فرهنگ و هنر

پنجشنبه  22شهریور 1397

درگذشت

حسینعرفانی
پیشکسوت دوبله درگذشت

حسین عرفانی ،دوبلور پیشکسوت عرصه سینما و
تلویزیون روز گذشته در سن  ۷۶سالگی دار فانی
را وداع گفت .به گزارش ایسنا ،وی متولد ۱۳۲۱
تهران ،با بیش از  5دهه فعالیت ،دوبلور بازیگرانی
همچون اکبر عبدی در فیلم «س��فر جادویی»،
کاظم افرندنیا ،جمشید هاشمپور ،محمد برسوزیان
و محمد مطیع بوده اس��ت .صداپیشگی به جای
همفری بوگارت از مهمترین فعالیتهای عرفانی
در عرصه دوبله است و در فیلمهایی چون «سراسر
شب»« ،داشتن و نداش��تن»« ،گذرگاه تاریک»،
«دست چپ خدا»« ،کی الرگو» و «گنجهای سیرا
مادره» به جای این بازیگر مطرح هالیوود صحبت
کرده اس��ت .حسین عرفانی به جای شان کانری
در فیلمهای «هایلندر»« ،اژدهادل» (قلب اژدها)،
«صخره»« ،یافتن فارستر»« ،گذرگاه مارسی» و
«هر چه س��ختتر باش��ی زمین میخوری» هم
صداپیش��گی کرده اس��ت .عرفانی در فیلمهای
دیدی که س��الها قبل از تلویزیون ایران پخش
میشد نیز صداپیشه نقش اصلی بود.
تلویزیون

تازهترین خبرها از سریال جدید
مقدمدوست و نعمتاهلل

مجموعه تلویزیونی «سرباز»
این روزها مراحل تصویربرداری
خ��ود را در ته��ران س��پری
میکند .به گزارش تس��نیم،
«نیما شعباننژاد» و «حسین
مهری» جدیدترین بازیگرانی هس��تند که به
مجموعه تلویزیونی «سرباز» پیوستهاند .پیش
از این نیز حضور کورش تهامی ،بازیگر سینما
و تلویزی��ون در ای��ن پروژه قطعی ش��ده بود.
«س��رباز » به کارگردانی هادی مقدمدوس��ت،
نویسندگی مشترک حمید نعمتاهلل و هادی
مقدمدوست و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی
عاشقانهای حماسی است که در  40قسمت 45
دقیقهای برای شبکه  3سیما تولید میشود .این
سریال حکایت سرباز وظیفهای به نام یحیی و
همسرش یلدا و رفقای همخدمتیاش است.

نمایش مستند حمله به کنسولگری
ایران در بصره از تلویزیون

پنجمی��ن قس��مت از فص��ل
دوم برنام��ه تلویزیونی «۳۶۰
درجه» به پشتپرده حمله به
سرکنسولگری ایران در بصره و
اتفاقاتی که پس از آن رخ داد،
میپردازد .به گزارش «وطنامروز» ،عراق در هفته
گذشته آرام و قرار نداشت .آشوبگران در بصره به
بیشتر از  10ساختمان حکومتی حمله کردند که
یکی از آنها ساختمان کنسولگری ایران در بصره
بود .کنس��ولگری ایران به طور کامل تخریب شد
و فیلمه��ای تجاوز به آن خیلی زود ش��بکههای
اجتماعی را پر کرد .همه مس��ؤوالن دولتی عراق
از نق��ش «تیمی دیویس» چهره شناختهش��ده
امنیتی -اطالعاتی آمریکا و سرکنسول این کشور
در بصره برای هدایت آش��وبها گفتند اما برخی
رس��انههای داخلی و خارجی دوباره درباره سوژه
دلخواهشان یعنی اختالف عرب و عجم نوشتند.
این قسمت از برنامه « 360درجه» تاریخچه روابط
ایران و عراق در دهههای گذشته را مرور میکند
و نگاهی به اتفاقات اخیر و بازتابهای رسانهای آن
دارد 360« .درجه» با تهیهکنندگی و کارگردانی
محمدهادی نعمتاللهی ،جمعه هر هفته ساعت
 21:30از شبکه مستند پخش میشود.
سینمایجهان

فیلم تازه کن لوچ کلید خورد

«ببخش��ید دلتنگت شدیم»
جدیدتری��ن فیلم ک��ن لوچ،
کارگردان بریتانیایی از دیروز
کلید خورد .ب��ه گزارش مهر
به نقل از ورایتی ،فیلمبرداری
فیلم جدید کن لوچ که درباره یک خانواده است
که درگیر بحران بازار س��ال  ۲۰۰۸میشود ،از
دیروز ش��روع شد .این فیلم روایتگر خانوادهای
اس��ت که با بحران اقتصادی سال  ۲۰۰۸برای
ت بدهیهایشان به مشکل برمیخورند
پرداخ 
و پ��در خان��واده نیاز به ی��ک ون دارد تا بتواند
به عنوان یک رانن��ده به توزیع جنس بپردازد.
آخری��ن فیلم لوچ «من دنیل بلیک هس��تم»
درباره فردی بود که بیکار شده و به کمکهای
اجتماع��ی نیاز دارد و در عی��ن حال یک مادر
جوان و فرزندانش نیز تالش داش��تند بتوانند
زندگی خ��ود را پیش ببرند .فیل��م در نهایت
نخل طالی جش��نواره فیلم کن  ۲۰۱۶را برای
کارگردان انگلیسی به ارمغان آورد.

گ�روه فرهنگ و هن�ر :کیانوش عی��اری ،کارگردان
پیشکس��وت س��ینمای ایران از جمل��ه چهرههای
جنجالی چند س��ال گذشته س��ینما و هنر کشور
بوده است .چهرهای که از سال  89تا به امروز درگیر
حاشیههای فیلمی شده که حذف تنها یک سکانس
آن میتواند مسیرش را به سمت اکران عمومی فراهم
کند ،در حالی که عیاری در طول این سالها نهتنها
راضی به این کار نش��ده بلکه پس از آن با س��اخت
فیلم «کاناپه» و اس��تفاده گس��ترده از پوستیژ برای
بازیگران زن ،یکی دیگر از آثارش را درگیر حاش��یه
کرد .کارگردانی که بس��یاری او را با خاطرات خوش
سریال تلویزیونی و ماندگار «روزگار قریب» در خاطر
دارند و بعید اس��ت پس از س��الها کار در سینما و
تلویزیون با ممیزیهای مرس��وم این رسانهها ناآشنا
باشد ولی اصرار او بر عبور از خطقرمزها و بیمیلیاش
برای رس��یدن به راهحلی مشترک ،به نظر میرسد
بی��ش از هرچیزی به عدم تعه��د مالی وی به پروژه
و آس��ودگی خیال او از متضرر نشدنش در پی اتخاذ
تصمیماتاینچنینیاست.
■■داالن تاریک خانه پدری

کیانوش عیاری س��ال « 1389خانه پدری» را با
سرمایهگذاری ناجی فیلم (وابسته به نیروی انتظامی)
جلوی دوربین برد؛ فیلمی که بنا داشت مشکالت زنان
ایرانی را از س��الهای دور تا اکنون روایت کند .سیر
داستانی این فیلم از  1308یعنی اواخر دوره قاجار و
اوایل پهلوی تا  1379ادامه دارد .عیاری پس از تولید
خانه پدری آن را به جشنواره فجر فرستاد اما این فیلم
تا  3س��ال نتوانست به بخش مسابقه راه پیدا کند و
باالخره در سیودومین جشنواره فیلم فجر ،اثر عیاری
به نمایش درآمد .این فیلم در همان دوران منتقدان
و معتقدان ویژه خود را داش��ت اما وجه مشترک هر
دو طیف ،صحنه خش��ونتبار آن بود که برخی آن را
اقتضای سینما میدانستند و برخی دیگر آن را بسیار
خش��ونتآمیز و موجب عصبانیت و وحش��ت همه
مخاطبان عنوان میکردند و معتقد بودند اثر بس��یار
آس��یبزایی روی مخاطب خواهد داش��ت .از این رو
خانه پدری برای اکران در سینماها مشروط به اصالح
 3دقیقهای شد؛ اصالح سکانس خشونتبار زیرزمین
که در آن یک نفر با ضربههای س��نگ ،دیگری را به
قتل رسانده و تصویر هیچ ابایی از نشان دادن صریح
این خش��ونت ندارد .عیاری اما سالهاست که تن به
اصالح این  3دقیقه نداده و معتقد اس��ت فیلم او به
صورت نسخه اولیه باید روی پرده سینما برود .کش
و قوسهای او با س��ازمان سینمایی ادامه داشت و در
این میان راهکارهای متفاوتی به عیاری پیشنهاد شد؛
از جمله اینکه اگر وی تمایلی به اصالح سکانس خود
ن��دارد ،میتواند فیل��م را در گروه هنر و تجربه اکران
کند .پیشنهادی که عیاری آن را هم رد کرد و در این
ب��اره گفت« :من این فیلم را در گروه «هنر و تجربه»
اکران نمیکنم ،زیرا معتقدم «خانه پدری» باید فراگیر
دیده ش��ود و برایم معنی ن��دارد که فقط در تهران و
برخی شهرس��تانها آن هم در سالنها و سانسهای
مستند کارگ��ردان مس��تند «فرزن��دان
اویس» گفت :ما در حوزه رسانه
میتوانیم غربت و س��ختی یمنیها را برای مردم
جهان روای��ت کنیم ولی تحریم رس��انهای مانع
حض��ور مستندس��ازان ایرانی در یمن اس��ت .به
گزارش «وطن امروز»« ،فرزندان اویس» مستندی
به کارگردانی روحاهلل رفیعی اس��ت که به بررسی
جریانات فکری اسالمی در یمن و تشکیل انصاراهلل
میپ��ردازد .روحاهلل رفیع��ی ،کارگردان مس��تند
س��ینمایی «فرزندان اویس» درباره این مس��تند
گفت :ساخت این مس��تند از بررسی سرگذشت
پیروان زیدیه در طبرس��تان استان مازندران آغاز

وطن امروز

محرمنامه

بهشت
فاطمه  عبدالوند

وقتی رفتارهای متناقض هنرمندان
صدای رئیس سازمان سینمایی را هم درآورد

مظلومنمایی
ازجیب بیتالمال؟!
محدود روی پرده برود».

■■وقتی به نیت توقیف شدن فیلم میسازیم!

 6س��ال از بالتکلیفی «خانه پدری» میگذشت
ک��ه عیاری کاناپه را جل��وی دوربین برد .فیلمی که
از اس��اس با مشکالت فقهی و عرفی روبهرو بود و به
جشنواره فجر نیز راه نیافت .عیاری وقتی سکانسهای
زنان بیحجاب را فیلمبرداری میکرد ،بیش��ک به
واسطه تجربه خود در سینما از احتمال باالی توقیف
فیل��م خود آگاه بود .همان ط��ور که پس از انتخاب
نشدنش در جش��نواره فجر گفت« :از ابتدا برای من
روش��ن بود و میدانستم دوس��تان این فیلم را کنار
میگذارند .یعنی به شخصه این موضوع را میدانستم
و با این علم فیلم را ساختم .هیچ اعتراضی ندارم بلکه
منتظرم آنها به من اعتراض کنند که چرا این بازیگران
خانم را بدون روس��ری جلوی دوربین فرستادی!» با
این وجود اصرار بر تولید و عدم اصالح فیلم ،عیاری
را تبدیل به کارگردانی پرحاشی ه و جنجالی کرد که 2
اثر قبلیاش روی پرده نرفته است .پس از این اتفاقات،
عیاری در تصمیمی صریح اعالم کرد« :زحماتی که
کشیدهام برایم اهمیتی ندارد .این تصمیم را گرفته
ب��ودم و پای آن خواهم ایس��تاد ،دیگ��ر هیچ فیلم
س��ینماییای نمیس��ازم که خانمها در آن روسری
به س��ر داشته باشند چه در خلوت خودشان ،چه در
مقاب��ل محارم این کار را نخواهم کرد» .مدت زیادی
از این صحبتهای کیانوش عیاری نگذشت که وی
در همکاری با تلویزیون ،پروژه « 87متر» را آغاز کرد.
وی در حالی گفته بود که دیگر در فیلمهایش زنان
جلوی محارم و در خلوت روسری نخواهند داشت که
در پروژه تلویزیونی خود از این صحبتها به سرعت
عدول کرده و بیش��ک خط قرمزهای بیش��تری را
نسبت به سینما در تلویزیون رعایت خواهد کرد.
■■مظلومنمایی هنری با پول بیتالمال

فارغ از اینکه کیانوش عیاری چگونه به تناقضات

رفتاری خود پاسخ خواهد داد ،این نکته بسیار قابل
تامل است که در این میان بیش از همه سرمایهگذاران
فیلمهای او متضرر خواهند شد .سرمایهای که برای
تولید فیلم هزینه ش��ده اس��ت اما پس از سالها به
خاطر لجاج��ت کارگردان اثر ،ای��ن فیلم به مرحله
نمایش عمومی نرس��یده اس��ت و به تبع آن حتی
هزینه تولید نیز به س��رمایهگذار باز نخواهد گشت.
باید از آقای کارگردان پرس��ید آیا اگر تهیهکنندهای
از بخش خصوصی این فیلم را تولید میکرد ،آیا باز
هم میتوانست نزدیک به یک دهه برای اصالح یک
سکانس فیلم را معطل نگاه دارد بهگونهای که اکنون
حتی اگر به نمایش عمومی هم برسد ،انتظار فروش
قابل توجه از آن نیس��ت؟ کنایهای که محمدمهدی
حیدریان ،رئیس سازمان سینمایی هم آن را به بیانی
دیگ��ر خطاب به عیاری مطرح کرده اس��ت .وی در
روزهای گذش��ته پیرامون فیلم خانه پدری با کنایه
به اینکه س��رمایه فیلمهای عیاری از خود او نیست
و برای همین هم با عدم اکران فیلم متضرر نخواهد
شد ،گفت« :اینکه فیلمی بسازی و هیچگونه زیر بار
اصالحات نروی هم عجیب است .کیانوش عیاری از
ش��خصیتهای با ذوق و کاردان در حوزه کارگردانی
اس��ت اما اصالحیهای که به فیلم ایش��ان وارد شده
طبق تشخیص شورا سبب آزار روحیه مردم میشود.
کشتن یک نفر آن هم با ضربه سنگ و اصرار بر نشان
دادن آن با پخش صدای شکستن جمجمه در همه
ن تفکر که اصالح
جای دنیا مشمول قواعد میشود .ای 
ی از آن ب ه همان
نمیکن��م و پخش نمیکنم بخش�� 
نظام تهیهکنندگی بازمیگردد و اینکه س��رمایه این
فیلم از کجا آمده اس��ت؟! اگر سرمایه مال خودمان
باشد تعاملمان بیشتر میشود .حتی با همین شرایط
این فیلم اجازه اکران در گروه هنر و تجربه را هم دارد.
گاهی تلقی عجیب و غریبی از واژه اصالحیه میشود.
اص ً
ال از این خبرها نیست .در بررسی فیلمها ،هم نگاه

فرهنگی مالک است و هم تبدیل موضوع به تصویر
مطرح اس��ت .ممکن است در تبدیل یک مفهوم به
تصویر به گونهای عمل کرده باش��یم که با توجه به
شرایط جامعه دچار کجفهمی شود .اتفاقاتی در جامعه
و ش��هر میافتد که ممکن است نمایش فیلم به آن
التهابات دامن بزند ،نه اینکه نمایش فیلم جامعه را به
هم بریزد اما در همان شرایط سوءبرداشتها از فیلم
بیشتر از شرایط عادی میشود .ب ه همین خاطر برای
پیشگیری از سوءتعبیر و تفاهم امکان نمایش آن اثر
در ش��رایط خاص وجود ندارد و با گذر زمان نمایش
آن بالمانع میشود».
■■فردای آقای کارگردان چه رنگی است؟

کیان��وش عیاری اگ��ر چه در کارنام��ه خود آثار
تحسینش��دهای چون «روزگار قری��ب» را دارد اما
رفتار غیرحرف��های او در مواجهه با اکران فیلمهای
سینماییاش نهتنها به راهحلی منجر نمیشود ،بلکه
خسارت زیادی را به بیتالمال وارد کرده و در کارنامه
خ��ود نقطه تاریکی بر جای میگ��ذارد ،چرا که اگر
تهیهکننده از بخش خصوصی بود یا نهادهای عمومی
که مس��ائل مال��ی به صورت ش��فاف و دقیق در آن
مطرح میشد ،بیشک به عیاری اجازه نمیداد برای
یک سکانس ،فیلم را سالها پشت سالن سینما نگاه
دارد و نه به عایده مالی خود برسد و نه اثر فرهنگی.
باید این پیگیری را از نهادهای سرمایهگذار فرهنگی
داشت که آیا به اندازه کافی روی هزینهکردهای خود
نظارت دارند یا به صرف همکاری با یک صاحب اثر
صاحبنام گمان میکنند به رس��الت فرهنگی خود
عم��ل کردهاند؟ حاال باید منتظ��ر بمانیم و ببینیم
کارگ��ردان «کاناپ��ه» و «خانه پ��دری» در تعامل با
تلویزیون چه اندیشیده است ،آیا بار دیگر از بیتالمال
هزین��ه خواهد ش��د و آق��ای کارگردان ب��ا تجربه،
ممیزیهایی را در فیلمهای خود قرار خواهد داد که
روند نمایش اثر را با مشکل مواجه کند؟

روحاهلل رفیعی:

تحریم رسان های مانع روایت غربت یمنیها شده است
میش��ود و در ادام��ه به داس��تانها و ماجراهای
ام��روز ایران و منطقه میرس��یم .ما در مس��تند
«فرزندان اویس» به بررس��ی ریشههای اختالف
میان یمن و رژیم س��عودی پرداختیم .ریشه این
اختالفات به صدر اس�لام ب��از میگردد ،یمنیها
هم همیش��ه مردمی حقیقتطلب و پش��تیبان
اهلبیت(ع) بودهاند .متأس��فانه و بنا بر مالحظات
و محدودیتهایی که االن وجود دارد ،مستندساز

ایرانی امروز نمیتواند به یمن مسافرت کند و این
موضوع دس��ت ما را برای انتخاب تصاویر مناسب
خالی کرده است .تا امروز پای مستندسازان ایرانی
به یمن نرسیده است و این تحریم رسانهای علیه
مردم یمن ،همچنان به قوت خود باقی مانده است.
اگ��ر پای یک��ی از بچههایی که در ح��وزه بحران
کار میکند به کش��ور یمن باز شود میبینید که
از موش��کهای انصاراهلل هم بهتر میتوانیم عمل

کنی��م .ما در حوزه رس��انه میتوانیم این غربت و
سختی یمنیها را به مردم سایر نقاط جهان منتقل
کنیم .اگر اینگونه شود میتوانیم بخش عمدهای از
فشار تسلیحاتی و نظامی را که به مردم یمن وارد
میشود ،از روی شانه آنها برداریم.

گزارشی از آخرین وضعیت تولید در سینمای ایران

از مهرجویی تا نعمتاهلل و شهاب حسینی در سال پرخبر جشنواره فجر

در ش��رایطی که ای��ن روزها اخبار
سینما
مختلف��ی در ارتباط ب��ا پروژههای
سینمایی از طریق رسانههای مختلف منتشر میشود،
روابط عمومی سازمان امور سینمایی ،سمعی و بصری
در گزارش��ی رس��می به آخرین وضعی��ت تولیدات
مختلف س��ینمای ایران پرداخته اس��ت .به گزارش
«وطن امروز» ،کارگردانهایی چون علیرضا رئیسیان،
پوران درخش��نده ،محمدحس��ین مهدویان ،کیوان
علیمحمدی ،داریوش مهرجویی ،نرگس آبیار ،تهمینه
میالنی ،مانی حقیقی ،کمال تبریزی ،فریدون جیرانی
و علیرض��ا داوودنژاد فیلمب��رداری آثار خ��ود را آغاز
کردهاند یا در مرحله پیشتولید و در آستانه کلید زدن
جدیدترین اثر خود هستند .بر اساس آنچه محمدرضا
فرجی ،مدیرکل سینمای حرفهای سازمان سینمایی
اعالم کرده است ،در حال حاضر فیلمهای سینمایی
«گیج��گاه» ب��ه کارگردانی عادل تبریزی« ،فرش��ته
آبی» به کارگردانی محس��ن اورنگ« ،سایه هما» به
کارگردانی آزاد جعفریان« ،سفر تایلند» به کارگردانی
محمد درمنش« ،داوود باید ترک کنه» به کارگردانی
محمود غفاری« ،تیغ و ترمه» به کارگردانی کیومرث
پوراحمد« ،قصی��دهای برای کارون» ب��ه کارگردانی
کامران قدکچیان« ،آخرین حکم» به کارگردانی رسول
صانعی« ،عاش��قی در هانوی» ب��ه کارگردانی قربان
محمدپور« ،خداحافظی دختر شیرازی» به کارگردانی
افشین هاشمی« ،قاتل بروس لی» به کارگردانی بهمن
گودرزی« ،تفریق» به کارگردانی مانی حقیقی« ،پازل»
به کارگردانی تهمینه میالنی« ،قسم» به کارگردانی
محس��ن تنابنده« ،هیس پسرها گریه نمیکنند» به
کارگردانی پوران درخش��نده« ،دبیت» به کارگردانی
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ابوالفض��ل صفاری« ،ک��ول کاپیس» ب��ه کارگردانی
کامبوزیا پرتوی« ،مامان» به کارگردانی آرش انیسی،
«این گروه نس��بتا خش��ن» به کارگردانی حس��ین
کربالیی طاهر« ،از مرگ» به کارگردانی احد صادقی،
«س��رکوب» به کارگردان��ی رضا گ��وران« ،هیاهوی
انزوا» به کارگردانی علی جابری عناصری« ،کاگولگا»
به کارگردانی ف��رزاد اژدری« ،ولنتاین» به کارگردانی
علی تیموری« ،قاتل و وحشی» به کارگردانی حمید
نعم��تاهلل« ،من میترس��م» ب��ه کارگردان��ی بهنام
بهزادی« ،قصر شیرین» به کارگردانی رضا میرکریمی
و «س��نتوری مرد پائی��زی» به کارگردان��ی داریوش
مهرجوی��ی از جمله آثاری هس��تند ک��ه در مرحله
پیشتولید قرار دارند .همچنین بر اساس اعالم روابط
عمومی سازمان سینمایی ،فیلمهای «رویای سهراب»
به کارگردانی علی قویتن« ،ماجرای نیمروز؛ رد خون»
به کارگردانی محمدحسین مهدویان« ،بیتا ،منیژه و
اعظم» به کارگردانی مرتض��ی علی عباس میرزایی،
«رحم��ان  »۱۴۰۰ب��ه کارگردانی منوچه��ر هادی،
«مردی در س��ایه» به کارگردانی علیرضا رئیس��یان،
«شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار،

«زعفرانیه  ۱۴تیر» به کارگردانی س��یدعلی هاشمی،
«متری ش��ش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی،
«زیر نظر» به کارگردانی مجید صالحی و «ایده اصلی»
به کارگردانی آزیتا موگویی« ،سالم علیکم حاجآقا» به
کارگردانی حسین تبریزی و «حباب زر» به کارگردانی
تورج اصالنی فیلمهایی هستند که با عبور از مرحله
پیشتولید وارد مرحله فیلمبرداری ش��دهاند .در کنار
این آثار ،فیلمهای سینمایی «زندانیها» به کارگردانی
مس��عود دهنمکی« ،کلوپ همس��ران» به کارگردانی
مهدی صباغزاده« ،ناگهان درخت» به کارگردانی صفی
یزدانیان« ،پالتو ش��تری» به کارگردانی مهدی علی
میرزایی« ،بیوزنی» به کارگردانی مهدی فردقادری،
«ما همه با هم هستیم» به کارگردانی کمال تبریزی،
«مصائب شیرین  »۲به کارگردانی علیرضا داوودنژاد،
«سرخپوس��ت» به کارگردانی نیما جاویدی« ،چهار
انگشتی» به کارگردانی حامد محمدی« ،تخته گاز» به
کارگردانی محمد آهنگرانی« ،آشفتگی» به کارگردانی
فریدون جیرانی« ،قانون مورفی» به کارگردانی رامبد
جوان« ،مشمش��ه» ب��ه کارگردانی ش��اهد احمدلو،
«بُه��ت» ب��ه کارگردانی عباس رافع��ی« ،زنانی که با

گرگها دویدهاند» به کارگردانی امیراطهر س��هیلی،
«کروکودیل» به کارگردانی مسعود تکاور« ،کوچ» به
کارگردانی مرتضی فرشباف« ،آپاچی» به کارگردانی
آرش معیریان« ،مقیمان ناکجا» به کارگردانی شهاب
حسینی« ،به خاطر یک آمپول ناقابل» به کارگردانی
علیرضا محمودزاده« ،موریانه» به کارگردانی مسعود
حاتمی« ،مسخرهباز» به کارگردانی همایون غنیزاده،
«مردی بدون سایه» به کارگردانی علیرضا رئیسیان،
«مصائب ش��یرین» به کارگردانی علیرضا داوودنژاد،
«فصل ش��کار» به کارگردانی داریوش یاری« ،مشت
آخر» ب��ه کارگردانی مهدی فخی��مزاده و «طال» به
کارگردانی پرویز شهبازی از جمله آثاری هستند که
فیلمبرداری آنها تمام ش��ده اس��ت و در مرحله فنی
قرار دارند .با نگاهی به وضعیت تولید و همچنین آمار
ارائه ش��ده از سوی روابط عمومی سازمان سینمایی،
امسال س��ینمای ایران شاهد حضور فعال طیفهای
مختلفی از کارگردانهاست که برخی از آنها همچون
قرب��ان محمدپور ،علی قویتن و محمد آهنگرانی در
حال تولید  ۲فیلم هستند .هر چند به احتمال فراوان
برخ��ی از این آثار با موافقت و تمایل س��ازندگان آنها
قبل از برگزاری سیوهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر
اکران میش��وند ولی بدون شک با فرض آماده شدن
بخش عم��ده این آثار پیش از جش��نواره فیلم فجر،
بدون شک دوره سیوهفتم این جشنواره را باید یکی
از پرخبرترین دورههای این رویداد دانست ،بویژه آنکه
امسال چهرههای سرشناسی چون داریوش مهرجویی،
کمال تبریزی ،حمید نعمتاهلل ،مس��عود دهنمکی و
ش��هاب حسینی در حال آمادهس��ازی آثار خود برای
حضور در این رویداد هستند.

بهشت یعنی همان دستان کوچک تو
وقتی حلقه کرده شانههای عمو را
بهشت یعنی علیاصغر که گریست تا تو آرامش
کنی
و بیقرار که شدی علیاکبری باشد تا درآغوشت
بکشد...
بهش��ت یعنی صدا کند تو را پدر بگوید جانم!
بهشت یعنی تش��نه که باشی ،علمداری باشد
س��قایی کند و س��یرابت کند از چش��مه زالل
فرات...
ت��و همان فرش��ته کوچکی ک��ه دلت زخمی
نامهربانیشده...
هراس حراملقمگان
و صدای عمو عمو بیای تو از
ِ
تنها در بیابان بپیچد...
ت��و همان رقیهای که موی پریش��ان و صورت
کبودت چقدر عمه را یاد خاطرات در و مسمار
و مادر میاندازد
روی شانه علیاکبر کجا و پا برهنه کردنت روی
خار مغیالن کجا؟
و این یعنی بابا حس��ین را گرفتهاند از تو دوام
نمیآوری ...
بیت��اب بابایی و ناگهان چه زود آرام میش��ود
صدای شیونهای عالم...
بابا رسیده کنارت اما فقط سرش...
رگه��ای بریده و محاس��ن بهخ��ون خضاب
شدهاش...
و تو از این حجم مظلومیت و عمق خواستنت
لباس هجرت میپوشی
مقصد همان آغوش پدر است که هر روز برای
تو بود...
سالم بر بانوی سه سالهای که از شکسته شدن
و درد بیبی رقیه صدایش میکنند
کتاب

ت زائرانی که از اروپا
روای 
راهی کربال شدند

«موک��ب آمس��تردام» ،خرده
روایتهای��ی اس��ت از زائران
دوردس��ت سیدالش��هدا(ع)؛
زائران��ی ک��ه از اروپ��ا به قصد
زیارت امام حس��ین(ع) پیاده
رهس��پار ش��دهاند .به گزارش ف��ارس« ،موکب
آمستردام» دومین گام و تالش پس از کتاب موفق
پادشاهان پیاده است که در کمتر از یکسال به
چاپ پنجم رسید .بهزاد دانشگر در این کتاب در
تالش اس��ت با به تصویر کش��یدن عشق زائران
امام حس��ین(ع) ،روایتی از تالش آنان برای فدا
شدن در مسیر سیدالشهدا(ع) را برای مخاطبان
تصویر کند .این کتاب تالشی است برای بازنمایی
خردهروایتهایی هرچند کوتاه و ناقص از عشق و
ارادت کسانی که به هر نحوی در این آیین باشکوه
حضور دارند؛ چه به شکل میهمان یا میزبان ،چه
از راه دور یا نزدیک .زائرانی که خود را گم کردهاند
و تازه در کربال ،خود را مییابند و آنجاس��ت که
درک میکنند این حسین کیست که عالم همه
دیوانه اوست« .موکب آمستردام» در  136صفحه
رقعی به همت انتشارات عهدمانا در نخستین روز
محرم  ۱۳۹۷راهی بازار کتاب شده است.
خبر
فهرست اولیه معرفی فیلم ایرانی به اسکار
 ۲۰۱۹اعالم شد

«تنگه ابوقریب» در یک قدمی
معرفی به اسکار

هیات معرفی فیلم ایرانی به
فرهنگستان علوم و هنرهای
سینمایی به فهرستی کوتاه
مرک��ب از  3فیل��م ب��رای
بررسیهای تکمیلی رسیده
است .به گزارش «وطن امروز» ،هیات معرفی
فیلم ایرانی در سال جاری نیز به روال معمول
با میزبانی بنیاد س��ینمایی فارابی در تعامل
مس��تقیم با خانه سینما و سازمان سینمایی
و امور س��معی و بصری ،س��ازماندهی شده
اس��ت .اعضای این هیات عبارتند از آتوس��ا
قلمفرس��ایی (طراح صحنه و لباس) و محمد
آالدپوش (فیلمبردار) ،امی��ن تارخ (بازیگر)،
فرهاد توحی��دی (فیلمنامهنوی��س) ،رامین
حیدریفاروقی (مستندس��از) ،محمدمهدی
عس��گرپور (کارگ��ردان) و قاس��م قلیپ��ور
(تهیهکنن��ده) و رائ��د فری��دزاده (مع��اون
بینالملل بنیاد س��ینمایی فاراب��ی) .در این
جلس��ه در نهایت پ��س از بازخوانی مقررات،
این هیات به فهرس��ت کوت��اه  3فیلم جهت
انتخ��اب گزینه نهایی رس��ید« :بدون تاریخ،
بدون امضا» س��اخته وحید جلیلوند« ،تنگه
ابوقریب» ساخته بهرام توکلی و «شماره ۱۷
سهیال» ساخته محمود غفاری.

