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هوتن شکیبا
به «بینوایان» پیوست

...

سینمای ایران

حسین عرفانی
دوبلور پیش کسوت
سینما و تلویزیون درگذشت

نکوداشتداریوشارجمنددرخانههنرمندان
مراســم نکوداشــت داریوش ارجمند بــه همــراه رونمایی
از کتاب او به نام «شــنیدم گوســفندی را بزرگــی» در خانه
هنرمندان ایران برگزار میشود.
به گزارش ایســنا ،در مراســم نکوداشــت داریوش ارجمند
که با همکاری خانه هنرمندان ایران و نشر «فاصله» جمعه
 ۲۳شهریور در سالن استاد شــهناز خانه هنرمندان ایران
برگزار میشود ،ســه کتاب به نامهای «شنیدم گوسفندی
را بزرگی» نوشته داریوش ارجمند« ،دیدار با پرفسور داتی»
نوشته محسن سراجی و« تله موش» نوشته سارا عابدی نیز
رونمایی خواهند شد .کتاب «شنیدم گوسفندی را بزرگی»
نوشــته داریوش ارجمند نخســتین فیلــم نامه ایــن بازیگر
سینما ،تلویزیون و تئاتر است که در  ۱۰۴صفحه و با قیمت
 ۱۰هزار تومان از ســوی نشر «فاصله» منتشــر شده است.
نام این کتاب برگرفته از یک مصراع از شعر سعدی است.
داریوش ارجمند متولد سال  ۱۳۲۳در مشهد ،تحصیالت
دانشــگاهی خود را در دانشگاه فردوسی مشــهد در رشته
کارشناســی تاریخ و جامعهشناســی ســپری کرد .ســپس
برای ادامــه تحصیل عازم پاریس شــد .او در پاریس مدرک
کارشناسی ارشد تئاتر و سینما را از دانشگاه سوربن دریافت
کرد و تاکنون در دهها فیلم ســینمایی و ســریال تلویزیونی
بازی کرده است که از میان آن ها میتوان به «سگکشی»،
«آدم برفــی»« ،ناصرالدینشــاه آکتــور ســینما» و «ناخــدا
خورشید» اشاره کرد.
مراسم نکوداشت داریوش ارجمند به همراه رونمایی از سه
کتاب جمعه  ۲۳شــهریور از ساعت  ۱۹در خانه هنرمندان
ایران برگزار میشود.

همه فیلمها ملزم به درج رده بندی
سنی شدند
«دستورالعمل درجهبندی گروه سنی فیلم های سینمایی»
همزمان با روز ملی سینما ،ابالغ شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان ســینمایی ،معاون
ارزشیابی و نظارت سازمان ســینمایی گفت« :از آن جا که
صنعت سینما طیف بســیار وســیعی از مخاطبان جامعه را
در بر میگیرد و با توجه به سطح گسترده تماس و استفاده
مردم از محصــوالت ســینمایی ،ضــرورت دارد با مالحظه
موازیــن تربیتــی و اخالقــی و نیــز باورهــای اجتماعی ،به
منظور پیشگیری از هرگونه آسیب به کودکان و نوجوانان،
نظام ردهبندی سنی برای انتخاب و تماشای آثار تصویری
در سینماها و نمایش خانگی تبیین و ابالغ شود ».ابراهیم
داروغــه زاده تاکیــد کــرد« :ایــن دســتورالعمل که بــا نظر
کارشناســان آماده شده اســت از امروز ( 21شهریور) الزم
االجراست و فیلمهایی که پروانه نمایش دریافت میکنند
ملزم به درج درجهبندی سنی مشخصشده از سوی شورای
پروانه نمایش در تبلیغات و سالنهای سینما پیش از شروع
فیلم هستند».

وداعبا
صدای«آرنولد»

ایسنا-هوتنشکیبادردومینتجربهموزیکالخودایفاگرنقش«موسیوتناردیه»درنمایش«بینوایان»شد.شکیباکهبرایایفاینقش«فاگین»
درنمایش«الیورتوییست»جایزهویژهپانزدهمیندورهجشنبازیگرخانهتئاتر رادریافتکرد،اینباردرتئاتر«بینوایان»درنقشموسیوتناردیه
حاضر خواهد شد .تئاتر «بینوایان» به کارگردانی حسین پارسایی و به رهبری بردیا کیارس از  ٢٠آبان ماه در تهران به روی صحنه میرود.

حســین عرفانی دوبلــور پیش کســوت عرصه
تلویزیون و ســینما دیــروز در  ۷۶ســالگی ،در
بیمارستان دار فانی را وداع گفت.
بــه گــزارش ایســنا ،حســین عرفانی بــه علت
سرطان ریه در بخش مراقبتهای ویژه بستری
بود که چهارشــنبه در بیمارســتان درگذشت.
او با نام کامل حسین عرفانی پارسایی ،متولد
 ۱۳۲۱تهــران ،از بــزرگ تریــن دوبلورهــا و
گویندگان ایران بود .حســین عرفانی با بیش
از پنج دهه فعالیت ،دوبلور بازیگرانی همچون
اکبر عبــدی در فیلم «ســفر جادویــی» ،کاظم
افرندنیا ،جمشید هاشم پور ،محمد برسوزیان
و محمد مطیع بوده است.
صداپیشــگی به جای همفری بــوگارت از مهم
ترین فعالیتهای عرفانی در عرصه دوبله است
و در فیلمهایی چون «سراسر شب»« ،داشتن و
نداشتن»« ،گذرگاه تاریک»« ،دست چپ خدا»،
«کی الرگو» و «گنجهای ســیرا مادره» به جای
این بازیگر مطرح هالیوود صحبت کرده است.
حســین عرفانــی بــه جــای شــان کانــری در
فیلمهای «هایلندر»« ،اژدهادل» (قلب اژدها)،
«صخره»« ،یافتن فارســتر»« ،گذرگاه مارسی»
و «هرچه سختتر باشی زمین میخوری» هم

...

صداپیشگی کرده است.
او بــه عنــوان دوبلــور آرنولــد شــوارتزنگر هــم
شــناخته میشــود و در فیلمهــای «انتقــام
منصفانــه»« ،روز ششــم»« ،داغ ســرخ»،
«ترمیناتــور» (« ،)۵ ،۳ ،۲ ،۱نقشــه فــرار»،
«سابوتاژ»« ،آخرین ایستگاه»« ،بیمصرفها»
(« ،)۳ ،۲ ،۱پاککننــده»« ،غارتگــر»« ،تلفات
جانبی»« ،یــادآوری مطلــق»« ،آخرین حرکت
قهرمان» و «کماندو» به جــای او صحبت کرده
است.
عرفانــی در مجموعــه فیلمهــای «دیدی» که
ســالها قبل از تلویزیون ایران پخش میشد،
صداپیشــه نقــش اصلــی بــود .او همچنین در
سریال لوک خوششانس نیز به جای «جالی»
اسب لوک خوششــانس صداپیشــگی کرده
اســت .گویندگی به جای همفری بوگارت در
فیلم «شــاهین مالت» و «کازابالنکا» و کالرگ
گیبــل در فیلــم «بربادرفته» از نمونــه کارهای
شاخص و بهیادماندنی وی هستند.
این هنرمند دوبله ســابقه اجــرا و بازیگری هم
دارد .عرفانی در سریال «عالیجناب» که سال
 ۱۳۹۶در شــبکه نمایش خانگی منتشر شد،
به ایفای نقش پرداخت ه است.

اخبار

انتخاب  3نامزد معرفی به اسکار

کیایی :نقشم در «ماجرای نیمروز  »۲از خودم دور است

بسته ویژه جشنواره عمار برای اکران در ماه محرم

هیئت معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی به فهرستی
کوتاه شامل سه فیلم برای بررسیهای تکمیلی معرفی به اسکار رسیده است.
به گزارش مهر ،هیئت معرفی فیلم ایرانی امسال نیز به روال معمول با میزبانی
بنیادسینماییفارابیدرتعاملمستقیمباخانهسینماوسازمانسینماییوامور
سمعی و بصری ،سازمان دهی شده است.
اعضای این هیئت عبارت اند از :آتوســا قلمفرســایی (طــراح صحنه و لباس)،
محمد آالدپــوش (فیلم بــردار) ،امین تــارخ (بازیگــر) ،فرهاد توحیــدی (فیلم
نامه نویس) ،رامیــن حیدری فاروقی (مستندســاز) ،محمدمهدی عســگرپور
(کارگردان) ،قاســم قلیپور (تهیهکننده) و رائد فریــدزاده (معاون بینالملل
بنیاد سینمایی فارابی).
در این جلســه پس از بازخوانــی مقررات ،رائــد فریدزاده در مقام ســخنگوی
هیئت درباره پیشرفت کار هیئت گفت« :در روند بازخوانی مقررات و بررسی
فهرست کلیه فیلمهای اکرانشده و حتی در نوبت اکران شامل  ۱۱۰عنوان
و بازبینی برخی از عناوین مورد بررســی ،هیئت به فهرســت کوتاه ســه فیلم
برای انتخاب گزینه نهایی رســید«« :بدون تاریخ ،بدون امضا» ســاخته وحید
جلیلوند« ،تنگه ابوقریب» ســاخته بهرام توکلی و «شماره  ۱۷سهیال» ساخته
محمود غفاری».

محسن کیایی با اشاره به این که نگارش فیلم نامه دو پروژه سینمایی و تلویزیونی
را برعهــده دارد ،درباره حضــور متفاوتش در «ماجرای نیمــروز »۲توضیحاتی
ارائه کرد.
محســن کیایی بازیگر و فیلم نامهنویس ســینما و تلویزیــون در گفتوگو با مهر
ضمن اشــاره به فعالیتهای جدید خود گفت « :اکنون مشــغول بازی در فیلم
«ماجرای نیمروز  »۲به کارگردانی محمدحسین مهدویان هستم .فیلم برداری
این اثر ســینمایی به تازگی آغاز شــده و با توجه به این که فیلم نامه را خواندهام
معتقدم فیلم خوبی میشود ».وی با اشاره به این که قرار بود در «ماجرای نیمروز
 »۱نیز بازی کند ،افزود« :فیلم نامه «ماجرای نیمروز  »۱به دســتم رسیده و آن
را مطالعه هم کرده بودم اما متاســفانه به دلیل این کــه در پروژه دیگری حضور
داشتم نتوانستم در آن فیلم حضور داشته باشم ».این بازیگر سینما تاکید کرد:
«بهنظرم «ماجرای نیمروز  »۲نسبت به فیلمهای قبلی محمدحسین مهدویان
فیلم نامه بسیار بهتری دارد».
وی با اشــاره به این که اولین تجربه همــکاری خود را با این کارگردان پشــت
سر میگذارد ،توضیح داد« :نقشــی که در «ماجرای نیمروز  »۲بازی میکنم
با نقشهایی کــه تا امروز بــازی کردهام بســیار متفاوت و کامــا از خودم دور
است».

همزمان با فرارسیدن ایام محرم و هفته دفاع مقدس دبیرخانه جشنواره مردمی
فیلم عمار ،مجموعه فیلمی را برای اکران در این ایام معرفی کرد.
به گزارش مهر ،دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار به مناسبت فرارسیدن ماه
محرم و هفته دفاع مقدس  ۱۳فیلم را در قالبهای مستند ،پویانمایی  -موشن
گرافیک و نماهنگ برای نمایش در هیئات ،حسینیه ها ،مساجد ،دانشگاهها
و ...ارائه کرد .بر این اساس ،مستندهای «نار و انار» ،درباره مظلومیت شیعیان
جمهــوری آذربایجان« ،زخم تــازه» ،روایتــی ناگفته درباره عاشــورای « ،۸۸با
صبر زندگی» ،اثری درباره شیعیان فوعه و کفریای سوریه« ،امام باره» ،درباره
عالقه اهل ســنت بنگالدش به امام حســین(ع)« ،رویای خالفت» ،مســتندی
درباره آزادی موصل از اشــغال داعش« ،فریاد خاموش» ،مستندی با محوریت
شیعیان بحرین و مستند «فرزندان اویس» درباره انقالب یمن از جمله آثار این
مجموعه است.
در این مجموعه فیلم ،سه اثر پویانمایی و موشن گرافیک به نام های «در میانمار
چه خبر اســت»« ،عصر روز دهم» «مردی که خودش را کشت» و نماهنگهای
«لبیک» و «یمن» نیز درنظر گرفته شده اســت .عالقهمندان و اکران کنندگان
مردمی بــرای دریافت و اکــران این آثار بــه ســایت Ekran.Ammarfilm.ir
مراجعه کنند.
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شبکه نمایش خانگی

بررسی دقیق یک سریال خانگی
در سازمان سینمایی
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی بــا بیان این کــه قالبهای
مختلف نظارتی بر محصــوالت نمایش خانگی وجود دارد،
افزود« :محصوالت نمایش خانگی در فرایند نظارت مرحله
به مرحله تایید میشوند».
به گزارش مهر ،ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی دیروز در حاشــیه جلســه هیئت دولت و در جمع
خبرنگاران دربــاره نحوه نظارت وزارت ارشــاد بر محتوای
آثار نمایشــی که به تازگی عرضه شــده اســت ،اظهار کرد:
«امام(ره) وقتی وارد ایران شــدند ،فرمودند ما با سینما به
عنوان یکی از مظاهر تمدن مخالف نیســتیم بلکه با فحشا
مخالفیم؛ سینما در  ۴۰سال گذشته با این رهنمود و نگاه
حضرت امام (ره) ،تحوالت بســیار قابل توجهی را به لحاظ
کمی و کیفی پیدا کرده اســت ».وی افــزود« :درباره حوزه
نظارت بر محصوالت سینمایی هم در فیلم های سینمایی
و هم در محصوالت نمایش خانگی ،وزارت فرهنگ و ارشاد
قالبهــا و روشهای مختلــف نظارتــی دارد .فرایند حوزه
نظارتی محصــوالت نمایش خانگــی به این صورت اســت
که محصوالت اولیه باید عرضه شــود و نوعی نظامســنجی
سلیقهها صورت گیرد ،این طور نیست که کل محصول یک
جا عرضه شــود و بعد تاییدیــه بگیرد بلکه مرحلــه به مرحله
تایید میشــود ».صالحی در پاســخ به ســوالی درباره یکی
از محصوالت نمایش خانگــی که در روزهــای اخیر عرضه
شده است ،گفت« :به ســازمان سینمایی گفته شد بررسی
دقیق را انجام و به سرعت گزارشــی در قالب اظهارنظری
که سازمان نظارت سینمایی خواهد داشت ،ارائه دهد».
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در پاسخ به ســوال دیگری
دربــاره تیــزر تبلیغاتی مربــوط به یــک تئاتر ،خاطرنشــان
کرد« :تیزر بحثهــای خاص خود را دارد و همــکاران ما بر
خود محصــول به عنــوان اثر نمایشــی نظارت دارنــد .تیزر
محصولی است که تهیهکننده عرضه میکند ».وی در پایان
گفت« :دربــاره خود محصول ،شــورای نظــارت بر نمایش
طبعا بازبینیهای اولیــه را دارد و در مراحل بعدی هم باید
نظارتهای خود را داشته باشد».
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