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میالد؛ میزبان 
سینمایش »410«

کوروش زارعی که مدیریــت نمایش حوزه هنری 
را عهده دار است، به تازگی اجرای سینمایش ۴۱۰ 
را آغاز کرده اســت. این روزها که بیشتر سالن های 
نمایشــی تعطیل هســتند، زارعی درصدد اجرای 
این نمایش اســت؛ چراکه می گوید اگر این اثر اجرا 
نمی شد، دیگر نمی توانستیم آن را اجرا کنیم و هزینه 
هنگفت به هدر می رفت. ســینمایش ۴۱۰ هرشب 
ســاعت ۷ در پارکینگ شــماره ۳ برج میالد اجرا 

می شود و اجرای آن برای تماشاگران رایگان است.
اجرای نمایش ســینمایش ۴۱۰ از ۲۵ مهرماه در 
برج میالد آغاز شــده و یک روز بعد از شــروع این 
نمایش نشســت خبری درباره آن برگزار شــد. در 
این نشســت کــوروش زارعی، کارگــردان همراه 
 علــی فروزانفــر، معاون هنــری حــوزه هنری و
علیرضا کوهفــر، تهیه کننده حضور داشــتند و از 

سینمایش ۴۱۰ گفتند.
به گفته کارگــردان، شــخصیت های محوری این 
نمایش، حاج قاسم سلیمانی، علی عابدینی، حسن 
یزدانی، حســین یوسف الهی هســتند و در این اثر 
نمایشی، ۳عملیات جنگی به تصویر کشیده می شود. 
زارعی، کارگردان درباره عنوان ســینمایش برای 
اجرای این اثر توضیح داد: »نزدیک به 6، ۷ ســال 
اســت که در این زمینه تجربه اندوزی می کنم. این 
اثر ترکیبی از ســینما و تئاتر است و از تکنیک های 
مختلف سینمایی و جلوه های ویژه میدانی و بصری 

در اجرای آن بهره می بریم.«
در ادامه این نشســت، معاون هنــری حوزه درباره 
هزینه تولید این اثر توضیح داد: »هزینه این اثر کمتر 
از ۵میلیارد تومان بوده اســت.« فروزانفر همچنین 
عنوان کرد: »این اثر دکوری ســنگین و انفجارهای 
متعددی دارد. ابتدا قرار بود ۲۵اجرا داشته باشیم، 
اما به دلیل تأخیری که ایجاد شــد این سینمایش 
 ۱۵اجرا خواهد داشت و در هر اجرا می تواند میزبان
۴ هزار مخاطب باشــد. در این اثر فقط ۱۰۰هنرور 
داریم که هر یــک از آنها روزی ۲۰۰هــزار تومان 
دستمزد می گیرند. متأسفانه هزینه ها بسیار باالست 

و عددها دیگر بی ارزش شده اند.«
در ادامه کوروش زارعی درباره اســتفاده از عوامل 
انفجاری و تامین امنیت گروه اجرایی و تماشاگران 
این اثر و نیز درباره شنیده شدن صدای انفجار از برج 
میالد در یکی، دو شب گذشــته توضیح داد: »تیم 
پشت صحنه ما افرادی مجرب در سینما هستند که 
پروژه های عظیم سینمایی را کار کرده اند. انفجارهای 
ما به گونه ای اســت که در فاصله درســتی از گروه 
و مخاطبان انجام می شــود تا به هیچ کس آسیبی 
نرســد. امواجی که انفجارهای ما تولید می کنند با 

فاصله زیادی اتفاق می افتند که خطرساز نباشند.«
به گفته زارعی، قرار بود این نمایش شــهریورماه به 
مناسبت هفته دفاع مقدس و پیش از سرد شدن هوا 
اجرا شود و هزینه زیادی برای آماده سازی  آن انجام 
داده بودیم، اما شرایط اجازه اجرا در آن مقطع را نداد 
و اگر حاال هم اجرا نمی رفتیم، دکور و بخش زیادی 

از سرمایه کار از بین می رفت. 

 رضویان 
بر می گردد

جواد رضویان، بازیگر سریال های کمدی که زمانی با 
حضورش در تلویزیون به همراه بازیگرانی چون رضا 
عطاران و... مخاطبان قابل توجهی داشت، قرار است با 
برنامه های طنز آیتمی به تلویزیون برگردد. سیدجواد 
رضویان چندی پیش برنامه  »یه عید حسابی« روی 
آنتن شبکه نسیم داشت. از این بازیگر سریالی هم با 
عنوان »جادوگر« در شبکه نمایش خانگی پخش شد. 
رضویان این روزها در تالش است که »آدم حسابی« 
را برای تلویزیون بسازد. برنامه ای با آیتم های طنز که 
9۰شب برایش درنظر گرفته شده است. رضویان این 
برنامه را برای شبکه نسیم می سازد. به نظر می رسد 
تجربه »عید حسابی« با اجرای جواد رضویان و الله 
صبوری، قرار اســت به برنامه ای ثابت تحت عنوان 
»آدم حسابی« تبدیل شود. جواد رضویان این روزها 
مشــغول آماده کردن مقدمات تولیــد طنز آیتمی 
9۰شبی برای شــبکه نسیم اســت. مراحل گرفتن 
مجوز ســاخت این طنز آیتمی 9۰شبی انجام شده 
و قرار اســت، طی چند روزآتی پیش تولیدش آغاز 
شود. به نظر می رسد مدیران نســیم این برنامه را در 
جدول پخش زمســتان قرار داده اند.جواد رضویان 
بیشــتر به نقش آفرینی در طنزهای مهران مدیری 
شناخته می شود که مدت هاست با او همکاری نداشته 
و آخرین سریال تلویزیونی اش را با سیامک انصاری 
کارگردانی کرد. دیگر شــبکه های تلویزیون هم در 
تدارک ســریال ها و برنامه های جدید خود هستند. 
محسن برمهانی، معاون سیما هم که این روزها بیشتر 
در پشت صحنه سریال های تلویزیونی حاضر می شود، 
برای دومین بار خبر تدارک سیما با تولید ۱۵سریال 
را داد. البته این خبر را برمهانی چند وقت پیش هم 
عنوان کرده بود. برمهانی همچنین درباره سریال های 
جدید توضیح داده است:»هم اکنون ۲۳ طرح سریال 
مصوب داریم که تا به امروز 6 سریال برآورد آن انجام 
شده و قراردادهایش به امضا رسیده است، برخی هم 
مراحل پیش تولید را سپری می کنند که ان شااهلل به 

سال ۱۴۰۲ می رسد.«
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 سردار شوشتری 
علمدار وحدت

ناگفته ها ی زندگی و مجاهدت های شهید نورعلی 
شوشتری به روایت همسر در سالروز شهادتش

 تعدد فهم از وحدت 
و تشدید تفرقه

مروری بر سخنرانی مرحوم فیرحی در نقد ایده های 
وحدت بخش و تقریری از نظر امام موسی صدر

 نقد فیلم
شرح حال است

 نگاهی به کتاب 
»زبان و سبک نقد فیلم«

شیرینی شانس
کیانوش عیاری با ویالی ساحلی پس از 6 سال به سینما بازگشته است

 بازگشت به ســینما پس از 6سال دوری؛ 6ســالی که به پیگیری 
سرنوشــت اکران فیلم »کاناپه« و ساخت ســریال ۸۷ متر سپری 
شــد. کاناپه، همچنان از آمدن   روی پرده ناکام ماند و ۸۷ متر هم 
دچار مشکالتی شد و هنوز پخش نشــده است. سریالی که قرار بود 
تابستان سال گذشته روی آنتن برود. حتی تیزرش هم پخش شد 
ولی در نهایت به دلیل اختالف نظر میان عیاری و مدیران تلویزیون 
پخش نشد. این داستان این سال ها ی  کیانوش عیاری است؛ یکی 
از مهم ترین فیلمسازان ســینمای بعد از انقالب و شاید بتوان گفت 

مستند ترین چهره برآمده از ســینمای آزاد دهه ۵۰ که در دهه 6۰ 
درخشید و پس از آن به سختی توانست مســیر مورد عالقه اش را 
دنبال کند. کارگردانی که حاال در حال ســاخت سیزدهمین فیلم 
بلند سینمایی اش است. »ویالی ساحلی « که پیش از این رکر نام 
داشت، اینطور که رسانه ها درباره اش نوشته اند فیلمی شاد با حال 
و هوای آثار بیلی وایلدر اســت. فیلمی که در آخرین روز مرداد ماه 
پروانه ساخت گرفت و در شهریور پیش تولیدش را سپری کرد و حاال 
در مرحله فیلمبرداری است .رضا عطاران، پژمان جمشیدی و ریما 
رامین فر ۳بازیگری هستند که مقابل دوربین کیانوش عیاری رفته اند. 
پیش از این خبرهایی درباره احتمال حضور هدیه تهرانی و مهران 
مدیری در فیلم ویالی ساحلی منتشر شده بود. ظاهراً حضور این دو 
در فیلم تازه عیاری صرفاً در حد گمانه زنی ها و مذاکرات ابتدایی بود. 

فیلم جدید عیاری درباره مرد متمولی است که ویالی شمال خود را 
به دست باغبانش می سپارد و به خارج از کشور می رود. باغبان اما در 

نگهداری از این ویال دچار بحران بزرگی می شود.

 با گارد باز
 کیانوش عیاری به عنوان سازنده تعدادی از متفاوت ترین فیلم های 
سینمای ایران در همه این ســال ها و کارگردان فیلم هایی چون 
»شبح کژدم« ،»بودن یا نبودن«، »بیدار شو آرزو « و »خانه پدری« 
و شهرتش به عنوان کارگردانی هنری ســاز، هرگز گاردی مقابل 
ســینمای تجاری نداشته اســت. کارگردانی که سال ها پیش در 
مصاحبه ای گفت:»کفه سنگین درهمه کشورها به سود فیلم هایی 
اســت که ماموریت اصلی آنها صرفا ســرگرمی است. این جایگاه 

هرگز در زمره گناهان کبیره نیست.« حاال عیاری در حال ساخت 
فیلمی ظاهراً شاد با حضور رضا عطاران و پژمان جمشیدی است. 
فیلمی برای تماشاگر انبوه و اکران عمومی؛ بعد از ۲۵سال قرار است 
تماشاگران بسیار، جایگزین مخاطب خاص شوند. این را هم در انتها 
باید گفت که آنچه ربع قرن میان فیلم های کیانوش عیاری و پرده 
بزرگ سینما فاصله انداخته، جز یکی دو مورد )مثل بیدار شو آرزو( 
انتخاب فیلمساز نبوده است. ویالی ساحلی که می گویند حال و 
هوای نزدیک به آثار بیلی وایلدر دارد، می تواند شیرینی شانس برای 
فتح گیشه هم باشد؛ گیشــه ای که آخرین بار ۳۰سال پیش برای 
فیلمی از عیاری داغ شد. بعد از گذشت ۳ دهه این می تواند شروعی 
تازه برای کارگردانی باشد که منتقدان دوستش دارند و تماشاگران 

با چند فیلمش خاطره ها دارند.

شهاب مهدویسینما
بوکر برای روزنامه نگار

سریالنکا  

کاروناتیــاکا،  شــیهان 
نویسنده سریانکایی برای 
رمانــی با عنــوان »معالی 
آلمدیــا و هفــت قمرش« 
به عنوان برنــده جایزه بوکر 
2۰22 انتخاب شد. به گزارش 
ان پی آر، در مراسمی که در 
»شــاو تئاتر« لندن برگزار 
شــد، کاروناتیاکا از کشور 
سریانکا این جایزه ساالنه 
را که به بهترین اثر داستانی 
نوشته شده به زبان انگلیسی 
در بریتانیا و ایرلند منتشــر 
شده تعلق می گیرد را دریافت 
کرد. هیأت داوران این رمان 
را به عنوان اثری طنز درباره 
آشوب های ســریانکا که 
درگیر جنگ هــای داخلی 
اســت، تحســین کردند. 
کاروناتیاکا از برجسته ترین 
نویسندگان سریانکاست و 
با انتشار نخستین رمانش با 
عنوان »مرد چینی« در سال 
2۰۱۱، به ســرعت به عنوان 
یک نیروی ادبی قابل توجه 
شــناخته شــد. آثار دیگر 
او همچنیــن در رولینــگ 
اســتون، جی کیو و نشنال 
جئوگرافیک منتشــر شده 
است. 5 نامزد دیگری که در 
فهرست نهایی امسال جای 
داشتند شــامل »شکوه« 
نوشــته نوویلت بوالوایو از 
زیمبابوه، »درختان« نوشته 
پرسیوال اورت رمان نویس 
آمریکایی، »تریکل والکر« 
نوشته آلن گارنر رمان نویس 
انگلیسی، »چیزهای کوچک 
ماننــد این« نوشــته کلر 
کیگان نویســنده ایرلندی، 
»اوه ویلیام!« نوشته الیزابت 
اســتراوت رمان نویــس 
آمریکایی بودنــد. در این 
مراســم جایــزه 5۰ هزار 
پوندی بوکر )بیش از 5۶ هزار 
دالر( به برنده امســال اهدا 
شــد و در همین حال هر ۶ 
نویسنده راه یافته به فهرست 
نهایی نیز یــک جایزه 25۰۰ 
 پوندی )حــدود 2۸۰۰ دالر(

دریافت کردند.

تولید 3فیلم 
اول در فارابی 

بنیاد ســینمایی فارابی 
سرمایه تولید فیلم اول 
3فیلمساز منتخب دبیر 
جشــنواره فیلم کوتاه را 

تأمین می کند.
به گزارش همشــهری، 
ســیدمهدی جــوادی، 
مدیرعامل بنیاد سینمایی 
فارابی این خبــر را در 
بازدید از ستاد برگزاری 
جشــنواره فیلم کوتاه 
تهران و دیــدار با مهدی 
آذرپندار، دبیر جشنواره 

سی  و نهم اعام کرد.
جوادی در ایــن دیدار 
ضمــن گفت وگــو بــا 
مهدی آذرپنــدار درباره 
آثار و فراینــد برگزاری 
ســی ونهمین جشنواره 
بین المللــی فیلم کوتاه 
تهــران گفــت: بنیاد 
 ســینمایی فارابــی از

منتخب  کارگــردان   3
حاضر در بخش داستانی 
دوره سی و نهم جشنواره 
که توسط دبیر جشنواره 
انتخاب و معرفی خواهند 
شــد، برای ساخت فیلم 
اولشان حمایت و درصورت 
ارائه فیلمنامه ای مطلوب 
از ســوی آنهــا، بودجه 
تولیدشــان را تأمیــن 

خواهد کرد. 
اســامی افــزود:   وی 

3 فیلمســاز براســاس 
اعام دبیر جشــنواره 
فیلم کوتاه تهران در روز 
اختتامیه اعام می شود 
و آنها اعتبارنامه حمایت 
فیلم اول سینمایی خود 

را دریافت خواهند کرد.

دیگر همه از ماجرای مهران مدیری و تلویزیون خبر دارند. بازیگر، کارگردان، 

مجری و برنامه ساز محبوب تلویزیون در دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳9۰ چندی پیش سیما
با انتشار ویدئویی خواستار عدم پخش حتی یک فریم از خودش در تلویزیون 
شد. این ویدئو که به سرعت ویرال شد، با واکنش های مختلفی مواجه شد. عده ای به مدیری خرده 
گرفتند که او دستمزد کارش را تمام وکمال از صداوســیما گرفته و حق اظهارنظر درباره اینکه 

تصویرش از تلویزیون پخش شود یا نشود را ندارد. بعد خبر آمد که مدیری از کشور خارج شده 
و به دوبی رفته و قصد بازگشت ندارد و با علم به اینکه دیگر به کشور برنمی گردد، چنین 
حرف هایی زده است، اما دوباره بعد از چند روز خبر رسید که مدیری به کشور بازگشته، 
اما پاسپورتش در بدو ورود ضبط شده است. در روزهای بعد، خبری رسمی  درباره وضعیت 
مدیری یا سرنوشت پخش فصل جدید برنامه دورهمی - که کار تهیه و تولید آن تمام و به 

تلویزیون تحویل داده شده است - منتشر نشد. قرار بود قسمت های جدید این 
برنامه تلویزیونی همزمان با آغاز ماه ربیع االول روی آنتن برود، اما در 

برنامه های پاییزی شبکه نسیم خبری از فصل جدید »دورهمی« 
نبود. همین موضوع نشــان مــی داد که مدیــران تلویزیون 
می خواهند سر فرصت درباره پخش شدن یا نشدن این برنامه 
از تلویزیون تصمیم بگیرند و قصد ندارند با شتاب زدگی بی گدار 
به آب بزنند. روز گذشته ویدئوی تازه ای از مهران مدیری در فضای 
مجازی منتشر شد که نشــان داد صبر و شکیبایی مدیران سیما در 
مواجهه با صحبت های مدیری منطقی بوده است. در این ویدئو، مهران 
مدیری گفته های خود را با سالم آغاز می کند و در ادامه می گوید: هر 
اثری را که در طول این سال ها ســاختم، اعم از سریال یا هر نوع کار 

دیگری، خالق این آثار من هستم، اما مالک این آثار من نیستم. مالکیت 
هر اثری که در تلویزیون ساخته می شود، چه توسط من و چه دیگران، با 

سازمان صداوسیماست و تصمیم برای پخش و عدم پخش هر برنامه ای هم با 

صداوسیماست. نکته ای که این روزها خیلی درباره اش حرف زده و بر آن تأکید می شود، وطن است. 
موضوع خاک است. موضوع امنیت ملی و موضوع تمامیت ارضی است. بله،  طبیعی است هر کسی 
که در این کشور به دنیا آمده، تالش کرده و رشد کرده، عاشق وطنش است، عاشق امنیتش است 
و عاشق تمامیت خاکش. کدام ایرانی را می شناســیم که یک وطن تکه پاره و از هم گسیخته را 
بخواهد؟ قطعا هیچ ایرانی ای با هیچ قومیت و هیچ شــکل و شمایلی نیست که در این سرزمین 
زندگی کرده یا زندگی می کند، ولی عاشق خاکش نباشد و تمامیت خاکش را نخواهد. 
این بدیهی اســت که همه ما عرق ملی از مهم ترین مســائل مان است و عرق ملی را 

همیشه داشتیم، داریم و خواهیم داشت.
مدیری در ادامه می افزاید: و اما دیگران... دیگرانی نه از این کشور، دیگرانی نه از این 
مردم، همیشه خواسته اند در طول این سال ها هر وقت اتفاقی   در این مملکت افتاده 
اســت، آن اتفاق، مردم و حتی آدم ها را به نفع خودشــان مصادره و ضبط کنند و 
این خیلی ناجوانمردانه اســت. بهترین تصمیم را مردم برای کشورشان 
می گیرند. بهترین تصمیم را مردم ایران برای کشورشــان می گیرند؛ 
مردم شریف، باهوش و دوست داشــتنی. مدیری به عنوان نکته آخر 
هم می گوید: همیشه با فضای مجازی مسئله داشتم. همیشه در 
کارها گفتم، سال ها گفتم و باز هم می گویم فضای مجازی عالوه بر 
خوبی هایش مضرات بسیاری هم دارد. کمی باید مراقب خودمان 
در فضای مجازی باشیم. این همه نقل قول های عجیب و غریب، 
اخبار عجیب و غریب و گفته های عجیب و غریب و هزار چیز دیگر 
که هم اذیتمان می کند و هم باعث می شود نسبت به خودمان، 
وقایع و آدم ها اشتباه کنیم. مدیری در خاتمه می گوید: امیدوارم 
بهترین برای مردم ایران اتفاق بیفتد. امیدوارم به روزهای روشن، 
امیدوارم به روزهای خوب و حال بهتر. امیدوارم خداوند همه مردم 

ایران و همه ما را در آغوش خودش بگیرد.

پایان فضای هیجانی، شروع فضای عقالنی 
حرف های روزگذشته مهران مدیری، نشان از پایان فضای احساسی میان سلبریتی ها در اغتشاشات اخیر دارد

 چرا غرفه ایران
در فرانکفورت بسته شد

 معــاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد 

کتاب
 

اســالمی دلیل غیبت ایران در نمایشــگاه 
کتاب فرانکفورت را توضیح داد.

یاســر احمدوند در گفت وگو با ایســنا گفت: تدارک مفصلی 
هم برای حضور پررنگ و موفق برای نمایشــگاه داشــتیم. اما 
چند روز قبل از برگزاری نمایشگاه، نامه ای از طرف نمایشگاه 
فرانکفورت دریافت شد که بدون اطالع ما، غرفه  ما را به جای 
دیگری منتتقل کرده اند و اعالم کرده بودند که ما نمی توانیم 
امنیت غرفه شما را تأمین و تضمین کنیم و در کنار معترضان 

ایرانی هستیم.
 ما پاسخ دادیم که اوال جابه جایی غرفه باید با هماهنگی 

ما صورت بگیرد و ما نسبت به جابه جایی آن معترض 
هستیم و دیگر اینکه ورود نمایشگاه فرانکفورت به 
سمت و سوهای سیاسی به صالح حوزه فرهنگی 
و نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت نیست.  
احمدوند اضافه کرد: متأســفانه آنها برای اینکه 

جا به جایی صورت بگیرد، اصرار داشــتند و از طرف 
دیگر با صدور ویزای اکثر گروه معرفی شــده تا امروز 

)افتتاحیه نمایشــگاه( موافقت نکرده اند. فقط ویزای ۳ نفر را 
تأیید کردند که ۲ نفر از آنها از افرادی بودند که توانایی برپایی 
غرفه را به تنهایی نداشتند و احتیاج بود افراد اصلی حضور داشته 
باشند. درخواست ویزای سایر گروه یا ریجیکت شده یا اعالم 
نظر نشده است. در واقع سفارت آلمان همکاری الزم را صورت 
نداد. ما از طرف وزارت خارجه مراتــب اعتراضی خود را اعالم 
کرده ایم و حتما وزارت خارجــه پیگیری خواهد کرد که رفتار 

غیرفرهنگی نمایشگاه آلمان تذکر داده شود.

»بودن یا نبودن« آخرین فیلم اکران شده کیانوش عیاری است؛ فیلمی که سال ۱3۷۷ مکث
روی پرده سینماها آمد. در این سال ها عیاری فیلم های »سفره ایرانی«)۱3۷۹(، »بیدار 
شو آرزو« )۱3۸3(، »خانه پدری«)۱3۸۹( و »کاناپه« )۱3۹5( را کارگردانی کرده است 
که هیچ یک اکران عمومی نشده اند.) البته خانه پدری چند روزی روی پرده   رفت( حال 
و هوای ویای ساحلی که گفته می شود فیلمی مفرح است. بازی چهره های پولسازی 
چون عطاران و جمشیدی و حضور رضا رخشــان به عنوان تهیه کننده-که »هزارپا« 
پرتماشاگرترین فیلم سینمای ایران در این سال ها را در کارنامه دارد-  همگی نشانه هایی 
هستند که از عزم راسخ عیاری در ساخت فیلمی برای اکران عمومی حکایت می کنند. 

ویای ساحلی می تواند یکی از فیلم های کنجکاوی برانگیز جشنواره چهل و یکم فجر 
باشــد و گزینه ای جذاب برای اکران ۱4۰2 تا بعد از ربع قرن دوباره فیلمی از کیانوش 
عیاری روی پرده ســینماها برود. کارگر دانی که خودش را تکرار نمی کند در دهه ۶۰  
وقتی »آن سوی آتش«)۱3۶۶( مورد توجه منتقدان و فستیوال های خارجی قرار گرفت، 
به نظر می رسید عیاری مسیر مطمئن سینمای جشــنواره ای را ادامه دهد؛ او اما جای 
ادامه دادن سینمای آن سوی آتش، سراغ »روز باشکوه« )۱3۶۷(رفت که یک کمدی 
شلوغ و پر بازیگر بود و بعد از آن هم ملودرام تجاری »دو نیمه سیب«)۱3۷۰( را ساخت و 
دوستدارانش را حیرت زده کرد. بازسازی »دزد دوچرخه« دسیکا در »آبادانی ها«)۱3۷۱( 
هم یک تغییر مسیر دیگر بود. عیاری در همه این سال ها مصرانه و اغلب به دشواری فیلم 

ساخته و جالب اینکه هرگز خودش را تکرار نکرده است.

فیلمی برای اکران عمومی بعد از ربع قرن 


