ادامۀ فیلمبرداری «به وقت شام» در شهرک دفاع مقدس

10

لوکیشنهای جدید فیلم حاتمیکیا آماده شدند

ادبوهنـر

فیلمبرداری «به وقت شام» ،جدیدترین ساختۀ ابراهیم حاتمیکیا ،به تهیهکنندگی محمد خزاعی در تهران
ادامه مییابد .بیشاز 80درصد از صحنهها فیلمبرداری شده است و بخشهای باقیماندۀ فیلم در دکورهای
ساختهشده در شهرک دفاع مقدس و باند فرودگاه انجام میشود .این فیلم یکی از آثار مهم با موضوع داعش است.

ادامه از صفحه 9

شورش
صولتالسلطنۀهزاره

 ...محدودیتهایی که متفقین برای
نیروهای نظامی ایران بهوجود آورده
بودند برداشته شده بود .دولت مرکزی
که حال خراسان را بهواسطۀ شورش
ِ
صولتالسلطنه وخیم میدید علی
منصور ،نخستوزیر سابق ،را بهعنوان
استاندار خراسان برگزید و به مشهد
فرستاد.
سیدعلی میرنیا در جلد دوم کتاب
وقــایــع خــاور ایـــران مدعی اســت که
صولتالسلطنه کوشید با ایجاد کمین
درمنطقۀسنگبستوبهگروگانگرفتن
منصور دولت مرکزی را برای پذیرش
مطالباتش تحتفشار بــگــذارد ،اما
بهدلیل آ گاهی منصور از نقشۀ وی و
تغییر مسیر حرکتش صولتالسلطنه
موفق به تکمیل نقشهاش نشد .البته
این دیدگاه مخالفانی دارد که معتقدند
صولتالسلطنه تا نیشابور به استقبال
منصور رفت و میخواست با او مذاکره
و سازش کند ،اما منصور راه خود را کج
کرد که با صولتالسلطنه روبهرو نشود.
بهنظر میرسد دیدگاه سیدعلی میرنیا
بیشتر با وقایع آن روزهــای خراسان
تطابق داشته باشد.
یوسف متولی حقیقی در جلد دوم
کتاب تاریخ معاصر مشهد مینویسد:
«بــا اســتــقــرار منصور در مشهد وی
بـــرآن شــد تــا بــا اعـــزام نمایندگانی
ازقبیل گلمکانی و کــوثــر بهسوی
صولتالسلطنه او را وادار به تسلیم و
اطاعت از دولت کند ،اما این مذاکرات
ره به جایی نبرد .».مدتی بعد نیروهای
صولتالسلطنه با حمله به کامیونهای
حامل بار و مسافرانی که قصد عزیمت
به نقاط مختلف خــراســان ،ازجمله
مشهد ،را داشتند ،آ نهــا را غــارت
کردند و بر شرایط بحرانی بهوجودآمده
دامن زدند.
منصور سرهنگ بیگلری را مأمور
خاتمهدادن به غائلۀ صولتالسلطنه
کرد .او نیز با تیپ تحتامرش بهسمت
سنگبست ،محل استقرار نیروهای
صولتالسلطنه ،حرکت کــرد و در
ایــن محل روز  13بهمن  1320و در
سرمای شدید زمستان نبردی سنگین
مــیــان دو طــرف درگــرفــت کــه  2روز
بهطول انجامید و با شکست سنگین
نیرو ها ی صو لتا لسلطنه بهپا یا ن
رسید .نیروهای وی درپی این شکست
بهسمت تربتجام عقبنشینی کردند.
خــود او و بــرادرانــش هم راهــی کالت
نادری شدند و در این شهر که بهلحاظ
دفاعی بسیار مستحکم بود مستقر
شدند .نیروهای دولتی نیز بیدرنگ
خود را به فریمان رساندند و بقایای
نیروهای صولتالسلطنه در این شهر را
تارومار کردند و موفق به تصرف فریمان
شدند.

بیماریموهنلفاظی

یکشنبه  22مرداد 1396

چراغاینخانههابایدبسوزد!
بررسی ظرفیت خانههای مشاهیر خراسان برای حفظ پیشینۀ ادبوهنر و خراسانشناسی

طیبه ثابت  -چرا باید ما مردمانی باشیم با حافظۀ
ضعیف تاریخی؟ چــرا همهچیز ما تاریخمصرف
دارد؟ بهخصوص تاریخمان! چهکسی هست که از
هموالیتیبودن با فردوسی ،شریعتی ،مطهری،
عطار و نزدیکتر بیاییم اخــوان ،قهرمان ،کمال و
بقا ،سبزواری و شکوهی و بسیاری از شاعران و ادبا و
اندیشمندان خراسانیای که در قید حیاتاند بر خود
نبالد؟ سؤال اینجاست که وقتی به حضورشان در
تاریخ افتخار میکنیم ،پس چرا به جز کتابهایشان،
کوچههایی را که از آنها گذر کردهاند ،از یاد بردهایم و
خانههایشان با غفلت ما در گذر زمانه تخریب شدهاند؟
باشکوه
بله! استاد غالمرضا شکوهی ،شاعر شعرهای
ِ
خراسان هم به دیار باقی شتافت درحالیکه خبرها
حاکی از آن است که ارگانی که متولی چاپ آثار او بود،
نتوانست دل استاد را در حیاتش شادمان کند.
بدیهی است که هر ملتی در طول تاریخ ،در وهلۀ
نخست ،با پیشینۀ تاریخی و میراث ادبی ،هنری و
علمی اندیشمندان ،هنرمندان و بزرگانش شناخته
م ـیشــود .هــمــواره یکی از دغدغههای متولیان
فرهنگی ،ضــرورت حفظ آثار و مکتوبات مشاهیر و
همچنین خانههایی که این اندیشمندان و بزرگان در
آن زیستهاند ،برای آمدگان و آیندگان و دوستداران
فرهنگی ایـــران در خــارج از کشور بــوده اســت.
بههمیندلیلسراغ اهالی فرهنگوادب رفتهایم و نظر
آنها را در این مورد جویا شدهایم؛ پاسخ مسئوالن را
بهدلیل عدمدسترسی و ناموفقبودن تماس تلفنی به
مصاحبهای دیگر موکول میکنیم.

انجام کارهای نمایشی و بیتوجهی به فرهنگوادب
به ضرر ماست

شاعر و نویسنده و منتقد مطرح خراسانی درخصوص
توجهبهبزرگانفرهنگی،علمیوادبیگفت«:دراینکه
فرهنگ باید آمایش شود تردیدی نیست اما وقتی همه
مدعی این هستیم که در برابر هجوم بیگانه قرار گرفتیم
ً
و کتابهای ترجمه هم که بنیانا با فرهنگ و هویت ما
سنخیت ندارد و نسل آینده را تهدید میکند و از طرفی
به چهار تا آدمی که دوروبرمان در عرصۀ اندیشه و هنر
و ادب هستند بیتوجهی میکنیم ،چطور میشود

به دیدن به چشم سر دارد و دنبال عینیات است.».
محدثی درخصوص کــارکــردی که ثبت خانههای
مشاهیر ،ادبا و شعرای نامدار خراسان خواهد داشت،
اظهار کرد« :حفظ خانۀ مشاهیر با هر سبکی ،چه
قدیم و چه مدرن ،میتواند به ترمیم این پیوند با نسل
امروز کمک کند و البته ارتباطهای عینی اگر تأثیرگذار
بهجلوه آیند ،میتوانند دریچۀ دریافتهای ذهنی و
اشراقی را نیز بگشایند.».

لزوم داشتن برنامۀ جامع
برای حفظ خانۀ مشاهیر خراسان

انتظار داشت خانه و مکانی را که آن شاعر یا ادیب و
هنرمند در آن زیسته است ،حفظ کنیم؟» .نویسندۀ
مجموعهداستان «دامنههای پر یآباد» با اشاره به
اینکه مثل بسیاری دیگر سالمتی خود را در راه ادب
گذاشته است و در انزوا به کارش ادامه میدهد ،تصریح
کرد« :متأسفانه کسی نمیآید در زمان حیات یک
شاعر و هنرمند بگوید در زیر بار مشکالت و زندگی
چهکار میکنید؟».

خانۀ مشاهیر ،پیوند نسل آینده با فرهنگ است

در ادامه ،شاعر مطرح خراسانی نیز دربارۀ این مطلب
که ما درزمینۀ حفظ مواریث ادبــی ،هنری و علمی
مشاهیر خود و بهویژه ثبت خانههای این مشاهیر،
در مقایسه با سایر شهرهای کشور موفق بودیم یا
خیر ،گفت« :تا اندازهای بله؛ مثل خانۀ مشاهیر ادب
خراسانی ازجمله ملکالشعرا بهار ،اخــوان ،استاد
سبزواری؛ اما روند ثبت این کار به ارگانهای مختلفی
بستگی دارد که باید همه دستبهدست هم دهند تا
این اتفاق رقم بخورد.».
مصطفی محدثی خراسانی ادامه داد« :بازسازی،
مرمت و حفظ خانههای شخصیتها و مشاهیر آنقدر
برای آیندگان مهم است که گاهی حتی مکانهایی
که بزرگان در آن بهصورت خاص رفتوآمد داشتهاند،

سیدعباس صالحی:

باسینماوتئاتربیگانهنیستم

سیدعباس صالحی با بیان اینکه «با حوزهی کتاب
مأنوستر و مرتبطتر بودهام اما با سینما و تئاتر و
هنرهای دیگر هم بیگانه نیستیم» ،دلیل عدمارائۀ
برنامه برای تئاتر را بهخاطر فرمتی دانست که در
اختیار داشته است .وزیر پیشنهادی برای پست
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در پاسخ به این
سخن شایع که میگویند در حوزهی کتاب اشراف
کامل دارید اما در حوزههای دیگر مانند سینما

و تئاتر اشــراف نــداریــد ،گفت« :در حوزههای
تئاتر و سینما هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ
انس فردی ارتباطی وجود داشته است .از سن
۱۴-۱۳سالگی ،شاید کمتر فیلم ایرانی باشد که آن
را ندیده باشم .مجالت نقد فیلم را بهشکل پیوسته
دنبال کــردهام .در حوزهی تئاتر هم همینطور.
ما گاهی راههــای طوالنی طی میکردیم تا تئاتر
یا فیلمی را که عرضه شده است ،ببینیم .مصرف
فیلمبینی و تئاتربینی در خــانــواد هی ما بسیار
باالست .شاید یکی از چیزهایی که جمع خانوادگی
ما را دور هم جمع میکند ،همین دیدن فیلم و تئاتر
باشد .».وی دربارهی اینکه چگونه با چالشهایی
همچون توقیف فیلمها برخورد خواهد کرد،
توضیح داد« :یکی از چیزهایی که در این چهارسال
حضور در وزارت ارشاد شیوهی من بوده ،این است
که بتوانیم از مسیر گفتوگو بین کنشگران حوزهی
فرهنگ حرکت کنیم.».

معاون فرهنگی و مطبوعات ادارۀ فرهنگوارشاد
اسالمی خراسان رضوی درخصوص موانع ثبت خانۀ
مشاهیر و ادبای خراسان گفت« :معرفی مشاهیر به
شکلهای مختلف صورت میگیرد :احــداث پارک
مشاهیر و موزۀ شخصی از آثار یا منزل افراد سرشناس
و تاثیرگذار.».
یوسف امینی با اشاره به این مطلب که در خراسان،
بهدلیل وجود پایگاه مذهب و اندیشه ،مفاخر بزرگی
در حوزههای مختلف ظهور کرد هاند ،اما بهشکل
عملی در حوزۀ شعروادب این اتفاق نیفتاده است،
تصریح کــرد« :حفظ ایــن مــواریــث ادبــی و علمی
برنامهای جامع را میطلبد که باید در برنامههای جامع
فرهنگی شهر دیده شود .».وی گفت« :سهضلع ادارۀ
فرهنگوارشاد اسالمی ،شهرداری و ادارۀ کل میراث
فرهنگی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرد.».
امینی افــزود« :به دو شکل این خانههای مشاهیر
برای آینده حفظ میشود :یا خانهها با هماهنگی
بازماندگان تبدیل به یک پایگاه فرهنگی شــود و
مورداستفادۀ عموم قرار بگیرد .نمونۀ این شکل ،منزل
مرحوم جالل آلاحمد و خانۀ پدری مرحوم سبزواری
است .».این مدیر فرهنگی ادامه داد« :نصب پالک
در سردر منزل ،روش دیگر معرفی الگوهای فکری و
فرهنگی به نسل جوان و تکریم بزرگان است.».
امینی در پایان افزود« :ادارۀ فرهنگوارشاد اسالمی
آمادۀ همکاری با مجموعۀ مدیریتشهری شهرداری
و میراثفرهنگی برای تنظیم طرحی جامع است تا
برنامهریزی الزم را جهت اجرای آن انجام دهد.».

حکم میراث فرهنگی ادبی به خود میگیرد مثل بنای
تاریخی «شاسوسا» که به خلوتگاه سهراب سپهری
مشهور است و میراث فرهنگی و گردشگری کاشان آن
را در سال  79در فهرست آثار ملی بهثبت رساند.».
شاعر کتاب «سلوک باران» ادامه داد« :هر اقدامی که
پیوند نسل امروز را با میراث فرهنگی مستحکمترکند،
ً
طبیعتا اقدامی شایسته است و در مقطع حساسی
که قرارداریم ،بهشدت ضرورت اقداماتی ازایندست
احساس مـیشــود .».مصطفی محدثی خراسانی
افزود« :ازآنجاییکه این نسل در تعلیقی بنیانکن
قــرار دارد و همهچیز ،از عوامل خارجی گرفته تا
زمینههای مساعد داخلی ،هویت این نسل را نشانه
رفته و متأسفانه مؤثر هم بوده است .حفظ فضا و مکانی
ً
که این بزرگان را در خود پرورانده ،مسلما برای هر
عالقهمند به فرهنگ ،اندیشه و هنر این مرزوبوم ،خود
بستری برای هویتبخشی و زند هنگهداشتن تاریخ
ارزشمند ماست .».شاعر مجموعۀ «بودن در نبودن»
با تأکید بر این مطلب که متولیان فرهنگی باید به حفظ
تاریخ و ادب غنی خراسان توجه الزم را داشته باشند،
دربارۀ اینکه بعضی اعتقاد دارند اگر خانههای مشاهیر
بافت سنتی داشته باشد ،ارزش حفظکردن دارد،
تصریح کرد« :نسل امروز بیشا زآنکه اهل مطالعه
و تأملهای ذهنی و دیدن به چشم دل باشد ،عادت

مجید مظفری:

کمدیایننیستکهفقطمخاطبرابخندانید
مجید مظفری با اشــاره به حضورش در آثار
سینمایی با ژانرهای مختلف گفت« :بهنظرم یک
بازیگر توانمند میتواند در گونههای مختلفی به
ایفای نقش بپردازد .آخرین فیلمی که من در آن
حضور داشتم ،فیلم سینمایی «خوب ،بد ،جلف»،
به کارگردانی پیمان قاسم خانی بود که یک اثر
کمدی است .بازیگر فیلم سینمایی «کفشهایم
کو؟» در ادامه عنوان کرد« :اگر فیلمی کمدی
ً
باشد من از آن حتما استقبال خواهم کرد چراکه
حرفۀ من بازیگری است و یک بازیگر توانمند
میتواند در کاراکترهای مختلف به ایفای نقش
بــپــردازد ،امــا اگــر ایــن فضای کمدی به سمت
ً
جلفبازی برود ،قطعا جواب من منفی خواهد
بــود .».مظفری ادامه داد« :کمدی این نیست
که فقط مردم بخندند و درنهایت هم سالن سینما
را ترک کنند و بروند .در ذات کمدی انتقادهای
ً
جدی نیز وجود دارد .ذاتا هنر زبان اعتراضی نیز

میتواند باشد که یکی از راههای بیانش کمدی
اســت؛ بههمیندلیل فکر میکنم نباید تنها
بهدلیل خنداندن مخاطب دست به هرکاری زد .هر
حرف و حرکتی را نباید برای صرف خندیدن انجام
داد .در این فیلمها شوخیهایی گاهی صورت
میگیرد که در شأن فرهنگ و ادبیات نمایشی ما
نیست اما متأسفانه این اتفاقی است که در برخی
از آثار سینمایی شاهدش هستیم.».

در مراسم رونمایی از مستند «جنگ ،دوربین ،من» مطرح شد

دوربینسالحجدیدرزمندۀ«فاطمیون»

مراسم رونمایی از مستند «جنگ ،دوربین ،من» از
ساسان فالحفر در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

مدافعانحرمرسانهایدرمنطقهاندوازآخرینلحظات
افول داعش و از آخرین نفسهای آن فیلمبرداری
میکنند .اصل و مغز کار را خود بچههای رسانهای
کلی کار
فاطمیون انجام میدهند ،ما فقط بهصورت ِ
شکل میدهیم .».وی ادامه داد« :امروز دشمن بر
پتانسیل افغانستانیها دست گذاشته چون تأثیر آن
را دیده است .این کارهای ما تازه شروع ماجراست.».
کــارگــردان مستند «جنگ ،دوربــیــن ،مــن» گفت:
«مستند «نبرد پالمیرا» در جشنوارۀ مستند حقیقت
پخش شــد ،کسی آمــد و از من پرسید« :ایرانیها
کجا بودند؟» .انتظار نداشت همهچیز دربــارۀ فتح
افغانستانیها باشد.».

عصر عاشو را پشت سر گذاشتیم

در این مراسم محسن اسالمزاده ،مستندساز مقاومت،
گفت« :با وقایع فضای مجازی یک عصر عاشورا
را پشت سر گذاشتیم .صحنۀ دردناکی بود .امروز
همۀ روزنامهها در همۀ جناحها عکس جلد کار کرده
بودند .حادثۀ دردنــاک و البته افتخارآمیزی بود.».
وی افزود« :چندسال قبل برای ما آرزو بود که در یک
صحنۀ عملیات حضور داشته باشیم و مستند بسازیم.
تعداد کمی از بچهها هم در خط اول توانستند حضور
داشته باشند و بسازند .اما فاطمیون حساسیتهای
بیشتری داشت .باالخره برای رزمندگان افغانستانی
کالس آموزشی گذاشته شد تا تصویربرداری کنند.
آموز شهای سختی برگزار شد .بعید میدانستم
ً
نتیجهایداشتهباشدچونواقعاکارسختیبود.اینها
رزمنده بودند و بسیار کار داشت تا به این ایمان برسند
که سالحشان دوربین است .».اسالمزاده گفت« :اول
از کلیپ شروع شد اما االن آنقدر حرفهای شدند که از
صفرتاصد یک عملیات را فیلمبرداری میکنند و دنبال
روایت میگردند.».

ایرانیها کجا بودند؟

در ادامه ،فالحفر ،کارگردان این مستند ،نیز سخنرانی

کرد و گفت« :تفاوت رسانۀ ما و دشمن در همین
فیلمهاست؛آنهااز ُبعدرسانهایخیلیجلوترهستند
ً
چون ما دائما خودمان را محدود میکنیم ،درحالیکه
همه ،همه چیز را میدانند .دچار خودسانسوری
شدیم.».
وی گفت« :مصطفی احمدی ،یکی از تصویربرداران
این واقعه ،در جمع ماست .او درحین فیلمبرداری
مورداصابت گلولۀ قناصه قرار گرفته و دچار مشکالت
دیداری و شنیداری شده است .فاطمیون پتانسیلی
است که دوبــاره کشف شده اســت .افغانستانیها

زمان انقالب و دفاع مقدس حضور فعالی داشتند.
بعدازآن غباری روی چهرۀ آنها نشست ،کسانیکه
سا لهاست کنارمان زندگی میکنند .در اصل
تفاوتی میان ما و افغانستانیها نیست ،اما نامالیمات
اجتماعیای پیشآمده است .فاطمیون این غبار
غربت را از افغانستانیها از بین برد .فاطمیون االن
صادرکنندۀ انقالب اسالمی است.».
فالحفر تأکید کرد« :ما اکنون جانباز رسانهای مدافع
حرم داریــم ،مثل همین مصطفی احمدی که بین
ماست .مدافع حرم رسانهای را کسی نمیبیند .امروز
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گزارش جیبی

۷هزارمخاطب
برایفیلمهایعمار

در طــول روزهــایــی کــه از مــاه مــرداد
ً
میگذرد ،صرفا در اتمسفر فرهنگی
مربوط به اکــرا نهــای مردمی فیلم،
شاهد فعالیتهای چشمگیری بودیم؛
چنانچه فقط در همین بــازۀ زمانی
کــوتــاه7 ،هــزار و582نــفــر در سراسر
کشور ،مخاطب آثار اسالمی و انقالبی
بودند .این تعداد مخاطب مربوط به
93اکران برگزارشده است که باتوجهبه
این موضو ع ،بهطورمیانگین در هر
اکران 81نفر حضور داشتهاند.
چهارده استان در شکلدهی به این
حرکت جمعی نقش داشتند که نقش
تهران و خراسان رضــوی با 50اکــران
بیش از دیگر استا نها بــوده است.
همچنین استان خوزستان با 8اکران،
اســتــانهــای هــمــدان و اصفهان هر
کــدام به تنهایی با 7اکــران و استان
هرمزگان با 5اکــران مردمی ،ازجمله
دیگر استا نهایی بودند که فعالیت
قابلتوجهی در اینزمینه داشتند.
ازمــیــان 24شهرستانی که میزبان
ایــن فعالیت فرهنگی بــود هانــد ،از
شهرستا نهای چــنــاران ،میناب،
مشهد ،تــهــران ،اصفهان ،نهاوند و
باغملک بـهعــنــوان نقاط کلیدی و
فعالتر در این زمینه میتوان نام برد.
37نقطۀ شهری و روستایی نیز در
اینزمینه فعال بودهاند که سهم نقاط
شهری بیش از نقاط روستایی است.
از میان 174اثر اکرانشده ،بیشترین
آثــار ،مربوط میشوند به فیلمهای
داستانی؛ یعنی 71اثــر داستانی در
15روز نخست مرداد اکران شدهاند.
بیشترین آثــار اکــرانشــده نیز آثــاری
هستند که قالب داستانی دارند.
اثــر کــوتــاه «قابلمه» کــه بــه موضوع
اقتصاد مقاومتی میپردازد و فیلم طنز
«علمک» ،بهترتیب با  13و  11اکران،
بیشترین اقبال را ازســوی مخاطبان
داشتهاند و بعد از ایندو اثر ،پویانمایی
«بختک» و مستند «نبرد پالمیرا»
بیشترین اکــرا نهــای نیمۀ ابتدایی
مرداد را به خود اختصاص دادهاند.
شبکه

«پریناز»اکرانشد

عکس :تسنیم

 ...عــالــی اســت امــن گـــردد و این
خطاکاران به سزای طراریهای خویش
برسند ،این کمترین نیز به مال خود
رسیده و الباقی عمر به دعاگویی آن
خاطر خطیر مشغول باشد .بدیهی
اســت شیرینی شحنگان محفوظ و
حقالزحمۀ کاتبان و چاکران درگاه
بلندمرتبۀ داروغگی حسباالمر عالی
بر ذمــۀ اینجانب وظیفهای واجب
است که ادا خواهد شد .محمد رزاز.
شوالالمکرم .».1180
مکتوب بــاال متن شکایتنامهای
معمولی و ســاده اســت که منشیان
حکومتی آن را برای استیفای حقوق
محمد رزاز و شکایت او از دزدان
دا رالحکومه نوشتهاند ،د رصورتیکه
اصل موضوع ،بــدون حواشی ناالزم
و احمقانه ،چیزی حــدود دو سطر
بیش نیست ،اما امان از رسوم ناپسند
و غلط! بههرحال ایــن روحیۀ دراز
نویسی و درازگویی و اظهار خاکساری و
بندگی در ضمیر مردمان مضمر است،
چنا نکه تابه امــروز نیز امتداد یافته
اســت .اینگونه تعارفات و تجمالت
مکتوب و شفاهی ،جدای از اینکه نشانۀ
ضعف در شخصیت نویسنده و گوینده
است ،باعث میشود امر بر مخاطب
مشتبه شود و هر ناالیقی گمان کند
جبهاش به عرش میساید و در توهم
و خودبینی گرفتار آید؛ لذا پسندیده
است انسان معاصر در ابراز خضوع در
نوشتن و گفتن حد نگه دارد و شأن خود
و مخاطب را محفوظ و کرامت آدمی را
پاس دارد.

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om

«پالمیرا» مستند نفسگیری است

اســامزاده ،در ادامه راجع به «جنگ ،دوربین ،من»
گفت :اینکار از لحاظ دراماتیک خیلی پیشرفتهتر از
«نبرد پالمیرا» ،یعنی کار قبلی آقای فالحفر ،است.
ً
واقعا مستند نفسگیری است و حس هیجان عجیب
و غریبی را منتقل میکند .اعتقاد دارم در اینکارها
باید نریتور حرفهای استفاده شود اما صدای آماتور
ً
اینکار که فردی افغانستانی آن را بیان میکند ،واقعا
رویش نشسته است .البته متن گفتار در انتها باید کمی
اصالح شود .مقداری شعارزده است و باید اینها از کار
حذف شود .مردم حاال بسیاری از وقایع را میدانند و ما
نباید حرفهای چهارسال قبل را بزنیم.».

«پریناز» دومین فیلم سینمایی بلند
بهرام بهرامیان بعد از فیلم سینمایی
«آل» است که از چهارشنبه یکم شهریور
در گــروه هنروتجربه اکــران میشود.
فاطمه معتمدآریا ،مصطفی زمانی،
فرهاد آییش ،طناز طباطبایی ،مژگان
بیات ،شبنم قلیخانی ،فرخ نعمتی،
مائده طهماسبی ،امیرحسین فتحی
از بازیگران این فیلم هستند .مریم
ضیایی نیز بازیگر خردسال فیلم است.

پایانتصویربرداری
«درجستجویآرامش»
فیلمی از پشتصحنۀ ضبط موسیقی
سریال «در جستوجوی آرامــش» ،به
کارگردانی سعید سلطانی و آهنگسازی
بهزاد عبدی ،منتشر شد .به گزارش
فـــارس ،تــصــویــربــرداری ســریــال «در
جستجوی آرامش» در لوکیشنی واقع در
دارآباد تهران با حضور مهدی هاشمی،
حدیث میرامینی ،پرویز فالحیپور
و جمشید مشایخی به پایان رسید.
تدوین این سریال نیز به قسمت 11
رسیده است .سریال «در جستوجوی
آرامش» پنجشنبه و جمعه ساعت  19و
 23از شبکۀ پنج سیما روی آنتن میرود.
همچنین بازپخش آن در روزهــای
یکشنبه و سه شنبه در همان ساعت و از
همین شبکه است.

بامتنکامل«،الفویژه»
رامیسازم
کارگردان سریال «الف ویــژه» گفت:
«هیچگاه با متنی نیمه ،سریالی را
کلید نمیزنم و همیشه باید متنهایی
که در دستم هستند تا قسمت پایانی
نگارش شــده باشند .».محمدرضا
هنرمند ،کارگردان سریال «الف ویژه»
در گفتوگو با فارس گفت« :تاکنون
10قسمت از متنهایمان بهطورکامل
نوشته شده و منتظر هستیم تا متن
بهصورت کامل در اختیارمان قرار
بگیرد تا سریال را کلید بزنیم.».

