
 ۲۰۰ میلیارد تومان
فروش مجموع نمایشگاه کتاب

 اختالف در 
شورای راهبردی اکران 

بخش فیزیکی نمایشگاه کتاب روز شنبه به پایان 
رسید و بخش مجازی آن ساعت 24روز گذشته 
به کارش خاتمــه داد. مطابق اعالم ســخنگوی 
سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، تا 
یکشنبه اول خردادماه، حدود 2۰۰میلیارد تومان 
فروش مجموع نمایشگاه حضوری و   مجازی کتاب 

بوده است.
علی رمضانی فروش نمایشگاه کتاب را از این رقم 
باالتر عنوان کــرد و گفت: برخــی از فروش های 
نمایشــگاه حضوری به صورت نقدی یا کارت به 
کارت بوده و اگر بخواهیم ایــن برآوردها را هم در 
فروش حســاب کنیم، مبلغ نهایی در نمایشگاه 

امسال باالتر خواهد بود.
 رمضانی همچنین درباره آرای هیأت رسیدگی به 
تخلفات سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران توضیح داد: به طور کلی 74رأی صادر شده 
که ارائه و فروش کتاب هــای غیرمجاز با 15رأی 
بیشترین فراوانی را داشــته و پس از آن استفاده 
نکردن از دستگاه کارتخوان با 11رأی در رتبه دوم 
قرار دارد. ارائه و فروش آثار سایر ناشران با 9رأی، 
بی توجهی به رعایت حجاب و شــئونات اسالمی 
با 7رأی، ارائــه و فروش کتاب هایــی که بیش از 
4سال از انتشار آنها گذشته با 7رأی و ارائه و فروش 
کتاب های غیرمرتبط با موضوع سالن، با 6رأی در 

رتبه های بعدی قرار دارند.

جلسه شــورای راهبردی اکران با حضور رئیس 
سازمان سینمایی برگزار شد. در این شورا فیلم های 
جدیدی که قرار است اکران شوند معرفی شدند. 
از دیگر موضوعات عنوان شــده در این جلســه با 
تأکید بر ضرورت افزایش و گســترش مخاطبان 
ســینما به عنوان یک رویکرد مهم و بــا توجه به 
آمادگی نهادها و دوایر دولتــی و غیردولتی برای 
گنجاندن سبد سینما در دایره امور رفاهی کارکنان 
و کمــک و حمایت از فیلم های در حــال اکران و 
تقویت شمار جمعیت سرانه مخاطب و خانواده ها، 
مقرر شد از سوی مؤسســه سینماشهر، سازوکار 
چگونگی طراحی »کارت سینما« و فرایندهای آن 
 با بهره گیری از فناوری های جدید در جلسه آتی 

شورا ارائه شود. 

 انصراف اعضای شورای راهبردی اکران 
یکی از خبرهایی کــه روز گذشــته در برخی از 
ســایت های خبری عنوان شــده، انصراف برخی 
از نماینــدگان شــورای راهبردی اکران اســت. 
نمایندگان 4 صنــف تهیه کنندگان، کارگردانان، 
پخش کنندگان و ســینماداران از ادامه حضور در 
شــورای راهبردی اکران انصــراف داده اند.دلیل 
اصلی اختالف میان نمایندگان صنوف سینمایی 
و سازمان سینمایی بر سر تنظیم آیین نامه اکران 

سال 14۰1 است.
عنوان شده که دخالت شورای راهبردی در مسائل 
اکران و عدم واگذاری امور مربوط به تصمیم گیری 
در این حوزه به شــورای صنفی اکران اصلی ترین 
محور اختالف میان این نماینــدگان با مدیریت 
سازمان سینمایی است. اعضای صنوف معتقد به 
نقش نظارتی شورای راهبردی، تمرکز این شورا 
بر امور کالن مرتبط با اکران و عدم دخالت مستقیم 

آن در امر برنامه ریزی برای اکران فیلم ها هستند.
یکی دیگر از ســرفصل های محل اختالف میان 
نمایندگان صنوف و مســئوالن سینمایی تعیین 
ســقف زمانی برای عضویت ایــن نمایندگان در 
شورای صنفی اکران از سوی شــورای راهبردی 
است که نمایندگان صنوف تأکید دارند اختیار این 
مسئله نیز باید به طور کامل به صنوف سینمایی 

واگذار شود.

نمایش هناس از نیمه خردادماه
فیلم ســینمایی »هناس« به کارگردانی حسین 
دارابی و تهیــه کنندگی محمدرضا شــفاه که از 
فیلم های به نمایش درآمده در چهلمین جشنواره 
فیلم فجر بود، از نیمه خردادمــاه راهی اکران در 

سینماهای سراسر کشور می شود.
این فیلم سینمایی با برداشتی از سلسله ترورهای 
دهه ۸۰ تا 9۰، نخستین اثر با محوریت پرداخت 
به زندگی شهدای هسته ای اســت که به روایتی 
آزاد از داستان زندگی شهید داریوش رضایی نژاد 
می پردازد. پرداختی ملموس و زنانه از شخصیت 
شــهره پیرانی، همسر این شــهید هسته ای که 
تالش های او بــرای حفظ امنیت خانــواده اش را 
به تصویر می کشــد. فیلمنامه »هنــاس« که در 
ژانر ملودرام عاشــقانه به نگارش درآمده، تالش 
 دارد مخاطب را با عمق تلخی ماجرای ترور افراد

شاخص ملی آشنا کند.

» سلفی با دمکراسی« از چهارشنبه روی پرده 
»سلفی با دمکراسی« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
علی عطشــانی از چهارشــنبه 4 خــرداد ماه با 

سرگروهی سینما کورش روی پرده می رود.
»ســلفی با دمکراسی« داســتانی ماورائی دارد و 
روایت متفاوتی است از کسانی که در جنگ ایران 
و عراق حضور داشته اند و داســتان آن تقریبا در 
ادامه داســتان فیلم »دمکراســی تو روز روشن« 
اتفاق می افتد. پوالد کیمیایی، پژمان بازغی، آتیال 
پسیانی، ســیما تیرانداز، امیرعباس گالب، دنیا 
مدنی، نیما شاهرخ شــاهی، مهدی صبایی، قاسم 
زارع، کورش تهامی، مجید مهین دوست و مرتضی 
تهرانی ازجمله بازیگرانی هستند که در این فیلم به 

ایفای نقش پرداخته اند.
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نبرد در خانه های خرمشهر 
بخشی چاپ نشده از جلد هشتم رمان »ایران شهر« نوشته محمدحسن شهسواری 

تاکنون 5جلد از رمان چندجلدی » ایران شهر« اثر محمدحسن 
شهسواری توسط انتشارات شهرستان ادب عرضه شده است. 

این رمان تالشی است برای خلق اثری سترگ شایسته یکی 
از مهم ترین نبرد های میهنی تاریخ معاصر ایران؛ نبردی که 
در سوم خرداد1361به آزادسازی این شهر از اشغال انجامید. 
از شهسواری خواستیم که بخشی از جلد های منتشر نشده 
این رمان راکه همچنان در حال نگارش آن است   برای مطالعه 

خوانندگان همشهری در اختیار ما بگذارد. آنچه می خوانید 
بخشــی از فصل های درگیری قهرمانان داستان با نیروهای 
متجاوز در خانه های خرمشهر در روزی های آغاز اشغال این 
شهر است؛ شهری که در یک برهه از تاریخ ایران به همه این 
سرزمین تبدیل شد و شادی آزادی آن شادی همه اهالی ایران .

.... راه پله باریک و اندکی تاریک بود؛ پرویز جلو، امید 
پشت سر و جاوید انتهای همه. جاوید هنوز داشت 
فکر می کرد چه احمقی اســت که در همچنین 
وضعیتی دارد به چنین چیــزی فکر می کند که 
صدای پرحجم عربی حرف زدنی پیچید در راه پله. 
هیچ کدام هنوز هیچ عکس العملی نشــان نداده 
بودند کــه نظامی عراقــی درحالی که نصف یک 
هندوانه دســتش بود سینه به سینه شان شد. از 
هول نتوانست جلوی خودش را بگیرد. آمد دست 
به دیوار بگذارد و تکیه دهد که هندوانه از دستش 
افتاد و تعادلش را از دســت داد و کامل افتاد روی 
پرویز. هر دو قل خوردند و پاهای جاوید و امید را 

درو کردند و هر چهار نفر پیچیدند به هم.
جاوید در تکان آخر پیشانی اش محکم خورد به 
لبه پله. کاسه سرش گوم گوم چکش شد. نیرویی 
وحشی برای حفظ جان به او می گفت االن وقت 
هیچ کار نیست جز آنکه خودت و رفقایت را نجات 

بدهی. سنگینی تنی رویش نبود. همه قوایش را 
در زانوانش ریخت تا بلند شود. شد. چشم هایش 
را تا جایی که می توانست باز کرد، تا دوروبرش را 
بهتر ببیند. تاری و کدری کمی برطرف شده بود. 
پرویز را دید. تنش زیر عراقی، پاهایش قفل تنش. 
معلوم بود عراقی دست پرویز را که برده بوده جلوی 
دهانش، گاز محکمی گرفته. چند قطره خون در 
حال چکیدن بودن امــا پرویز رهایش نکرده بود. 

امید آن سوتر داشت ســعی می کرد با تکیه به 
دیوار بلند شود. پرویز خفه و کم صدا گفت توله 

سگا برید کار رو تمومش کنید!
ســرنیزه پرویز پاییــن پله ها جفت 

هندوانــه نشســته بــود. عراقی 
دندان هایــش را رهــا نمی کرد. 

جاوید حس کــرد پرویز دارد 
تسلیم می شود. دستش در 

حال سست شدن بود  و شد. 

عراقی فریاد بلندی برای خبر کردن رفقاش کشید.
جاوید خم شد و سرنیزه را برداشت و محکم توی 
شــکم عراقی فرو کرد. امید کامل بلند شده بود. 
جاوید دستش را کشید. جایی برای احتیاط بیشتر 
نمانده بود. پله ها را دوتا یکــی کردند. همزمان 
نارنجکی از فانوسقه اش باز کرد و ضامنش را کشید. 
ابتدای راهرو بودند. دوید. ده متر. هفت متر. پنج 
متر. شــیرجه زد و در چهارچوب 
در اتاق وسط، نارنجک را پرت 
کرد تــوی اتــاق و افتاد آن 
سوی در. وقتی توی هوا بود 
یک لحظه دید که افسری 
عراقی مسلح وسط اتاق 
دارد ســمت در می آید. 
بند ژ۳ زیر تن جاوید گیر 
کرده بود و خون، پرفشار 
تنش را بمباران می کرد. 

صدای فریاد عراقی از توی اتاق آمد. این قدر عربی 
بلد بود که بفهمــد دارد به رفیقش می گوید اتاق 
را ترک کند. اما خــودش در چهارچوب در ظاهر 
نشــد. امید بی دقت رگباری روی چهارچوب در 
خالی کرد که جاوید خوردن دو، سه گلوله در کنار 
خودش را حس کرد. معلوم بود که امید به خودش 
آنچنان تســلطی ندارد  و باالخــره جاوید همان 
لحظه که توانست روی پاهایش بایستد ترکیدن 
نارنجک ســاختمان را تکانکی داد. امید زودتر از 
او به چهارچوب در رســید. این بار رگباری خالی 

کرد توی اتاق.
بعد که صدا خوابید خشــکید. امید داشــت چه 
غلطی می کرد؟! چرا داخل اتاق نمی شد؟! جاوید 
کنارش زد و داخل شد. افســر طوری پرت شده 
بود انگار به دیوار تکیه داده. معلوم بود وقتی دیده 
نارنجک توی اتاق افتاده برگشــته تا همکارش را 
نجات دهد. تمام باالتنه تا زیر گردنش خون بود. 

صدای خس خس نفس هایش ســوهان. صورت 
و به خصوص چشم هایش هنوز شــفاف بودند و 
حرکت جاوید را دنبال می کردند. از خدمه تیربار 
اما چیزی جز تکه های تن و مایع لزجی باقی نمانده 
بود. جاوید قبل اینکه برود سمت پنجره، به افسر 
اشاره کرد و به امید که حاال داخل اتاق آمده بود. 
گفت خالصش کن! بعد چفیه اش را درآورد و تکان 
داد. از آن ارتفاع، نیم بیشتر گمرک زیر نگاهش. 
لحظه هول آوری بود. چون ستون تانک عراقی را 
دید. پاهایش سست شد. آمد چیزی به امید بگوید 
که دید رفیقش دست به دیوار گذاشته و تا کمر خم 
شده و دارد باال می آورد. جاوید رفت سمت افسر که 
هنوز نگاهش در تعقیب او بود. ژ۳ را روی تک تیر 

گذاشت و توی پیشانی اش خالی کرد.
امید با همه تن می لرزید و باال می آورد. جاوید گفت 
خوبی کوکا؟ بعد یکهو یاد پرویز افتاد. چه احمقی 

است. چه خری هستم من!... .

سرداری که نامش با 
خرمشهر گره خورد

 پای صحبت های »فاطمه جهان آرا«
خواهر شهید »محمد   جهان آرا«

مردی که برای انقالب
 چریک تربیت می کرد

جستارهایی در سیره سیاسی زنده یاد 
حجت االسالم والمسلمین غالمرضا حسنی

 خرم آن شهر 
که در کشور دل جا دارد

گزارشی از برنامه های فرهنگی و هنری در 
سالروز آزادسازی خرمشهر

سینماخرمشهر

»سینماخرمشهر«، ویژه برنامه 
نمایش فیلم های ســینمایی و 
مســتندهای جنگی، همزمان 
با سالروز آزادسازی خرمشهر 
در خانه هنرمندان ایران برگزار 
می شــود. ایــن ویژه برنامه با 
نمایش فیلم های ســینمایی 
و مســتندهای دیده  نشده ای 
از جنگ به مناســبت سالروز 
آزادسازی خرمشــهر از سوم 
تا پنجم خرداد 14۰1 از ساعت 
15 تــا 2۰ در تــاالر اســتاد 
 ناصری خانه هنرمندان ایران
 برگزار می شود. در روز سه شنبه 
3خرداد 4فیلــم »تلویزیون و 
جنگ« )محمد تهامی نژاد، (، 
»بلمی به سوی ساحل« )رسول 
مالقلی پور(، »عملیات مروارید« 
)باربــد طاهــری( و »هنگ 
نوجوان« )حسن آقاکریمی( در 
3سانس 15، 16و 18روی پرده 
می روند. روز چهارشنبه 4خرداد 
هم »دی 59بوشــهر« )محمد 
تهامی نژاد(، »کیمیا« و »دوئل« 
)احمدرضا درویش( به ترتیب 
در سانس های 15، 16و 18اکران 
می شوند. 2مستند کوتاه »انهدام 
اسکله نفتی عراق« )علی اصغر 
میرزایی، حسن کریمی، چنگیز 
صیاد و فیروز ملــک زاده( و 
»بازگشت« )محمد تهامی نژاد( 
هم در روز پنجشنبه 5خرداد 
در کنار 2فیلم سینمایی »روز 
سوم« )محمدحسین لطیفی( و 
»سرزمین خورشید« )درویش( 
به ترتیب در همین سانس ها روی 

پرده خواهند رفت.

 نوبت 
به ایران رسید 

نمایــش فیلم هــای ایرانی 
حاضر در جشــنواره کن از 
فردا در سالن گرند لومیر کاخ 
جشنواره آغاز خواهد شد و تا 
۷خرداد ادامه دارد.به گزارش 
همشــهری، هفتادوپنجمین 
دوره از جشنواره فیلم کن در 
بخش رقابتی در کنار 16فیلم 
دیگر از کشــورهای مختلف 
جهان، میزبــان فیلم ایرانی 
برادران لیال به کارگردانی سعید 
روستایی است. برادران لیال به 
کارگردانی و نویسندگی سعید 
روستایی یک درام اجتماعی 
درباره آسیب های اقتصادی 
ناشی از التهابات بازار طالست 
که با بازی ستارگانی چون ترانه 
علیدوستی، پیمان معادی و 
نوید محمــدزاده روی پرده 
نقره ای خواهد رفت. برادران 
لیال به نمایندگی از سینمای 
ایــران از روز 4خــرداد در 
جشنواره کن به نمایش گذاشته 
می شود. سینمای ایران امسال 
در هفته منتقدیــن کن نیز 
نماینــده دارد.  فیلم هرمان 
ساخته علی بهراد با یک فیلم 
بلند و 13فیلم کوتاه در شصت 
و یکمین هفته منتقدان کن با 
هم رقابت می کند. نمایش این 
فیلم از دیروز در کن شــروع 
شــده و امروز هم به  نمایش 

درخواهد آمد.

موسی ادامه دارد 

صداوسیما خبر توقف ساخت 
سریال »موسی)ع(« را تکذیب 
کرد. به گزارش همشــهری، 
روابط عمومی مرکز سیمافیلم 
در اطالعیــه ای آورده: »از 
یک ســال و نیم گذشــته 
آقــای ابراهیــم حاتمی کیا 
سریال  فیلمنامه  بازنویسی 
»موســی)ع(« را آغاز کرده 
و تاکنون 3۰ قســمت از این 
ســریاِل بیش از 6۰ قسمتی، 
به طور کامل بازنویسی شده و 
بازنویسی قسمت های دیگر 
نیز به سرپرســتی ایشان در 
حال انجام است. همچنین از 
یک سال گذشــته با برپایی 
1۰ کارگاه بزرگ چوب، آهن، 
دوخت لبــاس تاریخی و... 
آکسســوار صحنه در حال 
ســاخت و آماده سازی است 
که این روند نیز همچنان ادامه 
دارد. همزمان با انجام این کار، 
طراحی سه بعدی دکورهای 
عظیم سریال نیز انجام شده 
و با انتخاب لوکیشــن هایی 
نظیر شهرک دفاع  مقدس و 
چند نقطه دیگر در اقصی نقاط 
کشور، ســاخت دکور نیز در 
مراحل ابتدایی در حال انجام 
است. گروه جلوه های ویژه هم 
همانند سایر گروه های دیگر 
در حال برنامه ریزی برای انجام 

امور این سریال است.«

از کراننبرگ تا پارک چان ووک
نگاهی به ۳فیلم روز هفتم در جشنواره کن 

جنایات آینده
دیوید کراننبرگ، کارگردان کانادایی، دوبــاره با جدیدترین فیلم خود با عنوان 
»جنایات آینده« به کن بازگشته است. در این فیلم بازیگرانی نظیر ویگو مورتنسن، 
لئا سیدو و کریستن استیوارت که اغلب در فیلم های کراننبرگ بازی می کنند، 
ایفای نقش کرده اند. کراننبرگ در این فیلم رازآلود، یکی از دشوارترین لحظات 
ادوار بشر در کره زمین را در زمانی که انسان ناگزیر به تغییر ساختار بیولوژیک خود 
به منظور انطباق با دنیای مصنوعی و شیمیایی اطراف خود می شود، روایت کرده 
است. به گزارش ایندی وایر، دیوید کراننبرگ در فیلم اخیر خود آینده نزدیک 
بسیار ترسناکی را به تصویر کشیده است. ویگو مورتنسن و لئا سیدو در این فیلم 
در نقش 2ستاره هنرهای نمایشی ظاهر شــده اند که تحول و دگردیسی اندام 
انسانی را در نمایشی پیشگامانه در معرض دید عموم می گذارند. این نمایش ها 
توجه کریستن استیوارت را که در نقش بازرس نهاد ملی »ثبت اندام های انسانی« 
فعالیت می کند به خود جلب کرده است. با تحقیقات وی، ماموریت این دو ستاره 
هنرهای نمایشی مشخص می شود؛ نمایش به کار گیری شیوه های خاص در پیوند 
اعضا که به ورود انسان به فاز جدیدی از تحول و دگردیسی می انجامد. در تریلری که 
پیش از نمایش این فیلم در جشنواره کن انتشار یافته به وضوح چندین بار این جمله 
هشدارآمیز درباره آینده تکرار می شود که اکنون زمان دیدن نیست، زمان حرف 
نزدن و گوش دادن است. کراننبرگ فیلمنامه فیلم »جنایات آینده« را 2۰سال قبل 
نوشته بود. او در دوران اوج همه گیری کرونا به توصیه رابرت النتوس، تهیه کننده 
سینمایی، دوباره این فیلمنامه را مورد بازبینی قرار داد. فیلمبرداری این فیلم نیز 

در تابستان گذشته در یونان انجام گرفت.

تصمیم وداع 
پارک چان ووک که در هفتاد و پنجمین دوره جشــنواره کن با فیلم »تصمیم 
وداع« در بخش رقابتی حضور یافت  پیش تر با فیلــم »اولد بوی« و در زمان 
ریاســت کوئینتین تارانتینو بر هیــأت داوران بخش رقابتی جشــنواره کن 
در سال2۰۰4 توانســت  جایزه بزرگ این جشــنواره را از آن خود کند. او در 
سال2۰۰9 نیز با فیلم ترسناک »تشنگی« به کن بازگشته بود. این بار پارک 
چان ووک در فیلم »تصمیم وداع« داســتانی پلیسی و کارآگاهی پیچیده ای 
را روایت می کند. یــک کارآگاه به صحنه مرگ مردی فراخوانده شــده که از 
ارتفاعات کوهستانی به پایین افتاده است. در این پرونده ۳احتمال می رود: اول، 
او در زمان صعود گامی به اشتباه برداشته و به طور تصادفی سقوط کرده، دوم، 
او خودکشی کرده است و سوم اینکه فردی او را از باال به پایین پرت کرده است. 
کارآگاه مسئول این پرونده همسر مرد متوفی را برای شناسایی جسد او دعوت 
می کند. با دیدن این زن، کارآگاه متوجه چیز عجیبی در این زن می شود، اما 
او دقیقا نمی داند چیست. تعداد دیگری از کارآگاهان مرتبط با این پرونده نیز 
به این زن مشکوک شده اند. کارآگاه مسئول این پرونده به مرور اما به این زن 
احساس عاطفی پیدا می کند و این مسئله باعث می شود که او به طور همزمان 

به این زن هم شک داشته باشد و هم عالقه عاطفی پیدا کند.

همیشه جوان )تئاتر آمندیه(
والریا برونی تادشی در فیلم جدید خود با عنوان »همیشه جوان« داستان گروه 
جوانی را دنبال می کند که در امتحان ورودی تئاتر  امندیه در شهر نانتر فرانسه 
که ریاست آن را زمانی پاتریس شرو بر عهده داشت، پذیرفته می شوند. پاتریس 
شرو ازجمله بزرگان تئاتر و سینمای فرانسه بود که به استعداد و توانایی های 
بازیگران سخت باورمند بود. او به طور ویژه به رابطه اسطوره ای میان بازیگران 
تئاتر و سینما با شخصیت هایی که نقششان را ایفا می کردند، اعتقاد داشت. 
به گزارش هالیوود ریپورتر، والریا برونی تادشــی که خــود یک بازیگر فیلم 
است، در پنجمین فیلم خود با عنوان »همیشه جوان« به رویدادهای مرتبط 
با دورانی که پاتریس شرو ریاست تئاتر آمندیه را عهده دار بود، می پردازد. این 
نخستین فیلم شخصی برونی است؛ چراکه خود زمانی از دانشجویان این تئاتر 
بوده و برای نخستین بار به عنوان بازیگر در فیلم »هتل فرانسه« به کارگردانی 
پاتریس شرو در سال19۸7 نقش آفرینی کرده است. والریا برونی تادشی در 
این فیلم به این مســئله می پردازد که چگونه می توان بدون گرفتار شدن در 
دام نوستالژی یا ارائه غیرصادقانه خاطرات قدیمی دوباره به گذشته نگریست. 
درواقع او در این فیلم به این مسئله اشاره دارد که نزدیک بودن به مکان و زمان 
وقوع رویدادهایی در گذشته، عمال می تواند به عنوان شمشیری دو لبه عمل 
کند. داستان این فیلم درباره 4فردی است که در سال های پایانی دهه19۸۰ 
در امتحان ورودی یکی از مدارس معتبر بازیگری شــرکت می کنند. زندگی 
آنها پس از شرکت در این امتحان وارد دوره جدیدی از بروز احساسات، عشق 

و در نهایت تراژدی می شود.
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