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معیار انتخاب مفاخر ایران چیست؟
معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
درباره معیار این انجمن برای تقدیر از یک چهره 
ایران  مشاهیر  زمره  در  شخصیتی  عنوان  به 
می گوید: اینکه در نهایت چه کسی به عنوان یک 
فرد مفاخری و مشاهیری انتخاب می شود یک 
سوال اساسی است. درباره این مسئله بحث های 
زیادی شده است ولی باید در نظر گرفت سیر 
تاریخی که این افراد طی می کنند، گویای بخشی 

از معیارهای تعیین کننده این امر است.
کاوه خورابه ـ معاون پژوهشی انجمن آثار و 
به  صحبت هایش  ادامه  در  ـ  فرهنگی  مفاخر 
ایسنا می گوید: درحقیقت با بررسی مسیری که 
یک چهره نام آور طی کرده است، فارغ از متر 
این  به  با یک خرد جمعی  و معیارها می توان 
رسید که آیا او به عنوان یک چهره شاخص در 
حوزه های علمی، هنری، پژوهشی، دینی مطرح 
است یا خیر؟ مصداق این امر فردی همچون 
که  نیستیم  ما  این  یعنی  است؛  »فردوسی« 
فردوسی را به عنوان یک فرد مشهور در تاریخ 
ادبیات تعیین می کنیم بلکه اوست که خودش را 
بر ما و اتفاقا در تاریخ متجلی می کند و می گوید 

که در چه جایگاهی قرار دارد.
رویکرد  یک  در  شاید  می کند:  تصریح  او 
آکادمیک یکسری شاخصه ها و متر و معیارهایی 
مد نظر قرار گیرد؛ به این صورت که اگر با آن 
شاخصه ها خوانایی داشته باشد و بتواند امتیازات 
الزم را کسب کند، عنوانی را دریافت خواهد کرد 
که تعیین کننده  او به عنوان یک فرد نام آور ملی 

خواهد بود.
انجمن  در  درنهایت  می کند:  بیان  خورابه 
بر اساس  داریم که معموال  یک درگاه معنوی 
اهالی  و  دوستان  طرف  از  که  پیشنهادهایی 
فرد  یک  شناسایی  جهت  بر  مبنی  فرهنگ 
در  که  می کند  عمل  اینگونه  می گیرد،  صورت 
ابتدا اطالعاتی درباره فرد پیشنهادی جمع آوری 
براساس  می شود،  مطالعه  آنها  روی  می شود، 
انجمن در شورای  تعریف شده  اداری  ساختار 
علمی مطرح می شود، در هیات مدیره انجمن 
اعالم می شود و در نظر گرفته می شود که باید 
برای آن شخصیت خاص بزرگداشتی گرفته شود 

یا خیر.
می کنیم.  سوال  انجمن  اعضای  درباره  او  از 
توضیح می دهد: در انجمن عضو نداریم؛ یعنی 
اینگونه نیست که مثل خانه های سینما یا تئاتر 
عضوگیری داشته باشیم. در انجمن تنها شورای 
علمی، هیات مدیره و یک هیات امنا داریم ولی 
به هر حال انجمن به منظور معنوی کلمه، خانه 

همه مفاخر ایران است.
»مزایای انجمن برای برای مفاخر و مشاهیر 
از  یکی  شاید  می دهد:  پاسخ  چیست؟«  ایران 
مهم ترین دغدغه و هدف های هر فردی که در 
شدن  دیده  می کند،  فعالیت  علمی  حوزه  هر 
باشد. به هر حال هیچ خطاطی تنها برای اینکه 
خطاطی کرده باشد نمی نویسد و هیچ نقاشی 
هم تنها برای اینکه نقاشی کرده باشد نقاشی 
نمی کند، بلکه این معطوف به یک هدف است؛ 
یعنی دیده شدن، توسط جامعه شناخته شدن و 

مورد مطالعه قرار گرفتن.
او ادامه می دهد: جایی همانند انجمن شأنیت 
رسانه ای خودش را دارد که می تواند واسطه ای 
در حوزه شناسایی  این شخصیت ها  بین  شود 
آنها و مخاطبان. یکی از کارهایی که از همان 
است،  شده  انجام  انجمن  در  تأسیس  ابتدای 
علمی  خدمات  شرح  و  زندگینامه  کتاب  چاپ 
فرهنگی شخصیت ها بوده است؛ به این صورت 
که مجموعه مقاالتی حول محور آنها گردآوری 
قرار  اختیار عالقه مندان  در  و  و چاپ می شود 

می گیرد.
ابتدا  در  که  فرهنگی  مفاخر  و  آثار  انجمن 
انجمن آثار ملی نام داشت از نهادهای فرهنگی 
در ایران معاصر است که به همت جمعی از 
با  خورشیدی   ۱۳۰۱ در  فرهنگی  شخصیت های 
هدف حفظ آثار کهن ایرانی و معرفی آن ها در 

تهران تشکیل شد.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی- که در گذشته 
»انجمن آثار ملی« نام داشت - در پاییز ۱۳۰۱ 
و  دانشور  رجال  از  گروهی  همت  به  هـ.ش 
عالقه مند به آثار تاریخی و حفظ آن، بر اساس 
اساسنامه ای در ۱۴ ماده و با هدف »ازدیاد عالقه 
عامه به آثار قدیم تاریخی و علمی و صنعتی 
ایران و به منظور نگاهداری صنایع مستظرفه و 
صنایع دستی و حفظ سبک و شیوه قدیم آنها« 

تأسیس شد.

کاِر تلویزیون سنتی تمام است؟ 

آینده ی  درباره  گزارشی  انتشار  با  گاردین 
شبکه های رادیو و تلویزیونی در دنیا، پیش بینی 
کرده است که در آینده ای نه چندان دور، پخش 
سنتی رادیو و تلویزیونی خاموش و همه  شبکه ها 
اختیار  در  اینترنت  طریق  از  برنامه هایشان  و 

مخاطبان قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایسنا، این مطلب در ابتدا با اشاره ی 
مصداقی به روزهای حساس پخش مسابقات 
جام جهانی، یادآور می شود که در یکی از همین 
روزها، از یک سو بازی تیم ملی فوتبال انگلیس 
در مسابقات جام جهانی از شبکه های تلویزیونی 
این کشور در حال پخش بود، از طرفی اولین 
قسمت از مستند جنجالی »مگان و هری« که 
این روزها صدای خاندان سلطنتی را درآورده در 
نتفلیکس روی آنتن می رفت و همزمان با این 
دو برنامه، مت هنکاک )سیاستمدار مستعفی 

انگلیسی( در برنامه ای چالشی حاضر شده بود.
با این حال نویسنده گزارش گاردین بر این باور 
است که دالیل قوی وجود دارد که نفسِ پخش 
سنتی شبکه های رادیو و تلویزیونی به شماره 

افتاده است.
همین چند هفته قبل بود که بی بی سی اعالم 
تعطیلی  شرایِط  ساختن  فراهم  حال  در  کرد، 
و  تلویزیونی  برنامه های  سنتی  پخش  سیستم 
رادیویی خود است تا در دهه ی آینده فقط به 

یک سرویس آنالین تبدیل شود.
دیوی، مدیرکل بی بی سی در این زمینه گفته 
بود: »دنیایی را تصور کنید که فقط اینترنت دارد؛ 
جایی که پخش سنتی شبکه های تلویزیونی و 
رادیویی رو به تعطیلی است و انتخاب مخاطب 
بی نهایت است. خاموش شدن پخش در  هم 
طول زمان اتفاق خواهد افتاد و باید اتفاق بیفتد 

و ما باید از االن برای آن برنامه ریزی کنیم.«
او توضیح داد که »بی بی سی متعهد به پخش 
زنده است اما بریتانیایی ها باید برای بسته شدن 
بسیاری از کانال ها و ایستگاه های رادیویی این 
با گذشت  آماده شوند.  تا دهه ی ۲۰۳۰  شبکه 
زمان، این به معنای ارائه خدمات پخش خطی 
کمتر و یک فعالیت مستمر و گسترده آنالین 

خواهد بود.«
این  اظهارنظرهای رسمی،  با احتساب چنین 
طرح پس از سال ها مطرح شدن در حد شایعه، 
تمامی  و  شود  اجرایی  است  قرار  بار  این  گویا 
خروجی های شبکه های تلویزیونی ظرف ۱۰ سال 
آینده به صورت آنالین در دسترس خواهند بود. 
با  سنتی  پخش  کانال های  شرایطی  چنین  در 

برنامه های روزانه خود، محکوم به فنا هستند.
در حال حاضر برنامه های رادیو و تلویزیونی 
از پیش تعیین  با هدفی »برنامه ریزی شده« و 
شده، وارد خانه های مردم می شوند اما مدیرکل 
بی بی سی در روزهای گذشته مؤدبانه از مخاطبان 
انگلیسی خواسته بود »دنیایی را تصور کنند که 
فقط اینترنت در آن جریان دارد. جایی که پخش 
سنتی تلویزیون و رادیو در حال خاموش شدن 

است و انتخاب بی نهایت است.«
آنها امیدواراند چنین تغییر سریعی با سرمایه 
هیچکس  که  طوری  به  شود؛  حمایت  گذاری 
عقب نماند، نه بیننده و نه خود شرکت پخش 

کننده.
گاردین در عین حال به این نکته اشاره می کند 
که این وعده بی بی سی، مخاطب را از خاطرات 
تماشا  برای  ها  انتخاب  که  دورانی  نوستالژیک 
واقعا محدود بودند، دور می کند؛ روزهایی که 
 ۱۹۷۷ سال  در  کریسمس  برنامه  ویژه  پخش 
بیش از ۲۰ میلیون بیننده را همزمان پای گیرنده 

ها نشاند.
 ،BBC۱ سابق  ناظرپخش  هگیسی،  لورین 
و  جمعی  لحظات  چنین  که  است  معتقد 
پیوندی هرگز مانند گذشته تکرار نخواهد شد. 
او می گوید: »من یاد گرفته ام که هرگز آینده را 
پیش بینی نکنم، زیرا آینده هرگز آنطور که شما 
انتظار دارید پیش نمی آید، اما تماشای جمعی 
مهم است و همین طور بااهمیت خواهد ماند.« 
تجربه ای که اهمیت آن، همین اواخر با ثبت 
میزان بیننده باال برای مستندی مانند »هری و 
مگان« در شبکه نتفلیکس یا برنامه »من یک 
سلبریتی هستم« یا پخش مسابقات ورزشی به 

اثبات رسید.
آنالین،  پخش  سمت  به  رفتن  همه  این  با 
انتخاب های گیج کننده ای را برای بیننده در راه 
به  است  ممکن  نهایت  در  که  داشت  خواهد 
از سوی  بیشتر  تولیدات  ارائه  رویکرد  و  رقابت 
پلتفرم های پخش کننده صوت و تصویر منجر 

شود.

به گزارش ایلنا، اگر برگزاری جشنواره فیلم فجر را 
زمان تحویل سال سینمای ایران بدانیم، باید گفت 
با  ایران  سینمای  است  پایان  به  رو  که  سالی  در 
حواشی بسیاری همراه بوده که به اعتقاد بسیاری 
اتفاقات اخیر در سینمای ایران بر آینده هنر هفتم در 

کشورمان تأثیری چشم گیر خواهد داشت.
به هر شکل در بهمن ماه سال جاری چهل ویکمین 
جشنواره فیلم فجر برگزاری خواهد شد و به همین 
بهانه با صرف نظر از تمایل یا عدم تمایل و یا حتی 
آثار متعددی  امکان حضور فیلم ها در این رویداد 

می توانند در این رویداد حضور داشته باشند.
در بین مطرح ترین فیلم هایی که چندمین تجربه 
کارگردان به حساب می آیند و می توانند در بخش 
به  می توان  باشند،  داشته  سیمرغ حضور  سودای 
است«،  باز  »پرونده  ساحلی«،  »ویالی  »غریب«، 
»پاالیشگاه«،  »سووشون«،  »قیف«،  »رکسانا«، 
»مومن«، »لوتریا«، »روی زمینه قرمز«، »پیرپسر«، 
»شهر خاموش«، »زمانی در ابدیت« و »کابل پالک 

۱۰« اشاره کرد.
فیلم سینمایی »غریب« جدیدترین اثر سینمایی 
محمدحسین لطیفی است که به تهیه کنندگی حامد 
عنقا ساخته شده و بخشی از زندگی شهید بروجردی 
را روایت می کند. بابک حمیدیان نقش اصلی این 
فیلم سینمایی را ایفا می کند و فیلمنامه آن بر اساس 
کتاب  همچون  مختلف  پژوهشی  و  مستند  منابع 
»محمد؛ مسیح کردستان« اثر نصرت الله محمودزاده 
پیش تر  لطیفی  محمدحسین  است.  شده  نوشته 
تجربه ساخت فیلم »روز سوم« را در ژانر سینمای 

دفاع مقدس داشته است.
سینمایی  اثر  جدیدترین  نام  ساحلی«  »ویالی 
اثر  این  ساخت  پیش تر  که  است  عیاری  کیانوش 
سینمایی با عنوان »رکر« رسانه ای شده بود. کیانوش 
عیاری که آخرین اثر سینمایی اش با عنوان »کاناپه« 
فیلمی  دوباره  سال   6 از  پس  است  شده  توقیف 
سینمایی ساخته و پژمان جمشیدی، رضا عطاران و 
ریما رامین فر در آن ایفای نقش می کنند. »ویالی 
ساحلی« فیلمی کمدی است و روایتگر قصه باغبانی 
است که برای نگهداری یک ویال در نبود صاحب آن 

دچار بحران می شود.
فیلم های  ساخت  تجربه  که  پوراحمد  کیومرث 
غریب«،   »خواهران  شب«،   »اتوبوس  سینمایی 
»کفشهایم کو؟« و »شب یلدا« را در کارنامه خود 
با  جنایی  فیلمی  ساخت  سراغ  به  تازگی  به  دارد 
در  که  او  است.  رفته  است«  باز  »پرونده  عنوان 
تابستان فیلمبرداری این فیلم را آغاز کرده بود به 
تازگی اعالم کرده که هنوز این فیلم آماده نمایش 
اثر  جدیدترین  که  نیست  بعید  اما  است  نشده 
فیلم  در جشنواره  را  نمایش خود  اولین  پوراحمد 
فجر تجربه کند. پژمان بازغی، محمدرضا غفاری، 
نسیم ادبی، حسین پاکدل، شادی مختاری، علی 
باقری  مه لقا  و  قریبیان  سام  همراه  به  باقری، 
بازیگران این فیلم هستند و این فیلم درباره یک 
آن  داستان  خالصه  در  که  است  جنایی  پرونده 
ناخواسته  ساله   ۱۵ نوجوان  فرهاد  است:  آمده 

مرتکب قتل می شود.
سینمایی  فیلم های  کارگردان  شهبازی  پرویز 
»دربند«، »ماالریا« و »نفس عمیق« در تازه ترین 
تجربه سینمایی خود به سراغ ساخت فیلم »رکسانا« 
اتمام  به  تازگی  به  آن  فیلمبرداری  که  است  رفته 
که  چند  هر  است.  تدوین  مرحله  در  و  رسیده 
اطالعات چندانی درباره جزئیات این فیلم سینمایی 
وجود ندارد اما می توان انتظار داشت که جدیدترین 
در  ردایی  مسعود  تهیه کنندگی  به  شهبازی  اثر 
چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد.
از  از گذشت ۱۰ سال  امیریوسفی پس  محسن 
»آشغال های  سینمایی اش  فیلم  آخرین  ساخت 
کمدی  سینمایی  فیلم  تازگی  به  دوست داشتنی« 
که  است  کرده  کارگردانی  را  »قیف«  ترسناک 
نیک خواه،  غالم رضا  عزتی،  جواد  چون  بازیگرانی 
ابر  صابر  و  جمشیدی فر  عباس  ریاحی،  کتایون 
در آن ایفای نقش کرده اند و در مرحله پس تولید 
است. سعید ملکان تهیه کنندگی این اثر سینمایی 

را برعهده دارد.
»سووشون« که به عنوان یک سریال برای پخش 
مجوز  می شود،  ساخته  خانگی  نمایش  شبکه  از 
نسخه سینمایی نیز دریافت کرده و جدیدترین اثر 
سینمایی نرگس آبیار به حساب می آید. این فیلم که 
اتفاقاً در زمان ساخت با حواشی بسیاری از جمله 
فیلمبرداری در مکان های تاریخی و مباحثی که درباره 
سرمایه گذاری این اثر مواجه شد، اقتباسی سینمایی 
که  به حساب می آید  دانشور  ادبی سیمین  اثر  از 
می کند.  نقش  ایفای  آن  در  طباطبایی  بهنوش 
تهیه کنندگی این اثر را محمدحسین قاسمی بر هده 
دارد. »ابلق«، »شیار ۱۴۳«، »نفس« و »شبی که 
ماه کامل شد« از دیگر آثار سینمایی نرگس آبیار به 

حساب می آیند.
کارگردانی  به  »پاالیشگاه«  سینمایی  فیلم 
سعدی  سعید  تهیه کنندگی  و  خوشبخت  مهرداد 
مرحله  در  فارابی  سینمایی  بنیاد  سرمایه گذاری  با 

تولید است و بانیپال شومون، امیر دالوری، الهام 
آن  در  نصاری  عبدالرضا  و  نصیری  یاسیم  ناجی، 
ایفای نقش می کنند. قصه این فیلم درباره جابجایی 
تمام تجهیزات و امکانات پاالیشگاه آبادان در زمان 
حصر آبادان به رهبری یک مهندس است. »آبادان 
یازده 6۰« و »عقاب صحرا« از دیگر آثار سینمایی 

خوشبخت هستند.
هادی مقدم دوست که ساخت فیلم های سینمایی 
»سر به مهر«، »هیهات« و سریال »سرباز« را در 
کارنامه خود دارد در جدیدترین تجربه سینمایی اش 
به سراغ ساخت »مومن« به تهیه کنندگی محمدرضا 
شفیعی رفته است که به نظر می رسد فیلمبرداری 
این فیلم به پایان رسیده و به زودی آماده نمایش 
سرمایه گذاران  از  فارابی  سینمایی  بنیاد  می شود. 
»مومن« است و مصطفی زمانی، هدا زین العابدین و 
حسام محمودی در این فیلم که روایتگر سردار شهید 

همدانی است، ایفای نقش کرده اند.
علی عطشانی زمستان سال گذشته، فیلم سینمایی 
»لوتریا« را در مکزیک جلوی دوربین برد که آماده 
نمایش شده است. »لوتریا« با بازی برزو ارجمند و 
چند بازیگر مکزیکی و آمریکایی که فیلمنامه آن بر 
اساس یک داستان واقعی نوشته شده، روایتگر قصه 
یک جوان کرد کولبر است که به مکزیک مهاجرت 

کرده است.
»روی زمینه قرمز« به کارگردانی آرش انیسی که 
یک کمدی اجتماعی است، می تواند یکی از آثاری 
باشد که در چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر حضور 
خواهد داشت. آرش انیسی که پیش تر ساخت فیلم 
»مامان« را در کارنامه خود دارد و توانسته نامزد پنج 
سیمرغ شود، در تجربه جدیدش به سراغ ساخت 
فیلمی در مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول، رودخانه 
دز، بازار قدیم و خانه های تاریخی دزفول رفته است. 

بهروز نشان تهیه کننده این فیلم سینمایی است.
از ساخت  از گذشت 6 سال  اکتای براهنی پس 
»پل خواب« در جدیدترین تجربه کارگردانی خود 
به سراغ ساخت فیلم سینمایی »پیرپسر« رفته است 
که آماده نمایش شده و می تواند در چهل ویکمین 
جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد. حامد بهداد، 
لیال حاتمی، حسن پورشیرازی، محمد ولی زادگان، 
بابک حمیدیان، محمدرضا داوودنژاد، رضا رویگری 
و فهیمه رحیم نیا بازیگران این فیلم سینمایی هستند 
که بابک حمیدیان عالوه بر بازیگری، تهیه کننده این 
اثر  این  داستان  در خالصه  است.  سینمایی  فیلم 
آمده است »به قول اون خدابیامرز؛ مردی که قانون 
نداشته باشه همیشه پسره، اگه پیر هم بشه، پیر 

پسره…«
اثر  جدیدترین  خاموش«  »شهر  سینمایی  فیلم 
سینمایی احمد بهرامی است که پیش تر توانست 
با فیلم »دشت خاموش« جوایز جهانی متعددی از 
جمله جایزه بهترین فیلم بخش افق های جشنواره 
به  خاموش«  »شهر  کند.  خود  آن  از  را  ونیز 
تهیه کنندگی رضا محقق مدتی است آماده نمایش 
شده و توانسته در چند جشنواره نیز جوایزی کسب 
است  بهرامی  اثر سینمایی  دومین  فیلم  این  کند. 
بهزاد  کریمی،  بابک  باقری،  علی  کوثری،  باران  و 
دورانی، محسن مهری دروی، کریم و حبیب شراهی 

در آن ایفای نقش می کنند.
»زمانی در ابدیت« فیلمی اجتماعی به کارگردانی 
مهدی نوروزیان و تهیه کنندگی نیکی کریمی از دیگر 

آثاری است که آماده نمایش شده است و بازیگرانی 
چون لیال حاتمی، بابک حمیدیان، عباس غزالی، نوید 
پورفرج، ترنم کرمانیان، مرجان اتفاقیان و بیتا فرهی 

در آن ایفای نقش کرده اند.
به کارگردانی و  فیلم سینمایی »کابل پالک ۱۰« 
تهیه کنندگی نوید محمودی که سال گذشته به دلیل 
طی کردن مراحل فنی نتوانست در جشنواره چهلم 
حضور داشته باشد، آماده نمایش شده و می تواند 
یکی از گزینه های حضور در جشنواره امسال باشد. 
خلیق،  شیدا  شریفی،  پدرام  شاکردوست،  الناز 
و  کوخانی  نیلوفر  خلیق،  سوگل  رحیمیان،  آرمین 
رضا بهبودی بازیگران این فیلم سینمایی هستند. در 
خالصه داستان این فیلم آمده  است: ثریا: لیلی جان 
چی رو نگاه می کنی؟ آدما که مردن خودشو تماشا 

نمی کنن.«
از فیلم اولی هایی که می توان آن ها را گزینه هایی 
جدی برای حضور در جشنواره فیلم فجر دانست 
نیز می توان به آثاری چون »سرهنگ ثریا«، »اتاقک 
درخت«،  آغوش  »در  »نائله«،  »استاد«،  گلی«، 

»رگ های آبی« و »مسخ نرگس« اشاره کرد.
دیگر فیلم محصول سازمان هنری رسانه ای اوج 
»سرهنگ ثریا« است که اولین تجربه کارگردانی لیلی 
عاج به حساب می آید و در مرحله فیلمبرداری است. 
عاج پیش تر کارگردانی چند نمایش تئاتر را در کارنامه 
خود دارد و جلیل شعبانی نیز تهیه کننده »سرهنگ 

ثریا« است.
کارگردانی  به  گلی«  »اتاقک  سینمایی  فیلم 
محمدعلی عسگری و تهیه کنندگی داوود صبوری 
ژانر دفاع مقدس است که  اثر سینمایی در  دیگر 
می توان انتظار داشت در چهل ویکمین جشنواره فیلم 
فجر حضور داشته باشد. این فیلم به تهیه کنندگی 
داوود صبوری روایتگر قصه  نجات یک دختر کرد 
توسط رزمندگان لشکر ۲۷ محمد رسول الله )ص( از 

دست منافقان است. 
تجربه  اولین  عنوان  به  »استاد«  سینمایی  فیلم 
کارگردانی سیدعماد حسینی با تهیه کنندگی بهروز 
انتظار  می توان  که  است  آثاری  دیگر  از  افخمی 
داشت در جمع فیلم اولی های چهل ویکمین جشنواره 
معجونی،  حسن  باشد.  داشته  حضور  فجر  فیلم 
سجاد بابایی و هدیه حسینی نژاد بازیگران این فیلم 
سینمایی هستند و گفته می شود »استاد« روایتگر 

یک قصه ملتهب اجتماعی است.
فیلم سینمایی »نائله« به کارگردانی اصغر عباسی 
با سرمایه گذاری سازمان اوج که سال ها پیش خبر 
بود،  مطرح شده  مختلف  رسانه های  در  آن  تولید 
باالخره امسال آماده نمایش می شود و احتماالً یکی 
از آثار متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر خواهد 
بود. داستان »نائله« برگرفته از یک ماجرای واقعی 
تاریخی است که مربوط به دوران صدر اسالم است 
اثر  این  می رسد  نظر  به  دارد.  عاشورا  به  گذری  و 
همچون »موقعیت مهدی« یک نسخه سریال نیز 
خواهد داشت که قرار است در یکی از شبکه های 

تلویزیونی پخش شود.
عنوان  به   درخت«  آغوش  »در  سینمایی  فیلم 
اولین تجربه کارگردانی سینمایی بابک خواجه پاشا 
روح الله  و  قامتی  جواد  بنی آدم،  مارال  حضور  با 
زمانی، به تازگی آماده نمایش شده است. این فیلم 
یک درام خانوادگی است که دغدغه های یک زوج را 
بیان می کند. محمدرضا مصباح تهیه کننده این اثر 

سینمایی است.
جهانگیر  سینمایی  تجربه  اولین  آبی«  »رگ های 
کوثری در مقام کارگردان به حساب می آید که سال 
گذشته فیلمبرداری آن در تبریز به پایان رسید. در 
این فیلم باران کوثری و ستاره پسیانی ایفای نقش 
 کرده اند و ماجرای فیلم از این قرار است که کارگردانی 
برای ساخت مستندی درباره فروغ فرخ زاد مشغول 
انتخاب بازیگر نقش فروغ است و از چند نفر تست 
شهر«،  پوست  »زیر  می گیرد.  بازیگری  و  گریم 
پایان«، »فراری«،  »خون بازی«، »اشباح«، »سوت 
»به آهستگی«، »نسل جادویی«، »نرگس«، »یک 
شب« و »دختران خورشید« از جمله آثاری هستند 

که به تهیه کنندگی کوثری ساخته شده اند.
فیلم سینمایی »مسخ نرگس« به کارگردانی حامد 
علیزاده از دیگر آثار فیلم اولی است که به تازگی آماده 
نمایش شده است. »مسخ نرگس« محصول مشترک 
سینمای ایران و اسپانیا است که جمشید هاشم پور، 
بهناز جعفری، پدرام شریفی و مجید نوروزی در آن 
ایفای نقش می کنند. این فیلم قصه حضور اتفاقی 
یک هنر اسپانیایی در شهر بوشهر را روایت می کند.

از فیلم های انیمیشن می توان به »ببعی« اشاره کرد 
که دیگر محصول سازمان اوج به حساب می آید و 
حسین صفارزادگان کارگردانی آن را برعهده داشته 

است.
از دیگر پروژه های سینمایی که اطالعات چندانی 
درباره مراحل تولید آن ها در دست نیست می توان 
به فیلم های »کیک محبوب من«، »قلهک«، »آینه« 

و »یادگار جنوب« اشاره کرد.
ساخت  که  سینما  کارگردان  صناعی ها  بهتاش 
و  اسیدی«  باران  »احتمال  سینمایی  فیلم های 
»قصیده گاو سفید« را در کارنامه خود دارد، چندی 
فیلم سینمایی »کیک محبوب  برای ساخت  پیش 
من« به تهیه کنندگی سیدغالمرضا موسوی مجوز 
ساخت گرفت. با توجه به اینکه صناعی ها همواره در 
سکوت خبری آثارش را جلوی دوربین برده مشخص 
نیست که این فیلم در چه مرحله ای قرار دارد اما 
چندان بعید نیست که »کیک محبوب من« تا زمان 
برگزاری جشنواره فجر آماده نمایش شود. این پروژه 
جایزه  فرانسه  و  ایران  عنوان محصول مشترک  به 
گسترش فیلمنامه یوریماژ به همراه ۲۰ هزار یورو را 
در بخش بازار تولید مشترک برلیناله دریافت کرده 

است.
مصطفی شایسته که ساخت فیلم های سینمایی 
نیست«  خاصی  »خبر  و  هستم«  همسرش  »من 
را در کارنامه خود دارد به تازگی در مقام کارگردان 
به سراغ فیلم کمدی »قلهک« رفته است. این فیلم 
سومین تجربه کارگردانی شایسته به حساب می آید 
و می تواند یکی از آثار کمدی جشنواره چهل ویکم 

باشد.
فیلمبردار  عنوان  به  بیشتر  که  کالری  محمود 
شناخته می شود در جدیدترین تجربه کارگردانی خود 
به سراغ ساخت فیلم سینمایی »آینه« رفته است. 
هر چند که این فیلمبرداری در عرصه کارگردانی با 
با رویا«  آفتاب« و »رقص  و  فیلم »ابر  ساخت دو 
نتوانسته به اندازه فیلمبرداری موفق باشد اما برای 
»از  فیلمبردار  از  فیلمی  دیدن  سینمادوستی  هر 
کرخه تا راین«، »سربازهای جمعه«، »جدایی نادر 
از سیمین«، »خانه ای روی آب« و »بوتیک« می تواند 

جذاب و کنجکاوی برانگیز باشد.

کدام فیلم ها در چهل ویکمین جشنواره فجر حضور خواهند داشت؟

غ نام های آشنا در صف دریافت سیمر
هر سال با نزدیک شدن به برگزاری جشنواره فیلم فجر گمانه زنی های بسیاری درباره فیلم های حاضر در این رویداد فرهنگی هنری در رسانه ها مطرح می شود. 
امسال نیز با مروری بر اخبار فیلم های در حال تولید و یا تولید شده یک سال گذشته که هنوز بر پرده سینماها نمایش داده نشده اند، می توان به فهرستی 

از نام های آشنا و ناآشنایی رسید که می توانند رقابت در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر را پربار و کنجکاوی برانگیز کنند.

»سووشون« که 
به عنوان یک 

سریال برای 
پخش از شبکه 
نمایش خانگی 

ساخته می شود، 
مجوز نسخه 
سینمایی نیز 

دریافت کرده و 
جدیدترین اثر 

سینمایی نرگس 
آبیار به حساب 

می آید

رییس سازمان سینمایی ایران به همراه چند نفر از مدیرانش اخیرا با یک هیئت 
از اتحادیه سینماگران مردمی روسیه دیداری داشت که در آن عالوه بر مذاکرات 
برای همکاری های سینمایی، به نکته هایی اشاره شده که اتفاق های خوبی است اما 
پرسش هایی هم به همراه دارد که مهم به نظر می رسد؛ بخصوص آنکه این دیدار 
اگرچه سینمایی بوده اما برخی اظهارنظرها، آن را از سایه سنگین سیاست دور 

نکرده است.
به گزارش ایسنا، محمد خزاعی - رییس سازمان سینمایی - چند روز قبل با هیئت 
سینمای روسیه، در محل این سازمان در تهران دیداری داشت که در آن ضمن 
اشاره ی درست به جایگاه ادبیات داستانی و آثار نمایشی روسیه در ایران تاکید کرد، 
»وظیفه ماست در حوزه سینما، دو کشور را به هم نزدیک کنیم؛ چراکه سینما 

تاثیرگذارترین زبان دنیا برای نزدیکی کشورها و ملت هاست.« 
در این دیدار نماینده هیئت روسی هم به دو پروژه مهم و بین المللی سینمایی 
کشورش اشاره کرده که شامل “آکادمی سینمایی اوراسیا” و “پروژه فرهنگی خزر” 
می شود و گفته، برای برنامه اول حتی حمایت  رئیس فدراسیون روسیه )والدیمیر 
پوتین( و دولت های اروراسیا هم جذب شده است و در این زمینه برای همکاری 
با ایران هم اشتیاق زیادی وجود دارد. دیدار نمایندگان سازمان سینمایی ایران با 
نمایندگان کشور روسیه اگرچه در ادامه ی دیگر دیدارهای مسئوالن سینمای ایران 
با چند کشور همسایه در ماه های گذشته به شمار می رود، اما با توجه به سابقه ی 
تولیدات سینمایی روسیه در طول سال ها و نیز جایگاه و حاشیه های سیاسی این 

کشور در دنیا، از منظری دیگر مهم و قابل توجه است. ضمن اینکه نکاتی در این 
دیدار - که گزارش آن از سوی روابط عمومی سازمان سینمایی منتشر شده - وجود 
دارد که پرسش هایی را مطرح می کند و ایسنا ضمن طرح آن ها آمادگی دارد که در 
گفت وگویی با رییس سازمان سینمایی، جزئیات بیشتری را از تفاهم های سینمایی 
انجام شده با کشورهای مختلف از جمله روسیه - که خیلی  وقت ها خبرهای آن ها 
صرفا در همان حد انعقاد تفاهم نامه می ماند - منتشر کند. یکی از نکات قابل تأمل 
در جلسه، این است که محمد خزاعی گفته: »غرب به دنبال منزوی کردن سینمای 
ایران و روسیه است«. البته سینمای ایران همین امسال در سه جشنواره مهم 
برلین، کن و ونیز حضور قابل توجهی داشت و جایزه های مهمی هم از جشنواره های 
کارلووی واری، تالین، توکیو و بوسان گرفت ولی روسیه در یک سال گذشته به دلیل 
جنگ با اوکراین، از حضور در بسیاری از رویدادهای مهم سینمایی دنیا منع شد و 
سؤال اینجاست که استراتژی سازمان سینمایی برای عبور از این پروژه انزوا دقیقا 

چیست؟
رییس سازمان سینمایی در این دیدار همچنین ابراز امیدواری کرده »از وجوه 
مشترک دو کشور برای مطرح شدن در سطح بین الملل و تبدیل به مرجعیت 
فرهنگی سینمایی استفاده شود تا با تبادل تجارب بین ایران و کشورهای همسو، 
به مرجعیت بزرگ سینمایی تبدیل شویم«. برای این اتفاق بزرگ، پرسش هایی 
درباره جزئیات و برنامه مورد نظر متناسب با هدف بزرگ وجود دارد؛ از جمله اینکه 
مرجعیت سینمایی در برابر چه چیزی، با چه هدفی و با کدام جنس سینما قرار 

است انجام شود؟ آیا برنامه ریزی مشخصی برای برون رفت از شرایط فعلی سینما 
در ایران پس از لطمه های همه گیری کرونا و ناآرامی هایی که رخ داده، وجود دارد 
که قابلیت مرجعیت سینمایی در سطح بین الملل هم داشته باشد؟ این پرسش 
از آن جهت اهمیت دارد که در ماه های اخیر با توجه به اتفاق های پیش آمده، 
نگرانی هایی از سوی کارشناسان نسبت به آینده ی سینما در ایران مطرح شد که 
هم مسئله ی تولیدات سینمایی و عرضه آن ها را دربرمی گرفت و هم معیشت اهالی 
و دست اندرکاران سینما را.  نکته  دیگر این که گفته شده، قرار است »دبیرخانه 
ایجاد شود.« در گزارش سازمان  فیلمسازان کشورهای عضو شانگهای  کارگروه 
سینمایی اشاره  نشده که این کارگروه دقیقاً قرار است چه کاری انجام دهد. اگر 
بحث اصلی بر سر تولیدات مشترک و عرضه فیلم باشد، بد نیست یک گزارش 
رسمی از تمام وعده هایی که در طول بیش از ۱۵ سال گذشته از سوی مقامات 
سینمایی برای تولید، اکران و همکاری های مشترک بین ایران و کشورهای مختلف از 
جمله چین داده شده، منتشر شود که چند درصد به سرانجام رسید و موفقیت آمیز 
بوده است. در این زمینه همچنین روسیه از اجرای دو پروژه  بین المللی صحبت 
کرده که نقش و جایگاه ایران در آن به درستی مشخص نیست. نماینده روسیه از 
یک پروژه فرهنگی در خزر صحبت و اشاره کرده که اطالع نداشته این ایده در ایران 
نیز مورد بحث است. گذشته از اینکه ما در تمام این سال ها در حوزه خزر عمال هیچ 
اقدام یا برنامه ریزی برای فعالیت در عرصه سینما نداشته ایم، این پرسش مطرح 
است، چگونه قرار است همان طور که مقام ارشد اداره ی سینماگران روسیه گفته، 

جایزه آکادمی اوراسیا، با وجود تحریم های روسیه و انزوایی که در این دیدار به آن 
اشاره شده، در حد اسکار جلوه کند؟ 

پرسش اصلی دیگر اینکه منابع مالی این پروژه ها و همکاری های مشترک از چه 
طریقی و با چه ضمانتی تامین می شود تا مانند برخی پروژه های عمرانی، نیمه کاره 

رها نشود؟

پرسش هایی درباره یک دیدار سینمایی زیر سایه سیاست


