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ناصر تقوایی

در کارنامه فیلمسازی تقوایی تنها  ۶فیلم بلند و یک اپیزود از فیلم بلند «قصههای کیش» دیده میشود ؛افرادی که با ماسک کاغذی چهره خود را میپوشانند ویژگی اغلب این
فیلمهاست .این تمهید ظریف در فیلمهای «رهایی»« ،ناخدا خورشید» و «ای ایران» دیده میشود و با توجه به استمرارش باید از آن به عنوان نوعی بیان تمثیلی غیر قابل توصیف
در آثار تقوایی یاد کرد ،تمثیلی که سررشته آن را میتوان در روزهای زندگی تقوایی در جنوب و مشاهده عینی وضعیت رو به ویرانی آنجا پیدا کرد.

معرفی فیلمهایی که قرار است به زودی وارد شبکه نمایش خانگی شوند

از حاتمی کیا تا حامد بهداد
در سوپر مارکتیها

شورای صدور پروانه نمایش خانگی طی جلسهای برای  ۱۰عنوان فیلم پروانه نمایش صادر کرد که  ۳فیلم «چ»« ،خط ویژه»
و «زندگی جای دیگری است» از جمله فیلمهایی هستند که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمدند و در اکران
نوروز و اکران دوم نوروزی روی پرده رفتهاند .از فیلم «سفیر عشق» به کارگردانی حسینعلی میری رامشه هیچ اطالعاتی وجود
نداشت و اص ً
ال نمیدانیم این فیلم کی و کجا تولید شده ،تنها فیلمی که از رامشه توانستیم پیدا کنیم تله فیلمی به نام «به رنگ
اقناع» بود که به دلیل پخش آن از تلویزیون حتی احتمال تغییر نام هم برای آن وجود ندارد .سریال «کاله قرمزی» هم که دیگر
نیازی به معرفی ندارد و در خصوص فیلم سینمایی «مالنصرالدین» به کارگردانی جمال رحمتی و تهیهکنندگی علی معلم هم در
صفحهدواطالعاتکاملومبسوطیدادیم.اماازآنجاییکهاستقبالمخاطباندرشبکهنمایشخانگیوابستهبهشناختفیلمها
و قصه آنهاست به همین دلیل صبا طی گزارشی به معرفی فیلمهایی میپردازد که پروانه نمایش برای آنها صادر شده است.

اکازیون
فیلم بعدی« ،اکازیون» به کارگردانی و تهیهکنندگی
حسینعلی میری رامشــه اســت .این فیلم در ژانر
کمدی وحشت روایت میشود« .اکازیون» داستان
زندگی مجید رضایی (خیامی) را روایت میکند که
مستأجر و صاحبخانهاش او را جواب کرده است .او در
تهران به دنبال خانه میگردد تا اینکه در این میان
خانهای زیر قیمت پیدا کرده و اجاره میکند.
در این خانه روحی سرگردان وجود دارد که باعث به
وجود آمدن اتفاقات مختلف و بامز های برای مجید
رضایی در طول داستان میشود .رضا شفیعی جم،
امیر غفارمنــش ،رضا توکلی ،مهــدی امینیخواه،
ســولماز آقمقانی ،احمد پورمخبر ،ویدا شهشهانی،
فرجالــه گل ســفیدی ،متین گودرزونــد ،علیرضا
صــاد قزاده و علی خیامــی بازیگــران اصلی این
تلهفیلم هســتند .قرار بود این فیلم در نوروز  ۹۳در
تلویزیون پخش شــود اما پروانه نمایش خانگی آن
صادر شد.

زندگی جای دیگری است

چ
فیلم «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و تهیهکنندگی بنیاد ســینمایی فارابی
است .این فیلم روایت  ۲روز از زندگی مصطفی چمران و درگیریهای ایرانیان را در
اوایل انقالب با کردها تصویر میکند« .چ» به عنوان اثری در ژانر جنگی از حاتمی کیا
به عنوان کارگردانی است که سالها فیلمی با این حال و هوا نساخته بود .در این فیلم
فریبرز عربنیا ،ســعید راد ،مریال زارعی ،بابک حمیدیان به عنوان نقشهای اصلی
حضور دارند« .چ» حدود  ۵۲۰پالن دارد که در مقایسه با فیلمهای دیگر ژانر سینمای
جنگی ایرانــی ،دارای جلوههای ویژه و صحنهآراییهای نظامی کمنظیری اســت.
فیلمبرداری این فیلم ۵ ،ماه ،صداگذاری  ۶ماه و مونتاژ  ۴ماه و همچنین صحنههای
مربوط به جلوههای ویژه حدود  ۱۶ماه طول کشید و در جشنواره فیلم فجر مخالفان
و موافقان بسیاری داشت و جلسه مطبوعاتی این فیلم جزو شلوغترین جلسهها بود.
در این جلسه حاتمی کیا به این اشاره کرده بود که علت نامگذاری فیلم به «چ» به این
دلیل است که تنها بخشی از شخصیت چمران را به تصویر کشیده است« .چ» در اکران
عمومی تهران و شهرستان فروشی معادل دو میلیارد و  ۲۴۰میلیون تومان طی  ۷۶روز
نمایش داشت .مؤسسه هنر اول قرار است نیمه اول مرداد ماه با زیرنویس انگلیسی،
عربی ،فارسی و ترکی این فیلم را روانه بازار پخش کند .مؤسسه ویدئو رسانه «سینما
 »۲۴حقوق نمایش خانگی این فیلم را خریداری کرده و این اثر در  ۲نسخه 9 DVD
و  blue rayوارد بازار میشود.

فیلــم «زندگی جای دیگری اســت»
بــه کارگردانــی منوچهــر هــادی و
تهیهکنندگی سید امیر سیدزاده است.
این دومین تجربه کارگردانی منوچهر
هادی در گونه اجتماعی است .داستان
این فیلم دربــاره داوود ،بهیار مجرب
بیمارســتانی اســت که بیماران مبتال
به مــرگ را احیا میکند .اما شــرایط
برعکس میشود و این بار در چرخشی
غافلگیرکننده مرگ به ســراغ او آمده
و از طرفی شوهر همسر ســابق او نیز

به مرگ محکوم شــده اســت .حامد
بهداد ،نیکی کریمی ،یکتا ناصر ،پارسا
پیروزفر ،جزو بازیگران اصلی این فیلم
هستند .
از نــکات برجســته این فیلــم بازی
متفاوت یکتا ناصر در نقش زنی عامی
اســت که قب ً
ال این نوع بازی را در فیلم
«یکی میخــواد باهات حــرف بزنه»
دیده بودیم و خود او هم از اجرای این
نقش راضی اســت .پخش این فیلم را
سید امیر ســیدزاده به صورت موقت
به عنــوان تهیهکننــده به عهده
گرفته اســت« :هنوز مؤسسهای
برای پخش فیلم پیــدا نکرد هام
و برای مسائل مالی آن به توافق
نرسیدم تا زمان قطعی آن اعالم
شود .طی یک ماه آینده این فیلم
به شبکه نمایش خانگی میآید».
این فیلم طــی  ۶۱روز نمایش تا
به حال در تهران و شهرستا نها
حدود  ۶۰۰میلیون تومان فروش
داشته است.

طرح قرآنی 1448
ويژ گيهاي دنيا

ال َو ْالَ ْو َل ِد َك َمث َِل َغي ٍ َ
ِب َول َ ْه ٌو َو ِزي َن ٌة َوتَ َف ُ
يج َفت ََرا ُه ُم ْص َف ًّرا
اخ ٌر ب َ ْي َن ُك ْم َوتَ َكاثُ ٌر فِي ْالَ ْم َو ِ
ار ن ََباتُ ُه ثُ َّم يَ ِه ُ
ا ْعلَ ُموا أَن ََّما ال ْ َح َيا ُة ال ُّدن َْيا لَع ٌ
ْ
ث أ ْع َج َب ال ْ ُك َّف َ
ِيد َو َم ْغف َِر ٌة م َِن َّ
َاع الْغ ُُرو ِر ﴿﴾٢٠
اب شَ د ٌ
ان َو َما ال ْ َح َيا ُة ال ُّدن َْيا إ ِ َّل َمت ُ
الل ِ َو ِرضْ َو ٌ
ثُ َّم يَ ُك ُ
ون ُح َطا ًما َوفِي ْالخِ َر ِة َع َذ ٌ
بدانيد كه زندگي [دنيايي كه دارندهاش از ايمان و عمل صالح تهي است ]،فقط بازي و سرگرمي و آرايش و فخرفروشيتان به يكديگر ،و
افزونخواهي در اموال و اوالد است[ ،چنين دنيايي] مانند باراني است كه محصول [سبز و خوش منظرهاش] كشاورزان را به شگفتي
آورد ،سپس پژمرده شود و آن را زرد بيني ،آنگاه ريز ريز و خاشاك شود!! [كه براي دنياپرستان بيايمان] در آخرت عذاب سختي
است و [براي مؤمنان كه دنياي خود را در راه اطاعت حق و خدمت به خلق به كار گرفتند] از سوي خدا آمرزش و خشنودي است ،و
زندگي دنيا جز كاالي فريبنده نيست (حديد)20 ،
توضيح :يكي از شيواترين راههاي مذمت دنيا ،مثالهايي است كه خداوند براي ناپايداري دنيا به كار برده است .در آيه فوق يكي از
اين مثالها ذكر شده است .برخي مفسران آيه فوق را به مراحل مختلف زندگي تقسيم کردهاند؛ بهاينگونه كه بارزترين جلوه دنيا
در كودكي هر فرد ،بازي كردن است .به همين دليل ،در ابتدا دنيا به وصف «لعب» معرفي شده است .سپس در نوجواني ،انسان به
سرگرميهاي بيهوده روي ميآورد كه قرآن از آن به «لهو» تعبير كرده است .در دوران جواني ،اين جلوهنمايي دنيا بر محور زيبايي و
جمال انسان دور ميزند؛ به گونهاي كه او همواره درصدد خودنمايي براي ديگران است .از اين رو ،قرآن كريم دنيا را «زينت» ميخواند.
در ميانسالي ،ديگر انسان به زيبايي هم نميانديشد؛ بلكه اين فخرفروشي در مال و مقام است كه او را از آخرت باز ميدارد .قرآن دنيا را
در اين مرحله به «تفاخر» متصف ميكند و باالخره در كهنسالي ،دنيا «تكاثر» است؛ زيرا زيادي فرزندان و نوادگان مورد عالقه انسان
است .اين فريفتگي هم چنان ادامه داشته و از مرحلهاي به مرحله ديگر تبديل و دگرگون ميشود تا اين كه عمر انسان به تباهي رفته
و پا در سراي ابدي ميگذارد.
آيات متناسب :يونس /24 ،كهف /45 ،انعام.3 ،
َ
ُ
قل؛ دورى از تجمات دنيا ميوه عقل است».
«ر ُ
فس َعن َزخا ِرفِ الدُّنيا ث َمرة ال َع ِ
دع ال َّن ِ
حديث :امام علي(ع)َ :
غررالحكم :ج  4ص  88ح 4879
زاد فرداي خود امروز از اينجا بردار
اين نه راهيست كه هر روز توان آمد و رفت
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خط ویژه
فیلم «خط ویژه» به کارگردانــی مصطفی کیایی و تهیهکنندگی
منصور لشــکری قوچانی اســت«خط ویژه» روایت یک داستان
اجتماعی و درباره یک گروه هکر اســت که حســاب بانکی آدمی
گردنکلفت را خالی میکنند .ماجرا لو میرود و حاال آنها باید تاوان
کارشــان را بپردازند .مصطفی زمانی ،میترا حجار ،هانیه توسلی،
هومن سیدی ،میالد کیمرام ،پریناز ایزدیار و محمدسام قریبیان
جزو بازیگران اصلی «خط ویژه» هستند .این فیلم در جشنواره فیلم
فجر یکی از پرمخاطبترین فیلمها بود که جایزه بخش بهترین فیلم
از نگاه مردم را به دســت آورد .فیلم «خط ویژه» همچنان در حال
اکران در شهرستانهاست و تا پیش از پایان اکران شهرستان روانه
شبکه نمایش خانگی نخواهد شد .احتماالً این فیلم در اوایل یا اواسط
تیر ماه توزیع میشود .منصور لشکری قوچانی درباره واگذاری پخش
فیلم به مؤسسه هنر اول به صبا گفته بود« :در حال حاضر با مؤسسه
هنر اول برای پخش نمایش خانگی این فیلم قرارداد بستم ولی با
توجه به فروش خوبی که فیلم در طرح ماه رمضان روبهرو شــده
منتظرم که اکران رمضان و شهرســتانها تمام شود تا پس از آن
فیلم را وارد شبکه نمایش خانگی کنیم ».به گفته لشکری در طرح

چرکنویس

«چرکنویس» به کارگردانی علی جناب و تهیهکنندگی
مجید مظفری و مجید تاجیک است .این اولین فیلم بلند
علی جناب به حساب میآید .او ســابقه دستیاری کنار
کارگردانانی چون مسعود کیمیایی ،فریدون جیرانی ،فرزاد
موتمن ،علیرضا امینی ،وحید موساییان را در کارنامه خود
دارد .ژانر این فیلم تقریباً ترسناک و جنایی است و درباره
حمید فراهانی ،نویســنده موفق رمانهای جنایی است
که سالهاســت کتاب موفقی تألیف نکرده است .او برای
بازنویسی و تألیف دستنوشتههای قدیمیاش با ناشری
به توافق رسیده و امیدوار است جایگاه گذشته را بار دیگر
به دســت آورد تا به این طریق مشکالت زندگی را پشت
سر بگذارد ،اما این امر با فرار قاتلی روانی و پنهان شدنش
در همسایگی وی ،برنامههای حمید و همسرش لیال را با
مشکالتی پیشبینی نشده مواجه میکند .بازیگران اصلی،
حامد بهداد ،شبنم درویش ،نیکی مظفری ،زهیر یاری،
حمیدرضا کمالی و بازیگر جدید علی تاجیک هستند.

رمضانی «خط ویژه» در پردیسهای سینمایی روزانه یک میلیون
تومان فروش دارد .اما جذابیت پشــت صحنه فیلمی مثل «خط
ویژه» نمیتواند کمتر از دیدن فیلم آن باشد و گویا تهیهکننده هم
به این موضوع واقف است ،چرا که برای پخش نسخه نمایش خانگی
آن برنامه ویژهای تدارک دیده است« :قرار است همراه با فیلم پشت
صحنه بسیار جذاب و غافلگیرکنندهای هم ارائه کنیم تا جذابیتهای
نسخه شبکه نمایش خانگی «خط ویژه» چند برابر شود .این پشت
صحنهها به همراه دو کلیپ اســت که کلیپ ابتدایی آن با صدای
سینا حجازی و کلیپ انتهایی آن نیز با صدای رضا یزدانی است».
این فیلم بیش از  ۲میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان در سینماها فروش
داشته است.

بیواسطه
«بیواسطه» با نام قبلی «شهرت»
به کارگردانی و تهیهکنندگی رسول
کاسهساز و روحاله حجازی است.
«بیواســطه» تا حدودی نزدیک
به مستند ساخته شــده و درباره
ستارهسازی در سینما و تلویزیون و
آشنایی مردم با زندگی این افراد است .اولین قسمت از «بیواسطه» به زندگی نیما شاهرخ
شاهی میپردازد که در ادامه با هنرمندانی چون لیال اوتادی ،امیر غفارمنش ،امیر دژاکام،
سحر قریشــی و پندار اکبری گفتگوهایی صورت میگیرد .کاسهساز پیش از این درباره
«بیواسطه» گفته بود« :شهرت بازیگران موجب میشود که آنها نتوانند به راحتی هم ه جا
بروند .همه فیلمهای قبلی که به زندگی بازیگران پرداخته است درباره بازیگران پیشکسوت
است .ما در این مجموعه ساختارشکنی کردیم و به سراغ بازیگران جوان رفتیم».

جنگل پر ماجرا
آخرین فیلمی که برای آن پروانه نمایش صادر شده «جنگل پر ماجرا» به کارگردانی و
تهیهکنندگی امیرپور کیان است .داستان این مجموعه جدال بین حیوانات خوب و بد یک
جنگل است که درنهایت حیوانات خوب پیروز میشوند .ساخت این سریال عروسکی و
انیمیشن برای اولین بار در ایران اتفاق افتاده است .تلفیق فضای انیمیشن و بازی گروهی
حیوانات در قالب عروسک ،داســتانهای جذاب و آموزندهای را برای کودکان در این
مجموعه رقم میزند .این مجموعه برای رده سنی کودکان است .مالکیت این فیلم صد
درصد متعلق به مؤسسه خانه فیلم پروان است .این مجموعه در  ۲۴قسمت تولید شده و
قرار است از مردادماه در شبکه نمایش خانگی در قالب سریال عرضه شود.

