
محمد نشاط؛ تهیه کننده »بهت« به کارگردانی عباس رافعی، درباره آخرین وضعیت اکران 
این فیلم سینمایی که مدتی است در انتظار اکران مناســب است در گفت وگو با »صبا« 
عنوان کرد: زمان قطعی اکران این فیلم سینمایی مشخص نشده و همچنان در انتظار اکران 
هستیم ولی پخش کننده ما آقای شایسته در حال رایزنی با چند سرگروه است تا بتوانیم 
به زودی فیلم را اکران کنیم. او در پایان درباره زمان اکران احتمالی این فیلم ســینمایی 
اذعان کرد: با مذاکرات انجام شده و قطعی شدن قرارداد با سرگروه، تالشمان این است که 
»بهت« را در فصل پاییز اکران کنیم. فیلم سینمایی »بهت« به کارگردانی و نویسندگی 
عباس رافعی و تهیه کنندگی محمد نشــاط در 
سال۹۶ ساخته شده است. در خالصه داستان این 
فیلم سینمایی آمده است: زوجی از قشر متوسط 
ایران، پس از بیست سال فراق اکنون که یکدیگر 
را پیدا کرده اند برای تحکیم این عشق، سرنوشت 
بچه  هایشان را با زوجی از طبقه پایین جامعه گره 
می زنند، غافل از این که این آغازی برای فروپاشی 
هر دو خانواده است. بازیگران این فیلم سینمایی 
عبارتند از: مهتاب کرامتی، رعنا آزادی ور، علیرضا 

آقاخانی، محمدرضا رهبری و....

»بهت« همچنان در رسدرگمی اکران
تورج منصوری؛ تهیه کننده و فیلمبردار باسابقه سینمای ایران، ضمن اشاره به فعالیت های تازه سینمایی خود گفت: یک 
فیلمنامه نوشته ام که آماده ساخت است، این فیلمنامه را با نام »رستگاری« به بخش بین الملل بنیاد سینمایی فارابی 

ارایه کرده ام تا بعد از بررسی و در صورت تایید با حمایت این بنیاد ساخته شود. 
به گزارش مهر؛ او با اشــاره به این که این پروژه به گونه ای است که باید در خارج از کشــور ساخته شود، توضیح داد: 
امیدوارم شرایط الزم برای ساخت این پروژه به صورت تولید مشترک فراهم شود. البته با توجه به داستان این فیلمنامه، 
»رستگاری« باید در لبنان جلوی دوربین برود. کارگردان فیلم »انتخاب« تایید کرد: »رستگاری« داستانی از مجموع 
وقایع تاریخی از سال۲۰۰۳ تا امروز اســت و ماجرای آن در فضای حال رخ می دهد و می توان گفت در بخشی از این 
داستان به مسئله اشغال عراق توسط آمریکایی ها اشاره می شود. او بیان کرد: البته دکور بخش عراق ممکن است در 
لبنان ساخته شود و یا این که به عراق سفر کنیم و بخش های مربوط را فیلمبرداری کنیم. شخصیت های این فیلم کاماًل 

واقعی هستند، اما زمان اتفاق هایی که در 
داســتان رخ می دهد الزاماً مطابق واقعیت 
نیســت. در صورت ایجاد شرایط مناسب 
کارگردانی این فیلــم را خود برعهده دارم. 
منصوری در پایان گفت: فیلمنامه دیگری 
نیز وجود دارد که نویسنده آن هادی اشرفی 
است. این فیلمنامه در آرشیو فیلمنامه خانه 
سینما به ثبت رسیده است که برای ساخت 
آن دنبال سرمایه گذار مناسب هستم که در 
صورت اعالم آمادگی از سوی سرمایه گذار، 

فیلم را جلوی دوربین می برم.

تورج منصوری به دنبال »رستگاری« در لبنان

منصور فروزش؛ فیلمساز فیلم کوتاه و مستند که به تازگی مرحله تصویربرداری مستند جدیدش با نام »زمزمه های گمشده در دوردست« 
را در صربستان به پایان رسانده است، درباره مراحل تولید این فیلم عنوان کرد: این فیلم مستندی نیمه بلند است که مرحله تحقیق و 
پژوهش آن از مدت ها پیش آغاز شده بود و درنهایت توانستیم در چند شهر و محل مختلف در صربستان تصویربرداری را انجام دهیم و 

با ضبط بخش های پایانی، این فیلم وارد مرحله تدوین شده است.
به گزارش »صبا«؛ او با اشــاره به این که مستند »زمزمه های گمشده در دوردست« یک مستند مشــاهده ای از وضعیت پناه جویان در 
کمپ های صربستان است و همه فیلم در صربستان و در چندین مرحله فیلمبرداری شده است، تاکید کرد: از این جهت با محدودیت ها و 
مسائل فنی مختلفی روبه رو بوده ایم که البته محدودیت های هماهنگی با نهادهایی که مسئول اداره این کمپ ها هستند از همه زمان برتر 
و پیچیده تر بود چون این فیلم عمال یک پروژه مســتقل و شخصی اســت. فروزش با بیان این که این مستند نیمه بلند داستان زندگی 
پناه جویان از کشورهای مختلف را در کمپ های قانونی و غیرقانونی صربستان روایت می کند، گفت: »زمزمه های گمشده در دوردست« 
روایتی کامال حقیقی دارد و به دور از هر قضاوتی، واقعیت را به صورت عیان بیان می کند. البته این تمام ماجرا نیست چون در بیشتر موارد 
خصوصا در سال های اخیر دسترسی آزادانه به محل زندگی پناه جویان وجود ندارد اما جدای از کمپ های اقامتی، داستان هایی که در 
طول مسیر برای افراد رخ می دهد هم بسیار ناشنیده و قابل توجه است. کارگردان فیلم کوتاه »مردی که فکر می کرد« با بیان این که هدف 
اصلی فیلم، قیاس واقعیت موجود و تصورات عموما نادرست در میان مردم است، توضیح داد: مسئله مشترکی که بین بیشتر پناه جویان 
است تفاوت فاحش واقعیت عینی با تصورات آنان پیش از عزیمت غیرقانونی به اروپاست و این درواقع مسئله اصلی این فیلم هم هست. 
او در پایان با اشاره این نکته که این فیلم بیش از آنکه برای جشنواره و رویدادهای هنری ساخته شده باشد به منظور نمایش برای کسانی 
است که حتی یک بار به فکر مهاجرت غیرقانونی افتاده اند، بیان کرد: هدف ما از ابتدا ساخت فیلمی آگاهی بخش بوده است و امیدوارم در 

تدوین بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم، البته برای نمایش فیلم در جشنواره ها قطعا برنامه های مدونی خواهیم داشت.

»زمزمه های گمشده در دوردست« در رصبستان ساخته شد

چهار شنبه 2 مرداد 1398/ شماره 1160
3خـبـر   سینما

مهر: فیلمنامه های »رو در رو« 
به تهیه کنندگــی، کارگردانی 

و نویسندگی حسین شــهابی، »جنوب از جنوب شرقی« 
به تهیه کنندگی سیدمحمدحســین قاسمی، کارگردانی 
مهران احمدی و نویســندگی حمید اکبری خامنه ســر و 
»مردی از جنوب شهر« به تهیه کنندگی مهدی احمدی، 
کارگردانی مهشید افشارزاده و نویسندگی حسین مثقالی، 
موافقت شورای ساخت ســازمان سینمایی را اخذ کردند. 
پیش از این درخواست پروانه ساخت فیلم های سینمایی 
»جنوب از جنوب شــرقی« با نام »جفت شیش«، »مردی 
از جنوب شــهر« با نام »خاطرخــواه« و »رودررو« با نام 
»ده نفر« در سازمان سینمایی ثبت شــده بود که به نظر 
می رســد هر ســه فیلمنامه با تغییر نام، پروانه ســاخت 

دریافت کرده اند.

صبا :  در این آییــن، تعدادی از 
نمایندگان مجلس شورای اســالمی ازجمله علی ساری، 
جبار کوچکی نــژاد، محمدرضا تابش، فریــده اوالدقباد، 
فاطمه ذوالقدر، طیبه سیاوشــی، امیرعبدالرضا سپنجی؛ 
مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط 
زیست و هنرمندانی چون حســین محجوب، اکبر عالمی، 
مهدی مسعودشاهی و… به تماشای »خواب آب« نشستند. 
در آغاز این اکران، فرهاد مهران فر کارگردان فیلم »خواب 
آب« در سخنانی با اشاره به روند تولید این فیلم گفت: فیلم 
»خواب آب« بیانگر یک دغدغه ملی درباره بحران آب است 
و فرهنگ ســازی در این حوزه عزم جدی مســئوالن را در 
حفظ محیط زیســت و طبیعت ایران می طلبد. او در ادامه 
خواستار حمایت نهادهای مســئول از نمایش این فیلم و 
نظایر آن در دانشــگاه ها و مراکز فرهنگی و آموزشی کشور 
شــد. پس از نمایش این فیلم، محمدرضــا تابش؛ رئیس 
فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی، با تشکر 
از کارگردان فیلم »خواب آب« گفــت: این فیلم که درباره 
پدیده کم آبی و بحران خشکسالیِ  ســال های اخیر کشور 
است می تواند زمینه ســاز حمایت از تولید فیلم های فاخر 
فرهنگی در حمایت از محیط زیست و طبیعت باشد. او ابراز 
امیدواری کرد که با تالش همدالنه مســئوالن و همراهی 
صادقانه هنرمنــدان و نهادهای ذی ربط، ســینمای ایران 
شاهد ســاخت، اکران و پخش گسترده آثاری از این دست 
باشد. نویســنده، کارگردان و تهیه کننده این فیلم فرهاد 
مهران فر است. فیلم »خواب آب« در گروه هنر و تجربه به 
نمایش درآمده است و حسین محجوب، پیام فضلی، مریم 
نحوی، افشین جعفری خواه و مهرنوش مقیمی بازیگران این 

فیلم سینمایی هستند.

اکران ویژه »خواب آب« 

برای جمعی از منایندگان مجلس

سه فیلمنامه مجوز 
ساخت گرفتند

فیلم سینمایی »اّره« پنج ماه 
زودتر اکران می شود 

باشــگاه خبرنگاران جوان : 
اکــران فیلــم جدیــد کمپانی 

الینزگیت به نــام »اّره« که توســط دارن لیــن کارگردانی 
می شود، پنج ماه جلو افتاد. به این ترتیب این فیلم در ۱۵ماه 
مه ۲۰۲۰ )۱۶ اردیبهشــت۹۹( اکران می شود. پیش از این 
اعالم شده بود که این فیلم در ۲۳اکتبر)۲آبان( اکران می شود. 
استودیو الینزگیت روز دوشنبه بعد از دیدن قسمت های اولیه 
فیلم که هم اکنون در تورنتو در حال فیلمبرداری است، تصمیم 
گرفت اکران فیلم »اّره« خود را که هنوز نام مشــخصی برای 
آن در نظر گرفته نشده است، تغییر دهد و به تابستان نزدیک 
کند. فیلم جدید »اّره« نهمین فیلم از این مجموعه سینمایی 
۱۵ ساله است که با این تغییر به دومین فیلمی تبدیل شد که 
در ۱۵ماه مه۲۰۲۰  اکران می شود. پیش از این اعالم شده بود 
انیمیشن »اسکوب« محصول کمپانی برادران وارنر در همین 
تاریخ اکران خواهد شــد. کریس راک در این فیلم نقش یک 
کاراگاه پلیس را دارد که روی قتل ها و جرم های ســریالی با 
عنوان گریزلی تحقیق می کند. ساموئل جکسون نیز در این 
فیلم نقش پدر این کاراگاه را دارد. مکس مینگال که در سریال 
»داستان یک ندیمه« از شبکه هولو ایفای نقش کرده بود، نیز 
برای ایفای نقش همکار کریس راک به جمع بازیگران این فیلم 
پیوسته است. این مجموعه فیلم سینمایی پیرامون شخصیت 
داستانی به نام جان کرامر اســت که با عنوان قاتل اره ای نیز 
شناخته می شود؛ قاتلی که قربانی های خود را زندانی و آن ها 

را مجبور به امتحان شانس خود برای زنده ماندن می کند.

صبا:  دیوید هدیســون بازیگر آمریکایی که بیشتر برای بازی در نقش »فلیکس 
لیِتر« در دو فیلم »جیمز باند« شناخته می شد، در ۹۲ سالگی درگذشت. هدیسون 
اولین بار نقش همکار مامور ۰۰۷ در ســازمان ســیا را در سال۱۹۷۳ در فیلم 
»زندگی کن و بگذار بمیرد«، نخستین فیلم جیمز باندی راجر مور فقید بازی کرد. 
او ۱۶سال بعد در کنار تیموتی دالتون در فیلم جیمز باندی »جواز قتل« دوباره نقش 
»فلیکس لیِتر« را بازی کرد. از دیگر نقش های مشهور هدیسون در دنیای بازیگری 
می توان به حضور در نقش یک دانشــمند در فیلم »مگس« ۱۹۵۸ و نیز سریال 
مشهور تلویزیونی دهه۶۰ میالدی »ســفر به اعماق دریا« اشاره کرد. هدیسون 
هفت سال پس از بازی در کنار راجر مور در فیلم »زندگی کن و بگذار بمیرد« بار 
دیگر با او در درام »عملیات آدم ربایی دریای شمال« همبازی بود. دیوید هدیسون 
معترف بود که بیشتر فیلم های دوران بازیگری اش را کسی هرگز نمی خواهد دوباره 
تماشــا کند. او زمانی دراین باره گفته بود: وقتی می فهمم فیلم هایم را تلویزیون 
پخش می کند، مهمانی شام برپا و دوستانم را دعوت می کنم اما آن ها نمی توانند 

فیلم هایم را نگاه کنند.

کیــوسک

فیلم کیارستمی
 سومین اثر برتر دهه اخیر سینما شد

هنرپیشه فیلم های »جیمز باند« درگذشت ثبت بیش از ٣٠٠ اثر
 در المپیاد فیلمسازی نوجوانان

اکران مستند سینمایی »مهین«
 در گروه »هنر و تجربه«

صبا: مستند سینمایی »مهین« به کارگردانی محمدحسین حیدری و تهیه کنندگی 
مهدی مطهر به زودی در سینماهای گروه »هنر و تجربه« اکران خواهد شد. در این 
مستند که تازه ترین اثر خانه مستند انقالب اسالمی است به شخصیت پیچیده  مهین 
قدیری اولین قاتل سریالی زن ایران پرداخته شده است. مستند »مهین« در جشنواره 
سال گذشته سینماحقیقت رتبه دوم برترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خود کرد، 
همچنین در بین پنج مستند ایرانی حاضر در جشنواره جهانی فیلم فجر به رقابت با 
آثار بین المللی پرداخت. این مستند که فضای ملتهبی را تجربه می کند شب ۳۱تیرماه 
موفق به دریافت سه جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین دستاوردهای 
هنری از جشنواره بین المللی فیلم شهر شد. عوامل مســتند »مهین« عبارتند از، 
کارگردان: محمدحســین حیدری، تهیه کننده: مهدی مطهر، تحقیق و پژوهش: 
محمدحسین حیدری و مهدی اسدزاده، بازیگر: اعظم عرفانی، مجری طرح: یاسر 
قارونی، تدوین: محمدحسین حیدری، زهره احمدوند، نویسنده: مهدی اسدزاده، 
مدیر فیلمبرداری: مهدی آزادی، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، صدابردار: حسن 
شبانکاره، چهره پرداز: امید گل زاده، مدیر تولید: میثم جمالی، مشاور رسانه ای: مهرداد 

معظمی، تهیه شده در: خانه مستند انقالب اسالمی.

صبا :  وب ســایت معتبر ایندی وایر با حضور منتقدان شاخص خود ازجمله آن 
تامسون و زک شارف دست به انتخاب صد فیلم برتر دهه اخیر سینما زد. ایندی 
وایر در حالی در آخرین سال دهه ۲۰۱۰ فهرســت صد فیلم برتر یک دهه اخیر 
سینما را اعالم کرده است که در میان فیلم های انتخابی نام آثاری از سینماگران 
مطرح ایرانی چون عباس کیارســتمی، جعفر پناهی و اصغــر فرهادی در کنار 
فیلم های فیلمسازان مهمی چون مارتین اسکورسیزی، آنیس واردا، ژان لوک گودار 
و پل توماس اندرسون به چشــم می خورد. در این فهرست رتبه اول بهترین فیلم 
دهه اخیر سینما را در کمال ناباوری فیلم »مهتاب« ساخته بری جنکینز با بازی 
ماهرشاال کسب کرد. فیلم های ساخته سینماگران ایرانی که در این فهرست حضور 
داشتند: »کپی برابر اصل« ساخته زنده یاد عباس کیارستمی در جایگاه سوم، »این 
یک فیلم نیست« ساخته جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب در جایگاه سی ام، 

»جدایی نادر از سیمین« ساخته اصغر فرهادی در جایگاه چهل وپنجم.

صبا: از ابتدای اعالم فراخوان سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان تاکنون  ۲۷۳ اثر 
در بخش ایده و ۵۶ اثر نیز در بخش فیلم ثبت شده است و متقاضیان موظف هستند 
نسخه تصویری اثرشان را از طریق ارسال دی وی دی و یا ایمیل به دبیرخانه المپیاد 
برسانند. ثبت نام سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان در بخش فیلم همچنان ادامه 
دارد و متقاضیان تا ۷مرداد می توانند درخواست  خود را در سایت www.iycs.ir ثبت 
کنند و نسخه تصویری اثرشــان را نیز تا همین تاریخ ارایه دهند. سومین المپیاد 
فیلمســازی نوجوانان با اهداف ترویج فضایل اخالقی و نگاه امیدوارانه به زندگی 
در بین نوجوانان از طریق ایده پردازی و مشــارکت در تولید فیلم، یافتن ایده های 
نو در ســینمای کودکان و نوجوانان، ایجاد شرایط مناســب برای کشف و معرفی 
استعدادهای هنری نوجوانان در حوزه تخصصی ســینمای کودکان و نوجوانان و 
زمینه سازی برای گسترش فعالیت در حوزه سینمای کودکان و نوجوانان همزمان 
با ســی ودومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان 

برگزار می شود.


