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خوانندگی پوالد کیمیایی با شعری از مسعود کیمیایی
برای «معکوس»

ناراحتی ملیسا مککارتی
از سواالت خبرنگاران
ملیسا مککارتی در مصاحبهای از سواالت
خبرنگاران دربـــاره اضــافــه وزن او ،ابــراز
ناراحتی کرده است.
به گزارش دنیای تصویر ،ملیسا مککارتی
که یکی از مدعیان اسکار بهترین بازیگر
زن نقش نخست بــرای «اصــا میتوانی
مــن را ببخشی؟» اســت ،در مصاحبهای
اعتراف کرده که مدتها برای مصاحبههای
تلویزیونی دچــار فوبیای چاقی میشد و
باید با این ترس مبارزه میکرد .او میگوید
مصاحبهکنندگان از سوا لهایی مربوط
به چاقی او دســت برنمیداشتند و مدام
میپرسیدند و اعتقاد نداشتند که زنی مانند
او بتواند در هالیوود کار کند .مککارتی
خاطر های از مصاحبهای که در زمان فیلم
«ســاقــدوشهــا» انــجــام داده بــود ،تعریف
میکند و میگوید« :مجری مدام این جمله
را تکرار میکرد که اوه شما با این سایز در
هالیوود کــار میکنید؟ و مــن خــون روی
صورتم دویده بود .دو دوربین روی صورت
او بود و یک دوربین روی من زوم شده بود،
وقتی او چند بار این ســوال را تکرار کرد و
من مدام درباره فیلمنامه و همکاری با پاول
فیگحرفزدم،قیافهمصاحبهکنندهدیدنی
بود .فکر میکرد من دیوانهام که جوابش را
نمیدهم ،اما تهیهکننده بعد از این مصاحبه
از من معذرتخواهی کرد».

«عابدان کهنز» از آثاری است که در جشنواره امسال رونمایی شد

شرکت نتفلیکس از ساخت یک اثر مستند به
کارگردانی مارتین اسکورسیزی ،درباره تور
معروف باب دیلن ترانهسرای برنده نوبل در
اواسط دهه  ۷۰میالدی خبر داد.
بــه گــــزارش ایــســنــا ،ایـــن مستند شامل
مصاحبههای جــدیــدی بــا «بـــاب دیلن»
تــران ـهســرا ،نویسنده و خــوانــنــده نــامــدار
آمریکایی است و به موسیقی سرشار از لذت
و شادی میپردازد که باب دیلن در پاییز سال
 1975در قالب تور Rolling Thunder
 Revueاجرا کرد .این فیلم قرار است امسال
برای نمایش آماده شود و برخی از گزارشها
حاکی از آن است که لحن غیرمستقیمتری
در مقایسه با مستند «بــاب دیلن» ساخته
اسکورسیزی در ســال  ۲۰۰۵بــا عنوان
«راهی به خانه نیست» دارد .مستند قبلی
اسکورسیزی به موضوع به شهرت رسیدن
دیلن ،نقل مکانش به نیویورک و یک دوره
کنار هگیری از فعالیت پس از تصادف با
یپرداخت.
موتورسیکلت در سال  ۱۹۶۶م 
تور Rolling Thunder Revueکه دستمایه
ساخت مستند جدید اسکورسیزی درباره
بــاب دیلن اســت ،شامل تــوری پرستاره از
چندین هنرمند بود که در اکتبر  ۱۹۷۵آغاز
شد و در می  ۱۹۷۶به پایان رسید.
آکــادمــی نوبل در نوامبر  ۲۰۱۶نــام باب
دیلن را بهعنوان برنده نوبل ادبیات اعالم
و «خلق تعابیر جدید شاعرانه در سنت شعر
آمریکایی» را علت برگزیدن او بیان کرد.

مستند «دریابست» با موضوع مشکالت حضور صیادان چینی در خلیج فارس

اسکورسیزی
مستند باب دیلن را میسازد

...

چهره ها و خبر ها

هادی محمدیان کارگردان «فیلشاه» برگزیده چهارمین دوره عمار بود

...

سینمای جهان

باشگاه خبرنگاران جوان  -پوالد کیمیایی در خصوص آخرین وضعیت ساخت فیلم «معکوس» برای حضور در جشنواره فیلم فجر
گفت«:بهتازگیدرحالضبطوآمادهسازیتصنیفیبانام«دعوتمکن»بهآهنگسازیمهدیعبدی،ترانهسراییمسعودکیمیایی
و خوانندگی خودم هستیم ».گفتنی است فیلم «معکوس» اولین فیلم بلند سینمایی پوالد کیمیایی در مقام کارگردان است.

هـــادی حــجــاز یفــر از ایــن پــس مدیریت
تماشاخانه «بـــاران» را بــر عهده خواهد
داشت .این تماشاخانه به علت
نـــوســـازی ی ــک مـــاه تعطیل
خــواهــد بــود و اوایـــل اسفند
دوبــــاره شـــروع بــه کــار
خواهد کرد.

راه«عمار»؛از18تا 2132

مصطفی قاسمیان  -نهمین دوره جشنواره
مردمیفیلمعمارکهپنجشنبهشببهپایانرسید،
فرصت بازخوانی راهــی را فراهم آورد که این
جشنواره در این  9سال پیموده است .جشنواره
عمار در اولین سالگرد یــوما ...نهم دی با هدف
پاسداشت هنری-رسانهای این حادثه تاریخساز
برگزار شد .دوره اول عمار محل نمایش تنها 18
فیلم بود؛ شامل  17مستند و یک فیلم داستانی
که سه عنوان آنها برگزیده شدند .حاال دبیرخانه
جشنواره عمار در نهمین دوره ،دو هزار و  132اثر
دریافتکردهکهحدود 50عنواناینآثار،شایسته
تقدیربودهاند.
▪عمارهای جوان میآیند

م ـیدانــیــم ن ــام «عــمــار» از سخنرانی مشهور
رهبر انقالب اسالمی در سال  70آمــده؛ عمار
تبیینکننده بــزرگ معارف اهل بیت در دوران
امامت امیرالمؤمنین(ع) است که غبار فتنهها
را برای مردم مـیزدود .جشنواره عمار در این 9
دوره ،فضا را برای رشد چهرههایی فراهم کرده
که به عمارهای انقالب تبدیل شوند .اگر فهرست

برندگان دورههای آغازین جشنواره عمار را مرور
کنیم،بهنامهاییآشنامیرسیم.چهرههاییچون
سیدمحمدرضا خردمندان و هــادی محمدیان
که با رشد پلهپله از فیلمهای کوتاه و مستندهای
نیمهبلند ،به فیلمهای بلند سینمایی رسیدهاند
و اتفاقات مثبتی را در سینمای ایران رقم زدهاند.
خردمندانکهدردورهدومجشنوارهعماربرگزیده
شــد ،پنج ســال بعد از ایــن اتفاق« ،بیست و یک
روز بعد» را ساخت که طبق اعالم رسمی ،جزو
فیلمهای محبوب تماشاگران در سیوپنجمین
جشنواره ملی فیلم فجر بود .محمدیان نیز که در
چهارمین جشنواره عمار بــرای طراحی پوستر
برگزیده شده بود ،بعدها با کارگردانی «شاهزاده
روم» و «فیلشاه» دو بــار رک ــورد پرفروشترین
پویانمایی تاریخ سینمای ایران را جابهجا کرد .با
اینچشمانداز،میتوانبهپرورشعمارهایجوان
دیگریامیدداشتکهدرآیندهاینهچنداندورنام
خودرادرکتابتاریخسینمایایرانحککنند.
▪یک جشنواره واقعی

جشنواره عمار در دور ههــای اخیر ،بیش از هر

زمان به مفهوم «فستیوال هنری» نزدیک شده
است؛ به این معنا که هر سال آثار بیشتری برای
اولین بار در این جشنواره رونمایی میشوند.
در حالی که در دور ههــای نخستین ،همه آثار
عماری پیش از آغاز جشنواره از طرق مختلف در
دسترس مخاطب عام بودند ،اما این روند در طی
سالهای اخیر ،تغییر کرده است .در جشنواره
امسال ،چندین اثر مهم جشنواره از جمله «تهران
دمــشــق»« ،دریــابــســت»« ،روزمــرگ ـیهــای یک
محیطبان»« ،شورش علیه سازندگی»« ،عابدان
کهنز» و ...بــرای اولین بــار در عمار رونمایی
شــد هانــد و اکــرا نهــای دانشگاهی و عمومی
آنها ،هنوز آغاز نشده است .این اتفاق ،بیتردید
جشنواره عمار را در میان رویدادهای سینمایی
کشور ،معتبرتر از گذشته میکند.
▪متفاوت از جریان اصلی سینما

در نهایت بد نیست به دو تفاوت مهم جشنواره
عمار با دیگر رویدادهای سینمایی ایران اشاره
کنیم .اول آن که جشنواره مردمی فیلم عمار در
تمام این سا لها ،مأمن موضوعاتی بوده است

که سالها در سینمای ایران دیده نشده بود .به
عنوان مثال در حالی که میدانیم سینماگران
جهان تالش میکنند تا پیشرفتهای علمی
کشور خود را دستمایه تولید آثار سینمایی قرار
دهند ،اما تا پیش از جشنواره عمار ،سینمای
ایران به ندرت به این موضوع پرداخته بود .دوم
آن که جشنواره عمار را میتوان محل بروز و ظهور
نقدهای جدی به ضعفهای کشور در زمینههای
مختلف دانست؛ اما با یک تمایز مهم .به واسطه
دغدغههای فیلم سازان عماری ،این جشنواره
همواره محل نمایش آثــاری بــوده که با وجود
نقدهای تندوتیز ،هرگز به دایره سیاهنمایی وارد
نشده و امیدآفرینی کردهاند.
اگرچه جشنواره عمار از جهات زیادی متفاوت از
جریان اصلی سینمای ایران حرکت میکند ،اما
میتوان گفت اصلیترین وجه ممیزه آثار عماری،
دو منظری است که ذکر آن آمد .خوشبختانه
دستاندرکاران جشنواره با سیاستگذاری
صحیح ،این روند را به وجود آوردهاند و مشاهده
آثــار امسال نیز نوید حفظ ایــن رونــد را برای
سالهای آینده میدهد.

با همکاری روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی حوزه هنری و مجمع هنرمندان خراسان صورت گرفت
فیلم «ســرو زیر آب» روایتی مستندوار از جنگ
تحمیلیاستكهایدهموضوعیتآنازاولینمعراج
شهدا در آبادان گرفته شده است.
به گــزارش سایت سوره سینما ،مراسم تقدیر از
عوامل فیلم سینمایی «سرو زیر آب» به کارگردانی
محمدعلی باشه آهنگر ،با حضور عوامل فیلم و
جمعی از هنرمندان ،مدیران فرهنگی و اهالی
رسانه ،در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار شد .در
این مراسم بعد از اكران فیلم ،تصاویری از مستند
شهید مدافع حرم سردار علی یزدانی پخش و از
خانوادهاینشهیدتجلیلشد.
در اولــیــن بخش ایــن مــراســم ،مــهــدی یمینی
مدیرعامل مجمع هنرمندان خراسانی ضمن
تشكر از عوامل فیلم ضمن خوشامدگویی به
حضور مسعود بصیری رئیس ســازمــان بسیج
رسانه کشور ،برزگر معاونت فرهنگی بسیج نهاد
ریاستجمهوری،خسروینمایندهتربتحیدریه
در مجلس ،صمدینیا رئیس ســازمــان بسیج
هنرمندان ،محمدحسین صوفی مشاور رئیس
سازمان صداوسیما ،سهمانی مدیرعامل بانك
رفاه كارگران و ستاره اسكندری گفت« :مجمع
هنرمندان خراسانی در نظر دارد هر ماه اقدام به
پخشفیلمهایسینماییكردهوباتقدیرازعوامل
و هنرمندان آثــار ،نسبت به حمایت از این هنر
ارزشمندگامیبزرگبرداشتهشود».
وحیدهعلویهمسرشهیدمدافعحرمعلییزدانی

قدردانیازعوامل«سرو زیرآب»

نیز گفت« :همچنان بــرای حفظ امنیت كشور
خونهایی ریخته میشود .امیدوارم حداقل اگر
همراه این بزرگ مردان نیستیم ،مانعی برای این
دالوریهانباشیم».
محمدعلی باشهآهنگر كارگردان فیلم «سرو زیر
آب» ضمن تشكر از استقبال مردم از این اثر اظهار
کرد« :ساخت این فیلم از آغاز نویسندگی تا تهیه،
شش ســال زمــان بــرده اســت و تــاش كردهایم
شرایط ناگفته جنگ را به تصویر كشیده و اثری
متفاوت خلق كنیم ».وی افزود« :در زمان جنگ

خاطرات منتشرنشده از آیتا ...هاشمی پخشمیشود

برنامه «تاریخ شفاهی ایــران» در قسمتهای
جدید خود برخی از خاطرات منتشرنشد ه از
زندهیاد آیتا ...هاشمی رفسنجانی را روی آنتن
شبکه مستند میفرستد.
سیدمهدی مؤیدی ،تهیهکننده این برنامه به
ایسنا توضیح داد« :به مناسبت سالروز رحلت
آیــتا ...هاشمی رفسنجانی قسمتهای این
هفته برنامه به بیان خاطرات منتشرنشد های
از ایشان اختصاص دارد ».او یــادآور شد« :این
مجموعه شامل تصاویر دید هنشده و خاطرات
منتشرنشدهای از آیـتا ...هاشمی رفسنجانی
اســت .زند هیاد هاشمی رفسنجانی در دوران
حیاتش به بیان خاطرات خود در مرکز اسناد
انــقــاب اســامــی پــرداخــت کــه بخشی از این
خاطرات برای نخستین بار از قاب شبکه مستند
پخش خواهند شــد ».مؤیدی ادامــه داد« :این
برنامه به خاطرات ایشان پیش از وقوع انقالب

اسالمی پرداخته است و حضور ایشان در قم در
دوران طلبگی ،ارتباطشان با امام خمینی(ره)،
ارتــبــاط آیـــتا ...بــروجــردی با امــــام(ره) ،ترور
حسنعلی منصور ،چــارچــوب حــوزه در زمــان
مرجعیت آیتا ...بروجردی و تاریخ فعالیتهای
انقالبی حزب موتلفه را شامل میشود».
به گفته این تهیهکننده ،این برنامه در پنج قسمت
 ۲۰تا  ۳۰دقیقهای آماده پخششده است و از
امروز ساعت  ۱۸:۳۰از آنتن شبکه مستند پخش
میشود.
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تنها ٥معراج شهدا در شهرهای اهواز ،اندیمشك،
سنندج ،ارومیه و آبادان وجود داشت .من هرگز
فراموش نمیكنم اولین باری كه با معراج شهدا
آشنا شدم در كارخانه بستنیسازی آبادان بود و
ایده این فیلم را از خاطرات آن سالها گرفتهام.
بنابراین حكایت درســت ایــن واقعیت مستلزم
پژوهشی یكساله و توجه به جزئیات  ٤ساله در
تولید این فیلم بوده است كه نهایت در بهمن ماه
سال ٩٦به پایان رسید».
سیدحامد حسینی ،تهیهكننده این فیلم با تاكید

بر روایــت مستندوار «ســرو زیر آب» اذعــان کرد:
«ایــن فیلم یكی از پــروژههــای سخت سینمایی
در چند سال اخیر بــوده است كه حــاوت بودن
با خانوادههای شهدا این سختی را آسان كرده
است.انتخابلوكیشنوتوجهبهجزئیاتدربخش
نویسندگی و تولید كاری مشكل بود .چرا كه از
ابتدایشروعكارقراربروفاداریفیلمبرتاریخبوده
و روایتگری حماسهسازان جنگ ایران را بر عهده
داشته است».
در ادامه مراسم ستاره اسكندری بازیگر فیلم ،با
اظهار خرسندی از تجربه نقشآفرینی در این اثر
فاخر خاطر نشان كرد«« :سرو زیر آب» برای من
یكی از بهیادماندنیترین و بهترین فیلمهاست
كه صبوری زنان در دوران جنگ را به خوبی نشان
داده كه با بغضی تاریخی ،نظارهگر رفتن عزیزان
شان بودهاند .در تاریخ دالوریهای مردم ایران،
چشم نظارهگر به روایت كم داشتهایم بنابراین من
دراینفیلمسعیكردهامباحذفدیالوگهابیشتر
تماشاگرروایتیواقعیباشم».ویافزود«:برایهر
مذهبوقومیتیتعدادیآدمجانفشانیكردهاند
كههمیشهجایشاندرزندگیماسبزمیماند».
در ادامـــه مــراســم از محمدعلی باشهآهنگر
كارگردان،سیدحامدحسینیتهیهكنندهوستاره
اسكندریبازیگراینفیلمتقدیرشد.گفتنیاست
اینبرنامهبامشارکتمرکزروابطعمومیومحافل
سازمانسینماییحوزههنریبرگزارشد.

بهاره رهنما این روزها مشغول بازی در یکی
از اپیزودهای سریال «محکومین  »2است.
ایـــن بــازیــگــر در فــصــل دوم
سریال «بچه مهندس» هم
حضور داشته و کاراکتر او
ب ــه زودی وارد قصه
میشود.
کــوروش تهامی به جمع بازیگران سریال
«دل» به کارگردانی منوچهر هادی اضافه
شده است .او فیلم «کروکدیل»
را آماده اکران دارد و در دو
ســـریـــال «مــحــکــومــیــن» و
«سرباز» ایفای نقش کرده
است.
مــارال فرجاد از فردا برای اجــرای نمایش
«وقتی خــروس غلط میخواند» به روی
صحنه خــواهــد رفــت و در این
نمایش با بازیگرانی مانند
آناهیتا درگــاهــی ،حسین
پــاکــدل و بانیپال شومون
همبازی میشود.
تویک
محمدرضا خردمندان که فیلم «بیس 
روز بعد» را در کارنامه دارد ،بهمنماه اولین
سریالش «از سرنوشت» را
جلوی دوربین میبرد .فصل
دوم ایــن سریال را علیرضا
بذرافشان کارگردانی
میکند.

...

تلویزیون

پیمان یوسفی مجری
«ورزش و مردم» شد
برنامه «ورزش و مردم» از این هفته با اجرا
و تهیهکنندگی پیمان یوسفی روی آنتن
میرود.
پــیــمــان یــوســفــی مــجــری و تهیهکننده
برنامههای تلویزیونی ،در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،در خصوص پخش برنامه
«ورزش و مردم» گفت« :از این هفته برنامه
«ورزش و مردم» روزهای جمعه از ساعت ۱۲
تا  ۱۴روی آنتن شبکه یک میرود».
وی ادامــه داد« :اجــرا و تهیه کنندگی این
برنامه بر عهده خودم است .تالش مدیران
این بود که نام این برنامه حفظ شود؛ چرا
که برنامه «ورزش و مردم» قدمت  ۴۰ساله
دارد ».یوسفی بیان کــرد« :اجـــرای این
برنامه مسئولیت بزرگی به گردن من است.
امیدوارم بتوانم در این کار موفق باشم .یاد و
خاطره مرحوم بهرام شفیع همواره در این
برنامه زنده خواهد بود».
گفتنی است بعد از درگذشت بهرام شفیع
مجری برنامه «ورزش و مردم» ،نام امیراقبال
شفیع (فرزند مرحوم بهرام شفیع) ،پیمان
یوسفی و حتی جــواد خیابانی به عنوان
مجری جدید ذکر شده بود.

