فرهنگ و هنر

یکشنبه  28خرداد 1396

اخبار

آغاز اکران «رگ خواب»

فیلم سینمایی «رگ خواب»
جدیدترین س��اخته حمید
نعمتاهلل در سالنهای تهران
و شهرستانها از روز گذشته
به نمایش درآمد .به گزارش
فارس ،این فیلم هماینک  35سالن سینما در
تهران و شهرستانها در اختیار دارد که به مرور
و تا آخر هفته تعداد سالنهای این فیلم افزایش
خواهد یافت .در خالصه داستان «رگ خواب»
آمده اس��ت :مینا بعد از جدایی از همسرش به
دنبال ش��غل و محل اسکانی میگردد .در این
مس��یر با کامران مدیر رس��تورانی ک��ه در آن
کار میکند آشنا میش��ود .کامران سرپناهی
ب��ه او میدهد .مینا تحت تاثی��ر حمایتها و
محبتهای کامران ب��ه او دل میبازد ،کامران
نیز به مینا مش��تاق و عالقهمند است .روزها از
پس هم میگذرد و عشق مینا به کامران کاسته
نمیشود و اوج میگیرد .اما کامران دیگر قصد
ادامه ن��دارد .در این فیلم لیال حاتمی ،کورش
تهامی ،الهام کردا ،لیال موسوی ،خسرو بامداد،
اصغر پیران ،بهزاد رحیمخانی ،غزاله جزایری،
بامداد نعمتاهلل ،ش��کوفه هاش��میان ،نوشین
تبریزی و ...به ایفای نقش میپردازند.

«آبی کمرنگ» در سینما حقیقت

برنامه این هفت ه کانون فیلم «سینماحقیقت»
مرکز گسترش سینمای مس��تند و تجربی ،به
نمای��ش و نقد فیلم مس��تند «آب��ی کمرنگ»
س��اخته آرش الهوت��ی اختصاص یافته اس��ت.
به گزارش ف��ارس ،برنامه این هفت ه کانون فیلم
«س��ینماحقیقت» مرکز گس��ترش س��ینمای
مستند و تجربی ،به نمایش و نقد فیلم مستند
«آبی کمرنگ» ساخته آرش الهوتی اختصاص
یافته است .این فیلم از س��اعت  17عصر امروز
یکشنبه  28خرداد  96در سالن سینما حقیقت
این «مرکز» به نمایش عمومی درآمده و سپس با
حضور آرش الهوتی (کارگردان) ،ناصر صفاریان و
محمدرضا مقدسیان (منتقد میهمان) مورد نقد و
بررسی قرار میگیرد« .آبی کمرنگ» مستندی
متف��اوت از آث��ار تولید ش��ده درب��اره جانبازان
جنگ تحمیلی اس��ت؛ تمرکز اصلی فیلم بر 4
ش��خصیت اصلی بوده و زندگ��ی اجتماعی این
افراد را داخل آسایش��گاه به تصویر میکشد. ...
گفتنی است :عموم عالقهمندان جهت تماشای
فیلم مستند «آبی کمرنگ» میتوانند به سالن
«س��ینماحقیقت» واقع در خیابان س��هروردی
ش��مالی ،میدان شهید قندی ،شماره  ،15مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه کنند.

«از یادها رفته» تولید میشود

س��ریال از یادها رفته ب��ه کارگردانی بهرام
بهرامی��ان و تهیهکنندگ��ی اکب��ر تحویلیان
برای پخ��ش از تلویزیون س��اخته میش��ود.
ب��ه گ��زارش تس��نیم ،مجموع��ه تلویزیونی
«از یادها رفته» یک ملودرام تاریخی است که
در  50قسمت برای پخش از صداوسیما ساخته
میشود و داستان آن به زندگی دختری جوان
در س��ال  1319میپ��ردازد ک��ه بهدلیل عدم
ش��ناخت از وضعیت کش��ور و آداب و رس��وم
دچار بحران ش��دیدی میش��ود اما با کش��ف
حقیقت سنتها و رفتارها به آرامش و زندگی
مش��ترک میرس��د .تصویرب��رداری مجموعه
تلویزیون��ی از یادها رفته ب��ه کارگردانی بهرام
بهرامیان بزودی آغاز میش��ود و گروه سازنده
هماکن��ون در حال آمادهس��ازی لوکیش��ن و
همچنین انتخاب بازیگران هستند .تعدادی از
بازیگرانی که تاکنون به این سریال پیوستهاند
عبارتند از س��عیدراد ،بیتا فرهی ،رضا یزدانی،
مائده طهماسبی ،رسول نجفیان ،الهام حمیدی،
کامران تفتی ،حبیب دهقاننسب ،سیما تیرانداز
و علیرام نورایی .تصویربرداری این سریال عالوه
بر تهران در سایر شهرستانها و در لوکیشنهای
متفاوت انجام میشود.

«نیایش فیلسوف» منتشر شد

کتاب «نیایش فیلسوف» تألیف غالمحسین
ابراهیمیدینان��ی ،عضو پیوس��ته فرهنگس��تان
عل��وم توس��ط نش��ر هرم��س منتش��ر ش��د.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ،کتاب«نیایش فیلس��وف»
مجموعهاى اس��ت از سلس��له مقاالت فلسفى و
کالمى که در زمانهاى مختلف و به مناسبتهاى
گوناگون نوشته شده و فاصله زمانى میان نوشته
شدن این مقاالت به حدود یک ربع قرن مىرسد.
اینک��ه دع��ا و نیایش فیلس��وف چگون��ه صورت
مىپذیرد؟ بسیارى اشخاص بین فلسفه و نیایش
هیچگونه مناسبت و رابطهاى نمىبینند و چنین
مىاندیشند که فیلس��وف هیچوقت دست به دعا
برنمىدارد .هنگامى که مقاله «نیایش فیلسوف»
در یکى از مجلههاى دانش��گاهى کش��ور انتشار
یافت ،یکى از بزرگان فلس��فه بر س��بیل مزاح و
شوخى پرسید مگر فیلسوف هم نیایش مىکند؟
براس��اس این گزارش ،کتاب «نیایش فیلسوف»
تألیف غالمحسین ابراهیمیدینانی ،عضو پیوسته
فرهنگس��تان عل��وم در  495صفح��ه به قیمت
 35هزار تومان از سوی نشر هرمس به چاپ رسید.

وطن امروز

استقبال جهانی از انیمیشن ایرانی ادامه دارد

«رهایی از بهشت» و مدیران فرهنگی

گروه فرهنگ و هنر :انیمیش��ن «رهایی از بهشت»
به جرأت یکی از برجس��تهترین آثار انیمیشن ایران
و منطقه است که در سال جاری با بیمهری مدیران
جشنوارهای کشور از نگاه مخاطبان ،منتقدان و اهالی
رسانه دور ماند .این درحالی است که رهایی از بهشت
بعد از اتفاقات ناگواری که در عرصه داخلی فرهنگ
رخ داد ،توانست موفقیتهای چشمگیری در عرصه
بینالملل��ی جلب کند و مدیران��ی که تاکنون هیچ
توجهی به آن نداش��تند ،بتدریج نس��بت به قدرت
انیمیش��ن ایرانی در عرصه جهانی آگاه ش��دند .به
گزارش «وطن امروز» ،انیمیشن «رهایی از بهشت»
اث��ری تلفیقی از داس��تانهای تاریخی و معاصر به
معرفی شخصیت شهید مصطفی چمران به عنوان
یک قهرمان میپردازد .محصولی حرفهای در ترازهای
برتر جهانی که تولید آن با سرمایهگذاری بنیاد روایت
چیزی قریب به  5سال طول کشیده است و برخالف
حجم انبوه انیمیشنهای گرافیک باالی ایرانی که از
نعمت قصهپردازی بیبهرهاند ،بخش عمده تولید در
خدمت سناریونویس��ی قرار گرفته است به گونهای
که فیلمنامه این انیمیشن بارها بازنویسی شده تا به
نسخه نهایی برسد .داستان این فیلم از مستندنمایی
و خاطرهگویی فاصله گرفته و بنا بر اقتضای انیمیشن
روایتی خالقانه و البته معماگون را برعهده دارد .بخش
زیادی از داس��تان در زمان تخیلی سپری میشود و
در انتها بتدریج شاهد کنار هم قرار گرفتن تکههای
پازل داستان هستیم تا به ماجرای اصلی داستان پی
ببریم و با شخصیت واقعی قهرمان آشنا شویم .مشکل
داستان در همین قسمت نمایان میشود .راوی ماجرا
زنی است که از خارج کشور با شنیدن داستان تصمیم
عجیب قهرمان ،از طریق دوستش عالقهمند به کشف
انگیزه او برای ترک آمریکا و پشت سر گذاشتن تمام
موقعیتهای شغلی ،مالی و تحصیلی خویش شده
و س��فر خود را آغاز میکند؛ پس از این شاهد سفر
مرحله به مرحله او در تعقیب قهرمان هستیم .در این
قسمت نیز ماجرا خیلی سرراست روایت میشود تا به
ایران برسد .تنها شاهد یک توقف او در لبنان هستیم.
فرم گرافیکی رهایی از بهش��ت ،منحصر به فرد بوده
و گفته میش��ود دانش فنی تولید این انیمیشن نزد
افراد معدودی بوده و انتخاب عوامل حرفهای این اثر

عل�ی کرم�ی« :آدام وس��ت»،
سینما
نخستین هنرپیشه فیلم مشهور
«بتم��ن» در دهه  ۶۰میالدی ،هفته گذش��ته در
۸۸سالگی به علت بیماری سرطان خون درگذشت.
«آدام وست» نخستینبار در سال  ۱۹۶۶نقش بتمن
را بازی کرد .وست در مصاحبهای که در سال ۲۰۱۰
انجام داد میگوید :موفقیت این شخصیت ناشی از
نویسندگان خوبی بوده که برای آن کار میکردند.
شخصیت بتمن توسط «باب کین» (طراح) و «بیل
فینگر» (نویسنده) خلق شد و نخستینبار در شماره
 ۲۷مجموعه کمیکهای کارآگاهی (سال )۱۹۳۹
حضور یافت .به این شخصیت با القابی مانند مبارز
ش��نلپوش ،ش��والیه تاریکی و بزرگترین کارآگاه
دنیا نیز اشاره میشود« .بروس وین» که نام اصلی
بتمن در قصههای اوس��ت ،در زندگی روزانه خود،
ی��ک کارخانهدار میلیاردر ،ولخرج ،خوش��گذران و
خیر اس��ت .والدین او در کودکی جلوی چشمان او
ّ
به قتل رس��یدند و از آن زمان ،وی قس��م خورده از
تبهکاران انتقام بگیرد و عدالت را به جامعه بازگرداند.
او تمرینهای فکری و جسمی مختلفی را پشت سر
میگذارد اما درمییابد اینها کافی نیست .او میداند
که جنایتکاران خیل��ی خرافاتیاند ،بنابراین باید با
نم��ادی علیه آنها بجنگد که ترس را به قلبش��ان

از دشواریهای کار محسوب میشده است .عالوه بر
حضور  100نفر در تولید این مجموعه ،نزدیک به 2
هزار بکگراند در این رهایی از بهش��ت وجود دارد
که روزانه حداکثر یک یا  2فریم گرفته میش��ده و
شاید یکی از علتهای صرف زمان طوالنی برای تولید
«رهایی از بهشت» به همین جهت بوده باشد.
در حالی که جشنواره امسال فیلم فجر بیش از
هر سال دیگری در انتخاب ،داوری و برنامه نمایش
آثار ضعیف حاضر شده بود ،در میان انبوه اعتراضات
فیلمهای سینمایی شاید کمتر از «رهایی از بهشت»
نامی به میان آمد .این درحالی است که شدیدترین
اعتراضها در جشنواره از جانب علی نوریاسکویی،
کارگردان این انیمیش��ن در جشنواره فجر صورت
پذیرفت .این انیمیشن در آخرین سانس از آخرین
روز جشنواره اکران شد .زمانی که تقریبا هیچ اثری از
مخاطبان و اهالی رسانه در برج میالد دیده نمیشد
و این برای تنها انیمیش��ن حاضر در جش��نواره که
زمان و هزینه زیادی به جهت تولید آن به کار بسته
ش��ده بود ،امری بسیار نا مبارک و به نوعی شکست
محس��وب میش��د .کارگردان این فیلم با اشاره به
جفای مدیران فجر به این انیمیش��ن در یادداشتی
نوشته بود« :معذرت میخواهم از همه هنرمندانی
ک��ه  4س��ال بیادعا برای تولید یک اثر انیمیش��ن
آبرومند در کنار من زحمت کشیدند .معذرتخواهی

به بهانه درگذشت آدام وست ،بازیگر نقش بتمن

موعود کاذب یا قهرمان سینما؟
وارد کند .در همین لحظه یک
خفاش از پنجره وارد میشود و
الهامبخش بروس برای انتخاب
شخصیت بتمن (مرد خفاشی)
میشود .نکته جالب اینجاست
که برخالف اغلب ابرقهرمانان،
او دارای تواناییهای ابرانسانی نیست« .فینگر» درباره
رسیدن به نام «بروس وین» برای هویت اصلی بتمن
گفته است :نام کوچک بروس وین از رابرت بروس
گرفته شدهاست ،که یک وطنپرست اسکاتلندی
اس��ت .در مه  ،۲۰۱۱بتمن بعد از سوپرمن در رتبه
دوم فهرست « ۱۰۰ش��خصیت کمیکبوکی برتر
تاریخ» که توسط آیجیان منتشر شد ،قرار گرفت.
همچنین امپایر (یک مجله انگلیسی درباره فیلمها و
آثار س��ینمایی کالسیک و به روز است که میتوان
گفت بزرگترین و معروفترین مجله س��ینمایی
جهان است) او را در رتبه دوم برترین شخصیتهای
کمیکبوکی تاریخ قرار داده اس��ت .یکی از اهداف
اصلی ساخت شخصیتهایی مانند بتمن ارائه الگوی

«یاران چه غریبانه» چگونه سروده شد
یکی از اشعار ماندگار دفاعمقدس
ادبیات
شعر «یاران چه غریبانه /رفتند از
این خانه /هم سوخته شمع ما /هم سوخته پروانه»
اس��ت که بارها توس��ط مداح��ان و خوانندههای
متفاوت دوبارهخوانی شده است .تا جایی که تیتراژ
فیلم سینمایی ویالییها ،اثر
تحسین شده منیر قیدی در
ژانر دفاعمقدس نیز برگرفته
از همی��ن ش��عر اس��ت .به
گزارش تس��نیم ،نام «پرویز
بیگیحبیبآبادی» شاعر این
اثر ،به اندازه قطعه یاران در ذهنها نمانده ،این شاعر
از چگونگی س��رودن این شعر گفت :سال  60که
خرمشهر و آبادان در اختیار دشمن بود ،با شاعران
س��فرهای متعددی به مناطق جنوب داشتیم .در
این سفرها سعی داشتیم با حضور و شعرخوانیمان
فضای جبههها را تغییر داده و به رزمندگان روحیه
دهیم .حضور ما تأثیرات جالبی داشت .عالوه بر این،
همین حضور باعث میشد بارقههای تولد یک شعر
جدید در ذهن شاعران رقم بخورد .دوستان زیادی
در این سفرها با بنده بودند ،مانند قیصر امینپور،
سیدحسن حسینی ،حسین اسرافیلی و ....در این
میان اتفاقات جالبی رخ میداد که همگی آنها به
خاطره مبدل شده است .برخی از این خاطرات تلخ
است ،مانند حصر آبادان و سقوط خرمشهر .من تا

میکنم که ش��ما را در میهمانیای همراه کردم که
میزبانان آن هیچ شناختی از میهمانشان نداشتند.
معذرت میخواهم از دوس��تانی که امروز اسمشان
زینتبخش تیتراژ فیلمهای مطرح هالیوود است و
صرفا برای کمک به خلق فیلمی بیادعا برای کشور
خودشان چندی را کنار من بودند .معذرت میخواهم
از همه ش��ما که گفتید نمیفهمن��د اما من گوش
نکردم» .پس از مقدمهچینیه��ای کنایهوار جمله
« یعنی فیلم م��ا را دیدهاند؟» پایانبخش این نامه
بود؛ جملهای که شائبه دیده نشدن این انیمیشن در
هیات انتخاب فجر را قوی میکرد .بهرام عظیمی
نیز در واکنش به اقدام جش��نواره فجر از «رهایی از
بهشت» به عنوان قابل دفاعترین انیمیشن یاد کرده
و گفته بود :به نظرم مس��ؤوالن جشنواره اصال این
فیل��م را ندیدهاند و ب��ا توجه به اینکه این فیلم یک
اثر انیمیشنی بوده اس��ت ،تصور کردهاند باید آن را
در آخرین س��انس آخرین روز کاخ جش��نواره قرار
دهند .مسؤوالن جش��نواره حتی در نظر نگرفتهاند
ک��ه در چنین ش��رایطی دیگر کس��ی درب��اره این
اث��ر صحبت نخواهد کرد و توجهه��ا به اختتامیه و
خبره��ای آن معطوف میش��ود .وی در ادامه گفته
بود :کاش «رهایی از بهش��ت» در اواسط یا روزهای
اولیه جش��نواره قرار داش��ت یا اصال به عنوان فیلم
افتتاحیه این رویداد فرهنگی به نمایش درمیآمد.

 8س��الگی در آبادان بودم با خاطرههای بسیار؛ با
خاطرههای بسیاری که گم نشدند ،هنوز زندهاند،
 20سال بعد 1360 ،به آبادان و خرمشهر میرفتم.
خرمشهر در دست دش��من بود و از محله «کوت
ش��یخ» به آن مینگریستم ،میگریستم .این شعر
همانجا جرقهاش خورد .خبر
آزادسازی ش��هر را در تهران
شنیدم .احس��اس کردم زیر
پوس��تم هزاران منور روشن
کردهاند .حس و حال عجیبی
داشتم اما سرودن «غریبانه»
قبل از اینها بود ،بعد از برگشتن از خرمشهر و بعد
از عارض شدن تبی ش��دید؛ در اوج تب به «یاران
چه غریبانه ،رفتند از این خانه» رسیدم و در عرض
چند ساعت ،شعر کامل شد .یک هفته بعد بچهها
عازم خرمشهر شدند و من هم سخت بیمار بودم.
وحید امیری وقتی از جبهه خرمشهر برگشت ،خبر
آورد که این ش��عر در تمام جبه��ه دهان به دهان
میگردد و همه جا را پر کرده اس��ت .نخستینبار
آقای سلحش��ور آن را اجرا کرد .بعد حس��امالدین
س��راج آن را همراه با موس��یقی خواند .بعد آقای
کویتیپور اجرایش کرد .بعد حاج صادق آهنگران
خواند و همین طور بر تعداد این خوانندگان اضافه
ش��د .در چند فیلم سینمایی خوانده شد .در چند
نمایشنامه اجرا شد.

انسان تراز به عنوان یک نماد
فرهنگ آمریکایی است .تمدن
کم س��ن و سال کشور آمریکا
ک��ه در مؤلفههای فرهنگی و
هویتی چی��زی از خود ندارد
و ترکیب��ی از فرهنگه��ای
دیگر را س��رقت کرده است ،برای گسترش و بقا و
هوی��ت دادن به خود و مردمان خ��ود چارهای جز
خلق خیالی اسطورههای کاغذی و ویرچوال ندارد
تا شاید از این راه بتواند برای خود مرزهای هویتی
دست و پا کند .همچنین تولد ابرقهرمانها در هنر
آمریکا برای القای ابرقدرتی کش��ور آمریکا اس��ت.
برای القای روانی و تأثیرگذاری روانی بر ذهن و فکر
مردم دنیا از س��نین کودکی چه راهی بهتر از خلق
ابرقهرمانها و ابر مردان و ابر زنان آمریکایی در قالب
فیلم و سریال و انیمیشن و بازیهای رایانهای .یکی
از مؤلفههای استعمار در دنیای کنونی استعمار روانی
( )Psycho Colonialismیعنی استعمار ذهن
و اندیش��ه انسانهاس��ت .در خلق شخصیتهایی

به هر حال این فیلم یک انیمیشن باکیفیت است و
حتی مسؤوالن جشنواره میتوانستند با آن پز بدهند
و آن را جزو افتخارات جشنواره بدانند .البته در میانه
برتری دائمی ژانر نکبت در جشنواره فجر« ،رهایی از
بهشت» در جایزه ققنوس به عنوان سومین فیلم برتر
سال جاری انتخاب شد .بهرغم رفتار مدیران فرهنگی
داخل کشور نسبت به «رهایی از بهشت» این فیلم
در اکرانهای جهانی خود بسیار مورد استقبال قرار
گرفته است .این انیمیشن نخستین فیلم سینمایی
انیمیشن ایرانی است که عالوه بر حضور در بازار کن
به یکی از بخشهای رقابتی جشنواره کن راه یافت
و در اولی��ن راهیابی خود ب��ه عنوان فیلم افتتاحیه
بخش رقابتی «روز انیمیش��ن» جشنواره فیلم کن
انتخاب ش��د و در رقابت با «ژوناد» به تهیهکنندگی
شینیچیرو کیمور و «اقبال» به تهیهکنندگی میشل
فوزلیه توانست جایزه بهترین انیمیشن مضمونی را
ازآن خود کند .همچنین این فیلم در بخش رقابتی
 ۲جشنواره بینالمللی دیگر با عنوانهای «آکولید
کالیفرنیا» و «یوروفست» سنپترزبورگ نیز حضور
پی��دا کرده بود .در روزهای گذش��ته و در اختتامیه
جش��نواره آکولید کالیفرنیا که برگزیدگان آن جزو
برندگان جوایز اسکار و امی نیز هستند با اعالم اینکه
فیلم انیمیش��ن «رهایی از بهشت» در کنار بیش از
هزار فیلم ارسالی به جش��نواره توانست با باالترین
رای هی��ات داوران به عنوان بهترین فیلم این دوره
از جشنواره معرفی شود از توانمندی کارگردان این
فیلم در خلق فضایی در ه��م تنیده از خیالپردازی
و واقعیت و همچنین ترکیبی استادانه از گذشته و
حال تجلیل شد .اقبال جشنوارههای متعدد جهانی از
انیمیشن «رهایی از بهشت» بیش از هر چیزی نشان
از خوشس��اخت بودن ،قدرت فن��ی و توانایی باالی
تولیدکنندگان این اثر به نس��بت صنعت انیمیشن
جهان��ی دارد .موفقیتی که به هیچوجه نمیتوان آن
را مره��ون حمایتهای(!) مدی��ران فرهنگی دولتی
دانست ،البته شاید جش��نوارههای خارجی آنچنان
مذاق برخی مدیران را به خود وابسته کرده که بدون
شک از انداختن «رهایی از بهشت» در بدترین سانس
از بدترین روز جشنواره فجر پشیمان شوند و در ایام
آتی حداقل توجه را به این آثار فاخر داشته باشند.

همچ��ون بتمن مفه��وم منجی ب��ودن آن هم به
صورتی که در قالب یک انس��ان معمولی در میان
مردم زندگی میکند ،قابل توجه اس��ت .در تفکر
شیعه نسبت به منجی بشریت این مساله وجود دارد
که حضرت ولیعصر (عج) در زمان غیبت به مانند
یک انسان معمولی در میان مردم زندگی میکند
در حال��ی که مردم او را نمیشناس��ند .چه دلیلی
دارد که در بس��یاری از داس��تانهای ابرقهرمانان
غربی این مساله وجود دارد؟ حتی درباره شخصیت
زورو نی��ز این موض��وع را میبینیم .چرا این تقلید
به وسیله آنها صورت گرفته اس��ت؟ آیا این اتفاق
در واقعه همپوشانیسازی مفهوم موعود در شیعه
با نمونههای آمریکایی آن اس��ت تا وجود موعودی
اینچنین بدیهی محس��وب ش��ود؟ موعود اصلی و
منجی حاکمان تمدن غرب« ،لوسیفر» است و در
میان اسطورههای هنریشان ،بتمن شباهتهای
زی��ادی به «لوس��یفر» دارد .نزدیک به  ۸۰س��ال
از خلق ش��خصیت بتمن میگذرد اما آنقدر تکرار
شده اس��ت که به سختی بتوان فردی را یافت که
از این موعودهای نمادین خبر نداشته باشد .گفتنی
است یکی از کمپانیهایی که برای ارائه شخصیت
بتمن در سینما بسیار تالش کرده کمپانی یهودی
«برادران وارنر» است.

تجربه نبرد با داعش در گوشیهای تلفن همراه
ب��ازی تلفن هم��راه «خاک» از
بازی
س��ری بازیهای��ی اس��ت که با
حمایت س��ازمان فضای مجازی س��راج و توسط
اس��تودیوی بازی «گون��ای» اخیرا ً در فروش��گاه
«کافهبازار» عرضه و با اس��تقبال مخاطبان روبهرو
شده اس��ت .به گزارش حلقه
وصل ،فضای این ب��ازی ،در
نبرد ب��ا تکفیریها میگذرد
و کارب��ر باید با مهارت بتواند
گلیم خ��ود را در مب��ارزه با
تروریس��تها از آب بی��رون
بکش��د.کیوان ملکمحمدی ،مدیر اس��تودیوی
گون��ای درباره نام این بازی میگوید« :خاک برای
هم��ه ملت ما تقدس خاص��ی دارد و از هر عقیده
و ط��رز فکری که باش��یم ،ه��رگاه موضوع خاک
بیان میش��ود ،درباره آن یکصدا هستیم .به دلیل
ارزش��ی که کلمه خاک برای من داشت ،اسم آن
را برای بازی انتخاب ک��ردم» .وی درباره بازخورد
مخاطبان نسبت به این بازی گفت« :خوشبختانه
بازخورد مخاطبان خیلی خوب بود و در  2روز اول
انتش��ار تعداد کاربران کافه بازار به بیش از ۲۰۰۰
رسید و در حال حاضر که حدود  ۲۰روز از انتشار
بازی گذشته ،تعداد کاربران به بیش از  ۸۰هزار نفر
رسیده و میانگین امتیاز کاربران به بازی  4/7از ۵
هست» .ملکمحمدی با اشاره به محدودیتهای

کار گفت « :از بابت زمان و بودجه محدودیتهایی
وجود داش��ت و ما باید ب��ازی را در  6-8ماه تمام
میکردیم .همین مس��اله باعث شد ما با کل تیم
بهص��ورت تمام وقت روی ب��ازی کار کنیم .با این
ح��ال هدف ما این بود که ب��ازی تقریباً روی تمام
دستگاهها قابل اجرا باشد ،یا
بهرغم گرافیک بازی و روایت
داس��تانی و تن��وع گیمپلی،
حجم خیلی پایینی داش��ته
باش��د؛ یا مث ً
ال در مواقعی که
تعداد زیادی دش��من وجود
دارد پرفورمن��س بازی افت پیدا نکند و درکنار آن
بتوانیم حس و حال فضاهای تخریب ش��ده شهر
را در بازی داشته باش��یم ».وی درباره استودیوی
«گونای» اظهار داش��ت« :سال  ۸۴به همراه یکی
از دوستانم ش��رکتی را تأسیس کردیم که بعد از
 2س��ال به دلیل تجربهکم در نهایت بس��ته شد.
سال  ۸۸استودیوی گونای را با تمرکز روی تولید
انیمیش��ن ش��روع کردم و طی چند سال چندین
پروژه انیمیشنی و بعضی پروژههای نرمافزاری را با
تیمی که آموزش داده بودم انجام دادیم و در سال
 ۹۳نخس��تین بازی موبایلیمان به اسم «جدل بر
روی سرعت یک» را بهصورت آزمایشی و به تنهایی
تولید کردم که خوشبختانه موفقیت نسبی خوبی
بهدست آورد و من را به ادامه این راه امیدوار کرد».

شماره 13 2186
رویدادها

رونمایی از «کجایند این سران»
در روز قدس

مدیر موسس��ه فرهنگی  -هنری «کس��اء»
از رونمای��ی قطع��ه «کجایند این س��ران» در
آستانه فرا رس��یدن روزجهانی قدس خبر داد.
به گ��زارش مهر ،محس��ن تهرانی با اش��اره به
تازهتری��ن فعالیتهای این موسس��ه بیان کرد:
طبق برنامهریزیهای انجام گرفته و پیش از فرا
رسیدن روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه
مبارک رمضان ،تصمیم داریم از قطعه «کجایند
این س��ران» رونمایی کنیم .وی اف��زود :در این
قطعه که نماهنگی هم از آن به کارگردانی بنده
تولید شده سیدحمزه موس��وی ترانهسرا ،علی
کاشی آهنگساز ،گرانش عاشوری تنظیمکننده
و یاس��ر قنبرلو به عنوان خواننده حضور دارند.
این قطعه مش��تمل بر مفاهیم حقوق بش��ری
اس��ت که پس از رونمای��ی از آن تصمیم داریم
ی��ک کمپین با موضوع حقوق بش��ر و کودکان
قربانی جنگ راهاندازی کنیم .این تهیهکننده آثار
موسیقایی مرتبط با موسیقی انقالب در ادامه با
گرامیداشت سالروز تشییع پیکر  ۱۷۵شهدای
غ��واص دوران دفاعمقدس بیان کرد :موسس��ه
فرهنگی -هنری کساء این افتخار را داشت که
همزمان با گرامیداشت این اتفاق مهم  2قطعه
موسیقایی «اش��ک آینه» به خوانندگی میالد
هارونی و «یک ،هفت ،پنج» با تقدیم به مادران
و همسران ش��هدا به خوانندگی کیان مقدم را
منتشر کند که امیدوارم گام کوچکی در راستای
حفظ و حراست میراث گرانقدر این شهدای عزیز
برای نسل امروز انقالب اسالمی باشد.

پیشفروش «همشهری» آغاز شد

پیشف��روش نمای��ش «همش��هری» ب��ه
کارگردان��ی مازیار ملکی آغاز ش��د .به گزارش
ف��ارس ،پیشفروش نمایش «همش��هری» به
نویسندگی و کارگردانی مازیار ملکی با تخفیف
 5٠درص��دی در س��ایت تیوال آغاز ش��د .این
نمایش با بازی س��ید پویا بیکی از ساعت ،18
روز دوش��نبه 29 ،خ��رداد در ت��االر مولوی به
صحنه م��یرود .این نمایش درباره زندگی مرد
جوانی به نام فرش��اد است ،فرشاد از پیدا کردن
شغلی مناسب ناامید شده و بحران اقتصادی تا
حدی بر او مس��لط شده که او را ناچار میکند
حتی به رابطهای عاش��قانه ک��ه روزی رویاهای
زیبایی برایش میدی��د پایان دهد اما در نقطه
پایان کیمیا ،نام��زد او راهی نرفته را پیش پای
فرش��اد میگ��ذارد و از او میخواهد یک آگهی
به خصوص در روزنامه همشهری منتشر کند.
عالقهمندان میتوانند بلیتهای این نمایش را
از سایت تیوال خریداری کنند.

اکران «شاعران زندگی»
در هنر و تجربه

اکران فیلم مس��تند «ش��اعران زندگی» به
کارگردانی ش��یرین برقن��ورد و تهیهکنندگی
مجتبی میرتهماس��ب از چهارم تی��ر در گروه
سینمایی هنر و تجربه آغاز میشود .به گزارش
فارس ،اکران فیلم مس��تند «شاعران زندگی»
به کارگردانی ش��یرین برقنورد و تهیهکنندگی
مجتبی میرتهماس��ب از چهارم تیرماه در گروه
سینمایی هنر و تجربه آغاز میشود .این مستند
که روایتی شاعرانه از زندگی ،کار و دغدغههای
شیرین پارس��ی ،شالیکار ،فعال محیطزیست و
فعال اجتماعی در حوزه زنان اس��ت ،خردادماه
در نخس��تین حضور بینالمللی خود در بخش
مسابقه جش��نواره بینالمللی فیلم سبز سئول
که بزرگترین جشنواره فیلمهای محیطزیستی
در آسیاس��ت ب��ه نمایش درآم��د و جایزه ویژه
هیاتداوران را دریافت کرد.

شمابهسایهباغاتخویشخوشباشید

«س��فره رنگین» ب��ا صدای
محمدجواد موحد و ش��عری
از محمدمهدی سیار منتشر
ش��د .این اث��ر موس��یقایی
اعتراضی به وضعیت اقتصادی
و تبعیض در کش��ور است .به گزارش تسنیم،
«سفره رنگین» عنوان تازهترین اثر موسیقایی
تولید شده با شعری از محمدمهدی سیار است
که در ژانر موس��یقی اعتراض و عدالت تولید
شده است .این اثر هنری با صدای محمدجواد
موح��د و آهنگس��ازی کام��ران میرزای��ی در
باشگاه ترانه و موس��یقی راه تولید شده است.
«سفره رنگین» دربردارنده سرودهای از کتاب
«حقالسکوت» س��یار است .در بخشهایی از
این شعر میخوانیم:
مباد سفره رنگینتان کپک بزند
خالف میل شما چرخکی فلک بزند
به پاسبان محل بسپرید نگذارد
گرسنهای سر این کوچه نیلبک بزند
شما به صحت ایمان خود شک نکنید
درخت دین جماعت اگر شتک بزند
شما به سایه باغات خویش خوش باشید
اگرچه باز گلویی دم از فدک بزند
رها کنید علی را که مثل هر شب خویش
به زخم کهنه و نان جوشاش نمک بزند...

