار 
احمد دامود رفتیم و آخرین دیدار ما مربوط به یک ماه پیش بود. او دچار آلزایمر 
شــدید بود. البته چند ســالی بود که دچار این مســئله شــده بود، ولی نه به این 
شــدت که این اواخر شــکل گرفته بود. با وجود اینکه این بیمــاری مانع از انجام 
فعالیت هایش شــده بود، از ظاهر و سالمت جسمانی نسبتا خوبی برخوردار بود. 
وضعیت جسمانی او به شکلی بود که سرزندگی همیشگی را داشت. گاهی وقتی 
با او صحبت می کردم، احســاس کردم چیزهایی را به خاطر می آورد و خنده های 
همیشــگی اش را می دیدم. آخرین دیدار مــا مربوط به یک ماه پیش بود اما هرگز 
تصور نمی کردم به این زودی از بین ما برود. اما به هر حال این بیماری اســت که 

به خاطر آن بســیاری از عزیزان، گرانمایگان و فرهیختگان و دوستان تئاتری مان را 
از دســت دادیم. بسیاری از هنرمندان بزرگ کشورمان در سال های اخیر دچار این 

بیماری شدند.
 تنها می توانم برای تمام اســتادان و دوستان بزرگوارم آرزوی سالمتی داشته 
باشــم. امیدوارم کمتر با چنین اخباری روبه رو شــویم که دوســتانمان را به دلیل 
بیماری های این چنینی از دســت بدهیم. عزیزانی کــه از نظر فرهنگی خدمتگزار 
و افتخار جامعه بودند و هســتند. از دســت دادن آنها فاجعه بزرگی است. جای 
خالی بســیاری از این عزیزان هرگز پر نخواهد شــد یا امیــدواری از این جهت که 
افــرادی جای آنها را بگیرند قطعا زمــان زیادی خواهد برد. احمد دامود از جمله 
هنرمندانی است که جایش هرگز پر نخواهد شد. او هنرمندی بی مانند بود. یادش 
گرامی و جاویــدان. به یقین یادش همواره در دل همه دوســتانش زنده خواهد 
بــود و خدماتــی که در زمینه فرهنگ و هنر و تئاتر کشــورمان انجام داد در تاریخ 
تئاتر مملکت ثبت خواهد شــد. کارهــای او حتما ویژگی و جایگاه خاص خودش 

را دارد».
او دربــاره آثار ماندگار زنده یاد دامود نیــز گفت: «او در طول زندگی پربارش آثار 
درخشــانی از خود به یادگار گذاشــت. زمانی که با مصطفی اسکویی کار می کرد، 
آثار درخشــانی را ثبت کرد که طبیعی است که تمامی این آثار در فهرست بهترین 
آثار تئاتر کشــور قرار می گیرد. از جمله آثار او که عالقه ویژه ای به آنها دارم «طبقه 
ششــم» و «تراموایی به نام هوس» اســت. در بســیاری از آثار هم با زنده یاد استاد 

شــیراندامی همکار بود که یــاد و نام او نیز جاویدان. ما عزیز و بزرگی را از دســت 
دادیم و فقدان او به یقین برای تمامی دوســتداران و خانواده تئاتر سنگین و سخت 

است».
فقدان مردی که حضورش باعث غنی شدن ریشه تئاتر ایران شد

مدیرکل هنرهای نمایشــی با انتشــار پیامی، درگذشــت احمد دامود، هنرمند و 
استاد پیش کسوت تئاتر را تسلیت گفت. متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:

«رفت تا دامنش از َگرِد زمین، پاک بماند
آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند

با کمال تأســف، باخبر شــدیم که کارگردان، بازیگر، محقــق، مدرس و مترجم 
نام آشــنای کشور اســتاد احمد دامود، بزرگمرد جامعه هنری کشور و پیش کسوت 

بزرگوار تئاتر ایران، دعوت حق را فروتنانه پاسخ گفته اند.
فقدان این انســان شــریف و هنرمنــِد تأثیرگذار را به جامعه هنرهای نمایشــی 
ســرزمین مان، به ویژه خاندان گرامی و دانش آموختگان عزیزش، تسلیت و تعزیت 
می گویم. فقدان مردی که به قول دوستانش حضورش باعث غنی شدن ریشه تئاتر 

ایران شد و زندگی و هنر وارسته اش، مصداِق این سخن بود که گفت:
گنِج زری بود در این خاکدان

کو دو جهان را به جوی می شمرد
قالِب خاکی سوِی خاکی فکند
جاِن ِخرد سوی سماوات ُبرد».

گفت وگو با ایرج راد درباره زنده یاد احمد دامود

مردی که زندگی اش را وقف تئاتر کرد


