
»جنگ جهانی سوم« 
نماینده ایران در اسکار
کمیته معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم 
اسکار از بین 5 نامزد نهایی، فیلم »جنگ جهانی 
ســوم« را به عنوان نماینده سینمای ایران برای 
معرفی به اســکار ۲۰۲۳ انتخــاب کرد. مطابق 
گزارش روابط عمومی بنیاد ســینمایی فارابی، 
پرویز شیخ طادی، سخنگو و عضو کمیته معرفی 
فیلم ایرانی به اسکار۲۰۲۳، با اعالم این مطلب 
گفت: کمیته انتخاب در پی جلســات متعدد و 
بررســی 5۷فیلم حائز شــرایط در مرحله اول، 
۱۷فیلم را بــرای بازبینــی انتخــاب و پس از 
بررسی های مجدد 5 فیلم را به عنوان نامزد نهایی 

معرفی کرد.
به گفته شیخ طادی، »موقعیت مهدی« ساخته 
هادی حجازی، »پســر دلفینی« ساخته محمد 
خیراندیش، »بدون قرار قبلی« ســاخته بهروز 
شعیبی، »تفریق« ساخته مانی حقیقی و »جنگ 
جهانی سوم« به کارگردانی هومن سیدی، 5 فیلم 
نهایی هستند که در فهرست نامزدهای معرفی 
به آکادمی اسکار۲۰۲۳ قرار گرفتند. سخنگو و 
عضو کمیته معرفی فیلم ایرانی به اسکار۲۰۲۳ 
گفت: اعضای کمیته انتخاب، ضمن احترام و ارج 
نهادن به آثار راه یافته، پس از بررســی شرایط و 
استانداردهای الزم برای معرفی فیلم به اسکار، به 
اتفاق آرا، فیلم »جنگ جهانی سوم« را به عنوان 
نماینده نهایی ســینمای ایران بــرای آکادمی 

اسکار۲۰۲۳ انتخاب کردند.
در متن بیانیــه کمیته انتخــاب نماینده ایران 
به اســکار۲۰۲۳ آمده: »کمیته انتخاب در پی 
جلسات متعدد و بررسی 5۷ فیلم حائز شرایط در 
مرحله اول، ۱۷فیلم را جهت بازبینی انتخاب و 
پس از بررسی های مجدد 5 فیلم را به عنوان نامزد 
نهایی به شرح ذیل برگزید: موقعیت مهدی، پسر 
دلفینی، بدون قرار قبلی، تفریق و جنگ جهانی 
سوم. اعضای کمیته انتخاب ضمن احترام و ارج 
نهادن به آثار راه یافته، به اتفاق آرا، فیلم »جنگ 
جهانی سوم« را به عنوان نماینده سینمای ایران 

برای آکادمی اسکار۲۰۲۳ انتخاب کرد.«
اعضای کمیته معرفی فیلم ایرانی به اسکار۲۰۲۳ 
عبارتند از مریال زارعی، محمد داوودی، رسول 
صدرعاملی، مهدی ســجاده چی، ســیدمحمد 
حسینی، حامد شکیبانیا، محمدحسین حقیقی 

و پرویز شیخ طادی.

این در حالی اســت که روز گذشــته، ســعید 
روستایی در گفت وگو با ایســنا از نبود آخرین 
ســاخته اش، »برادران لیال«، در کمیته معرفی 
فیلم ایرانی به اسکار۲۰۲۳ ابراز نارضایتی کرده 
بود. روستایی گفته بود: فیلم »برادران لیال« در 
میان فیلم های در حال بررسی در کمیته معرفی 
نماینده ایران به اســکار وجود ندارد درحالی که 
قرار بود در سازمان ســینمایی انعطاف به خرج 
داده شود تا فیلم برای گرفتن پروانه، به شورای 
پروانه نمایش ارجاع داده شود زیرا به هرحال ما با 
هماهنگی هایی فیلم را به جشنواره کن فرستاده 
بودیم اما جای سؤال است چرا حاال که به زمان 
معرفی نماینده اسکار رسیده ایم، »برادران لیال« 
با تمام امتیازهایی که داشــته از این رقابت کنار 
گذاشته شده است؟ »برادران لیال« از مدتی قبل 
اکران خود را در فرانسه آغاز کرد و تاکنون بیشتر 
از فیلم  »متری شــش ونیم« کــه آن نیز در این 
کشور اکران شــده بود بلیت فروخته و فروشش 
پس از ۳ هفته به ۷۰۰ هزار یورو رسیده و به زودی 
به نزدیــک یک میلیون یورو هم می رســد. حق 
پخش این فیلم از ســوی ۴۰کشــور دیگر دنیا 
خریداری شده و قرار است به اکران برسد. ضمن 
اینکه از سوی ۲۰فستیوال هم دعوت شده است.
به گفتــه وی، »بــرادران لیال« تنهــا فیلمی از 
ســینمای ایران بوده که امسال در بخش اصلی 
جشنواره کن حضور داشت و یک کمپانی بزرگ 
همچون وایلدبانچ که بیش از ۱۰نخل طالی کن 
را برده، به عنوان پخش کننده بین المللی این فیلم 
فعالیت می کند. روستایی به ایسنا گفته بود این 
سؤال برای ما مطرح است چرا اجازه داده نشده 
که هیأت انتخاب کمیته اســکار، فیلم »برادران 
لیال« را ببینــد تا تصمیم گیری بــرای انتخاب 
نماینده ســینمای ایران پس از بررســی تمام 

فیلم ها اتفاق بیفتد؟
با تمام حواشی ایجادشــده برای »برادران لیال« 
و کشــمکش هایی که میان دست اندرکاران این 
فیلم و سازمان ســینمایی رخ داد، طبیعی بود 
که این فیلم جزو گزینه های انتخابی ســینمای 
ایران برای اســکار۲۰۲۳ نباشــد.  بــا توجه به 
موفقیت فیلم »جنگ جهانی ســوم« در بخش 
افق هــای هفتادونهمین جشــنواره فیلم ونیز 
به نظر می رسد که انتخاب موجهی است. چندی 
پیش نیز، محمد اطبایــی، مدیر کمپانی پخش 
»مستقل های ایرانی« که پخش بین المللی این 
فیلم را بر عهده دارد، گفته بود: »به نظر می رسد 
اگر »جنگ جهانی ســوم« به موقع بتواند اکران 
شــود، شــخصا فکر می کنم این فیلم بهترین 
انتخاب می تواند باشد. البته این را از این جهت 
که عرضــه و پخش بین المللی فیلــم در اختیار 
من اســت، نمی گویم! بلکه فقط بــه این دلیل 
که بازخوردهــای نمایــش آن را در مواجهه با 
مخاطب خارجی و به خصوص دســت اندرکاران 
حرفه ای ســینما اعم از منتقد، مدیر جشنواره و 

پخش کننده دیدم.«

سینما
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 امدادگری که 
آر پی جی زن بود!

آمنه وهاب زاده؛ جانباز ۷۰درصدی که نشان 
برتر امدادگر دوران جنگ را از آن خود کرد

 فرار از ایران
برای معافیت از محاکمه

رضاخان و شهریور ۱۳۲۰، از واقعیت تا 
انگاره های بی بنیاد

 اهمیت کلنجار  رفتن 
با نقش

 گفت وگو با گالره عباسی؛ 
بازیگر فیلم ابلق 

پایان جشنواره 
تورنتو 

فیلم زندگینامه ای استیون 
اسپیلبرگ جایزه منتخب 
مردم جشــنواره تورنتو را 
از آن خود کــرد. به گزارش 
ورایتی، شب پیش در آخرین 
شب جشنواره تورنتو2۰22 
انتخاب  بخــش  برندگان 
مردم این جشنواره معرفی 
شدند و »فابلمن ها« درامی 
خودزندگینامــه ای درباره 
بزرگ شدن و به بلوغ رسیدن 
که برمبنای زندگی استیون 
اسپیلبرگ و به کارگردانی 
خود وی ساخته شده فیلم 
منتخب مردم شد. فیلم های 
»زنــان حــرف می زنند« 
ساخته سارا پولی و »چاقوها 
بیرون2« دیگر رقبای جدی 
فیلم اسپیلبرگ بودند که 
جایزه دوم و سوم را دریافت 
کردنــد. جایزه مســتند 
انتخاب مردم هــم به »یخ 
سیاه« به کارگردانی هوبرت 
دیویــس رســید و جایزه 
جنون نیمه شــب انتخاب 
مردم به »عجیب: داستان 
ال یانکوویچ« به کارگردانی 
اریک اپل اهدا شد. در بخش 
بهترین فیلم بلند کانادایی 
هم »کشتن ببر« مستندی 
از فیلمساز نیشــا پاهوجا 
به عنوان بهترین فیلم انتخاب 
شــد و جایزه بهترین فیلم 
کوتاه کانادایی به »سیمو« 

رسید.

 شکل گیری
 تئاتر اربعین 

 

دبیر هجدهمین جشنواره 
بین المللی تئاتر مقاومت 
نوید شــکل گیری جریان 
تئاتر اربعین در نهادهای 
متولــی تئاتر کشــور را 
می دهــد. ســیدوحید 
فخرموسوی درباره تجربه 
اجراهای بخــش »زخم 
عتیق« این جشنواره در 
ایام راهپیمایــی اربعین 
حسینی در کشور عراق، 
به مهــر گفــت: حضور 
هنرمنــدان تئاتر ایران از 
نقاط مختلف کشورمان در 
مســیر پیاده روی اربعین 
اتفاقی شگرف و متفاوت 
اســت. در تمام روزهایی 
که ما به عنوان هنرمندان 
تئاتر ایران در عراق بودیم 
جز مهربانی و همکاری در 
اجرای پذیرایی و شرایط 
اجرا از برادران عراقی خود 
ندیدیم. هرچه که داشتند 

در اختیار ما قرار دادند.

 اجتماع بزرگ
 شعر

 و موسیقی 

مدیر دفتر موســیقی و 
شــعر و سرود ســازمان 
صدا و ســیما از برگزاری 
بزرگ تریــن اجتمــاع 
موسیقی و شعر خبر داد. 
علیرضا قزوه در گفت وگو با 
مهر با اعالم این خبر گفت: 
از 4 تا 6 آبان ماه سال جاری 
اجتماع شعر  بزرگ ترین 
و موســیقی کشور توسط 
دفتر موســیقی و شعر و 
سرود سازمان صداوسیما 
برگزار می شــود. در این 
همایش 2۰۰شاعر از سراسر 
کشور به همراه تعدادی از 
هنرمنــدان موســیقی، 
موســیقی  مســئوالن 
صداوســیمای استان ها و 
ارکستر سمفونیک سازمان 
صداوسیما حضور ویژه ای 
خواهند داشــت که طی 
روزهای آینــده جزئیات 
بیشــتری از آن اعــالم 
می شــود. وی با اشاره به 
اینکه در این همایش رئیس 
رسانه ملی و سایر مدیران 
ارشد سازمان صداوسیما 
نیز حضور خواهند داشت، 
گفت: این اجتماع به اعتقاد 
مــن یکــی از مهم ترین 
اتفاقــات و رویدادهای 
ادبی، هنری و موسیقایی 
سال جاری خواهد بود که 
تا به امروز کمتر شــاهد 

برگزاری آن بوده ایم. 

وودی آلن، کارگردان، نویسنده و بازیگر نامدار آمریکایی، در 
مصاحبه ای جدید اعالم کرد که پنجاهمین فیلمش، آخرین 
حضور او در سینما خواهد بود. بازیگر و کارگردان فیلم »آنی 
هال« )۱9۷۷( چندی قبل در مصاحبــه با الک بالدوین، 
بازیگر و تهیه کننده سینما، گفته بود که پنجاهمین فیلمش 
راـ  که به دیگر فیلم موفق او، »امتیــاز نهایی« )۲۰۰5(، 
بی شباهت نیســتـ  پاییز امســال در پاریس کارگردانی 
خواهد کرد. آلن در مصاحبه با بالدوین گفته بود: »بسیاری 
از هیجان ها از دست رفته است. وقتی فیلمسازی را شروع 
کردم، فیلم می ســاختی و فیلمت به سالن های سینمای 
سراسر کشــور می رفت و مردم گروه گروه می آمدند تا آن 
را روی پرده های بزرگ ببینند. اما امروز فیلم می سازی و 
فقط چند هفته در سینمایی اکران می شود و بعد مستقیم 
به پلتفرم های نمایش آنالین می رود. مردم دوســت دارند 
در خانه بنشــینند و فیلم را روی صفحه تلویزیون هایشان 
ببینند. این وضعیت برای من چندان لذتبخش نیست.« در 
این مصاحبه، آلن نگاه انتقادی خود را متوجه تئاتر هم کرده 

بود و گفته بود: »وقتی جوان تر بودم، به تئاتر می رفتی و نور 
تابانده می شد و پشت ســر هم نمایش جذاب می دیدی و 
همین که به تئاتر می رفتی لذتبخش بود. تنوع زیادی وجود 
داشــت. اما حاال همه نمایش ها اجراهای مجدد موزیکال 
هستند و باید از یک ستاره استفاده کنید و میلیون ها دالر 
برای به روی صحنه بردن نمایش ها نیاز است.« بعد از این 
مصاحبه این سؤال پیش آمد که آیا فیلم پنجاهم آلن فیلم 
آخر او خواهد بود یا او باز هم به  کار خود در ســینما ادامه 

خواهد داد؟ 
 وودی آلن 86ســاله در مصاحبــه با روزنامه اســپانیایی
 »La Vanguardia« به این سؤال به روشنی جواب داده 
و اعالم کرده که پنجاهمین فیلمش را با عنوان »زنبور ۲۲« 
پاییز امسال در پاریس کارگردانی خواهد کرد و دیگر فیلمی 
نخواهد ساخت. آلن که دســت پرتوانی هم در کار نوشتن 
دارد، گفته می خواهد بیشتر روی نویسندگی تمرکز کند و 
پروژه بعدی او نگارش یک رمان خواهد بود. آلن در همان 
مصاحبه با بالدوین گفته بود بیشتر روز در خانه به ورزش 

کردن، تمرین کالرینت و یا نوشــتن مشغول است. حاال او 
بعد از بازنشستگی از سینما این فرصت را دارد که تمام وقت 

خود را صرف نوشتن کند.
۲ فیلم اخیر آلن یعنــی »یک روز بارانــی در نیویورک« 
)۲۰۱9( و »جشــنواره ریفکیــن« )۲۰۲۱( در طــول 
همه گیری کرونا اکران شدند. »جشنواره ریفکین« درباره 
کارگردان مسنی اســت که رابطه اش با همسر جوان تر از 
خودش دچار مشکل شده و با زنی آشنا می شود که باعث 
می شــود این کارگردان دنیادیده به فکــر تجدیدنظر در 
زندگی شــخصی اش بیفتد. این فیلم به وضوح شیفتگی 
آلن به اینگمار برگمن، کارگردان بزرگ ســوئدی را نشان 
می دهد. آلن که همواره یکی از ستایش کنندگان برگمن 
بوده اســت، در این فیلم صحنه هایــی از »مهر هفتم« و 
»توت فرنگی های وحشی« ساخته برگمن را بازسازی کرده 
است. البته این فیلم فروش خوبی در گیشه نداشت. فیلم 
»یک روز بارانی در نیویورک« با بازی تیموتی شــاالمی، 
ال فانینگ و ســلنا گومز هم با وجــود اینکه جزو کارهای 
درجه یک این کارگردان نیســت، اما فــروش بهتری در 
گیشــه داشــت. آلن این فیلم را در ســال ۲۰۱۷ و برای 
آمازون استودیوز ســاخت. ابتدا قرار بود که فیلم در سال 
۲۰۱8 به صورت اینترنتی منتشــر شود اما در پی اتهامات 
آزار جنسی که به آلن در جنبش من هم وارد شد، آمازون 
این فیلم را بایگانی کرد. آلن به خاطر این مسئله از آمازون 
شکایت کرد و سرانجام، پس از یک سال کشمکش، فیلم در 
چندین کشور اروپایی و جنوب آمریکا به روی پرده رفت. 
این فیلم با واکنش نســبتاً مثبتی از سوی منتقدان همراه 
بود. این کارگردان 86 ســاله تاکنون ۲۴ بار نامزد اسکار و 
۴ بار برنده آن شده که این جوایز شامل یک اسکار بهترین 
کارگردانی و ۳ جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی 

می شود.

»خورشید کاروان« دوباره 
حرکت می کند

نمایش »خورشــید کاروان« در ســی و یکمین سال 
اجرای خود از ۳۱ شهریور در ســالن میالد نمایشگاه 

بین المللی روی صحنه می رود.
به گزارش همشــهری، »خورشــید کاروان« نوشته 
مهدی متوسلی و با کارگردانی محمود فرهنگ در سی 
و یکمین سال اجرای خود، از ۳۱ شهریور تا 5 مهر در 
سالن میالد نمایشگاه بین المللی روی صحنه می رود.
در این نمایش که کاری از مؤسسه فرهنگی »فدک« 
است، جلیل فرجاد، کرامت رودســاز، فرهاد بشارتی، 
اسداهلل بابایی، عبدالرضا کیهانی و گروهی از هنرمندان 

به ایفای نقش می پردازند.
»خورشید کاروان« روایت شبی است که کاروان اسرای 
کربال در مسیر شام در دیر راهبی توقف می کنند. راهب 
نصرانی از مریدان امام حسین)ع( می شود و تمام ثروت 
خود را می دهد تا فقط یک شب تا سحر با سر مبارک 
سیدالشهدا)ع( هم کالم شــود. راهب نصرانی با امام 

حسین)ع( نجوا می کند و....
این اثر نمایشــی ۳۰سال اســت در ایام محرم و صفر 
روی صحنه می رود و تاکنون با بیش از ۱۳۰۰ اجرا در 
سالیان متوالی در شهرهای مختلف کشور و همچنین 
در کشورهای دیگر نظیر انگلیس، هلند و امارات میزبان 
قریب به یک میلیون و 5۰۰هــزار نفر از عالقه مندان 
نمایش بوده اســت و عنوان یکی از پرمخاطب ترین و 
پرتکرارترین نمایش های تاریخ تئاتر ایران را کســب 

کرده است.

بیش از یک دهه اســت که تلویزیون دیگــر تله تئاتر ندارد؛ حتی 
مدیران شبکه۴ هم اهمیتی به این موضوع نمی دهند و انگار پیشینه 
تولید و پخش تله تئاترها را در دهه ۷۰ و 8۰ فراموش کرده اســت. 
بعد از این همه سال شبکه۲ از ۲۷شهریور ماه پخش یک تله تئاتر 
با عنوان »کاتب اعظم« را شروع کرده اســت، شاید هم خیلی ها 
بگویند این یک مینی سریال است؛ چرا که برخالف دیگر تله تئاترها 
ضبط اســتودیویی نداشــته و در فضای باز فیلمبرداری شده و از 
برخی ساختارهای تله تئاتر فاصله دارد. اما اگر هم نامش را به خاطر 
یک فضای مشــخص و ثابت که در آن فیلمبرداری شده تله تئاتر 
بگذاریم یا اینکه از این اثر به عنوان یک مجموعه نمایشی یاد کنیم؛ 
شروع خوبی برای تولیدات دیگر باشد و زمانش رسیده که مدیران 
تلویزیون به تولید تله تئاتر به عنوان یکی از ارکان اصلی برنامه های 

نمایشی توجه نشان دهند.

اعترافات کاتب کشته شده
مجموعه تله تئاتــر اقتباســی »کاتب اعظم« بــه تهیه کنندگی 
مرکز ســریال ســوره با قصه ای از کاتبان قیام عاشورا ست که در 
۷قسمت از شــبکه۲ روی آنتن می رود، این اثر را مهدی غفوری 

نوشته، کارگردان هنری خودش  و کارگردان تلویزیونی آن هم علی 
عبادی  است. »کاتب اعظم« با اقتباسی از کتاب »اعترافات کاتب 
کشته شده« نوشته ساسان ناطق، اتفاقات شب تا عصر عاشورا را از 
خیمه دشمن روایت می کند. »کاتب اعظم« در یک فضای باز و یک 
فضای بسته )خیمه( تصویربرداری شده، سازندگان سعی کرده اند 
میزانسن های مرسوم تئاتر را رعایت کنند اما در فیلمبرداری قالب 

مرسوم را شکسته اند.

هفت پرده از روایت یک کاتب
ســازندگان این کار می گویند »این اثر پس از گذشــت سال ها از 
تولید آخرین تله تئاتر در تلویزیون، به عنوان یک مجموعه تله تئاتر 
تاریخی پس از ۲ماه پیش تولید و یک ماه تصویربرداری، توســط 
سازمان ســینمایی ســوره تهیه و آماده پخش از رسانه ملی شده 
است.« از بازیگران تله تئاتر »کاتب اعظم« می توان به امین زندگانی، 
سیامک صفری، نادر فالح، نازنین فراهانی، فاطمه گودرزی، حدیث 
میرامینی، خسرو شهراز و... اشاره کرد. آریا عظیمی نژاد، آهنگسازی 
این مجموعه نمایشــی را برعهده داشته و حســین ابوالصدق نیز 
طراحی و ترکیب صدای پــروژه را برعهــده دارد. مهدی غفوری 
می گوید: »کتاب از زاویه کاتبان عاشــورا به این واقعه نگاه کرده و 
در هفت پرده نوشته شده بود. ما زاویه نگاه را برداشتیم، جغرافیا را 
حفظ کردیم و از اول پژوهش کردیم و قصه را براساس پژوهش در 

۷قسمت نگارش کردیم.« 

یک فیلمنامه جذاب دینی
فاطمه گودرزی از بازیگران شناخته شده سریال های تلویزیونی است که در این مجموعه نمایشی هم 
ایفای نقش کرده، این بازیگر درباره حضورش در این تله  تئاتر با توجه به ساختارهایی که دارد، می گوید: 
»زمانی که فیلمنامه کاتب اعظم را خواندم، با یک کار تاریخی- مذهبی روبه رو شدم که فیلمنامه اش 
خاص بود و از نوع نگاه نویسنده و فیلمساز خوشم آمد و همکاری در این مجموعه را قبول کردم. ۲ نقش 
به من پیشنهاد شد که من نقش  ام حسن را پذیرفتم و بعد از مدتی تمرین کار تصویربرداری شروع شد.« 
وی در ادامه از سختی های کار تاریخی حتی مینی سریال یا مجموعه نمایشی می گوید و اینکه بازی در 
این نقش ها از طراحی لباس گرفته تا دیالوگ  هایی که گفته می شود سخت و سنگین است. وی همچنین 
درباره نقش اش توضیح می دهد: »داستان »کاتب اعظم« درباره واقعه کربال و امام حسین)ع( است. این 
مجموعه ساختار بسیار جدیدی دارد و کارگردان به شکل متفاوتی به قصه نگاه کرده است. من نقش   
ام حسن را ایفا کرده ام اما منظور امام حسن)ع( نیست. خود شخصیت  حسن را زیاد در جریان داستان 

نمی بینیم، اما مادرش در قصه حضور دارد.« 

کار آیینی جذاب با قصه متفاوت 
این بازیگر تلویزیون همچنین از تله تئاتر بودن »کاتب اعظم« می گوید: »این مجموعه یک کار آیینی و 
مذهبی است و البته موضوع خاصی دارد و فکت های تاریخی زیادی در آن وجود دارد. به نظرم داستانش 
جذاب است و البته باید دید که تماشای این مجموعه نمایشی برای مخاطبان امروز تلویزیون جذاب 
خواهد بود یا خیر؟ این تله تئاتر در فضای استودیویی کار نشــده و ما مانند فیلمبرداری یک فیلم کار 
کردیم اما در بسیاری از زوایا به نوعی تله تئاتر بود. معتقدم  جایی که دوربین ها به شکل ثابت گذاشته 

شده، حکم تماشاگران یک تئاتر را دارد. کار تازه و بدیعی است.«

فهیمه پناه آذرسیما
روزنامه نگار
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روایت کاتبان دشمن از قیام عاشورا 
فاطمه گودرزی از حضورش در تله تئاتر »کاتبان اعظم« می گوید


