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«پسرمرسول»
رویآنتن
شبکه5
فیلم تلویزیونی «پسرم
رسول» به تهیهکنندگی
نازنین پیرکاری و
کارگردانی نبی قلیزاده
به مناسبت سالگرد
شهادت سردار
سلیمانی ،امشب
ساعت  22روی آنتن
شبکه 5میرود.
ایلیا آقاسی ،خسرو
احمدی ،محمد
ربانیپور ،وحید نفر
و برخی از بازیگران
بومی کرمان در این
تلهفیلم نقشآفرینی
کردهاند .در خالصه
داستان این فیلم که در
بخش ملی جشنواره
فیلم کودک و نوجوان
موفق به دریافت جایزه
شهید بهنام محمدی
شد ،آمده است :حال
پدر نامساعد است.
رسول میداند عمر پدر
به این دنیا نیست .او
هر طور شده باید برای
امری مهم خود را به
حاجقاسم برساند اما
در میانه راه ،رازی بزرگ
برای او برمال میشود.

زهره کهندل مستند « 72ساعت» به کارگردانی مصطفی
شوقی و تهیهکنندگی مهدی مطهر تولید شده در خانه مستند
و محصول سازمان هنری رسانهای اوج ،روایتی تازه و منتشر
نشده از  72ساعت منتهی به شهادت حاجقاسم سلیمانی است.
تولید مستند  72ساعت حدود دو سال طول کشیده که در آن برای

گزارش

تا پیش از «جوکر»
لقبم «سلطان غم»
بود

احسان علیخانی در
گفتوگو با برنامه
تیوی پالس در
خصوص «جوکر»گفت:
دوستانم اصرار داشتند
جوکر را من اجرا کنم
که مجوز این کار به من
داده نشد و خوشحالم
سیامک انصاری این
اجرا را بر عهده دارد .با
اینکه خیلیها مخالف
ساخت جوکر بودند
و معتقد بودند این
کار زمین میخورد
اما خوشبختانه مورد
قبول مردم واقع شد.
مردم میگویند با همه
مشکالت معیشتی باز
هم با جوکر میخندند.
خوشحالم سرانجام
سلطان غم همراه
رفقایش دارد مردم را
میخنداند!

◾«تعزیهخوانی» به مناسبت ایام فاطمیه
به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه ،مراسم تعزیهخوانی
به مــدت هفت شب در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار
میشود .این ویژهبرنامه از ساعت  ۱۹:۳۰تا  ،۲۱به سرپرستی
مجید خسروان میزبان عالقهمندان است .ایام شهادت
حضرت فاطمه زهـ ــرا(س) ،حضرت رق ـیــه(س) ،حضرت
مسلم(ع) ،حضرت علیاکبر(ع) و امام حسین(ع) از جمله
موضوعات این ویژهبرنامه تعزیهخوانی است.

◾

◾اعالم برگزیدگان جشنواره «کاریکلماتور کتاب»
دومین جشنواره «کاریکلماتور کتاب ،مطالعه و خواندن»
برگزیدگان خود را معرفی کرد.
کامران شریفی موفق به کسب رتبه نخست شد ،نیکتا
ریشهریزاده رتبه دوم را از آن خود کرد و فاطمه افراشته
رتبه سوم این جشنواره را بدست آورد.
یاسیناسدیجمنانی،الهامقیصریوسمانهحسنپورنیز
عنوان شایسته تقدیر را بدست آوردند.
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◾

◾اکران رایگان مستند «قاسم» در ۱۱۰سینما
مستند «قاسم» فــردا در  ۱۱۰سینمای کشور به صورت
رایگان نمایش داده میشود .این مستند نگاهی متفاوت
به زندگی این قهرمان ملی و الگوی مقاومت دارد .مستند
«قاسم» به تهیهکنندگی مرتضی شعبانی ،کارگردانی
مهدی فارسی و نویسندگی محمدرضا ابوالحسنی است.
عالقهمندان برای تماشای این مستند و تهیه بلیت رایگان
باید به سامانه سمفا samfaa.irمراجعه کنند.

نخستین بار در گفتوگو با نزدیکترین افراد ایرانی و عراقی به
شهید سلیمانی ،روایتی از سه روز پایانی زندگی حاجقاسم به
نمایش گذاشته میشود.
با توجه به اینکه سردار سلیمانی در سه روز پایان زندگیشان به
کشورهای سوریه ،لبنان و عراق سفر کرده بودند ،این مستند

حاجقاسم نگاه به جنگ را عوض کرد

◾

◾

◾ظرافتهای شخصیتی زندگی حاجقاسم
مدیر تولید فیلم سینمایی «منصور» توضیح
میدهد :برخی مخاطبان پس از تماشای فیلم
منصور میگفتند نقطه اوج فیلم زمانی بود
که شهید ستاری حکمی را پاره کرد یا پلمبی را
شکست ولی من میگویم جذابیت فیلم زمانی
بود که یک مهندس ایرانی را به اشتباه دستگیر
کرده بودند و آبروی آن آدم در محلهشان رفته بود
و شهید منصور ستاری با ماشین و لباس نظامی

حاجقاسم است که اگر مخاطب به درک درستی
از این سه روز برسد به درک جامعی از زندگی
پربار ایشان میرسد.
وی یـ ـ ـ ــادآور م ـ ـیشـ ــود :ح ــج ــم وس ــی ــع ــی از
هماهنگیها بــرای ساخت ایــن مستند انجام
و موجب شد فیلم به دســتــاورد خوبی برسد.
اصــا ًاین سطح و حجم از هماهنگیها از یک
گروه فیلمساز برنمیآمد چون بخش زیادی از
این کار در سوریه و عراق ساخته شد ،دوستانی
که نامشان را بنا بر مالحظاتی نمیشد در تیتراژ
پایانی فیلم آورد همراهی بسیار خوبی با ما
داشتند و سبب شدند این فیلم ساخته شود.

◾

به محله او آمــد ،دست این مهندس ایرانی را
گرفت تا به همه بگوید ما اشتباه کردیم یعنی
از آبرویش برای آن مهندس خرج کرد .زندگی
حاجقاسم سلیمانی هم جزئیات و ظرافتهای
جــذابــی دارد چــون تـکتــک انــســانهــا برایش
اهمیت داشــت .ضمن اینکه حاجقاسم نگاه
به جنگ و نگاه به آدمهای منطقه را عوض کرد
اینکه با تقویت خودباوری و عملگرایی میتوان
به اهداف عالی انسانی رسید.
مطهر م ـیافــزایــد :بالفاصله پــس از شهادت
حاجقاسم ،کــار تولید ایــن مستند آغــاز شد و
نمیتوانم بگویم هنوز هم تمام شده است چون
دقیقا ًیک روز پیش از اکران فیلم در سینما ،یک

پالن بسیار خوب به فیلممان اضافه کردیم.
وی بــا بــیــان اینکه هــر چــه بیشتر بــه منابع و
اطــاعــات دسترسی داشــتــه باشیم ،فیلم ما
کاملتر میشود ،میگوید :البته مجوز پخش
بخشی از اطــاعــات هــم بــه دلــیــل مالحظات
امنیتی همچنان ص ــادر نــشــده اس ــت .شاید
در آینده از دادهه ــای زیــادی که در ایــن بــاره در
اختیار داریم یک مینیسریال با همین موضوع
بسازیم.
تهیهکننده «72ساعت» میگوید :قصد داریم
مستند  72ساعت را در قالب کتاب مصور همراه
با نقشهها و جزئیات راه ایــن سه روز منتشر
کنیم چون این سه روز ،روزهای مهمی از زندگی

◾

◾ «کریسمس در نیاوران» منتشر شد
در سالهای اخیر انتقادهای زیادی به جیمی کارتر در زمین ه
حمایتازشاهمطرحشدهوحتیسیاستحقو قبشریاوبه
عنوان یکی از عوامل پیروزی انقالب در ایران معرفی شده اما
بررسیروابطکارترومحمدرضاپهلوی،چیزدیگریمیگوید.
«کریسمس در نیاوران» کتاب نوشته مهدی خانعل یزاده که
تالش دارد روایتی دقیق از روابط کارتر و محمدرضا پهلوی را
بیانکندتوسطکتابستانمعرفتمنتشرشدهاست.

نیز در این کشورها و ایران تولید شده است .نسخه سینمایی این
مستند ۷۵دقیقهای در چند شهر کشورمان اکران خواهد شد .در
اکران فیلم  72ساعت که جمعهشب گذشته در پردیس سینمایی
هویزه مشهد برگزار شد ،کارگردان و تهیهکننده این اثر در کنار
مخاطبان به تماشای آن نشستند.

اکران مستند سینمایی « 72ساعت» که روایتگر ناگفتههایی از شهادت سردار سلیمانی است

◾ 3روز مهم
مــهــدی مــطــهــر ،تهیهکننده ایــن
فــیــلــم مستند معتقد اس ــت در
این فیلم به بهانه ۷۲ساعت آخر
زندگی حاجقاسم ،نقش ایشان در منطقه روایت
میشود و به نوعی این مستند پــردهبــرداری از
تجربه 40سال گذشته حاجقاسم است .مطهر
به خبرنگار ما میگوید :در گپ و گفت با کسانی
که روزهای پایانی زندگی حاجقاسم در کنار ایشان
بودند به روایتی رسیدیم که عینا ًسناریوی یک
مستند بود.
او در توضیح اینکه چــرا روای ــت ایــن ســه روز
جـ ــذاب اسـ ــت ،خــاطــرنــشــان م ـیکــنــد :چــون
روای ــت آن 72ســاعــت ،کنجکاوی مخاطب را
برمیانگیزد ضمن اینکه این مستند ،پازلی از
زندگی حاجقاسم است و عینا ًاین پازل در تمام
عمر ایشان تکرار شــده ،یعنی پرتالش بــودن،
سفرهای متعدد ایشان به کشورهای منطقه،
برگزاری جلسات مختلف و عملگرا بودن ایشان
از شاخصههای بــارز زندگیشان اســت که اگر
مخاطب بتواند جزئیات و الیههای مختلفی که
در این سه روز درباره حاجقاسم طراحی کردیم
را درک کند میتواند به هندسه عملگرایی و
جنس فعالیتهای حاجقاسم نزدیک شود.
وی با اشــاره به تأثیری که ســردار سلیمانی در
منطقه به ویژه شکست داعش داشت ،میگوید:
در بسیاری از مواقع برای مخاطبانی که شناخت
کمتری از شخصیتهای بزرگ و تأثیرگذار دارند،
فتوحات این افراد در عملیاتهای بزرگ جذابیت
دارد ولی برای مخاطبی که دنبال یک ابرقهرمان و
انسان تراز است ،بسیاری از جزئیات زندگی آن
شخصیت اهمیت پیدا میکند .آنچه حاجقاسم
را از بقیه نــامآوران جهان متمایز میکند الزاما ً
شجاعت ایشان نیست بلکه ظرافتهای رفتاری
و گفتاری او حتی در میادین جنگ ،او را خاص
کرده است.

شماره 9712

WWW.QUDSONLINE.IR

◾ناگفتههای زندگی سردار
مــصــطــفــی شـ ــوقـ ــی ،کـ ــارگـ ــردان
مستند  72ســاعــت نــیــز درب ــاره
ســاخــت ای ــن فیلم م ـیگــویــد :ما
قصهای را شنیدیم که این قصه درباره حرکت
حاجقاسم در سه روز پایانی عمرشان بود و با
توجه به روایتهایی که از ایــن فضا داشتیم
فکر کــردیــم بــایــد آن را بــه یــک فیلم مستند
تبدیل کنیم.
او خاطرنشان میکند :فیلم حال خوبی دارد و با
حدود  75نفر مصاحبه کردیم اما صحبتهای
 23نفر در فیلم آمده و به نوعی تاریخ شفاهی از
زندگی حاجقاسم را روایت میکند.
وی با بیان اینکه بقیه مصاحبهها را در قالب
مــکــتــوب منتشر خــواهــیــم ک ــرد ،م ـیافــزایــد:
اط ــاع ــات مــا آن ق ــدر زی ــاد و مــهــم اس ــت که
قابلیت تبدیل شدن به یک مجموعه مستند
یا مینیسریال سه چهار قسمتی را هم دارد.
شــوقــی مـیگــویــد :تــا یــک جاهایی از مستند،
پژوهش اســت ولــی مستندساز در عین کــار با
ماجراهای جدیدی روبهرو میشود که ما در این
کار با چند ماجرای جدید مواجه شدیم از جمله
حضور حاجقاسم در عراق و فضایی که عراق در
روزهــای منتهی به شهادت ایشان داشــت .در
ایــن مستند به طــور جــدی درب ــاره ایــن موضوع
صحبت کردیم.
ایــن کــارگــردان بــا بیان اینکه بنا بــه مالحظات
امنیتی در این مستند ،بسیاری از ناگفتهها گفته
نشده است ،عنوان میکند :من سعی کردم در
این مستند ،آنچه میتوانم بگویم را روایت کنم
حتما ًناگفتههای زیــادی وجــود دارد و این طور
هم نیست که یک مستند همه حرفها را بزند و
هیچ ناگفتهای را باقی نگذارد.

چهرهها

سارا عرفانی

در گفتوگو با قدس مطرح کرد

ضرورتهای جهانی شدن
رمانهای دینی

صدیقه رضوانینیا سارا عرفانی که تجربه
نوشتن رمانهای دینی را در کارنامه ادبیاش
دارد و آث ــاری مانند «پنجشنبه فــیــروزهای»
و«هــدیــه ولــنــتــایــن» او بــه چــاپهــای متعدد
رسیدهاند ،در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در
خصوص چگونگی جهانی شدن ادبیات دینی
میگوید :فکر میکنم نویسندگانی که در این
حــوزه قلم میزنیم باید بــه یــک زبــان جهانی
برسیم و حواسمان به این موضوع باشد که وقتی
رمان فنی مینویسیم ،آن دغدغه گستردهتر از
خودمان و آدمهای اطرافمان باشد.
وی توضیح میدهد :یعنی نویسنده از همان
ابــتــدای نوشتن بــا نگاه گــســتــردهای دســت به
قلم شــود .مثال ًمن وقتی «لبخند مسیح» یا
«پنجشنبه فیروزهای» را مینوشتم به ترجمه
ش ــدن آن فــکــر نــم ـیکــردم .الــبــتــه پنجشنبه
فــیــروزهای در حــال و هــوای زی ــارت م ـیگــذرد و
خیلی نمیشود آن را طــوری نوشت کــه بــرای
غیرشیعیان جذاب و لذتبخش باشد .یعنی
ممکن اســت بتوان ترجمه کــرد ولــی احتمال
دارد مخاطب غیرمسلمان ارتباطی برقرار نکند.
اما اگر نویسنده از ابتدا به دنبال دغدغههای
مشترک باشد میتواند اثری بنویسد که او را به
ترجمه و جهانی شدن نزدیک کند.
این نویسنده شناخت ادبیات جهان و مطالعه
آن را برای نویسندگان ایرانی ضروری میداند
و مـیگــویــد :نکاتی انسانی هستند کــه همه
جــای دنیا وجــود دارنــد مثال ًفیلمهای آنهــا را
که میبینیم با آنها همذاتپنداری میکنیم.
من به دوستانی که با هم کار میکنیم میگویم
کتابهای پرفروش جهان را بخوانیم و نگوییم
این کتاب در سطح من نیست .بخوانیم و ببینیم
چــرا فــان اثــر ایــن همه م ــورد تــوجــه مخاطب
جهانی قرار گرفته ،چه فاکتورهایی دارد که به
زبــانهــای مختلف ترجمه شــده و بارها حتی
در ایران تجدید چاپ شده .باید بفهمیم فالن
نویسنده چگونه توانسته در آمریکا حرفی بزند
که در ایران هم شنیده میشود و مخاطب دارد.
از آن طرف بررسی و مهندسی معکوس کنیم و
مثل آنها کتاب پرمخاطب بنویسیم.

گفتوگو با خسرو معصومی که فیلمنامه آمادهای درباره یوشیج دارد

مالقات با «نیما» در قهوهخانه یوش

کهندل 6س ــال پــیــش و هــمــزمــان بــا ســالــگــرد درگــذشــت
«نیمایوشیج»خبریمنتشرشدکه«زندگینیمایوشیجسریال
میشود» ولی وعده ساخت این مجموعه تلویزیونی مسکوت
ماند و رو به فراموشی رفت .ماجرا از این قرار بود که مدیر کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران در ششمین همایش ملی شب نشان نیما
که در نوشهر برگزار شده بود از توافق با صدا و سیما برای ساخت سریالی
درباره زندگی این شاعر نامدار سخن گفته بود و از خسرو معصومی ،کارگردان
حاضر در آن همایش خواسته بود ساخت این سریال را بر عهده بگیرد.
کارگردان فیلم «پر پرواز» هم با اعالم آمادگی در این باره گفته بود تمام توان
خود را به کار میگیرد تا اثری در خور شأن این شاعر نامدار بسازد .سالها
از آن وعده گذشته و سریالی از زندگی نیمایوشیج روی آنتن تلویزیون نرفته
است .از خسرو معصومی پیگیر ماجرا میشویم و او درباره وعده ساخت
این سریال و دالیل به سرانجام نرسیدنش به خبرنگار ما میگوید :همان
زمان نامهنگاریهایی انجام شد ولی مدیران وقت ،کار را رها کردند .پشت
تریبون حرف زدند و زمانی که برای تولید اعالم آمادگی کردم ،کنار کشیدند.
وی با بیان اینکه زندگی نیمایوشیج ،جنبههای دراماتیک خوبی برای
ساخت فیلم و سریال دارد خاطرنشان میکند :نیما با آلاحمد ،شهریار و شاملو دوست بود و شرح
این ارتباطات برای مخاطب خیلی جذاب است .همان زمان تحقیقاتم را آغاز کردم و نوشتن فیلمنامه
سریالی 21قسمتی را کلید زدیم ولی در ابتدای کار ،تأمین منابع مالی بسیار مهم بود که انجام نشد.

◾

◾در انتظار سرمایهگذار
کارگردان مجموعه تلویزیونی «بچههای بهشت» میگوید شناختی از مدیران جدید
صدا و سیما ندارد و سیاستهای آنها درباره ساخت سریالهایی درباره زندگی شاعران
و نویسندگان معاصر را نمیداند.او با یادآوری اینکه اگر پیشنهادی برای ساخت سریال
«نیمایوشیج» به او شود قبول میکند ،میافزاید :پس از سالها فیلمسازی و در66سالگی،
موجب افتخار من است که بتوانم در حد توانم خدمتی به نیمای بزرگ که همشهری
من است ،بکنم.
معصومی با یــادآوری تجربهای ناکام از ساخت فیلمی دربــاره یکی از
نامداران خطه شمال میگوید :سالها پیش از سوی مدیر وقت حوزه

هنری مــازنــدران به من پیشنهاد ساخت سریالی درب ــاره آیتهللا
کوهستانی شد .گفتم من به ایشان ارادت دارم و این پیر فرزانه را به
خوبی میشناسم ولی برای ساخت این فیلم نیاز به حمایت دارم .مدیر
وقت حوزه هنری مازندران به من گفت من حمایت میکنم تا این فیلم
را بسازی .گفتم اگر فردا نبودید ،گفت من 14سال مدیر اینجا بودم و
عوض نمیشوم.
قرارداد مشترکی را نوشتیم و مبلغی جزئی هم برای شروع کار به من
دادنــد .به آقــای مهکام سفارش فیلمنامه را دادم و دستمزدشان را
پرداخت کردم ولی زمانی که قرار بود کار کلید بخورد و فیلمبرداری آغاز
شود ،مدیر وقت به من زنگ زد و گفت از حوزه هنری بیرون آمدم ولی
خیالت راحت باشد مدیر جدید همراه است .پس از آن پیگیری کردم
ولی کار به نتیجه نرسید.

◾

◾خاطرات عجیب جالل و نیما
کارگردان فیلم «خرس» عنوان میکند :در چنین شرایطی ،انگیزهای برای کار
نمیماند .برای ساخت سریال نیما هم پیشبینی این شرایط را میکردم .من
خیلی آماده به کار بودم ولی قراردادی جدی در کار نبود و فقط در حد حرف و
وعده باقی ماند .برای ساخت فیلم مستند داستانی آیتهللا کوهستانی خیلی انگیزه داشتم ،همان
زمان با فرامرز قریبیان درباره نقش نجاری که پنجرههای خانه آیتهللا را میسازد حرف زدم ،بازیگری
شبیه به چهره آیتهللا کوهستانی را پیدا کرده و با هم حرف زده بودیم ولی زمانی که قرار شد کار
جلو دوربین برود ،مدیرانی که وعده داده بودند شانه خالی کردند.معصومی در پایان یادآور
میشود :من یک فیلمنامه سینمایی هم درباره شاملو و نیما نوشتهام اما سرمایهگذاری
برایساختپیدانمیشودچونتهیهکنندگانسراغتولیدفیلمهایتجاریوگیشهپسند
میروند .در این فیلمنامه ،آیدا و شاملو تصمیم میگیرند برای دیدن نیما به یوش بروند ،در
مسیری که طی میکنند اتفاقهای عجیبی برایشان میافتد تا لحظهای که در قهوهخانه
یوش ،نیما را میبینند.به گفته این کارگردان زمانی که نیمایوشیج در محله دزاشیب
تهران زندگی میکرد ،همسایه دیــوار به دیــوار جالل آلاحمد بود و این دو
خاطرات عجیبی دارند که همه اینها ظرفیتهای دراماتیک و هنری باالیی
برای روایت تصویری دارند.

رونمایی از بازیگر نقش
علیرضا بیرانوند در «بیرو»

فیلم سینمایی «بیرو» سومین فیلم سینمایی
مرتضی علی عباس میرزایی و به تهیهکنندگی
مجید برزگر روایتی از زندگی علیرضا بیرانوند؛
دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران از دوران کودکی
تا ورود به فوتبال حرفهای و عضویت در تیم ملی
فوتبال ایران است.
«بــیــرو» اکنون در مرحله فنی پس از تولید و
ســاخــت موسیقی ق ــرار دارد تــا ب ــرای نمایش
و رقــابــت در بخش مسابقه چهلمین دوره
جشنواره فیلم فجر آماده شود.
حسین بیرانوند ،رضا داوودن ــژاد ،سعید داخ،
صــحــرا اســدالــهــی ،سهیل قــنــادان ،سیاوش
چراغیپور ،مهدی زمینپرداز ،ستایش تارانی،
ســارا والیانی ،ابــوذر فــرهــادی ،مبین بهاروند،
محمد نیکبخت ،مجید پتکی ،مهران نائل،
محمد عسگری ،امین میری ،مرتضی تقیزاده،
وحید نفر ،حامد نساج و علیرضا جلیلی از
جمله بازیگران این فیلم هستند.

