سید حسن میرخانی r

خبر

سال دوم

شماره159

چهارشنبه5آذر۱۳۹3

اخبار کوتاه

امضای تفاهمنامه مهم در
انجمن سینمای جوان

با حضور جمعی از عکاسان انقالب اسالمی و
دفاع مقدس مراسم امضا تفاهمنامه همکاری
آژانس عکس انجمن سینمای جوانان ایران
و انجمن عکاســان انقــاب و دفاع مقدس
برگزار شد .در این مراســم که صبح دیروز
با حضور سیدعباس میرهاشمی مدیرعامل
انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس ،حبیب
ایلبیگی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان
ایران ،علیرضا کریمی صارمی مدیر آژانس
عکس ایران و ...برگزار شد ،عکاسان حاضر
در مراســم و معاونان انجمن به ابراز نظرات
خود پرداختند

i

.

r

e

p

a

p

s

w

e

n

a

b

a

s

3صفر1436

آغاز تصویربرداری سریال شبکه ویدئویی حسن فتحی در اواخر آذر

امیرحسین رستمی (بازیگر  39ساله تلویزیون و سینما) به جمع
بازیگران ،سریال شبکه ویدئویی حسن فتحی پیوست تا اولین تجربه
همکاری با این کارگردان را تجربه کند .با پیوستن این بازیگر ،پروژه
«شهرزاد» به آغاز تصویربرداری نزدیک شد.
به گزارش خبرنگار صبا؛ به احتمال فراوان ،تصویربرداری «شهرزاد»
اواخر آذر در تهران ،آغاز خواهد شد .چند بازیگر دیگر هم ،قرار است
به جمع نقشآفرینان اضافه شوند .پیش از این؛ حضور علی نصیریان،
شهاب حسینی ،ترانه علیدوستی ،محمود پاکنیت ،مهدی سلطانی،
رامین ناصرنصیر ،لیندا کیانی ،مصطفی زمانی ،رضا بهبودی ،پریناز
ایزدیار و ایرج سنجری در این مجموعه ،قطعی شده بود.
از میان عوامل پشت دوربین هم تاکنون حضور اسماعیل عفیفه به
عنوان مجری طرح ،افشین احمدی به عنوان مدیر تصویربرداری،

محمد بلوری:

خسرو کیوانمهر به عنوان صدابردار ،سعید ملکان به عنوان طراح
چهرهپردازی ،حســن روحپروری به عنوان طــراح صحنه و ژاله
زکیزاده به عنوان طراح لباس ،قطعی شده است.
در خالصه داستان «شهرزاد» که دوازدهمین سریال حسن فتحی
 55ســال ه و اولین تجربه وی در ساخت سریال برای شبکه خانگی
است ،آمده اســت :در تندباد حادثه« ،عشق» اولین قربانیاست...
تهران .1332
ســریال فتحی پیش از این« ،روزی روزگاری عاشقی» نام داشت
که وی ،نام «شهرزاد» را برای آن انتخاب کرد .در مقطعی هم ،این
مجموعه به «کافه نادری» تغییر نام داده بود.
سیدهادی رضوی و ســیدمحمد امامی سرمایهگذاران این سریال
 26قسمتی هستند که برای عرضه در شبکه نمایش خانگی ساخته

کیمیایی«گوزنها»رابر
اساس یک ماجرای واقعی در
نازیآباد ساخت

میشود.
«شهرزاد» سومین محصول «تصویرگستر پاسارگاد» است که این
روزها ،سریال «ابله» کمال تبریزی را تولید میکند.

درخشش
«چشم آبی» در روسیه

فیلم کوتاه «چشم آبی» از تولیدات انجمن
ســینمای جوانان ایران موفــق به دریافت
 2جایزه و قرار گرفتن در فهرســت 10فیلم
منتخب تماشاگران جشــنواره بینالمللی
فیلم کوتاه «بینتن روســیه» شد .این فیلم
پیشتر حضور در 18جشنواره بینالمللی را
تجربه کرده است.

«خاطرات روی سنگ»
به جشنواره کلکته رسید

«خاطرات روی ســنگ» بــه کارگردانی
شــوکت امین کورکی در بخــش رقابتی
نتپک آسیا در بیســتمین دوره جشنواره
بینالمللی فیلم کلکته در کشور هندوستان
روی پرده رفت .فیلم خاطرات روی سنگ
جدیدترین اثر شــوکت امین کورکی است
که با فیلمبرداری سالم صلواتی و با همکاری
تعدادی از عوامل ســینمای ایران ،آلمان و
کردستان عراق آماده شده است.

انتشار شماره  483فیلم

شــماره  483ماهنامه سینمایی فیلم منتشر
شــد .در این شــماره عالوه بر انعکاس اخبار
جدید سینمای ایران و جهان درباره وضعیت
اکران ســینمای ایران ،دو کتاب ســینمایی
خبرســاز ،چهارمین جشــن کتاب سال و...
مطالبی درج شده است .همچنین این شماره
با صفحاتی ویژه به گروه هنر و تجربه پرداخته
و گزارشهایی از جشنوارههای لندن ،توکیو
و زوریــخ را منتشــر
کرده اســت .نقدها و
گفتگوهایــی پیرامون
فیلمهای پرویز (مجید
برزگــر) ،میهمــان
داریــم (محمدمهدی
عسکرپور) ،نقد اون شب
که بارون اومد (کامران
شــیردل) و خاطــرات
کارگردان درباره این فیلم
از بخشهای دیگر این شماره فیلم است.

فیلم کاوه صباغزاده  20آذر ،جلوی دوربین میرود

فریبرزعربنیاوهنگامهقاضیانیدر

«دیوبایدبمیرد»

فریبرز عربنیا به عنوان اولین بازیگر اولین فیلم سینمایی
کاوه صباغزاده (پســر مهدی صباغزاده) با پروژه «دیو باید
بمیرد» قرارداد بست و هنگامه قاضیانی هم امروز با این فیلم،
قراردادش را منعقد خواهد کرد تا دومین همکاری خود را با
عربنیا – پس از فیلم ســینمایی «طاووسهای بیپر» جواد
مزدآبادی – تجربه کند.
میرولیاله مدنی در گفتگو با صبا ،اظهار داشت :فریبرز عربنیا
قرار است در این فیلم ،نقش نادر را ایفا کند .فعال در حال مذاکره
با سایر بازیگران و عوامل پشت دوربین هستیم .فیلمبرداری
«دیو باید بمیرد» را که اثری اقتباسی است تا  20آذر در تهران،
آغاز میکنیم .این فیلم قرار اســت به صورت سیاه و سفید،
فیلمبرداری شود.
وی ،افزود :از میان عوامل پشت دوربین هم تاکنون ،حضور درنا
مدنی (دختر میرولیاله مدنی) به عنوان برنامهریز و دستیار
اول کارگردان و حســن حیدرزاده به عنوان مدیر تدارکات،

قطعی شده است.
«دیو باید بمیرد» که در خردهژانر نوآر تولید میشود؛ از رمان
کوتاهی به نام «زنی که نبود» اثر مشترک پییر بوآلو و توماس
ناسژاک ،توسط خود کارگردان ،اقتباس شده است .داستان
ی است که میخواهد با کمک خواهرزنش،
این فیلم ،درباره مرد 
همسرش را به قتل برساند...
نکته قابل توجه در مورد عنوان فیلم هم این است که نام فیلم،
مشابه رمان نیکالس بلیک – که این اثر هم ،موضوعی جنایی
دارد  -اســت ،اما هیچ ارتباطی با آن ندارد .این تشابه عنوان
با رمانهای خارجی ،برای ســومین بار است که در تولیدات
امسال سینمای ایران ،شاهدش هستیم .پیش از این فیلمهای
«خداحافظی طوالنی» فرزاد موتمــن با رمان ریموند چندلر،
«چنین گذشــت بر من» نیکی کریمی – که بعدتر به «شیفت
شــب» تغییر عنوان داد – با رمان ناتالیا گینزبورگ ،تشابه
عنوان و در عینحال تفاوت محتوا داشتند که هر دو فیلم در

پخش سریال شهرام حسینی از  15آذر در شبکه 3

حال سپری کردن مراحل فنی ،هستند.
لوکیشنهای این فیلم ،همه در تهران و جادههای اطراف تهران
هستند و برآورد اولیه جلسات فیلمبرداری ،حدود  ۵۰جلسه
است ،اما به دلیل فعالیتها در ساخت دکور ،شاید به مدت زمان
فیلمبرداری این فیلم اضافه شود.
کاوه صباغزاده از سال  ۱۳۷۶کار دســتیار کارگردانی را در
ســینما آغاز کرد و با مهدی صباغزاده ،سعید ابراهیمیفر،
نادر تکمیلهمایون کار کرده است .وی تا کنون  ۴فیلم کوتاه
ساخته است و در حال حاضر هم عضو شورای مرکزی کانون
برنامهریزان و دستیاران کارگردان خانه سینما است.
«دیو باید بمیرد» سیونهمین فیلم سینمایی فریبرز عربنیا
(بازیگر  50ساله ســینمای ایران) در بیستوپنجمین سال
فعالیت بازیگریاش است .همچنین ،هنگامه قاضیانی (بازیگر
 44ساله مشهدی سینما) بیستوپنجمین فیلم سینمایی خود
در چهاردهمین سال فعالیت بازیگری را تجربه میکند.

تهیهکننده فیلم از اکران این اثر تا  8آذر در بروجرد خبر داد

پروژه«همهچیزآنجاست»بهدنبالبازیگرنقشافسرتجسس

تعویقاکرانانیمیشنسینمایی«رستموسهراب»

ســریال «همــه چیــز آنجاســت» به
تهیهکنندگی داوود هاشمی و کارگردانی
شهرام شاهحسینی مراحل پایانی تولید
خود را پشت سر میگذارد و پخش آن از
 15آذر از شبکه سه سیما شروع خواهد
شد.
داوود هاشــمی تهیهکننده این سریال
تلویزیونی بــا اعالم این خبــر به صبا
گفت :تاکنون 70درصد پیشــرفت کار
داشتیهایم و افسانه افخمی همزمان با
تصویربرداری مشغول تدوین است و بهنود یخچالی موسیقی متن و
امیرحسین صادقی هم صداگذاری را بهعهده دارد.
او گفت15 :قســمت از تصویربرداری این مجموعه باقــی مانده که ما
همزمان با پخش سریال و با توجه به بازخوردهایی که برای مخاطب دارد
و با کمک مشاوران فیلمنامه (بهروز افخمی و سید مجید میرمیران) تمام
تالشمان را میکنیم تا اثر مناسبی برای شبهای زمستان تولید شود.
او درباره قصه سریال افزود :این سریال یک ملودرام اجتماعی است که
به مشکالت جاری خانوادههای ایرانی میپردازد و کام ً
ال با موضوعات و
دغدغههای روز مردم همخوانی دارد.
این تهیهکننده ســریالهای تلویزیونی اضافه کــرد :هماکنون ماجراهای «همه چیز آنجاســت» در
لوکیشن خانه شخصیت سحر (آشا محرابی) و فرهاد فانی (سام درخشانی) میگذرد و بعد از آن چند
پالن خیابانی داریم و در ادامه به خانه پرسوناژ محسن (محمد عمرانی) و نعمتاله (جمشید مشایخی)
میرویم .هاشمی درباره بازیگران «همه چیز آنجاســت» گفت :آخرین بازیگری که به جمع ما
اضافه میشود ،بازیگر نقش افسر تجسس اســت که هنوز قرارداد همکاری با بازیگر آن نهایی
نشده است .در خالصه داستان این سریال آمده است :یک کارگاه تولیدی قدیمی کفش خانوادگی به
علت ورود کاالهای خارجی چینی به تعطیلی کشانده میشود .مهدی (پسر بزرگ خانواده) در گیرودار
مشکالت به وجود آمده ،به بسیاری از رازهای خانواده ،پی میبرد...
در این مجموعه تلویزیونی؛ امین زندگانی نقش مهدی ،الهام حمیدی نقش پرستو ،مهرانه مهینترابی
نقش اکرم ،حدیث میرامینی نقش مهرنوش ،حسین مهری نقش مهران ،امیر مهدیکیا نقش یوسف،
نوشین زارع نقش نســرین ،الهه فرشچی نقش بیتا ،شیرین اســماعیلی نقش نازنین ،مریم معصومی
نقش سمانه ،مزدک رستمی نقش اسماعیل ،فریماه ارباب نقش بهار ،مهسا موحد نقش شبنم ،مختار
سائقی نقش آرش ،ایمان باقری نقش ســیاوش ،فرحناز منافی ظاهر نقش سوسن ،حمید نیری نقش
پدر سمانه ،مریم سرمدی نقش مادر سمانه ،امیر گرجی نقش امیر روحی و علی گلیزاده نقش اسداله
را بازی میکنند.

اکــران فیلــم انیمیشــن
ســینمایی «رســتم و
ســهراب» بــه کارگردانی
برادران دالوند ،بــاز هم به
تعویق افتاد.
داریوش دالوند (تهیهکننده
پروژه) با اعالم این خبر به صبا،
گفت :برخالف اطالع رسانی
قبلی ،اکران این انیمیشن از
شنبه در بروجرد  -پایتخت انیمیشن ایران  -شروع میشود و
به فاصله یک هفته از اکران آن در بروجرد ،در تهران نیز روی
پرده میرود .وی ،افزود :این اولین انیمیشن ایرانی به حساب
میآید که با هدف جلب مخاطبان بینالمللی ،طرحریزی
و تولید شده اســت .اولین فروش خارجی ما به سال 2002
برمیگردد و در آن سالها ،ما شروع به ارائه محصوالتمان به خریداران خارجی کردیم .دالوند ،اظهار داشت:
انیمیشن«رستموسهراب»براساساشعارفردوسی؛شاعربزرگایرانیتولیدشدهاست.اینانیمیشنسه
بعدی در جریان بازار فیلم کن سه سال قبل ،عرضه و بازاریابی شد و پس از پایان پروژه ،مشتریان دیگری
از امریکای جنوبی ،ژاپن ،آمریکا ،روسیه و استرالیا به خیل مشتریان خارجی آریا انیمیشن پیوستند.
این انیمیشنهای ایرانی در قیمتی پایین تر و کیفیتی باالتر از تولیدات هند و چین ،قابل تولید و عرضه
هستند .این مطلب به هیچ عنوان به مفهوم راحتی کار استودیو های ایرانی در بازاریابی و متقاعد کردن
خریداران خارجی نیست .تراژدي رستم و سهراب پيش از اين نيز مورد استفاده هنرمندان قرار گرفته بود.
پيش از انقالب ۳فيلم سينمايي با موضوع داستان رستم و سهراب ساخته شده بود« .رستم و سهراب» به
كارگرداني مهدي رئيس فيروز در سال« ،1336سياوش در تخت جمشيد» در سال 1346و «پسر ايران از
مادرشبيخبراست»هردوبهكارگردانيفريدونرهنمادرسال.1352عالوهبراينفيلمها،چندينفيلم
كوتاه نيز بر اساس اين داستان ساخته شدهاند .در زماني كه تاجيكستان ،بخشي از خاك شوروي سابق
بود؛ بوريس كيمياگروف سه فيلم سينمايي بر اساس داستانهاي شاهنامه ميسازد .فيلمهايي با
نامهاي «رستم»« ،داستان رستم و سهراب» و «داستان سياوش» كه نشاندهنده اهميت شاهنامه
در خارج از مرزهاي كشورمان است .يكي از مهمترين كارهاي نمايشي درباره اين داستان شاهنامه،
اپراي «رستم و سهراب» است كه توسط بهروز غريب پور كارگرداني شد و آهنگسازي آن را لوريس
چكناواريان بر عهده داشت .انيميشن «رستم و ســهراب» به گفته سازندگان آن ،نگاهي متفاوت
به اين افسانه كهن دارد.

مصوباتجدیدشورایصنفینمایش

مرجانکشانی

به کارگردانی جهانبخش لک

«همه چیز برای فروش»
و «فصل فراموشی فریبا»
اکران میشوند

«دهکده پرماجرا» به توسعه
فرهنگ اندیشیدن می پردازد

«تصویر» گوگول
فیلمتلویزیونیشد

ایسنا:فیلمهایسینمایی«همهچیزبرایفروش»و
«فصل فراموشی فریبا» اکران میشوند.
غالمرضا فرجی (سخنگوی شــورای صنفی نمایش) درباره آخرین مصوبات این
شورا بیان کرد :در این جلسه مقرر شد که فیلم سینمایی «همه چیز برای فروش»
به کارگردانی امیر ثقفی بعد از فیلم «شیار  »143در گروه سینما آزادی اکران شود.
هچنین مقرر شد که فیلم سینمایی «فصل فراموشی فریبا» به کارگردانی عباس
رافعی در سینماهای آزاد از اوایل آذر ماه روی پرده برود.
سخنگوی شورای صنفی نمایش همچنین با انتقاد از توزیع بدون هماهنگی بلیت
نیمبهاء توسط برخی دفاتر پخش گفت :متاســفانه گاهی دفاتر پخش با تصمیم
خود ،اقدام به چاپ و توزیع بلیتهای پیشفــروش نیمبهاء میکنند که این کار
باعث سردرگمی سینمادار میشود .در آخرین جلسه شورای صنفی نمایش که
صبح دوشنبه با حضور اعضای این شورا برگزار شد ،مقرر شد که توزیع پیش فروش
بلیتهای نیم بهاء تنها با اخذ مجوز از شورای صنفی نمایش میسر باشد و در غیر این
صورت دفتر پخش مرتکب تخلف شده است.

فارس :کارگردان مجموعه انیمیشــن «دهکده
پرماجــرا» گفت :هــدف اصلی ایــن مجموعه
کمک به توسعه فرهنگ اندیشیدن به کودکان
و فرزندان این مرز و بوم است و نویسنده به همراه
گروهی از مشاوران امور تربیتی ما را در این راه یاری کرده اند .مجموعه دهکده
پرماجرا در  10آذر به مرکز پویانمایی صبا تحویل خواهد شــد تا در خصوص
برنامه-ریزی پخش آن توسط شــبکه های مختلف سیما تصمیم گیری شود.
وی ضمن تجلیل از تالش های صورت گرفته شــده در راستای ارتقای کیفی
محصوالت انیمیشنی در مرکز صبا افزود :تمام دوستانی که انیمیشن در ایران
می سازند سعی خود را مصروف ارتقای این صنعت می کنند اما باید بدانیم که
انیمیشن دارای دنیایی پیچیده و گسترده ای است.
کارگردان «دهکده پرماجرا» در تبیین آسیب شناسانه وضعیت انیمیشن در
ایران گفت :تمامی گروه هایی که انیمیشن می سازند برای ساخت کار خوب
تالش می کنند اما باید بدانیم که این تالش ها تنها عامل موثر در تولید یک کار
خوب نیســت بلکه عوامل دیگری نظیر زمان پروژه ،بودجه و علم گروه نیز در
کیفیت محصول نهایی موثر است.

اگر مطلب این صفحه
را میپسندید عدد  2را
پیامک کنید
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امیرحسین رستمی به «شهرزاد» پیوست

امیر رهبر از دریافت جایزه بهترین فیلم در
جشــنواره فیلم کوتاه مونیخ با اثر «ترازو»
خبر داد ،جشــنوارهای که الرس فون تریر
هم روزگاری برگزیده آن بوده است .این فیلم
انیمیشن با نام «ترازو» در دو دقیق ه با تکنیک
کات اوت ساخته شده است و پیش از این در
جشنوارههای دیگری در هامبورگ ،ایتالیا و
پرتقال جایزه گرفته است .در ایران نیز فیلم
برگزیده فستیوال فیلم کوتاه کودک شد.

مدیر عامل انجمن ســینمای انقالب و دفاع
مقدس طی حکمی رســول شــادمانی را
بهعنوان مدیر روابط عمومــی این انجمن
منصوب کرد .شــادمانی از جملــه فعاالن
رسانهای است که پیش از این ،سوابق فعالیت
در زمینه روابط عمومی را داشته است.
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سید حسن میرخانی ملقب به سراجالکتاب از خوشنویسان و نستعلیقنویسان معاصر و از بنیانگذاران انجمن خوشنویسان ایران بود .وی در سال  ۱۲۹۱شمسی در تهران به دنیا آمد.
میرخانی از اساتید صاحب سبک در نستعلیق معاصر ایران به شمار میرود.

«ترازوی» ایرانی بهترین
فیلم مونیخ شد

انتصاب مدیر روابطعمومی
انجمن سینمای دفاع
مقدس
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خبرآنالین :رمان «تصویر»(پرتره) نوشته نیکالی
گوگول برای ساخت یک تلهفیلم ایرانی با همین
نام مورد اقتبــاس قرارگرفته اســت« .تصویر»
به تهیهکنندگی محمدرضا مفیدی(موسســه
آمایش هنر) از اواخر آبان کلید خورده و در تهران و شهریار فیلمبرداری میشود.
کارگردان این فیلم جهانبخش لک و فیلمنامه آن نوشته مشترک جهانبخش
لک و ونداد الوندی پور است .این فیلم داستان دختر نقاشی است که بهصورت
اتفاقی تابلویی قدیمی را پیداکرده و به آن عالقهمندمی شــود؛ تابلویی که در
زمانهای دور بر اساس تصویری از ابلیس نقاشی شده است .این تابلو حوادث و
ماجراهای عجیبی را در زندگی این دختر رقم میزند .هانیه سعیدی ،کوروش
دیلمی ،نفیسه قدرتی ،کیارش عباسی ،عباس جلیل زاده ،صادق توکلی و خسرو
فرخزادی نقشهای اصلی «تصویر» را بازی میکنند.
رمان «تصویر» که در دو بخش نوشته شده از جمله آثار مشهور گوگول است.
این نویسنده قرن نوزدهمی روس که  33سال بیشتر عمر نکرد در اواخر عمر
برخی از آثار چاپ نشده خود را سوزاند ولی پس از آن سخت نادم شد و پس از
یک دوره بیماری در سال  1842درگذشت.

محمد بلوری روزنامهنگار پیشکســوت خاطراتی
از 57ســال فعالیــت مطبوعاتــیاش را در زمینه
خبرنگاری حوادث بازگو کرد و به ماجراهایی مثل
ترور حسنعلی منصور ،ساخت فیلم «گوزنها» بر
اســاس یک حادثه واقعی و ...سخن گفت .دومین
نشست از سلسله برنامههای تاریخ شفاهی مطبوعات
ایران به خاطرات این حادثهنویس اختصاص داشت
که تاکنون در نشریانی چون کیهان ،ایران ،جام جم
و اعتماد قلم زده است.
او در بخشــی از این نشست ضمن اشــاره به این
موضوع که مسعود کیمیایی فیلم «گوزنها» را بر
مبنای ماجرایی حقیقی -که در نازیآباد تهران رخ
داده بود -ساخت؛ گفت :در آن دوران بیان ماجرای
نازیآباد توسط من در روزنامه موجب ممنوعالقلم
شدنم شد .ماجرا از این قرار بود که به مناسبت آغاز
بیستمین سالگرد کودتای ۲۸مرداد ،۳۲رژیم نگران
آن بود که ســازمانها و گروههای مبارز ،عملیات
مسلحانهای در نقاط مختلف شهر انجام دهند .صبح
آن روز در تاالر تحریریه روزنامه کیهان ،سرگرم کار
بودیم .در تماس تلفنی خبر دادند منطقه نازیآباد
به محاصره مأموران درآمده و از کوچهها و خیابانها
صدای شلیک پیدرپی به گوش میرسد .از جالل
هاشمی ،خبرنگار گروه حوادث خواستم به سرعت
روانه محل شود و درباره جزئیات واقعه تحقیق کند.
جالل از جنگ و گریز یک مبارز مســلح با مأموران
ساواک خبر داد که پس از پناه بردن به خانهای ،با
رگبار گلوله روبهرو شد و به قتل رسید.
بر اساس آنچه از همکار خبرنگارم در این مورد شنیده
بودم ،گزارشــی نوشــتم که چاپ این گزارش افکار
عمومی را به هیجان آورد و از ســویی خشم حکومت
را برانگیخت.
گزارشم از واقعه نازیآباد اینگونه بود :در سحرگاه آن
روز (۲۸مرداد سال )۵۱احمد زبیرم ،یکی از رهبران
سازمانی که در مبارزه مسلحانه علیه رژیم فعال بود،
از پایگاه مخفیاش بیرون آمد تا برای برنامهریزی یک
عملیات ضربتی ،به خانه تیمــی در نازیآباد برود .او
با تغییر چهره ســوار یک موتور بود و در خورجینش
مقداری ســاح و مهمات حمل میکــرد .این جوان
مسلح سرپل راهآهن رســیده بود که یکی از مأموران
گشت به او ظنین شد و دستور ایســت داد ،ولی او به
سرعت رو به نازیآباد فرارکرد .در جریان این تعقیب،
چند ساواکی مسلح او را در محلهای یافتند و شروع به
تیراندازی کردند که یکی از گلولهها به پایش خورد .در
کوچهای بنبست چشمش به در نیمهباز خانهای افتاد
و وارد حیاط شــد .زنی را دید که پای حوض سرگرم
شستن رختها بود .سطل پالستیکی کوچکی را که
کنار حوض بود ،برداشت و فشنگهایی را که در جیب
داشــت در آن ریخت .بعد چادری را که دور کمر زن
بسته بود ،از او گرفت و نواری از آن را به زخم خونریزی
پایش بست .چندبرگ اسکناسی را که در جیب داشت،
به زن داد و گفت :این پول ســطل و چادرت خواهر ،تا
تیراندازی نشده باید با بچهات در زیر زمین پناه بگیرید.
مادر و فرزند و شــوهر بیمار او را که در گوشه حیاط
روی تختی دراز کشــیده بود ،به زیرزمین برد و بعد
با سطل پر از فشنگ به ایوان دوید و پشت پنجره یک
اتاق سنگر گرفت .چند لحظه بعد پشت بام خانههای
اطراف پر از مأموران مسلحی شد که بر لب بامها سنگر
گرفتند و شلیک را آغازکردند .جوان مسلح نیز شروع
به تیراندازی کرد تا اینکه با اصابت چند گلوله در پشت
پنجره افتاد و کشته شد.
انتشار این گزارش و کاربرد واژه «مرد مسلح» به جای
«خرابکار» ،واکنش خشمگینانه ساواک را بر انگیخت،
چون تبلیغات رژیم که مخالفان مسلح را «خرابکار»
و «دشمن مردم» معرفی میکرد ،نادیده گرفته شده
بود ....با این حال خشم ساواک دامن من و همکارم را
گرفت و هر دوی ما به عنوان آشوبگر ،برای بازجویی به
ساواک احضار شدیم و مدتی بعد هم به دلیل نوشتن
چنین گزارشیهایی از سوی ساواک ممنوعالقلم شدم
و حدود یک سال از نوشــتن در مطبوعات محرومم
کردند ،اما نگاه مسعود کیمیایی به گزارش من جور
دیگری بود .او بــا الهام از این واقعه فیلم ســینمایی
«گوزنها» را ســاخت که اثری ماندگار در سینمای
ایران است .این نشست روز گذشته در کتابخانه ملی
ایران برگزار شد.

آخرین اظهارنظر رسمی درباره پروژه جنجالی

پرونده «الله» به سازمان
بازرسی کشور رسید

ایرنا :رییس مرکز گســترش ســینمایی مستند و تجربی
گفت :پرونده پروژه الله را به ســازمان بازرسی کل کشور
فرســتادیم و آنها تکلیف این پروژه را مشــخص خواهند
کرد .فیلم ســینمایی الله درباره الله صدیــق ،راننده زن
ایرانی قهرمان ماشین ســواری است که دو ســال پیش به کارگردانی اســداهلل نیک نژاد و با
سرمایه گذاری مرکز گسترش ســینمای مســتند و تجربی کار خود را آغاز کرد که در ادامه
پروژه با مشکالتی روبه رو شد .ســیدمهدی طباطبایی نژاد که روز سه شنبه در نشست خبری
جشنواره سینما حقیقت سخن می گفت ،درباره آخرین شــرایط پروژه الله توضیح داد :اخیرا
نامه ای از طرف مرکز گســترش سینمای مســتند و تجربی به ســازمان بازرسی کل کشور
فرستاده ایم تا با توجه به مســتندات و نامه ها  ،آنها درباره این پروژه سینمایی اظهارنظر کنند.
وی افزود :با وجودی که آقای نیک نژاد کارگردان فیلم الله پس از مشکالتی که در روند ساخت فیلم
بهوجودآمد،تصمیمگیریرابهحکمیتسپرداماقولخودرازیرپاگذاشت.رییسمرکزگسترش
سینماییمستندوتجربیادامهداد:ممکناستسازمانبازرسیکلکشوراجازهتغییرکارگردانرا
به ما دهد و یا این که پروژه به همین شکل باقی بماند .وی تاکید کرد :بنابر این ادامه روند پروژه کامال
بستگی به تصمیم سازمان بازرسی کل کشور دارد و ما دیگر هیچ اقدامی نخواهیم کرد .طباطبایی
نژاد با اشاره به این که آقای نیک نژاد حتی درباره رایت فیلم نیز ادعاهایی داشت که عملی نکرد ،
گفت :وی گفته بود رایت خانم الله صدیق را در اختیار دارد اما هیچ وقت آن را به ما عرضه نکرد.

