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گـ ـ ــزارش خبـ ــری

اسناد نوبل ادبی ۱۹۶۷منتشر شد
سه نویسنده ایرانی در فهرست نامزدها

گروه هنری//
در حالی که آ کادمی نوبل به عادت هر سال اسناد مربوط
به  ۵۰سال پیش خود را منتشر کرد ،در فهرست آن سال
میتوان نام  ۳ایرانی از جمله محمدعلی جمالزده را نیز در
فهرست نامزدها دید.

به گزارش مهر ،در فهرستی که  ۵۰سال پیش با ماشین
تحریر تایپ شده ،نام محمدعلی جمالزاده و  ۲ایرانی
دیگر نیز به عنوان پروفسور ایرانی به چشم میخورد.
نام زینالعابدین رهنما نویسنده ،مترجم ،روزنامهنگار ،
پژوهشگر و رییس انجمن قلم ایران نیز در این فهرست
قرار دارد .وی مترجم قرآن مجید به زبان فارسی بود.
بسیج خلخالی خالق اثر معروف «حماسه هیزم شکن»
دیگر ایرانی این فهرست است .سال  ۱۳۴۵این کتاب به

عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی شد ولی گفته شده
به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در
کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت.
در حالی که سال  ۱۹۶۷میگل آنخل آستوریاس
اسپانیایی زبان از گواتماال به «به پاس دستاوردهای
ارزنده ادبی ،که ریشه در صفات ملی و سنتهای مردم
بومی آمریکای التین دارد» به عنوان برنده انتخاب شد،
در فهرست اولیه که متشکل از نام  ۷۰نفر است ،اسامی
چهرههای برجستهای چون لوییس آرا گون ،ساموئل
بکت ،خورخه لوییس بورخس ،هانس مارگوس انسزبرگر،
ژان ژنه ،گراهام گرین ،اوژن یونسکو ،آلبرتو مارویا ،پابلو
نوردا ،ازرا پاوند ،ژرژ سیمنون و جیآرآر تالکین دیده
میشود.

گزارشاز آخریننظرسنجیسریالهایتلویزیون

«لیسانسهها»۲پربینندهترینسریالتلویزیون

گروه هنری//
در آخرین نظرسنجی سازمان صداوسیما ،مجموعه
تلویزیونی «لیسانسهها »۲با  ۸۴.۹درصد رضایت،
پربینندهترین سریال تلویزیونی در حال حاضر است.

به گزارش فارس ،در آخرین نظرسنجی صورت گرفته در
سازمان صداوسیما  21سریال جدید و تکراری بررسی
شدهاند که در این میان سریال جدید «لیسانسهها»2
توانسته است رضایت  84.9درصد از بینندگان را کسب
کند .نکته جالب توجه در این نظرسنجی ایستادن سریال
«یوسف پیامبر(ع)» به کارگردانی زندهیاد فرج اهلل سلحشور
در رتبه دوم است که نشان میدهد پس از گذشت یک
دهه و بازپخشهای چندین باره مردم همچنان نسبت
به این اثر اقبال دارند.
رتبه سوم این نظرسنجی نیز متعلق به «دیوار به دیوار»
ساخته سامان مقدم است که در حال حاضر از شبکه

تماشا پخش میشود .در بررسی این نظرسنجی  4سریال
جدید از شبکههای اصلی سه ،پنج ،دو ،و یک پخش
شدهاند .پربینندهترین سریال لیسانسهها 2بوده که با
 84.9درصد بیننده در رتبه نخست قرار گرفته ،رتبه دوم
نیز به سریال «در جستجوی آرامش» به کارگردانی سعید
سلطانی رسیده که از شبکه پنج پخش شده و توانسته
 88.6درصد رضایت بینندگان را از آن خود کند .سریال
«سایهبان» ساخته برادران محمودی نیز با 89.7درصد
رضایت بینندگان در رتبه سوم قرار دارد.
نکته قابل توجه در این نظرسنجی حضور سریال شبکه
یک با نام «زیباشهر» در پله هفدهم این نظرسنجی است.
در این نظرسنجی رتبه نخست در میان آثار تکراری به
یوسف پیامبر(ع) با  95.2درصد رضایت اختصاص دارد
و دیوار به دیوار و دزد و پلیس نیز سریالهای دیگر در
پلههای بعدی هستند.

میــــــــز خبــــر

رقابت سیمرغداران
سال  95در
فجر سیوششم
گروه هنری//
سیوششمین جشنواره فیلم فجر که شروع شود ،قطعا از
همان روزهای اول نمایش فیلمها ،بازار پیشبینی برای
بهترینهای جشنواره داغ میشود و این اتفاق در برخی
شاخهها مثل بهترین فیلم ،کارگردانی و بازیگری پررنگتر از
بقیه خواهد بود.

به گزارش ایسنا ،سال گذشته در این بخشهای اشاره
شده ،هفت نفر جایزه گرفتند و امسال از بین سیمر غ
گرفتههای دوره سیوپنجم چهار نفر باز هم در میدان
رقابت حضور دارند.در جشنواره فیلم فجر سال 95
سیمرغ بلورین بهترین فیلم به سیدمحمود رضوی برای
تهیه فیلم «ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمدحسین
مهدویان رسید و این دو امسال هم با فیلم «التاری» در
جشنواره حضور دارند.البته رضوی امسال دو فیلم در مقام
تهیهکننده در جشنواره دارد که فیلم دیگرش «دارکوب»
ساخته بهروز شعیبی است؛ فیلمی که یک داستان
اجتماعی را با پرداختن به روابط انسانی و موضوعاتی
همچون اعتیاد روایت میکند.مهناز افشار ،سارا بهرامی،
جمشید هاشمپور ،هادی حجازیفر و امین حیایی از
جمله بازیگران فیلم «دارکوب» هستند.

برای خوانندگی اعتماد به نفس نداشتم
مدیون افشین یداللهی هستم

می توانستم با «ورود آقایان ممنوع» پرکارترین کارگردان ایران شوم
گروه هنری//
رامبد جوان گفت :معتقدم
صنعت سینما باید با
فیلمسازان خصوصی که
سراغ بودجه های دولتی
نمی روند ،بچرخد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان  ،رامبد جوان در
گفتگو با امید روحانی در
برنامه «کافه فیلم» درباره
فیلم «پسر آدم ،دختر حوا»
گفت :بعد از اینکه با تهیه کننده کار سعید حاجی میری
راجع به فیلم گپ زدم و فیلمنامه مفصل و حجیمش را
خواندم ،به نظرم آمد که می تواند فیلمی با نمک و خوش
ریتم باشد.
کارگردان این فیلم سینمایی ،کمدی رمانتیک را از
ژانرهای جذاب سینما دانست و تصریح کرد :اصوال
کمدی رمانتیک را دوست دارم .در عین حال برایم
اهمیت داشت که بعد از چند سال از ساخت «اسپا گتی در
 8دقیقه» ،فیلمی بسازم که مورد عالقه بیننده قرار بگیرد و
فروش خیلی خوبی داشته باشد.
وی افزود :اصوال معتقدم که فیلم باید حتما بفروشد؛
مخصوصا برای ما که هنوز داریم تجربه می کنیم و تازه
اول راهیم .همینطور معتقدم صنعت سینما باید با آدم
هایی که به صورت خصوصی می توانند فیلم بسازند و
سراغ بودجه های دولتی نمی روند ،بچرخد.
رامبد جوان از نحوه انتخابش به عنوان کارگردان «پسر
آدم ،دختر حوا» گفت :عید سال  87که این فیلم به من
پیشنهاد شد ،سریالی به اسم «نشانی» ساخته بودم که
پربازیگر و شلوغ بود و آقای حاجی میری معتقد بودند
کسی که بتواند این تیم را با خود همراه کند و پروژه را به
سرانجام برساند ،انتخاب خوبی برای کار است.
کارگردان «پسر آدم ،دختر حوا» با بیان اینکه تولید
استاندارد و خوبی داشتیم ،گفت :به خاطر پالن ها و
دکوپاژ و تصویربرداری هایی که داشتیم ،عین ساختمان
را در واقعیت پیدا کردیم و دکور زدیم که تجربه جالبی بود.
وی درباره انتخاب مهناز افشار و حامد کمیلی توضیح
داد :مهناز افشار ،از اول کار انتخاب من و حاجی میری
برای نقش «مینا» بود .نقش «فرهود» را در ابتدا شهاب
حسینی قرار بود بازی کند که به دالیلی در آخر با حامد
کمیلی کار را شروع کردیم.
سازنده فیلم «ورود آقایان ممنوع» با اشاره به اینکه
چیدمان فیلم «پسر آدم ،دختر حوا» تر و تمیز است و
روایت متعهدی دارد ،گفت :هر دو فیلم را دوست دارم
و به نظرم هنوز بعد از گذشت چند سال ،فیلم های
سرحالی اند و از ساختشان خیلی خوشحالم؛ چون تجربه
کردن و ساختن برای من خیلی اهمیت دارد و اینکه دست

رضا امیرخانی سکههای جالل را نگرفت
گروه هنری//

رضا امیرخانی شایسته تقدیر بخش ویژه این جایزه از
پذیرش بخش مادی جایزه جالل آل احمد سرباز زد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،دهمین دوره جایزه
ادبی جالل آل احمد برگزیدگان خود را در تاالر وحدت
معرفی کرد.در این مراسم که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی برگزار شد ،رضا امیرخانی نویسنده کتاب نفحات
نفت که در بخش ویژه این دوره شایسته تقدیر شناخته
شد به هنگام دریافت جایزه گفت :به این موضوع که
«مجوز» با «جایزه» همخانواده نیست ،علم حضوری
دارم .من تا پایان عمر همیشه دنبال مجوز خواهم دوید و
از ارشاد هیچ گاه جایزه نخواهم گرفت .از این رو از پذیرش
بخش مادی جایزه جالل آل احمد معذورم اما بخش

معنوی را خواهم گرفت.میرجالل الدین کزازی دیگر جایزه
این دوره نیز در سخنانی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت :وزیر فرهنگ من خوش نمیدارم دنباله این
نام را بر زبان برانم زیرا باورم این است که ایرانیان مردمانی
فرهیخته ،فرهنگ مند ،اندیشه ورز ،خرد ورز هستند
حتی آن ایرانیانی که دانش نیاموختهاند.وی ادامه داد:
سرزمین ما در درازنای تاریخ بشکوه و نازش خیز خویش
سرزمین خرد و فرهنگ بوده است.
وی تصریح کرد :امروز باختریان خاور زمین را برپایه هزار
و یک شب میشناسند کدام شاهکار ادب بیگانه چنین
گسترش یافته است .ما مردمی هنرور هستیم و هزاران
سال نمونه برترین این سرزمین بوده ایم خود را کم
نینگاریم و خویشتن را باور کنیم.

همنواییارکسترملیایرانباساالرعقیلیدر جشنوارهموسیقیفجر
گروه هنری//

ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان در
جشنواره موسیقی فجر روی صحنه میرود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساالر عقیلی خواننده
اجرای ویژه ارکستر ملی ایران در سی و سومین جشنواره
موسیقی فجر است.
در این برنامه  18قطعه اجرا میشود که دو قطعه آن با
اشعاری از افشین یداللهی و بابک برزین است؛ «ایران»
و «تبریز در مه»« .ایران جوان» با آهنگسازی پیمان
سلطانی و شعر بیژن ترقی« ،خوشه چین» از روح اهلل
خالقی با شعر کریم فکور« ،افسون سخن» از نصراهلل زرین
پنجه و شعر نظام فاطمی دیگر قطعات این اجرا هستند.
در لیست قطعات اجرای ارکستر ملی ایران در جشنواره
موسیقی فجر میتوان به «نغمه نوروزی» اثر روح اهلل
خالقی و شعر رهی معیری« ،ساغر» از همایون خرم و
شعرمعینی کرمانشاهی« ،شکوه گل» از عبدالکریم مهر
افشان« ،از خون جوانان الله دمیده» از عارف قزوینی و

«جام مدهوشی» از علی تجویدی با شعر بیژن ترقی اشاره
کرد.
 3قطعه این اجرا ساخته ابوالفضل صادقینژاد با اشعار
محمد رضا یار است؛ «گلرخ»«،از تنهایی گریه مکن»
و «مرا رها مکن» که قطعه آخر با همراهی پیانو «حریر
شریعتزاده» است.
مخاطبان این اجرا می توانند شاهد هنرنمایی شریعت
زاده در قطعه «سپید و سیاه» نیز باشند؛ قطعهای به
آهنگسازی نسیم شاملو.
ارکستر ملی ایران در اجرای خود در سی و سومین
جشنواره موسیقی فجر 4 ،قطعه بی کالم نیز اجرا میکند؛
 2قطعه «سرود گل» و «سبکبال» از حسین دهلوی« ،دو
نغمه بختیاری» از روح اهلل خالقی و در نهایت پرلود «جام
تهی» از فریدون شهبازیان.
ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی
ساالر عقیلی پنجشنبه  21دی ماه از ساعت  18و  30دقیقه
در قالب جشنواره موسیقی فجر به روی صحنه میرود.

در «التاری» هم که گفته میشود موضوع آن به قاچاق
دختران جوان مربوط میشود ،جواد عزتی ،ساعد سهیلی،
هادی حجازیفر و حمید فر خنژاد بازی کردهاند.
جایزه بهترین کارگردانی جشنواره سیپنجم هم به وحید
جلیلوند برای ساخت فیلم «بدون تاریخ بدون امضا»
رسیده بود که او امسال در این رویداد اثری ندارد .جلیلوند
در ماههای پشت سرگذاشته سال  96با آخرین ساختهاش
حضور پررنگی در جشنوارههای خارجی داشت و جوایز
متعددی را هم کسب کرد.محسن تنابنده برنده جایزه
بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره سال قبل هم که
بخاطر بازی در فیلم ِ«فراری» علیرضا داودنژاد برگزیده شده،
همانند کارگردانش در جشنواره سیوششم فیلمی ندارد،
این در حالی است که دو برگزیده بهترین بازیگری زن هر
دو در جشنواره امسال فیلمهایی دارند که ممکن است به
دالیل متفاوت از آثار قابل توجه جشنواره باشند.
لیال حاتمی که سال قبل برای بازی در «رگ خواب» سیمر غ
بهترین بازیگر نقش اول زن را گرفت ،امسال با فیلم «بمب»
به کارگردانی پیمان معادی به جشنواره میآید.
این فیلم به تهیهکنندگی مانی حقیقی و با حال و هوای
موشکباران تهران در سال  ١٣٦٦ساخته شده و به جز لیال

حاتمی ،پیمان معادی ،حبیب رضایی ،سیامک انصاری و
سیامک صفری هم در آن بازی کردهاند.
دیگر بازیگر برگزیده نقش اول زن در جشنواره سال  95مریال
زارعی بود که برای فیلم «زیر سقف دودی» به طور مشترک
با حاتمی نظر هیات داوران را جلب کرد.
مریال زارعی امسال فیلم «سوء تفاهم» به کارگردانی
احمدرضا معتمدی را در جشنواره دارد که خود معتمدی
پس از حدود یک دهه با فیلمی تازه به جشنواره میآید.
زارعی در«سوء تفاهم» که مضمونی اجتماعی دارد با کامبیز
دیرباز ،ا کبر عبدی و پژمان جمشیدی همبازی بوده است.
اما در بخش بهترین بازیگران مکمل زن و مرد هم نوید
محمدزاده و ثریا قاسمی سیمر غ گرفته بودند که ثریا قاسمی
بازیگر «ویالییها» ،فیلمی در جشنواره امسال ندارد.
نوید محمدزاده هم که امسال در تئاتر خیلی فعال بود
فیلمی در جشنواره سیوششم دارد که یک همکاری دوباره
با هومن سیدی پس از فیلم «خشم و هیاهو» است.
«مغزهای کوچک زنگزده» جدیدترین ساخته سینمایی
هومن سیدی است که در کنار نوید محمدزاده ،فرید
سجادی حسینی ،علی اعالیی ،فرهاد اصالنی و هومن
سیدی هم در آن بازی کردهاند.

محمدرضا فروتن:

رامبد جوان در برنامه «کافه فیلم»:

به تجربه هایی بزنم که خودم
ندارم و برای حرفه ام جذاب
است.
جوان متعهد بودن کارگردان
به فیلمنامه را مهم دانست و
توضیح داد :معتقدم حتی ا گر
قرار است سر صحنه چیزی
تغییر کند ،در وهله اول تغییر
باید توسط خود نویسنده
اعمال شود .در نهایت من
کارگردان موظفم مثل یک
تکنسین در کنار عوامل قرار بگیرم و عالقه مندی ها و
سلیقه هایم را در پردازش اجرایی دخیل کنم و باید تابع
فکر نویسنده باشیم.
این کارگردان سینما و تلویزیون افزود :مهناز افشار نگران
به تکرار افتادن کارا کتر خود به دلیل بازی در فیلم «آتش
بس» بود .با این حال مهناز افشار خیلی خوب متوجه
ریتم و ظرافت ها و تفاوت های بازی که در لحظه اتفاق
می افتد و خیلی در کمدی اهمیت دارد ،می شد.
به گفته جوان ،بازیگر نیاز به مراقبت سر صحنه دارد و در
تمام مدت باید سر صحنه احساس امنیت کند و استرس
نداشته باشد و بداند همه قبولش دارند .کارگردانی که
خودش بازی می کند ،می فهمد که بازیگر چقدر جلوی
دوربین تنهاست و نیاز به چه مراقبت های روحی و روانی
دارد و در کل در مقام کارگردان می فهمد که با بازیگرش
هنگامی که یک صحنه را خوب بازی نمی کند به چه
نحوی برخورد کند که احساس امنیت و آرامش بازیگر
را به هم نریزد.وی در پاسخ به این نظر «امید روحانی»
که ساخت «پسر آدم ،دختر حوا» پس از عدم موفقیت
نسبی در «اسپا گتی در  8دقیقه» به جوان کمک کرده
است که دوباره به صحنه برگردد ،گفت :عوامل «ورود
آقایان ممنوع» هنوز فیلم «پسر آدم ،دختر حوا» ی مرا
ندیده بودند که مرا به عنوان کارگردان انتخاب کردند
و در حقیقت ساخت این فیلم در انتخاب شدنم برای
«ورود آقایان ممنوع» تأثیری نداشت؛ چون در آن زمان
هنوز فیلم من ا کران نشده بود.جوان ادامه داد :چیزی
که در من می تواند مورد سؤال قرار بگیرد ،این است که
من اصوال با به دست آوردن تجربه ای در حرفه خودم،
آن مسیر را کمتر ادامه داده ام .یعنی بعد از ساخت «ورود
آقایان ممنوع» می توانستم به یکی از پرکارترین کارگردانان
ایران تبدیل شوم اما نخواستم ،چون در اثر موفقیتی که
در فروش به دست آورد ،آغوش تمام دفاتر سینمایی برای
من باز بود .در انتهای این گفت و گو ،جوان گفت :سعی
می کنم موقعی که مورد تشویق زیادی قرار می گیرم ،ترمز
دستی ام را بکشم؛ چون فکر می کنم این مقدار از تشویق
فریبم می دهد و آنقدر تکرار می شوم که به سمت عادی
شدن و تجربه نکردن پیش می روم.

هنرمند ایرانی ،داور جشنواره عکس
در پرپنیان فرانسه شد

گروه هنری//

محمدرضا فروتن بازیگر سینما با حضور در برنامه «من و
شما» با آرش ظلیپور به گفتگو نشست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا فروتن بازیگر
سینما با حضور در برنامه من و شما به تهیهکنندگی هادی
قندی و اجرای آرش ظلیپور با این مجری و مردم به گفتگو
نشست.در ابتدا ظلی پور درباره عالقه خانواده این هنرمند
به رشته پزشکی سوال کرد که محمدرضا فروتن پاسخ داد:
خانوادهها در نسل ما به پزشکی عالقمند بودند .خانواده
من هم دوست داشتند پزشک شوم؛ من هم به خاطر همین
رشته تجربی خواندم .بعدها در سن  18سالگی متوجه شدم
که به روانشناسی عالقه دارم ،چرا که روح حقیقتجویی

داشتم که همیشه خود را بیشتر بشناسم .برخی ها در
رشته پزشکی ،مهندسی ،حقوق سیاسی و ..تحصیل
می کنند ،اما ا گر خودشان را نشناسند نمیتوانند
موفق باشند .امروز روانشناسی برای عمومی مردم
الزم است .خوشحالم که روانشناسی را انتخاب کردم؛
چون دوست داشتم تحصیالت آ کادمیک این رشته
را داشته باشم.بازیگر فیلم «قرمز» در خصوص ورود
خود به عرصه موسیقی عنوان کرد :رویای کودکی
من خوانندگی بود؛ در آن سن وقتی میخواستم آواز
بخوانم ،خواهرم می گفت ا گر میخواهی موفق باشی
خوانندگی را فراموش کن .البته من به کالس خوانندگی
نرفتم و خیلی برای خواندن اعتماد به نفس نداشتم.
هنوز هم در حال تمرین هستم .رویایی بود که دوست
داشتم دنبال کنم .به نظرم در این سن با موسیقی شعر،
عواطف انسان ها پرورش پیدا می کند.
بازیگر فیلم «شب یلدا» در خصوص موفق بودن آلبوم
موسیقی خود گفت :مردم نسبت به قطعه ها وا کنش های
خوبی داشتند و در مجموع حس خوبی را در من بر می
انگیزد.این هنرمند در پاسخ به خوانندگی در فیلم «قرمز»
اظهار داشت :در فیلم «قرمز» قرار بود خوانندگی کنم ،اما به
خاطر اینکه اعتماد به نفس نداشتم از آقای جیرانی خواهش
کردم نخوانم .در فیلم شب یلدا به اصرار آقای پوراحمد
خواندم و بعد از آن تصمیم گرفتم آرام آرام به این عالقهام
بپردازم.بازیگر فیلم «شیفت شب» در پاسخ به سوال ظلی

پور مبنی بر اینکه از بین بهرام رادان ،محمدرضا گلزار و امین
حیایی صدای کدام را دوست داری ،پاسخ داد :هر سه
عزیز در کار خود توانا هستند ،اما هر کسی به موزیک های
خاصی عالقمند است .این موضوع سلیقه ای است .برای
همه آنها حضور در عرصه موسیقی تجربه خوبی بوده است و
عالقمندی خودشان را دنبال کرده اند .البته من همه ترانه
های خواننده ها را گوش کردم اما این روزها کارهای ساالر
عقیلی و شجریان را گوش می کنم.
در ادامه این برنامه ظلی پور به  21دی ماه سالروز تولد
افشین یداللهی اشاره کرد .فروتن درباره این موضوع گفت:
خیلی از چیزهای زندگیام را مدیون افشین هستم .او باعث
شد من درسم را ادامه بدهم .به روحشان اعالم می کنم که
حضورش زنده است و بی نهایت از خدای خودم ممنونم که
تجربه رفاقت با او را داشتم.
ظلی پور در خصوص ساخت فیلم «قرمز  »2و رد پیشنهاد
دوباره آقای جیرانی توسط هدیه تهرانی پرسید که فروتن
پاسخ داد :آقای جیرانی چند سال پیش درباره ساخت «قرمز
 »2با من صحبت کرد و من تمایل به بازی داشتم ،اما این
اتفاق رخ نداد.
تصویر پایانی محمدرضا گلزار بود و فروتن درباره این هنرمند
گفت :خیلی دوستشان دارم .همیشه از او انرژی خوب
گرفتم .انسان مهربان و پر از محبتی است .فکر می کنم آقای
گلزار در نوع بازیگری و سینما نه تنها موفق بوده ،بلکه موج
بسیار بزرگی را ایجاد کرد.

پای صحبت کارگردان موفق بین المللی که در جشنوارههای ملی جایی ندارد

گروه هنری//
دوره کودکی و نوجوانیاش را در جنگ گذرانده است؛ او میگوید:
‹از وقتی چشممان را باز کردیم ،صدای گلوله و هواپیما و توپ و
تانک در سرمان بود؛ این تجربه،بسیار دردنا ک بود ›.این برشی
از زندگی ‹علی زار ع قناتنوی› فیلمساز شیرازی و سازنده فیلم
های پویانمایی است که سالها بعد الهام بخش آثارش شد.

به گزارش ایرنا ،او این روزها به واسطه درخشش اثر
پویانمایی ‹چشمانداز خالی› در سطح بین المللی خبرساز
شده است.
زار ع قنات نوی پیش از این توانسته بود با انیمیشن
‹عروسک چینی بابا› ،رنجهای دختری را به تصویر بکشد
که پدرش زندانی است و این بار در ‹چشم انداز خالی› از
چشمبهراهی مادری میگوید که منتظر فرزند شهیدش
است.
‹چشمانداز خالی› که 19مهرماه امسال در پردیس
سینمایی گلستان شیراز رونمایی شد ،با گذشت تنها سه
ماه از پخش جهانیاش موفق شد جایزه بهترین انیمیشن
جایزه بهترین انیمیشن جشنواره ماهانه فیلم انگلستان
(  ،)UK Monthly Film Festivalجشنواره مستقل فیلم
لسآنجلس ( ، )Los Angeles Film Awardsجشنواره
فیلم های آسیایی آمریکا (  ، ) Asians on filmجشنواره
پویانمایی و کارتون یونان (Chania Cartoon & Animation
) و جشنواره فیلم آفتاب توکیو (  ) Sunfilmژاپن را به دست
آورد.
این فیلم همچنین به مرحله نهایی جشنواره سینمایی
لس آنجلس آمریکا ( ، ) Los Angeles Cinefestجشنواره
فیلم انگلستان (  ) Feel The Reelو جشنواره فیلم های
مستقل لس آنجلس آمریکا ( Los Angeles Independent
 ) Film Festivalراه یافت.
موسیقی این اثر پویانمایی نیز که ساخته محمدرضا علیقلی
است در جشنواره فیلم های آسیایی آمریکا (Asians on film
) لوح تقدیر بهترین موسیقی متن را برای ایران به ارمغان
آورد.
زار ع قناتنوی که خود ،نویسندگی فیلمنامههایش را بر
عهده دارد ،درباره چرایی پرداختن به صلح و جنگ در
آثارش میگوید‹ :بهترین روزهای کودکی و نوجوانیام را
در محیط پرهراس جنگ گذراندم ،در مدرسه منتظر آژیر
خطر بودیم ،تا چشم بر هم میگذاشتیم ،باید به پناهگاه
میرفتیم ،میدیدم که کودکستان را بمباران میکنند و
بچهها در مراسم تولدشان پرپر میشوند .بمبارانهای
هوایی دهشتباری در شیراز اتفاق افتاد .وحشتنا ک است

که همیشه سایه هراس و ترس را باالی
سرت حس کنی .ما این ترس و ناراحتی
و درد را به یدک کشیدیم تا دوران بعد
ازجنگ ،با آن همه شهید و مجروح›.
این کارگردان ،اثرش با عنوان ‹چشمانداز
خالی› را نماد چشمبهراهیهای
مادربزرگش میداند که هر روز منتظر
رسیدن خبری از دو پسرش بوده که
در جبههها میجنگیدند ،میگوید:
دیدن رنج این انتظار به دغدغه بدل
شد و سعی کردم این دغدغه را در فیلم
بگویم .فیلمها دغدغههای ذهنی من
هستند .قنات نوی ادامه میدهد‹ :در
نوشتن فیلمنامه ‹چشمانداز خالی›
به تراژدی دردنا ک انتظار مادرانی
پرداختم که فرزندانشان در جنگ بودند .مادر بزرگم
از صبح تا شب چشمش به در بود که پستچی نامهای
بیاورد .رادیو باتریدارش را با خودش به همهجا میبرد و
اخبار جنگ را گوش میداد .صدای زنگ تلفن در محله
ما شبیه کابوس بود ،با هر زنگی همه سا کن و سا کت
میشدند ،منتظر بودیم ببینیم خبر خوبی در راه است یا
بد و این تجربهها بسیار عجیب بود ‹ .زار ع قناتنوی این
ح اولیهاش در نوشتن
دغدغهها و تجربهها را الهامبخش طر 
فیلمنامههایی با موضوع جنگ و پیامدهایش میخواند و
اظهار می کند‹ :این دغدغهها در ذهنم مانده بود تا آنکه
ل شد ،یکی شد رنج از دست دادن
به طر حهای اولیه بد 
پدر که براساس داستانی از هوشنگ گلشیری شکل گرفت
و دستمایه ساخت ‹عروسک چینی بابا› شد و دیگری،
که چشمانتظاری را نشان میدهد و به ساختهشدن
‹چشمانداز خالی› انجامید.
این کارگردان که چشمانداز خالی را تجربهای نو در سینمای
ایران مینامد ،عنوان میکند‹ :این اثر از لحاظ تکنیکی برای
نخستین بار در ایران اجرا شده است و روش ساخت آن
حتی در جهان نیز پرطرفدار نیست .این اثر حاصل تلفیق
سه تکنیک انیمیشن سهبعدی ،دو بعدی و رتوسکوپی
است؛ به بیان دیگر ما سه بار یک انیمیشن را ساختیم‹ .
رتوسکوپی تکنیکی است که سازندگان فیلم های
پویانمایی در آن حرکت فیلم زنده را فریم به فریم کپی می
کنند .در واقع در این شیوه تصاویر فیلم زنده روی یک پرده
مات بازتابیده شده و به وسیله انیماتورها دوباره ترسیم می
شوند.
زار ع قنات نوی انتخاب این روش تلفیقی را چالشی سخت
برای پیشرفت و برداشتن گامهایی عنوان میکند تا آن را
از اثر قبلیاش عروسک چینی بابا متمایز کند ،انیمیشنی
که  2بار در فهرست 90تایی اسکار جای گرفت و بیش از 30
جایزه بینالمللی کسب کرده است ،میگوید‹ :عروسک
تقریبا پنج سال پیش ساخته شد و در این پنج
چینی بابا
ً
سال ،امکانات جدیدی در حوزه سختافزاری و نرمافزاری
انیمیشن فراهم شده است و کسب پنج جایزه بینالمللی
در طول سه ماه از پخش بینالمللی چشمانداز خالی نشان
میدهد زحمتها و تالشها و صبوریهای تیم سازنده ،به
بار نشسته است‹ .
نتوانستهایم در سینمای دفاع مقدس حق مطلب را ادا
کنیم
علی زار ع قناتنوی دغدغههایش را متوجه همه گروهها
میداند و معتقد است‹ :قرار نیست همه نسلها ،همه

اتفاقات را تجربه کنند تا بتوانند آن را درک کنند›.
او درمان عدم ارتباط نسلها را با هم ،رسانه میداند و
سینما را بهمثابه یکی از همین رسانهها معرفی میکند.
زار ع قناتنوی در این زمینه به تأثیر نامطلوب فیلمهای
آمریکایی برای قهرمانسازی اشاره میکند و بیان میدارد:
‹فیلمهای هالیوودی سرشار از دروغهایی درباره روایتهای
جنگ است ،برای مثال ،آنها که بهعنوان متجاوز به ژاپن
حمله کردهاند ،فیلمی میسازند که از امریکاییهای متجاوز
به خا ک ژاپن قهرمانهایی میسازد که مردم هم ب ا آنها
ارتباط برقرار میکنند؛ این در حالی است که به ما ،جنگی
تحمیل شد و ما مظلوم آن جنگ بودهایم؛ اما نتوانستهایم
در سینمای دفاع مقدس حق مطلب را ادا کنیم و فیلمهای
ژانر دفاع مقدس همه نگرشها و دیدگاهها را نشان
نمیدهد؛ بههمین دلیل هم ،همه فیلمهای جنگی ما
شبیه فیلمهای قبلی است›.
این کارگردان معتقد است تنوع موضوعی در ژانر دفاع
مقدس باعث میشود جوانان بهجای نسخههای غربی
و پر رنگ و لعاب امریکایی فیلمهای جنگی ،به سمت
فیلمهای ایرانی کشیده شوند .زار ع قناتنوی میافزاید:
‹ایران بهترین قهرمانهای دنیا را در هشت سال جنگ به
خود دیده است و نوابغ بسیاری را از دست داده است که
داستان رشادتهای آنان زیباست .آنها انسانهایی خاص
بودند که نیازی نیست از آنها قهرمان بسازیم؛ زیرا بخشی از
آن قهرمانسازی که باید در درام ایجاد شود ،در شخصیت
آنها وجود دارد و هنوز نتوانستهایم اینها انتقال دهیم و تنها
به برخی جنبههای خاص پرداختهایم›.
این فیلمساز خود را هنرمندی مستقل معرفی میکند و
میافزاید‹ :کار من تجارت نیست ،کار من احترام گذاشتن
به نسلی است که هشت سال در این مملکت زحمت کشید
و بازماندههای آنان که هنوز هم دارند سختی و ناراحتی
آن سالها را با خودشان میکشند؛ هرچند فیلم های من
در جشنوارههای جهانی بازخوردهای خوبی داشته است،
در جشنوارههای ایرانی چندان مورد توجه قرار نگرفته و در
بسیاری از آنها کنار گذاشته شده است›.
او با انتقاد از اینکه آثارش را سیاهنمایی و فیلم جشنوارهای
میخوانند ،عنوان کرد‹ :فیلمهای من جشنوارهای نیست
و حتی وقایع اجتماعی روز را نیز بازتعریف نمیکند ،زمان
و مکان ندارد و نشاندهنده جلوههای سیاه اجتماعی
نیست .حذف هنرمندان از جشنوارههای ملی به
بهانه شرکت در جشنوارههای بینالمللی اتفاق خوبی
نیست .فیلمسازهای توانمندی داریم که پرچم ایران
را در رویدادهای بینالمللی بلند کردهاند و با نسبت
دادن نادرست اینکه فیلم جشنوارهای ساختهاند ،در
جشنوارههای ملی جایی ندارند.
انیمیشن ایرانی ‹چشمانداز خالی› محصول سال 2017
میالدی در شیراز ساخته شده است.
این اثر پویانمایی به نویسندگی و کارگردانی علی زار ع
قناتنوی و با سرپرستی علی زهتابزاده تولید شده،
دیگر هنرمندان این مجموعه عبارتاند از :بهاره
پیشآهنگ ،محسن جعفری ،محمدهادی سبحانیان،
محمدرضا علیقلی،آرش قاسمی ،علی امامزاده ،بهروز
بصیریفرد،معصومه باغبانی ،متین ترابی،محمد قاسمی،
وحید مباشری،محمد حسن پور ،محمد جواد زار ع قنات
نوی،لیال محمدی ،سمانه زار ع،مینا جواهربین ،نگین
فالحی،علی الوری منفرد  ،هایده پرویز ،سجاد زار ع،محمد
هادی زاهدی و حامد زهتابزاده.

علی سامعی ،هنرمند ایرانی به عنوان داور در
جشنواره بین المللی عکس  2017 Le Catalanدر
پرپنیان فرانسه حضور دارد.به گزارش ایرنا روابط
عمومی فیاپ در ایران گزارش داد  :این جشنواره
زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) و
انجمن عکاسی آمریکا ( )PSAدر  6بخش برگزار می
شود که علی سامعی ،عکاس ایرانی به عنوان داور
پ در
در این رویداد حضور دارد.سامعی ،نماینده فیا 
ایران ،دبیر جشنواره بین المللی عکس خیام و برنده
بیش از  110جایزه عکاسی در جشنواره های داخلی
و خارجی است .وی سال گذشته میالدی هم عضو
هیات داوران سی امین دوره جشنواره بین المللی
عکس ردیسایم فرانسه بود .جشنواره ردیسایم ارتباط
بسیار خوبی با هنرمندان ایرانی دارد به طوری که رضا
دقتی عکاس مشهور ایرانی نیز در سال های گذشته
میهمان این جشنواره بوده است.این رویداد از سوی
کلوپ فرهنگی عکاسی پرپنیان در سال های  2017و
 2018در شهر پرپنیان فرانسه برگزار می شود و هیأت
 9نفره داوری مسئولیت انتخاب آثار برتر را برعهده
دارد.این جشنواره سه نمایشگاه در مورد پروژه
عکاسی خود برگزار می کند که نخستین نمایشگاه
آن مربوط به جشنواره بین المللی عکس بود که در
 6بخش ،تابستان  2017در پرپنیان برگزار شد؛ بخش
دوم آن ،بخش میراث و فرهنگ کاتاالن با نام Quatre
 Barres-Miquel Galmesاست که نمایشگاه آن از 21
دسامبر  2017تا  4مارس  2018در کاخ سلطنتی کولور
( ) Château Royal de Collioureبرپاست .نمایشگاه
سوم نیز مربوط به اعضای کلوپ فرهنگی پرپنیان در
کاتالونیا و تعدادی از عکاسان میهمان است.

نعیمه نظامدوست:
نوروز  ۹۷با «شب عید» میآیم
نعیمه نظام دوست از سریال نوروزی خود با نام
«شب عید» به کارگردانی سعید آقاخانی خبر داد.
نعیمه نظام دوست در گفتگو با مهر درباره آثاری
که این روزها در تلویزیون دارد ،گفت :قرار است در
سریال «همسرایی» به کارگردانی حسین تبریزی و
تهیه کنندگی محمدرضا وکیلی طباطبایی بازی کنم
که این روزها در مرحله پیش تولید قرار دارد.وی ادامه
داد« :همسرایی» یک سریال  ۵۲قسمتی است که
تا کنون  ۱۸قسمت از متن را به ما داده اند و سریال
حدود یک هفته دیگر کلید می خورد.
این بازیگر درباره این سریال بیان کرد :سریال
«همسرایی» از موقعیت های طنزی برخوردار است
و بازیگران زیادی هم در این مجموعه به ایفای نقش
می پردازند.وی در پایان با اشاره به سریال دیگر خود
که در نوروز  ۹۷پخش می شود ،گفت :همچنین در
 ۲اپیزود از سریال «شب عید» به کارگردانی سعید
آقاخانی بازی کرده ام که در نوروز  ۹۷پخش می شود.
در این سریال اپیزودیک من با سروش جمشیدی
همبازی بودم و داستان سریال هم روایت مسافرخانه
ای در مشهد است که مسافرانش به زیارت امام رضا
(ع) می روند.

کتاب «تاریخ هنر» به فارسی ترجمه شد
ترجمه کتاب «تاریخ هنر» اثر مریلین استا کستد و
مایکل کاترن که به معرفی هنر ماقبل تاریخ تا هنر
مدرن می پردازد توسط بهراد امین سلماسی استاد
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی روانه بازار
نشر شد.به گزارش ایرنا از واحد علوم و تحقیقات،
کتاب تاریخ هنر به همت بهراد امین سلماسی و
همکاری آناهیتا مقبلی ترجمه و تدوین شد و توسط
انتشارات فخرا کیا به چاپ رسید.این کتاب به عنوان
کاملترین ،جامعترین و معتبرترین کتاب اختصاری
تاریخ هنر در جهان شناخته می شود و ترجمه آن در
ایران مدت دو سال طول کشیده است.کتاب «تاریخ
هنر» ،معرفی هنر ماقبل تاریخ تا هنر مدرن را شامل
میشود و مولف گام را فراتر از هنر غرب گذاشته و به
بررسی هنرهای مناطق و فرهنگهای دیگر از شرق
به غرب و از جنوب به شمال این کره خا کی پرداخته
است .در این کتاب عالوه بر توجه به بناهای مهم
تاریخی ،هنرمندان زن ،اقلیتها و آثار کمتر دیده
شده در مراجع مشابه ،مورد توجه و نقد قرار گرفته و
به هنر مدرن و هنر اسالمی نیز توجه ویژه شده است.
به گفته بهراد امین سلماسی ،در کتاب «تاریخ هنر»،
هنر ایران باستان و هنر بعد از اسالم و سیر تحول آن
در دیگر تمدنها مورد تحلیل قرار گرفته است.
این کتاب در دانشگاه های معتبر جهان تدریس
میشود و آخرین ویرایش آن مربوط به سال 2015
است .کتاب «تاریخ هنر» به صورت تمام رنگی گالسه
در  600صفحه منتشر شده است و بهای هر جلد آن
 180هزار تومان است که مقرر شده ،برای استادان و
دانشجویان  150هزار تومان در نظر گرفته شود.
بهراد امین سلماسی ،متولد  26مرداد  1330تبریز،
دارای فعالیتهای متعدد هنری از جمله تصویرگری
و طراحی بیش از  28کتاب کودکان و نوجوانان،
برپایی نمایشگاههای متعدد فردی و گروهی نقاشی
در داخل و خارج از کشور ،طراحی و تالیف  3کتاب
برای کودکان و نوجوانان و  3کتاب برای دانشگاههای
هنری ،کارگردان هنری (طراح صحنه و لباس) در
فیلم سینمایی ترنج ،به کارگردانی محمدرضا اعالمی
(سال  ،)1364کارگردان هنری در فیلم سینمایی
سالهای خا کستر به کارگردانی مهدی صباغزاده
(سال  ،)1365کارگردان هنری در فیلم سینمایی
محموله به کارگردانی سیروس الوند (سال  )1366را
در کارنامه خود دارد .وی جایزه اول تصویرسازی و
دریافت پرنده طالیی و دیپلم افتخار از جشنواره
کتاب کودک کانون پرورش فکری تهران ( )1369را به
نام خود ثبت کرده و برنده جایزه ویژه گرافیک داوران
بین المللی از نمایشگاه بولونیا-ایتالیا ( )1991/1370و
برنده جایزه بینظیرترین اثر علمی یونسکو و دریافت
دیپلم افتخار توکیو-ژاپن ( )1991/1370نیز است

فیلم «محمد رسولاهلل» به شبکه نمایش
خانگی میآید
فیلم سینمایی «محمد رسولاهلل» به کارگردانی مجید
مجیدی ،از  ۲۰دی ماه در شبکه نمایش خانگی
توزیع شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ فیلم
سینمایی «محمدرسولاهلل» به کارگردانی «مجید
مجیدی» از روز چهارشنبه  ۲۰دی ماه در شبکه
نمایش خانگی توزیع میشود.فیلم «محمد رسول
اهلل» در کشورهای مختلف از جمله ترکیه ،آذربایجان،
عراق  ،روسیه و ...به نمایش درآمد و با اقبال مواجه
شد.فیلم سینمایی «محمد رسول اهلل» داستان
کودکی پیامبر اسالم است اما قصه از روزهای آخر
شعب ابوطالب آغاز میشود و به قبل از تولد تا مقطع
 12سالگی پیامبر ا کرم (ص) توجه دارد.
در این فیلم علیرضا شجاع نوری در نقش عبدالمطلب،
مهدی پا کدل در نقش ابوطالب ،ساره بیات در نقش
حلیمه سعدیه ،مینا ساداتی در نقش آمنه ،محسن
تنابنده در نقش ساموئل یهودی ،داریوش فرهنگ در
نقش ابوسفیان و  ...به ایفای نقش پرداختند.

