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اخبار کوتاه

نمایش 82فیلمکوتاه
درآفرینواره عاشورایی اروند

با آغاز آفرینواره عاشــورایی اروند که از تاریخ 14
الــی 18آذر با حضــور گروههــای فیلمبرداری
و عکاســی در مرز شــلمچه جهت فیلمبرداری و
عکاسی از زائران حسینی برگزار خواهد شد  82فیلم
کوتاه و نماهنگ نیز در دو شهر آبادان و خرمشهر
به نمایش گذاشته خواهد شد .آفرینواره عاشورایی
اروند با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران ،دفتر
آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند برگزار میشود.
در جریان برگزاری این آفرینواره تعداد  71مستند
کوتاه 5 ،فیلم کوتاه داستانی 1 ،انیمیشن کوتاه3 ،
فیلم کوتاه تجربی و  2نماهنگ نیز در دو شهر آبادان
و خرمشهر به نمایش گذاشته خواهد شد.

دو تندیس برای برگزیدگان
بخش عکس تئاتر فجر

دبیر بخش مسابقه عکس جشــنواره تئاتر فجر از
اهدای دو تندیس به برگزیدگان دو بخش رقابتی
این مســابقه خبر داد و گفت :امســال یک بخش
جدید را به مسابق ه عکس جشنوار ه تئاتر فجر اضافه
کردهایم که عنوان آن «انگارهنگاری» است؛ در این
بخش سنجش فضای ذهنی عکاســان و فعالیت
آنها در عرصه تئاتر مورد توجــه قرار میگیرد و
عالقهمندان میتوانند از متــون نمایشنامههای
چاپشــده یا اجراشــده در ایران و جهان متنی
به اندازه  300کلمه انتخاب کننــد و همراه با آن
یک عکس بفرســتند .در واقع ،این عکس و قطعه
نمایشی باید تکمیلکننده یکدیگر باشند و در قالب
یک پروژه ارائه شوند .اتفاق تازهای که در این دوره
از جشنواره میافتد ،اهدای دو تندیس به عکاسان
تئاتر است؛ یک تندیس به عکاس برگزیده بخش
نمایشهای اجرا شده و تندیس دیگر به برگزیده
بخش انگارهنگاری .همچنین از نفرات دوم و سوم
هر بخش تقدیر خواهد شد و اگر کیفیت آثار خیلی
خوب باشد ممکن است نفر چهارمی هم بهعنوان
برگزیده معرفی شود.

15آذر  ۱۳۲۹در تهران به دنیا آمد .او همسر راضیه برومند ،کارگردان ،تهیهکننده و بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون ایران است .شاهمحمدلو که یکی از تشکیلدهندگان اولین گروه مرکز
حرفهای تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۵۰بود ،در سال ۱۳۵۲تحصیالتش را در رشته هنرهای نمایشی دانشکده هنرهای زیبا به پایان بردهاست.
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فیلمنامهای اجتماعی از کارگردان با تجربه سینمای ایران

«هیس! عشق خواب است» عنوان تازهترین
فیلمنامــه پــوران درخشــنده کارگردان
سینمای ایران اســت که مضمونی اجتماعی
دارد و قرار اســت تا پایان سال جاری جلوی
دوربین برود.
پوران درخشنده در ارتباط با همین موضوع
به خبرنگار صبا ،گفت :این روزها مشــغول
نگارش تازهترین فیلمنامهام با عنوان «هیس!
عشق خواب اســت» هســتم .پیش از این،
عنوان فیلمنامــه« ،خانم مال معرفی کنید»
بود که به مسئله طالق و حقوق زنان اشاراتی
داشت ،اما در این مدت شــاهد اتفاقات ریز
و درشــتی در جامعه پیرامون خود بودم که
تصمیم گرفتم ساده از کنار این اتفاقات عبور
نکنم .به همین دلیل دلم میخواست که نگاه
تازهتری به اتفاقات پیرامون جامعه داشــتم
باشــم و این روزها مشــغول بازنویسی این
فیلمنامه جدید هستم.
وی در خصــوص فضــای فیلمنامه «هیس!
عشــق خــواب اســت» عنــوان کــرد :اثر

جدیدم یــک رویکرد کامــ ً
ا اجتماعی دارد
و قصــه آن از دل همیــن اجتمــاع بیرون
آمده است.
کارگردان فیلم پرفــروش «هیس! دخترها
فریاد نمیزنند» در پاســخ به این سؤال که
این فیلم برای حضور در جشنواره سی و سوم
آماده خواهد شــد ،افزود :این فیلم به سی و
سومین جشــنواره فیلم فجر نخواهد رسید
و من تصمیم دارم که بعد از جشــنواره فیلم
فجر و همزمان با فصل زمســتان این فیلم را
کلید بزنم .اگر نــگارش فیلمنامه زودتر تمام
میشــد ،این امکان وجود داشــت که فیلم
را به جشنواره امسال برســانم ،اما تغییرات
در بازنویســی فیلمنامه باعث شــد که این
اتفاق نیفتد.
«هیــس! دخترهــا فریــاد نمیزننــد»
آخـــرین ســاخته پــوران درخشــنده در
مقام کـــارگردان بود که از جشــنوارههای
داخلــی و خارجــی ،جوایــز متعــددی
دریافت کرد.

طی حکمی از ســوی مدیرعامل انجمن سینمای
جوانان ایــران ،حبیباله حیــدری مدیر انجمن
سینمای جوانان استان همدان شد.
این مراســم با حضور فرید فرخنده کیش ،معاون
امور مناطق و استانهای انجمن سینمای جوانان
ایران ،آرش رصافی ،معاون تولید و پشتیبانی فنی
انجمن ،مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی
استان ،مدیران دفاتر انجمن سینمای شهرستانها
و جمعی از هنرآموزان سینمای جوان برگزار شد.

رقابت «امروز» و «چند
متر مکعب عشق» در یک
جشنواره امریکایی

فهرست فیلمهای حاضر در بخش رقابت بینالمللی
بیست و ششمین جشنواره فیلم «پالم اسپرینگز» با
حضور دو فیلم «امروز» و «چند متر مکعب عشــق»
اعالم شــد .فیلم«چند متر مکعب عشق» نماینده
سینمای افغانســتان از جمشید محمودی در اسکار
است.

خبری از فیلم دقیقه
نودی نیست!؟

امســال گرچــه رقابــت جالب توجهــی بین
متقاضیان شــرکت در بخش سودای سیمرغ و
نگاه نوی جشــنواره ملی فیلم فجر وجود دارد،
اما براســاس آنچه اعالم شده است ،دیگر شاهد
فیلمی که در آخرین لحظات به فهرست فیلمهای
منتخب هیئت انتخاب اضافه شود (یا بهاصطالح
ورزشــی آن فیلم دقیقه نودی!) نخواهیم بود.
ظاهرا فیلمها با پرکردن فرم تقاضای شرکت در
جشنواره و ارسال نمونه اولیه اثر تا زمان تعیین
شده حائز شرایط شرکت در جشنواره هستند ولو
اینکه نسخه نهایی فیلم در آخرین روزهای پیش
از شروع جشنواره آماده شود.
بازگشت عضو هیئت انتخاب

معرفی فیلمهای «نگاه نو» تا ۱۵روز دیگر

«آوازهای سرزمین من» به دنبال آهنگساز

تدوین تاز هترین ســاخته عبــاس رافعی
ادامــه دارد و ایــن فیلم بــرای حضور در
سیوســومین جشــنواره فیلم فجر ،آماده
خواهد شد.
عباس رافعی با اعالم این خبر به صبا گفت:
تدوین فیلم توســط پرهام وفایی در حال
اجراست .او تاکنون نزدیک به پنجاه درصد
کار را پیش برده است.
او ادامه داد :نخســتین اکران این فیلم در
سیوسومین جشنواره فیلم فجر خواهد بود
و بعد از اتمام مرحله تدوین ،کار آهنگسازی
فیلم آغاز میشود .با چند تن از چهرههای
صاحبنام در عرصه آهنگسازی وارد مذاکره
شدیم ،اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده و
فکر میکنم که طی روزهای آینده ،آهنگساز
این فیلم انتخاب شود.
رافعی درباره مضمون فیلمش یادآور شــد:
«آوازهای سرزمین من» یک فیلم عاشقانه
اســت که در بســتر آن به موضوع جنگ و
گروهک تروریســتی داعش و جنایاتهای
آنها در منطقه خاورمیانه ،اشاره شده است.
معمــوالً فیلمهایی که به ایــن موضوعات

میپردازند ،برچسب سفارشی میخورد ،اما
ســعی کردم در این فیلم به آن سمت و سو
حرکت نکنم و قصه تازهای را با این مضمون،
روایت کنم.
کارگردان فیلم «فصل فراموشــی فریبا»
درباره زمان نهایی اکــران این فیلم عنوان
کرد :این فیلم دی ســال جــاری در گروه
ســینمایی آزادی اکــران خواهد شــد و
عوامل مختلفی دســت به دســت هم داد
تا این فیلــم ،یک مــاه قبــل از برگزاری
سیوسومین جشنواره فیلم فجر اکران خود
را آغاز کند.
رافعی اضافه کــرد :پروانه نمایش این فیلم
را خیلی دیرتر از زمــان احتمالی که ما در
نظر داشــتیم ،صادر کردنــد و همین امر
باعث شــد که نتوانیم گروه سینمایی برای
این فیلم در نظر بگیریــم .فیلم «آوازهای
ســرزمین من» محصول مشــترک ایران
و لبنــان بــه کارگردانی عبــاس رافعی و
تهیهکنندگی امیرحســین شــریفی است
و تمــام بازیگــران آن از چهرههای مطرح
عربی هستند.

فیلمبرداری همزمان با جشنواره فجر

«به پشت سر نگاه نکن» دومین قسمت از سهگانه قاسم جعفری

قاســم جعفری کارگردان ســینمای ایــران طی
چنــد روز گذشــته ،پروانــه ســاخت تازهتریــن
فیلــم خود با عنوان «به پشــت ســر نــگاه نکن»
را از ســازمان ســینمایی دریافــت کــرده و
زمســتان امســال این فیلــم را جلــوی دوربین
خواهد برد .خسرو نقیبی ،فیلمنامهنویس سینمای
ایران در ارتباط با این موضوع به صبا گفت« :به پشت
سر نگاه نکن» مضمونی اجتماعی دارد و روایتگر یک
قصه عاشقانه در سینمای ایران است .وی ادامه داد:
این فیلم بیانگر ارتباط میان موسیقی و سینماست
و داستان موزیسینی را روایت میکند که در زندگی
خود با بحرانهای گوناگونی دست و پنجه نرم میکند
و به نوعی به آخر خط رسیده است .نقیبی افزود :هنوز
حضور هیچ بازیگری در این فیلم قطعی نشده است.
برای انتخاب بازیگر نقش اصلی این فیلم ،انتخابهای

روزتاجشنوارهسیوسوم

محمدعلی باشهآهنگر یکی از اعضای هیئت
انتخاب جشنواره سی و ســوم است که چند
روزی را به همراه تیم خانه سینما راهی آلمان
شــده بود .او با پایان این ســفر دیپلماتیک
ســینمایی که با اســتقبال آلمانیها از فیلم
«ملکه» او همراه بود ،به تهران بازگشت.

تدوین تازهترین ساخته عباس رافعی به نیمه رسید

هیئت اعزامی خانه سینما در ادامه حضور خود در
آلمان از استودیو فیلمسازی بالز برگ در پوتسدام
دیدار کرد.
در این دیدار عســگرپور مدیرعامل خانه سینما،
دلیل حضور هیئت ایرانی را کوشــش در راستای
ایجاد ارتباط با مجامع فیلمسازی مؤثر به منظور
بررســی امکان تبادل اطالعات و همکاری برای
ارتقای کیفی استانداردهای سینمای ملی ذکر کرد.
فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما
در این گفتگو ضمن دعوت مدیرعامل اســتودیو
بالزبرگ برای حضور در ایران به منظور آشنایی از
نزدیک با فیلمسازان ایرانی افزود :بخش خصوصی
سینمای ایران آماده همکاری برای سرمایهگذاری
در تأسیس و راهاندازی استودیو فیلمسازی است و
حتماً دولت هم از حضور سرمایهگذاران آلمانی در
این امر حمایت خواهد کرد.

اگر مطلب این صفحه
را میپسندید عدد  2را
پیامک کنید

روی خط خبرها

«هیس! عشق خواب است» زمستان جلوی
دوربین میرود

خانه سینماییها در استودیو
«بالز برگ»

حیدری ،مدیر انجمن سینمای
جوانان استان همدان
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محدودی داریــم و ایــن روزها در حال بررســی
گزینههای مورد نظر هستیم .بازیگر نقش اصلی این
فیلم باید یک چهره شناخته شده سینمایی باشد که
در عرصه موســیقی هم ،توانایی داشته یا چهرهای
از اهالی موسیقی باشــد که توانایی بازیگری داشته
باشد .همین مســئله ،روند انتخاب بازیگر برای این
فیلم را سخت میکند .نقیبی در تکمیل حرفهایش
عنوان کرد« :به پشت سر نگاه نکن» دومین قسمت از
سهگانه قاسم جعفری است که نخستین قسمت آن با
عنوان «عین ،شین ،قاف» در سیوسومین جشنواره
فیلم فجر ،روی پرده خواهد رفت .قرار است سومین
قسمت این ســهگانه هم در خارج از کشور ساخته
شــود .افــزود :بــا برنامهریزیهای انجام شــده،
فیلمبرداری این فیلم همزمان با جشنواره فیلم فجر
در تهران انجام میشود.

ناصرباکیــده مدیر امــور اجرایــی و دبیرخانه
جشنواره بینالمللی فیلم فجر با اشاره به اینکه
تعداد زیــادی از آثار نــگاه نو (بخش مســابقه
فیلمهای اول) به دبیرخانه ارائه شدهاند ،به ستاد
ارتباطات و اطالعرسانی جشــنواره گفته است
که بازبینی فیلمهای بخش نگاه نو اولویت دارد
و نتایج بازبینی وانتخاب فیلمهــای اول زودتر
اعالم میشود .اقدامی که با توجه به حجم باالی
صدور پروانه فیلمســازی برای فیلمسازان اول و
درخواستهای باالی این بخش ،منطقی بهنظر
میرســد و میتواند در کاهش حاشیهها ،موثر
باشد .باکیده گفته که تا ۲۰آذر (یعنی حدود ۵
روز دیگر) متقاضیان این بخــش باید با ارائه اثر،
آمادگی خود را برای حضور در جشــنواره اعالم
کنند تا پایان آذر نیــز فیلمهای منتخب بخش
نگاه نو توسط هیئت انتخاب اعالم شود.
نگرانیها و توصیهها

ســینماپرس در ادامه گزارشهــای خود از
جشنواره ،نگرانی «فرزاد موتمن» از چگونگی
توجه به فیلمسازان مستقل سینمای ایران را
در این سایت منعکس کرده است .موتمن در
گفتگو با این سایت ابراز امیدواری کرده است
که سیاستگذاران جشنواره امسال نسبت به
فیلمهای مســتقل توجه ویژه نشان دهند و
آنها را نادیده نگیرند.
آرزو برای فیلمهای خاص

مهناز افشــار هم کــه «نهنگ عنبــر» «دلم
میخواد» و «مرگ ماهی» را در راه جشنواره
دارد ،در گفتگویی که با باشــگاه خبرنگاران
داشــته اســت ابراز امیدواری کــرده که در
جشنواره ســی و ســوم فیلم فجر ،فیلمهای
خاص با بودجههای فــراوان را به بخشهای
دیگر انتقال دهند ،بــرای همه آثاری که برای
تولیدشان زحمت کشــیده شده است ،مجوز
اکران صادر کننــد و در ایــن دوره با داوری
منصفانهتری مواجه باشیم.
از سایت جشنواره چه خبر؟

چند خبر از ســایتها و خبرگزاریها و گزارشی
درباره حضور چشمگیر فیلمســازان اول در بین
متقاضیان حضور در جشــنواره (از سایت سوره
ســینما) از جمله مطالب درج شــده در سایت
جشنواره تا شب گذشته هستند .سایت جشنواره
سی و سوم همچنین با انعکاس خبری از تسنیم
پیشبینی کــرده که فیلم «بدون مــرز» پدیده
جشنواره امسال باشد و در مطلبی دیگر به نقل از
باشگاه خبرنگاران جوان ،نظرات چند فیلمساز را
درباره داوری مجید مجیدی در جشنواره منعکس
کرده است.

حداد عادل از «شیار »143گفت

«عصریخبندان»

محمدتقی فهیم

حسنبلخاری

چنین فیلمهایی نباشد
دفاعمقدس از یاد میرود

بهرام رادان و سحر دولتشاهی
گرفتار «عصر یخبندان» شدند

منتقدسینماازانعکاسنادرست
سخنانشانتقادکرد

لزوم ارائه تعریف نظری درباره
هنرهای اسالمی

غالمعلــی حدادعــادل نماینده مجلــس و ریئس
فرهنگستان ادب با مثبت ارزیابی کردن فیلم «شیار
 »143گفت :فیلم «شیار  »143موجب آشتی مردم با
سینما شده است و به نظر من ،آن دسته از فیلمسازانی
که جز ســیاهنمایی پدیده دیگری در جامعه نمیبینند باید متوجه باشند که با ساخت
فیلمهایی از این دست میتوانند هنر خود را صرف ماندگاری واقعیتهای این سرزمین
کنند .رئیس فراکســیون اصولگرایان مجلس با تأکید بر اینکه فیلم نرگس آبیار اثری
کلیشهای نبود ،گفت :نویســنده و کارگردان این فیلم ســینمایی ،خود را از قید و بند
کلیشههای تحمیلی و تقلیدی رایج در فیلمهایی با این مضامین بیرون کشیده بود و هیچ
یک از عوامل به فکر تصویر جنگ با المانهای غیرواقعی و تصنعی نبودند .خوشبختانه
«شیار  »143از ترفندهای مرسوم در سینمای غرب که متأسفانه به برخی فیلمهای ایرانی
نیز سرایت پیدا کرده به دور بود .الزم است به این مسأله تأکید کنم اگر فیلمهایی از این
دست و یا کتاب ،خاطرات و رمانهایی با موضوع جنگ تحمیلی ایران و عراق نوشته نشود،
قطعاً در طول تاریخ مسئله دفاع مقدس از یادها میرود .او افزود :اگر قرار است ارزشهای
هشت سال دفاع مقدس و حماسهآفرینیهای رزمندگان ،در طول تاریخ ماندگار و نسل
به نسل منتقل شود باید از هنر کمک گرفت و معتقدم فیلم «شیار  »143با همین هدف و
در همین مسیر به درستی احساسات پاک انسانی را متجلی و منتقل میکند.

مهر :بهرام رادان و سحر دولتشــاهی به تازگی
جلو دوربین فیلم سینمایی «عصر یخبندان» که
فیلمبرداری آن در شمال تهران ادامه دارد ،قرار
گرفتند .بهرام رادان که به تازگی از سفر برگشته
است ،در لوکیشینی واقع در خیابان نیاوران تهران جلوی دوربین مهدی جعفری
فیلمبردار «عصر یخبندان» رفت و بازی او به طور رسمی در این پروژه سینمایی
آغاز شد.
از ســوی دیگر ســحر دولتشــاهی ،هم بازیاش در این فیلم آغاز شده است،
دولتشــاهی پیش از این و در روزهای آغازین فیلمبرداری در سکانسی جلوی
دوربین رفته بود ،اما بازی اصلی این بازیگر سینما و تئاتر ایران از روز 12آذر در
تازهترین فیلم مصطفی کیایی شروع شده است.
فرهاد اصالنی ،مهتاب کرامتی ،آنا نعمتی ،محسن کیایی و مینا ساداتی بازیگران
دیگری هستند که طی روزهای گذشــته در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.
فیلمبرداری تازهترین فیلم مصطفی کیایی تا پایان آذر سال جاری در خیابانهای
تهران ادامه دارد و نیما جعفریجوزانی نیز بــه طور همزمان این فیلم را تدوین
میکند .نخستین حضور این فیلم در سیوسومین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

مهر :محمدتقی فهیم برای توضیح ســخنانی که
در سلسله نشستهای «سینما روایت» مطرح شد
یادداشتی نوشته و در ابتدای آن به بازتاب بدفهمی
سخنانش اشاره کرده است.
مطابق قرارداد انجمن منتقدان و مرکز گســترش ،قرار شده که اعضای برنده شده
انجمن برای  150فیلم حاضر در جشنواره ســینماحقیقت نقدهایی را بنویسند.
طبیعی است که من بهعنوان یک نویســنده حرفهای ،امروزه کار رایگان نکنم .از
آنجایی که سالهاست کار رسانه میکنم ،این حق را برای همه قائلم که هر رسانهای
برای سیاستهای خود مبادرت به نقل موضوع کند ،اما در گزارش مذکور ،سر و ته
مباحث ندیده گرفته شده بود که هدف دیگری دریافت میشد .خبرنگاران به جای
ایفای رسالت خود در بازتاب هنرهای اصیلتر و هنرمندان واقعی ،به بازیگران به قول
خودشــان ویتریندار میپردازند و تیترهای زرد را ترجیح میدهند .واقعاً این چه
استداللی است که یک برنامه تلویزیونی برای پوشش جشنوارهای ،میلیونها پول
بگیرد ولی من منتقد با 40سال سابقه برای نوشتن یک نقد  70هزارتومان نگیرم؟!
هیچکدام از  60نفر مورد قرارداد انجمن برای نقدنویسی در مرتبهای نیستد که کسی
به آنها بگوید این را بنویس یا ننویس ،درباره خودم بیشتر از اینها مطمئنم ،چراکه
به مثابه موجودیتم و حضورم ،شالقهای بسیاری پای ایستادنم خوردهام.

حسن بلخاری ،محقق و پژوهشگر هنر معتقد است
که میتوان از هنر بهعنوان ابزاری مهم در توسعه
فرهنگی و بینشی استفاده کرد ،اما ابتدا باید این
هنر را تبیین کرد .این استاد دانشگاه و محقق با
موضوع قابلیتها و استعدادهای هنر ایرانی  -اسالمی در افق آینده ،با تأکید بر
لزوم ارائه تعریفی درباره هنرهای اسالمی گفت :بر خالف بسیاری از هنرهای دیگر
که مقدمه و مؤخره آن مشخص است ،در باب هنر اسالمی ،هنوز تکلیف چندان
معلوم نیست .این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد :اگر به طور کلی
نگاهی به هنرهای مختلف در سراسر جهان بیندازیم ،متوجه تمایز فرم و معنا در
هنر اسالمی نسبت به هنرهای دیگر میشویم .درواقع میتوان گفت این هنرها
در موجودیت مشــکلی ندارند ،اما در حوزه نظریه بــا چالشهای جدی روبهرو
هستند که یکی از این چالشها ،عدم تعیین دقیق نظری آن است .دکتر بلخاری
همچنین افزود :هنرهای اسالمی از سایر هنرها متمایز است و موجودیت خاص
خودش را دارد و هنگامی که تاریخ هنر را ورق بزنیم متوجه این موضوع میشویم.
در حالی که تصاویری از بودا و مسیح در نقاشــیها به تصویر درآمده است ،هنر
اسالمی جهانی خیالی و بیمانند از هندسه اسالمی دارد که شمایل گریز است و
ویژگیهای خاص خودش را دارد.

