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احمدرضا درويش درباره
سيستان و بلوچستان سريال ميسازد

معاون میراث فرهنگی از ساخت سريال جديدي با محوريت
سيستانوبلوچستانبهكارگردانياحمدرضادرويشخبرداد.

به گزارش ايس��نا ،علي دارابي ك��ه پيش از اي��ن معاون امور
استانهاي صدا و س��يما بود و اكنون قائممقام وزير و معاون
ميراث فرهنگي وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع
دستي است ،در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي درباره
ديدار با احمدرضا درويش و سريال جديد اين كارگردان نوشته
است« :در دفتر معاونت ميراث فرهنگي ميزبان فيلمنامهنويس
و كارگردان ش��هير ايران احمدرضا دروي��ش و دكتر مهدي
فرجي ،مدير خوش��نام و كاربلد س��ابق س��يما و تهيهكننده
حرفهاي امروز تلويزيون بودم .هر دو از خانواد ه معظم شهيدان
هستند و برايم عزيز .خدمات زيادي به جامعه هنري كردهاند.
بااخالق ،فهيم و وفادار به آرمانهاي بزرگ انقالب اسالمي».
دارابي افزوده است« :درصدد ساخت سريالي به اسم «كندو»
هس��تند كه عمدتاً به زيباييها و پاكيهاي خطه سيس��تان
و بلوچس��تان كه معم��والً از قاب دوربينها گم بوده اس��ت،
ميپردازد».
.........................................................................................................

دامنه جايزه ادبي جالل آلاحمد را
افزايش ميدهيم

مديرعام�ل خان�ه كت�اب و ادبي�ات اي�ران با اش�اره به
پيش�تازي ح�وزه ادبي�ات در عرص�ه كتابخوان�ي از
تالش وزارت ارش�اد ب�راي رس�يدن به جاي�گاه مطلوب
مي�زان جايزه ادب�ي جلال آلاحم�د خب�ر داد و گفت:
مبلغ اي�ن جاي�زه در مراس�م اختتاميه اعالم ميش�ود.

علي رمضاني ،مديرعامل خانه كتاب و ادبيات ايران در نشست
خبري چهاردهمين دوره جايزه ادبي جالل آلاحمد با اشاره به
اهتمام براي برگزاري جايزه ادبي جالل آلاحمد اظهار داشت:
اين اهتمام مايه اميد براي برگزاركنندگان و برگزيدگان است
و خوشبختانه بر اساس نظرسنجي و پايشها ،حوزه ادبيات در
عرصه كتاب و كتابخواني پيشتاز است.
وي با اش��اره به جايگاه جايزه ادبي جالل آلاحمد خاطر نشان
كرد :آنچه جايزه جالل را در اين جايگاه قرار داده است ،بخشي به
شخصيت جالل به ويژه حريت و آزادگي او در نوشتن بازميگردد
و بخشي توجه عمومي است .ما تالش داريم دامنه اين جايزه را
افزايش دهيم .اين اقدام توسط مجموعه خانه كتاب با اقداماتي كه
در هفته كتاب رونمايي شد ،پيگيري ميشود .رمضاني ادامه داد:
دامنه پيدا كردن جايزه جالل آلاحمد ،يعني وقتي اثري موفق به
دريافت اين جايزه شد ،آن را رها نكنيم بلكه آن اثر را مورد نقد و
بررسي قرار دهيم و به تعامل و پيگيري آن بپردازيم.
رمضاني همچنين درباره برپايي مراس��م اختتاميه جشنواره
ادبي جالل آلاحمد و همچني��ن مبلغ جايزه اين دوره گفت:
تالش دوره جديد در وزارت ارشاد اين است كه بتواند ميزان
جايزه را به حدمطلوب نزديك كن��د .درباره جايزه فع ً
ال اظهار
نظر نميكنيم و مبلغ آن در روز اختتاميه مشخص خواهد شد.
اختتاميه چهاردهمين دوره جايزه ادب��ي جالل آلاحمد در
12بهمنماه برگزار ميشود و در اين مراسم آثار برتر معرفي و
تجليل خواهند شد.
اکران
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دبير چهلمين جشنواره فيلم فجر:

فجر جشن فرهنگي سينماي ايران است
جدول اكرانهاي چهلمين جشنواره فيلم فجر مشخص شد

رواب�ط عمومي ش�بكه ي�ك در پ�ي اظه�ارات كيانوش
عي�اري كارگ�ردان س�ريال « ۸۷مت�ر» درب�اره مميزي
اي�ن مجموع�ه تلويزيون�ي متن�ي را منتش�ر ك�رد.

مديرعامل خانه كتاب و ادبيات ايران:

امام رضا(ع):
بدانيد ك�ه بعد از ايم�ان به خدا و
بعد از اعتراف به حقوق اولياءاهلل
از آلمحمد پيامبر خدا(ص) هيچ
شكرى نزد خدا خوشايندتر از اين
نيست كه برادران مؤمن خود را در
امور دنيايشان يارى رسانيد.

www.javanonline.ir

يك توضيح درباره حذف گربه
از سريال كيانوش عياري

در پي انتشار گس��ترده اظهارات كيانوش عياري ،كارگردان
س��ريال تلويزيوني « ۸۷متر» درباره مميزي هر گونه تصوير
«گربه» در اين س��ريال از سوي مس��ئوالن تلويزيون ،روابط
عمومي شبكه يك جوابيهاي را صادر كرد.
در اين جوابيه آمده است :برخالف ادعاي آقاي عياري ،سابقه پخش
سريالهاي مختلف از تلويزيون حاكي از آن است كه نشان دادن
عادي برخي حيوانات مانند گربه و پرندگان در آثار نمايشي محل
اشكال و حذف نيس��ت ،بلكه نمايش تصاوير مكرر ،غيرضروري و
نابجا در صحنههايي از سريال براي نشان دادن رفتوآمد حيوانات
در محيط خانه از سوي بازبين تذكر داده شده است و برخي تصاوير
مانند غذا دادن به گربه در سريال از سوي بازبين ايراد گرفته نشده
و صرفاً تصاوير مكرر ،محل اشكال بوده است.
.........................................................................................................

حكمت

محمدصادق عابديني

روز گذش�ته و همزم�ان با برپايي مراس�م
قرعهكش�ي ج�دول اك�ران فيلمه�اي
جش�نواره فيلم فج�ر ،خب�ر ميزباني برج
ميالد از اين رخداد س�ينمايي اعالم ش�د.

يك روز پ��س از اعالم برپايي جش��نواره فيلم
فجر در پرديس س��ينمايي چارسو ،جشنواره
فيلم فجر با تغيير رويكرد 180درجهاي ،دوباره
ميزباني را به برج ميالد س��پرد .اعتراض اهالي
رسانه به ميزباني پرديس چارسو و پيگيريهاي
رئيس س��ازمان س��ينمايي از داليل بازگشت
جشنواره به برج ميالد بود.
روز گذشته و با انجام مراسم قرعهكشي كه در
محل موزه س��ينما برگزار شد ،جدول نمايش
فيلمهاي حاضر در چهلمين دوره جش��نواره
فيلم فجر مشخص شد .در اين دوره از جشنواره
كه از 11تا 21بهمن برگزار خواهد شد ،در هر
روز دو فيلم سينمايي اكران خواهد شد.
مشخص شدن چينش فيلمهاي فجر
بنا بر سنت چند سال اخير جشنواره فيلم فجر،
نوبت اكران فيلمها بر مبناي قرعه مشخص شد.
قرعهكشي باعث از بين رفتن گاليه فيلمسازاني
ش��ده اس��ت كه پيش از اين و بنا ب��ه تصميم
دبيرخانه جش��نواره ،در روزه��اي پاياني فجر
اكران ميشدند و فرصت خوبي براي ديده شدن
و فضاسازي رسانهاي نداشتند.
در مراسم روز گذشته كه با حضور اهالي رسانه
و صاحبان آثار راه يافته به چهلمين جشنواره
فيلم فجر برگزار شد ،جدول اكرانها در 10روز
برگزاري رويداد س��ينمايي فجر مشخص شد.
به قيد قرعه ،اولين فيلمي كه در جشنواره فجر
امسال اكران خواهد شد« ،بيرو» ساخته مرتضي
علي عباس ميرزايي اس��ت .اين فيلم با نگاهي
به زندگي عليرضا بيرانوند ،دوازهبان تيم ملي
فوتبال ساخته شده اس��ت .در سانس دوم روز
اول ،فيلم سينمايي «مرد بازنده» به كارگرداني
محمدحس��ين مهدويان اكران ميش��ود .در
روزهاي بعدي به ترتيب فيلمهاي «علفزار» و
«شادروان»« ،برف آخر» و «اليههاي دروغ»،
«مالقات خصوصي» و «ماهان»« ،بيمادر» و
«دسته دختران»« ،شب طاليي» و«هناس»،
«نگهبان شب» و «موقعيت مهدي(باكري)»،
«بيرؤي��ا» و بدون ق��رار قبلي« ،ش��هرك» و
«« ،»2888ضد» و «خائن كش��ي»« ،درب»
و «نمور» اكران خواهند شد.
در اي��ن مراس��م ي��اد و خاطره س��ينماگران

ميزباني چهلمين جشنواره
فيل��م فجر ب��ه ب��رج ميالد
رس��يد .اين خب��ر همزمان
ب��ا بـرگ��زاري مــراس��م
قـرعهكش��ي اكرا نه��اي
جشنواره فيلم فجر اعالم شد
درگذش��ته و خبرنگاران فقيد حوزه س��ينما
گرامي داشته شد.
جشن فرهنگي سينماي ايران
در پايان مراسم قرعهكشي اكرانهاي چهلمين
جشنواره فيلم فجر ،مسعود نقاشزاده ،دبير اين
دوره از جشنواره در سخناني گفت :جشنواره
فيلم فجر بهترين و بزرگترين جشن فرهنگي
سينماي ايران است كه با اهتمام سينماگران
برگزار ميش��ود .از همه هنرمندان��ي كه آثار
خود را ارائه كردند ،ممنون هستم .فيلمهايي
كه بيرون جش��نواره ماندند هم آثاري بس��يار
وزين بودند ،اما همواره در هر مسابقهاي عدهاي
بيرون ميمانند.
نقاش زاده در انتهاي سخنانش ابراز اميدواري
كرد كه همه بتوانند از اي��ن گردهمايي بزرگ
سينماي ايران لذت ببرند.
بازگشت جشنواره به ميالد
ميزباني چهلمين جش��نواره فيلم فجر به برج
ميالد رس��يد .اين خب��ر همزمان ب��ا برگزاري
مراسم قرعهكش��ي اكرانهاي جشنواره فيلم
فجر اعالم ش��د .روابط عمومي جشنواره فجر
با اعالم ميزباني ميالد از رويداد سينمايي فيلم
فجر نوشت« :در جلسه مشترك معاون فرهنگي
و اجتماعي شهرداري و رئيس سازمان سينمايي
كشور و دبير جش��نواره ،خانه جشنواره به برج
ميالد برگشت ».در اين گزارش آمده است« :در
پي تعامالت بين شهرداري با سازمان سينمايي
و قول مساعد مبني بر حل مشكالت برج ميالد
به طور شبانهروزي از سوي همكاران شهرداري،
برج ميالد و مؤسس��ه سينما ش��هر براي رفع
اش��كاالت و فراهم شدن ش��رايط زيرساختي
خانه جش��نواره چهلم به مي�لاد برميگردد».
در اين جلس��ه محمد خزاعي ،رئيس سازمان
سينمايي ضمن تأكيد بر لزوم همگرايي مراكز
و دس��تگاههاي مختلف فرهنگي در برگزاري
باشكوه جش��نواره فيلم فجر عنوان كرد« :فجر

ظرفيت بيبديل س��ينماي ايران و جشنهاي
انقالب اس��ت .جش��نواره فيلم فجر گرانيگاه
سينماي ايران اس��ت و با برگزاري باشكوه اين
رويداد زمينههاي الزم براي شكوفايي سينماي
ايران را فراهم میآوريم ».در اين جلسه ،امين
توكليزاده ،معاون فرهنگي -هنري شهرداري
ته��ران نيز با اع�لام آمادگي ش��هرداري براي
تأمين شرايط مورد نياز ميزباني و رفع اشكاالت
عنوان كرد« :با همكاري اين مجموعه و تعامل
با همكاران س��ازمان در مؤسسه سينماشهر به
زودي موارد مطرح ش��ده براي استانداردهاي
برگزاري حل ميشود».
نقاشزاده ،دبير جشنواره نيز با اشاره به اهميت
برگزاري اين رويداد مهم سينمايي گفت :كرونا
در دو سال اخير شرايط را براي سينماي ايران
و مدي��ران فرهنگ��ي تلخ كرده اس��ت .برخي
امكانات سينمايي در اين دوران دچار اختالل
شده و نياز است تمام دستگاهها براي رفع اين
مورد وارد عمل شوند .در اين جلسه مقرر شد
با همكاري س��ازمان س��ينمايي و شهرداري
تهران ،تعامالت خوبي در زمينه فعاليتهاي
سينمايي انجام شود.
برگزاري نشس�ت گفتم�ان گام دوم
سينما
در ادام��ه برگ��زاري نشس��تهايي ب��ا عنوان
«گام دوم س��ينما» كه از سوي روابط عمومي
سازمان سينمايي برگزار ميشود ،كارشناسان
و صاحبنظران در اين هفته موضوع «تأثيرات
جشنواره فيلم فجر بر اقتصاد سينماي ايران»
را بررسي میکنند.
در اين جلسه ،حبيب اس��ماعيلي ،تهيهكننده
و پخشكننده س��ينما گفت« :من اعتقاد دارم
لزومي به برگزاري اين تعداد كثير جشنوارههاي
سينمايي در طول سال نيست .ميتوان بودجه
اين امور را به سالنس��ازي اختصاص داد .همه
اين موارد دس��ت به دس��ت ه��م ميدهند كه
چرخه اقتصادي س��ينماي ايران فلج شود .در
گذشته گاهي ميديديم كه فيلمها به الف ،ب و
ج ردهبندي ميشدند و فيلمهايي كه در رده الف
بودند ،هفت هفته بر پرده ميماندند اما فيلمهاي
رده ج به سرعت از پرده پايين ميآمدند و نكته
قابل بحث اين است كه اين ردهبنديها ارتباطي
با سليقه مخاطب پيدا نميكرد و اتفاقاً فيلمهايي
كه ميتوانستند گردش اقتصادي ايجاد كنند،
عم ً
ال خارج از گود ميماندند».
در اي��ن جلس��ه ،محمدحس��ين قاس��مي،
تهيهكننده س��ينما با اش��اره به اينكه يكي از
مهمترين س��يمرغهاي جش��نواره فيلم فجر،
س��يمرغ بهترين فيلم از نگاه مردمي اس��ت،
گفت« :متأسفانه ميبينيم كه در روند اكران به
اين نكته توجه نميش��ود و ما بايد ريلگذاري
براي تعدد مخاطب ايجاد كنيم».
قاس��مي ادامه داد« :هر وقت ن��گاه ما از مردم
فاصله بگيرد ،اتفاقات خوبي براي آثارمان رخ
نميدهد .بايد بدانيم كه فروش و جايگاه كيفي
آثار ميتوانند همعرض هم باشند و به صورت
موازي پيش بروند ».اين تهيهكننده تأكيد كرد:
«بايد سياستهاي كلي جشنواره ثابت بماند،
وگرنه در نهايت سينماي ايران و فيلمهاي ايران
از بين ميروند».

سازندگان و سرمايهگذاران فيلم سينمايي «مصلحت» مطرح كردند

مديران دولت قبلي اكران «مصلحت» را مصلحت نميدانستند

مصطفي شاهكرمي

تهيهكننده فيلم س�ينمايي «مصلحت» بعد از حواش�ي زيادي
كه پيرامون اك�ران آن وجود داش�ت اعالم كرد ،اي�ن فيلم رفع
توقيف ش�ده اس�ت و زمينه اكران عمومي آن فراهم ميش�ود.

به گزارش «جوان» رئيس سازمان سينمايي حوزه هنري ضمن اشاره
تلويحي به اختالف نظر و مالحظات برخي دستگاهها در مورد محتواي
«مصلحت» به مهر ميگويد :اين فيلم توقيف نيست ،تنها دولت قبل
نميخواست آن را در زمانش اكران كنيم!
فيلم سينمايي «مصلحت» به كارگرداني حسين دارابي و تهيهكنندگي
محمدرضا شفاه محصول مشترك سازمان فرهنگي -هنري اوج و حوزه
هنري است .اين فيلم در سيونهمين جشنواره فيلم فجر به نمايش
درآمد و توانس��ت ديپلم افتخار بهترين كارگرداني فيلم اول را براي
حسين دارابي به همراه داشته باشد.
محمدرضا شفاه تهيهكننده «مصلحت» درباره سرنوشت اكران اين
فيلم كه پيش از اين خبر توقيف آن رس��انهاي ش��ده بود ،ميگويد:

نما | حسین کشتکار

«مصلحت» در حال حاضر آماده نمايش اس��ت و همكاران در حوزه
هنري در حال برنامهريزي براي اكران آن هستند .مشكالتي هم كه
فيلم از سوي قوه قضائيه با آن مواجه شده بود تا حدود زيادي برطرف
شده اس��ت .در همين رابطه چند وقت پيش احسان محمدحسني،
رئيس سازمان اوج در نشست خبري 10سالگي اوج نيز از توقيف دو
فيلم سينمايي «مصلحت» و «لباس شخصي» كه از توليدات سازمان
متبوعش هستند ،خبر داد .او ضمن اشاره به اينكه قوه قضائيه در مورد
اين فيلم مالحظاتي دارد ،گفته بود« :سوءتفاهمي براي قوه قضائيه
رخ داده است كه در حال گفتوگو هستيم و حتماً حل ميشود .درباره
هر دو فيلم همين قوه قضائيه مشكل دارد».
حاال بعد از مدتها فراز و فرود و اظه��ارات ضدونقيض در مورد علت
توقيف يا تأخير در اكران اين فيلم حميدرضا جعفريان ،رئيس سازمان
سينمايي حوزه هنري سعي كرد مسئلهدار ش��دن «مصلحت» را به
عوامل ديگري غير از آنچه تاكنون در مورد آن گفته شده است ،مرتبط
كند .رئيس سازمان س��ينمايي حوزه هنري در اظهاراتش اگرچه به
طور تلويحي مناقشه و اختالف نظر با برخي دستگاهها را كه همان قوه
قضائيه است ،رد نميكند اما علت اصلي تأخير در اكران آن را بر گردن
مديران دولت قبل مياندازد .جعفريان برخالف اظهارات محمدحسني،
رئيس سازمان اوج و محمدرضا شفاه ،تهيهكننده «مصلحت» در اين
رابطه ميگويد« :فيل��م «مصلحت» توقيف نيس��ت ،تنها دولت قبل
نميخواس��ت آن را در زمانش اكران كنيم .برخي ارگانها نيز نكاتي
درباره اين فيل م دارند كه در حال مذاكره درباره آن هستيم».
فيلم «مصلحت» داستاني پليسي -جنايي دارد و داستان آن در حال
و هواي سياسي اواخر دهه ۵۰ميگذرد.

سینما

رئيس سازمان سينمايي حوزه هنري در نشست خبری مطرح كرد

به دنبال قهرمانمحوري و اميدآفريني هستيم

به هيچ عنوان رفتار ناعادالنهاي درباره اكران فيلمها در سينماهايمان نداشتهايم و قائل
به يك استاندارد هستيم و آن شوراي پروانه نمايش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است
مصطفي شاهكرمي

رئيس س�ازمان س�ينمايي حوزه هنري ضم�ن تأكيد بر
اينكه در دوره جديد مديريت سينمايي حوزه هنري سه
پيشران محتوا و اقتباس ،سرمايه انساني و هدايت سرمايه
به س�مت توليد در نظر گرفته شده است ،ميگويد :تنوع
ژانر ،قهرمانمحوري و موضوعات كودك و نوجوان براي
ما مهم است و در تالشيم آثارمان حس اميد داشته باشد.

به گزارش «ج��وان» حميدرضا جعفريان ،رئيس س��ازمان
سينمايي حوزه هنري در نشست خبري با اشاره به اينكه ما در
دوره جديد مديريت سازمان سينمايي حوزه هنري هستيم،
بيان كرد :چند پيشران براي اين دوره جديد در نظر گرفتهايم،
اول جريان محتوا و توسعه توان و قدرت قصهگويي و اقتباس،
دومين پيشران س��رمايه انس��اني هنرمندان و پيشران سوم
هدايت جريان سرمايه به سمت توليد است.
وي ادامه داد :با در نظر گرفتن اين محورها سعي كرديم تنوع
ژانر را در سياستهايمان داشته باشيم .موضوعي كه همواره
براي ما ارزشمند بوده است ،استفاده از جوانان فيلمساز است.
سعي كرديم آثارمان حال خوب براي مخاطبان سينماي ايران
داشته باشد ،به همين خاطر احساس ميكنيم آثار شايستهاي
توليد كردهايم .رئيس سازمان س��ينمايي حوزه هنري بيان
كرد :همانطور كه ميدانيد ما چهار فيلم در جش��نواره فيلم
فجر داريم كه همه آنها به دبيرخانه جش��نواره ارس��ال شده
است« .ضد» يك فيلم تاريخي -سياسي است كه به شخصيت
شهيد بهشتي پرداخته است .دومين اثر ما «هناس» است كه
با يك روايت زنانه به اتفاقات دهه 60پرداخته كه به نظرم فيلم
خوبي شده است .جعفريان اظهار كرد :امسال توانستيم تنها
با بنياد سينمايي فارابي مشارکت داشته باشيم .فيلم «دسته
دختران» اولين فيلمي بود كه با همكاري فارابي توليد كردهايم
و همچنين فيلم «ش��ادروان» ديگر فيلم مشاركتي با فارابي
است و داستاني شيرين و خانوادگي را روايت ميكند .ما يك
فيلم در آينده با هادي مقدمدوست خواهيم داشت.
وي ادامه داد :برخالف تصورها همه آثارمان درباره دهه 60نيست.
يكي از رسالتهاي ما توليد فيلم دفاع مقدسي است و امسال هم
يك فيلم دفاع مقدسی داريم .تنها يك فيلم ما تاريخي به حساب
ميآيد كه به نظرم از آن هم ميتوان برداشت روز دريافت كرد.
رئيس سازمان سينمايي حوزه هنري درباره توليد اثر سينمايي
با موضوع كرونا گفت :ما هنوز به يك قصه خ��وب درباره كرونا

نرس��يدهايم .يكي از اتفاقاتي كه دس��ت ما را براي اكران بست،
كرونا بود و وقتي هم كه ش��رايط اكران پيش آمده ،صف اكران
شلوغ است .به هيچ عنوان رفتار ناعادالنهاي درباره اكرا ن فيلمها
در سينماهايمان نداش��تهايم ،بعضي مواقع سازندگان فيلمها
درخواستهايي دارند كه پذيرش آن برايمان راحت نيست.
جعفريان درباره توس��عه س��النهاي س��ينمايي حوزه هنري
بيان كرد :توسعه س��ينماهاي حوزه هنري در اختيار مؤسسه
بهمن سبز اس��ت .در حال حاضر 140سالن سينمايي داريم و
ميخواهيم به 400سالن سينمايي برسيم .در بسياري از شهرها
س��ينما وجود ندارد ،ما در تالش هس��تيم با مشاركت بخش
خصوصي سالنهاي س��ينمايي جديد در اين شهرها تأسيس
كنيم .حوزه هنري براي نمايش آثار سينمايي تابع قوانين وزارت
فرهنگ و ارشاد است .اگر فيلمي در سينماهاي حوزه نمايش
داده نميشود ،حتماً با نگاهي قانوني با آن برخورد شده است .اين
مدير سينمايي گفت :ما پرديس سينمايي آزادي را با مشاركت
شهرداري داريم ،هدفمان اين اس��ت كه اين جنس تعامالت و
مشاركتها را افزايش دهيم .ما قائل به يك استاندارد هستيم و
آن شوراي پروانه نمايش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است.
درباره نحو اكران و اينكه چقدر فيلم روي پرده نمايش باش��د،
شوراي صنفي نمايش تصميم ميگيرد و ما دخالتي نداريم.
وي بيان كرد :س��ازمان س��ينمايي حوزه هن��ري مداخالت
حرفهاي در تولي��د فيلمهايش دارد ،مث ً
ال سكانس��ي بود كه
ديدیم طبق فيلمنامه توليد نش��ده ،ما ورود كرديم و گفتيم
دوباره سكانس را برداشت كنند .قهرمانمحوري و موضوعات
كودك و نوجوان براي ما مهم اس��ت و در تالش��يم آثارمان
حس اميد داشته باشد .ما ميخواهيم فيلمهاي حوز ه هنري
به روزهاي خوبش بازگردد و فكر ميكنيم با آثار امس��المان
توانستهايم در اين جهت گام برداريم.

بزرگداشت

در جریان نمایش نسخه مرمتشده «عروس آتش» مطرح شد

تلویزیون

انتخاب عوامل پشت دوربين «غربت»

سريال شهيد بروجردي به زودي كليد ميخورد

س�ريال «غربت» ،گزارش روزگار و سوانح
زندگي ش�هيد محمد بروج�ردي به زودي
مقابل دوربين ميرود.

به گ��زارش ف��ارس «غرب��ت» ب��ه كارگرداني
محمدحسين لطيفي ،محصول جديد سازمان
هنري رسانهاي اوج است كه اين روزها آخرين
مراحل پيشتوليد را سپري ميكند .همزمان با
تكميل عوامل پشت دوربين ،سازندگان قصد
دارند براي نقشهاي اصلي از بازيگران كمتر ديده شده اما توانمند استفاده كنند؛
عواملي كه حضورشان در سريال «غربت» قطعي شده است ،همچنين نصرتاهلل
محمودزاده ،مشاور فيلمنامه و مهدي مطهر ،مشاور محتواي تصويري مستند
هستند .فيلمنامه سريال «غربت» با استفاده از كتاب «محمد؛ مسيح كردستان»
به قلم نصرتاهلل محمودزاده نوشته شده است .محمدحسين لطيفي در آستانه
ساخت سريال درباره ضرورت تصويري كردن زندگي شهيد بروجردي ميگويد:
«همه وجود اين شخصيت عشق است و در بحبوحه جنگ هر اتفاقي ميافتد،
ميتواند آرام باشد و درست فكر كند .شرايط امروز ،بيشباهت به جنگ نيست،
پس با ساختن فيلمهاي خوب و الگو دادن ،ميتوانيم جامعه را واكسينه كنيم».
او همچنين تأكيد ميكند« :ذات چنين كارهايي احس��اس و عشق است .ما
نميخواهيم صرفاً تانك و توپ نشان دهيم ،ما ميخواهيم شخصيتي را نشان
دهيم كه در تاريخ معاصر ما يك «قهرمان واقعي» بوده است».

سینایی در دوران جوالن چشم سبزها «عروس آتش» را ساخت

در مراس�م نمایش نس�خه مرمتش�ده «عروس آت�ش» از
زندهیاد خس�رو س�ینایی ب�ه عن�وان انس�انی چندوجهی
یاد ش�د که به معن�ای واقعی کلم�ه فرهنگی ب�ود و در اوج
حاکمیت چشم سبزها در سینمای ایران این فیلم را ساخت.

به گزارش «جوان» به نق��ل از روابط عمومی خان��ه هنرمندان
ایران ،قاس��م قلیپ��ور ،تهیهکنن��ده فیلم «ع��روس آتش» در
چهارصدونودویکمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران که
با نمایش نسخه مرمتشده این فیلم به کارگردانی زندهیاد خسرو
سینایی همراه بود ،گفت :حکمایی مثل خسرو سینایی به هیچ
پسوند و پیشوندی نیاز ندارند ،کمااینکه دیگر بزرگان را نیز به نام
یاد میکنیم ،نظیر نیما و فردوس��ی .خسرو سینایی اصیلترین
آدمی است که در این حرفه ش��ناختهام؛ اصیل به این معنا که از
هیچ فیلم و اثری کپی نمیگرفت .شاعر و موسیقیدان ،فیلمبردار
و مترجم و کارگردان و مهمتر از همه خسرو سینایی بود .یادش
گرامی است و نامش مانا.
وی افزود :یکبار دوستی میگفت شاید یکی از ایرادات او زیاده
از حد نجیب و راس��تگو بودنش بود و این گزاره تلخی اس��ت که
بخواهیم راستگو بودن را ایراد بدانیم! او نه خودش چیزی را جار
میزد و نه جارچی داشت؛ گوهری بود که کمتر قدرش را دانستیم.
علی لقمانی ،مدیر فیلمبرداری «عروس آتش» نیز در ادامه این
برنامه گفت :ب��رای ما که از نزدیک با خس��رو س��ینایی مأنوس
بودهایم ،صحبت درباره او سخت است .او انسانی چندوجهی و به
معنای واقعی کلمه انس��انی فرهنگی بود .رفتن او بر خانواده من
نیز تأثیر منفی گذاشت و روزی نیست که از او یاد نکنیم و بابت

فقدانش غصه نخوریم ،هر چند او و آثارش در زندگی همه ما جاری
و ساری است .خسرو سینایی معایب و کاستیها را هیچوقت به
قدری برجسته نمیکرد که خودش دیده شود .ایرادات در رفتار و
سنتها را با برخوردی محترمانه نمایش میداد که شاید اگر جور
دیگری به نمایش میگذاشت ،بیشتر دیده میشد .امروز جای او
بسیار بین ما خالی است و امیدواریم نگاهش بیشتر دیده شود.
در ادامه حمید فرخنژاد ،بازیگر و نویس��نده این فیلم بیان کرد:
خوشحالم امشب از استاد خسرو سینایی یاد میکنیم .برای من
باعث افتخار است شروع کارم با او بوده است و به واسطه ایشان با
تیمی عزیز آشنا شدم .در اوج حاکمیت چشم سبزها در سینمای
ایران ساخت فیلم «عروس آتش» ریسک زیادی داشت .او آدمی
بود که هیچ وقت به منفعت و عواید یک کار فکر نمیکرد .ابتدا
ابعاد هنری آن را در نظر میگرفت و مثال خوبی برای روسیاهی
مدیران فرهنگی کشور است؛ اینکه همه زندگیاش هنرمندانه
بود و ارج نهاده نشد.

