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حسادت تئاترمان را بیچاره کرده است

امیر آتشــانی بازیگر ســینما ،تئاتر و تلویزیون درباره وضعیت
جســمانی خود پس از عمل جراحی قلب گفت :خدا را شــکر
میکنم که این روزها کام ً
ال ســر حال هستم و این حال خوب
در حدی اســت که هر شــب برای بازی در تئاتر روی صحنه
میروم .وی با اشاره شــایعه خبر فوت خود در فضای مجازی
من امیر آتشــانی در صحت کامل به ســر میبرم
تاکید کردِ :
و نــه فوت کردهام و در نه بســتر بیماری به ســر میبرم .من
نمیدانم حاال یا به شوخی یا جدی در فضای مجازی شایعاتی

فرهنگی

مبنی بر وضعیت وخیم جسمانی هنرمندان منتشر
میشود که به هیچ وجه درست و اخالقی نیست.
این هنرمند تئاتر درباره وجود حســادت در میان
اهالی تئاتر اظهار کرد :حســادت تئاتــر ایران را
بیچاره کرده اســت .به عنوان مثال من سالها در
شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی کار کردهام و
با این همه سال سابقه هنوز هم یک کارمند ساده هستم .حال
میخواهــم یک نمایش روی صحنه ببرم و باورتان نمیشــود

خیلیها چشــم این را ندارند که من بتوانم در این
راه موفق شوم .به گزارش میزان ،آتشانی با اشاره به
ســخت بودن شرایط زندگی خود خاطرنشان کرد:
من یــک هنرمندم و کار هنری میکردم اما آنقدر
معیشــت زندگیام دچار مشکل بود که ناخودآگاه
فردی اداری شده و درگیر امرار معاش خود شدم .همین اتفاق
باعث شــد با مســئولیت اصلی خود در قبال خلق آثار هنری
فاصله بگیرم.

پایان دردسر «رؤیای شب تابستان»

سعید اسدی و مریم کاظمی
امروز آزاد میشوند

باید توجه داشت که نوع مواجهه با حوزه فرهنگ و هنر و اهالی آن به دلیل
ظرافتها و پیچیدگی و چند بعدی بودن آن باید متفاوت از سایر حوزهها باشد.
چه اینکه هنرمندان همواره مسئوالنه در مسیر پیشرفت و تعالی کشور گام
برداشتهاند ،از این رو حفظ حرمت اهل هنر و صیانت از حقوق هنرمندان بهویژه
اصحاب هنر نمایش همواره مدنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده و بر آن
تاکید داشته و خواهد داشت
روز یکشــنبه و در پی مشــکلی که بــرای تیزر
نمایش "رؤیای شب تابســتان" پیش آمد مریم
کاظمی کارگردان نمایش و دکتر ســعید اسدی
مدیر مجموعه تئاتر شــهر به دادســرای رسانه
احضار شــدند ،اما چون روند رســیدگی تا پایان
وقت اداری روز یکشنبه ۱۸ ،شهریور طول کشید
و منجر به بازداشــت موقت آنها شد .همان روز
شــهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی ضمن
تایید این خبر در تشــریح دالیل این بازداشــت
گفته بــود« :مشــکل پیشآمده بــدون اینکه
نمایش دچار مشکل محتوایی باشد ،اتفاق افتاده
و متاســفانه تیزر نمایش مونتاژی از چند تصویر
مختلف بوده که شبهه ایجاد کرده است .با وجود
پیگیریهای زیادی که صــورت گرفت ،بهدلیل
اینکه وقت اداری به پایان رسیده بود ،نتوانستیم
اقدامــی انجام دهیم و این اتفاق ناخوشــایندی
است که رخ داده اســت ».وی افزوده بود« :این
اتفاق سبب شد از این پس توجه جدی به فضای
مجازی شــود و البته دستگاه قضائی هم وظایفی
دارد و ما هم ملزم به تمکین از قانون هســتیم».
کرمی اضافه کرد« :بــه عنوان مدیرکل هنرهای
نمایشی در صورت احضار ،به دادگاه میروم چرا
که مســئولیت صدور مجوزها بر عهده من است
و بابت هر اتفاق تئاتری باید پاســخگو باشم که
حتماً خود را ملزم به اینکار میدانم ،اما امیدوارم
این اتفاق هرچه سریعتر به پایان برسد ».وی در
خصوص وقوع این رویداد برای اولین بار در تاریخ
تئاتر اظهار کرده بود« :این از بدشانســی ماست
که کارها طول کشــید و ساعت اداری تمام شد.
گاهی احضار مدیران یا هنرمندان پیش میآمد و
همواره با روند قانونی ،تذکر یا رسیدگی موضوع
رفع میشــد ما هم فکر کردیم این احضار هم در
راستای دستورهای پیشین است .با توجه به اینکه
مشــکل بر سر تیزر نمایش بود و نه محتوای اثر،
فکر میکردیم قرار است روند رسیدگی معمولی
طی شــود ،در صورتی که اینگونه نشد ».وی در

پاســخ به این سؤال که چه بخشی از تیزر شبهه
ایجاد کرده تصریح کرده بود« :حرکتهای جمعی
و نوع موســیقی در این اجرا مشکلســاز شــده
است».

>

اطالعیهای درباره دو تئاتری بازداشت شده

در همیــن راســتا اداره کل هنرهای نمایشــی
با انتشــار اطالعیــهای ضمــن عذرخواهی بابت
بازداشت دو هنرمند تئاتر ،خبر داد که این دو 19
شهریور ،آزاد نشدند .این اداره کل وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی درباره بازداشت دو هنرمند تئاتر
اطالعیهای را صادر کرد .به گزارش ایســنا،متن
اطالعیه به این شرح است:
«ضمن ابراز خرسندی از حل موضوع ،الزم است
از جامعه هنری ،به ویژه هنرمندان تئاتر ایران به
خاطر اتفاق ناخوشایند بازداشت دو هنرمند این
عرصه عذرخواهی کنیم .احترام به قانون الزمه و
نشانه هر جامعه تکامل یافته است .بهتر این است
که همه ما این مهم را مد نظر داشته باشیم.
از سوی دیگر باید توجه داشت که نوع مواجهه با
حوزه فرهنگ و هنر و اهالی آن به دلیل ظرافتها
و پیچیدگــی و چند بعدی بودن آن باید متفاوت
از سایر حوزهها باشد .چه اینکه هنرمندان همواره
مسئوالنه در مســیر پیشرفت و تعالی کشور گام
برداشــتهاند ،از این رو حفــظ حرمت اهل هنر و
صیانت از حقــوق هنرمندان بهویژه اصحاب هنر
نمایــش همواره مدنظر وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی بوده و بر آن تاکید داشته و خواهد داشت.
در پایان ضمن دلجویی مجدد از خانواده نجیب
تئاتر ،شــایان ذکر اســت پیگیری مجدانه وزیر
فرهنگ و ارشاد اســامی در سکوت و به دور از
هیاهو ،در حل سریع موضوع موثر بود.
همچنین به اطالع میرســاند کــه روند اداری و
مراحل قانونی آزاد شــدن این دو هنرمند تئاتر،
در روزهای گذشته طی شده و صبح سهشنبه به
نتیجه خواهد رسید».

>

واکنش هنرمندان

ماجرای بازداشــت موقت کارگردان و مدیر تئاتر
شهر اما واکنش برخی از بازیگران و اهالی سینما
و تلویزیون را نیز برانگیخت و آنها را وادار کرد در
صفحه شــخصی خودشان به این موضوع واکنش
نشان دهند.
پرویز پرســتویی-بازیگر:اومــدم نگاهی به
اینستا بیندازم ،ببینم چه
خبره،کی بــه کیه .چون
خیلی تو این یکی دوروزه
شاهکار شورای شهر بابل
و...تو بورســه .چشمم به
بازداشــت موقــت مریم
کاظمی خــورد .اول فکر
کردم بازداشت موقت اسم نمایشی است که مریم
کاظمی کارگردانشــه،چون بنده از قبل از انقالب
خانم مریم کاظمی رو میشناختم دانشآموخته
تئاتر از دانشــگاه دراماتیک .از شــاگردان خوب
زندهیاد رکنالدین خسروی .بازیگر خوب و متعهد
و بااخالق و صدیق.متاسفانه متوجه شدم واقعا در
بازداشــت موقت به سر میبره نه تنها ایشان بلکه
دکتر سعید اســدی مدیر تئاتر شهر!! هرچی فکر
میکنم با توجه به شــناختی که از مریم کاظمی
دارم هیچ نســبتی با کالشــان و اختالسگران و
محتکــران نداره و ضمن اینکــه در عالم هنر هم
متعهدترینه.پس چرا بازداشــت موقت؟ مگه قتل
عمد مرتکب شــده ؟ مگه اختالس کالن کرده ؟
مگه خدای ناکرده جزو گروه شــورای شهر بابل
بــوده ؟ به خدا که جای مریــم کاظمی در زندان
و بازداشتگاه نیست .اوکسی است که در عالم هنر
با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داشته .نگاه
به صورتش بکنید !جز رنج و درد چیز دیگری در
صورتش میبینید ؟ چرا داره دوغ و دوشاب یکی
میشه ؟ چرا فرقی بین آدم و آدمنماها نمیگذاریم؟
چرا تر و خشک با هم میسوزند؟ به خداوندی خدا
جای مریم کاظمی در بازداشتگاه نیست .رها کنید

گفتوگو با ژانگ ییمو کارگردان چینی در ونیز

ارتباط بین چین وهالیوود نزدیکتر میشود

جدیدترین فیلم حماســی ژانــگ ییمو یعنی
«ســایه» پیشنمایش جهانی خــود را خارج
از بخش رقابتی فســتیوال فیلــم ونیز تجربه
کرد و در آن مراســم کارگــردان چینی فیلم
پیش از ســفر کردن به تورنتو برای نخســتین
پیشنمایش فیلم در منطقه آمریکای شمالی،
جایزه مهم «افتخار برای فیلمســاز» را دریافت
کرد .با این فیلم ،این کارگردان با الهام گرفتن
از نقاشیهای قدیمی چینی یک فیلم تاریخی
خاص خلق میکند که شــامل ســکانسهایی
از مبارزه عجیبی هم هســت که او در مســیر
حرفــهای کاریاش از «قهرمــان» تــا «خانه
خنجرهای پران» به خاطر آنها شناخته شده
اســت .البته این بار مجموعــهای از چترهای
مرگبار هم در فیلم حضور دارند .در «ســایه»
ییمو داســتان پادشــاهی قدرتمند را تعریف
میکند که از زادگاهش دور افتاده و مردمانش
از او میخواهنــد پادشــاهیاش را پس بگیرد.
فرمانده ســاده اما زرنگ پادشاه یک «سایه» یا
بدل تعلیم داده که ممکن اســت تنها راه پس
گرفتن پادشاهی باشد.هالیوود ریپورتر در ونیز
درباره اینکه ایده چترهای کشنده از کجا آمد،
اینکــه چرا ییمو تصمیم گرفت فیلمش را مثل
یک تصویر نشــان دهد و اینکههالیوود و چین
چقدر با ترکیب کردن نیروهایشان فاصله دارند،
صحبت کرد .به گزارش مهر ،این مصاحبه را در
ادامه میخوانید:

این فیلــم تقریبا این حــس را ایجاد
میکند که ســیاه و سفید فیلمبرداری شده
اما اینطور نیست .چرا تصمیم گرفتید آن را
رنگی فیلمبرداری کنید؟
من خیلــی از نقاشــیهای جوهری ســیاه و
ســفید سنتی چینی خوشــم میآید .بنابراین
میخواســتم فیلمم همان تاثیر را داشته باشد.
هر صحنه قرار اســت چنین حسی را القا کند
که انگار میتوانسته از روی یک نقاشی جوهری
چینی زنده شده باشد.
چرا مهم بود فیلمی را با داستانی زنانه
در دنیایی بسیار مردانه فیلمبرداری کنید؟
اگر به ســطح ماجرا نگاه کنید داســتانی است
دربــاره مردانی که برای کســب قــدرت و بقا

امیدوارید مخاطبان آمریکایی فیلم را
چطور ببینند؟
امیدوارم از آن خوششــان بیاید .به نظرم برای
مخاطبــان آمریکایی این فیلمی اســت که با
فرهنگی متفاوت مرتبط اســت .البته میدانیم
که همیشه یک شــکاف فرهنگی بین شرق و
غرب وجود دارد .اما امــروز مزیتی که هنگام
به اشتراک گذاشــتن فیلمها داریم این است
که میتوانیم چیــزی درباره فرهنگی متفاوت
یاد بگیریم.

شخصا وقتی به انگلیسی فیلم میسازم
بهاندازه فیلم ساختن به چینی احساس
آزادی نمیکنــم اما به هــر حال اگر
داســتان خوبی وجود داشــته باشد
ممکن است این ایده را در نظر بگیرم.
البته درباره داســتان ساختن به زبان
چینی حس راحتی بیشتری میکنم
تقال میکنند اما بعد یک شــخصیت زن دارید
که حتــی با وجود اینکه صحنههای بســیاری
ندارد ،پیچیدهترین شخصیت فیلم است ،چون
همیشه با چند انتخاب مواجه میشود .در این
فیلم ،پیچیدهترین بخش آن احساسی است که
درون شخصیت او قرار دارد.
فیلم «سایه» یکی از خارقالعادهترین
صحنههــای نبــرد را هم دارد که شــامل
ُگردانی از چترها میشــود .ایده انجام این
کار از کجا آمد؟
ایــده خودم بود و چیزی بود که تا به حال قبال
ندیده بودیــم در عین حــال در فیلم قبلیام
«قهرمان» هم از ایدهای مشــابه استفاده کردم
البته چیزهایی مشــابه در فیلمهای کنگفویی
چینی دیدهایم که با ابزارهای مختلف ســاح
اختراع میکردند.

حاضرید بعد از «دیوار بزرگ» فیلمی
دیگر به زبان انگلیسی بسازید؟
شــخصا وقتی به انگلیســی فیلم میســازم
بهانــدازه فیلم ســاختن به چینی احســاس
آزادی نمیکنــم اما به هر حال اگر داســتان
خوبی وجود داشــته باشــد ممکن است این
ایده را در نظــر بگیرم .البته درباره داســتان
ســاختن به زبان چینی حس راحتی بیشتری
میکنم.
چــرا فیلمهای بزرگ بیشــتری مثل
«دیوار بزرگ» نبودهاند که بخواهند چین
وهالیوود را متصل کنند؟
به نظــرم ارتباط بیــن چین وهالیــوود دارد
نزدیکتر میشــود که این همان چیزی است
که بــرای هر دو ســمت مفید اســت .هر دو
دوســت داریم این همکاری را داشــته باشیم.
باید نقاطی مشــترک پیدا کنیم که توســط
مخاطبان دو طرف مورد استقبال واقع شود اما
این کار سختی است و خیلیها سعی دارند این
کار را انجام دهند .به نظرم هنوز باید کارهای
بسیار بیشتری هم انجام شود.
بعــد از ایــن روی چه چیــزی کار
میکنید؟
به تازگــی فیلمبرداری پــروژهای با نام «یک
ثانیه» را تمام کردم که داستانش در دهه هفتاد
میالدی اتفاق میافتد .این فیلم داستانی دارد
که عناصر بسیاری از تجربیات شخصی خودم
دارد .داستانش درباره خالفکاری است که برای
دیدن یک فیلم از زندان فرار میکند و در اصل
این فیلمی است درباره یک فیلم.

و بگذارید عبادتشو رو صحنه انجام بده...
بهنوش بختیــاری -بازیگر:حتــی روزی به
ذهنم نمیرســید چنین
برخــورد زشــت و دور از
انصــاف و دور از شــانی با
دو هنرمنــد محترم تئاتر
شــود و بعد هم ســیصد
میلیون تومان وثیقه برای
آزادیشــان تعیین شود.
آقایان ! این وثیقه مســخرهتر از جرمیست که به
این دو عزیز نســبت دادهاید .آقای دکتر اسدی و
خانم کاظمی اهل تئاتر و دانشــگاهی هستند .آن
کسانی که توانایی تامین اینچنین وثیقههایی را
دارند شما بهتر میشناسید و شغلشان را شما بهتر
میدانید .به خدا قسم که اگر برای اجرای نمایش
شبکاری در کانادا نبودم همین حاال روبروی تئاتر
شهر متحصن میشدم و نکته دیگر اینکه آقای به
اصطالح مدیر فرهنگی! شــما که نمیتوانید برای
دو عضو محترم خانواده تئاتر به دلیل تمام شدن
وقت اداری کوچکترین کاری کنید لطفا تشریف
ببرید منزل و استراحت کنید .شما بودنتان کمکی
نمیکند چه بســا با نبودتان خدمتی کنید! و اما
یک سوال...
گرانــی و دزدی و دروغ و چپــاول و نابرابری در
سرزمین ما روز به روز بیشتر میشود .آیا جایی هم
برای سامان دادن به این وضع شرمآور در ایران ما
وجود دارد؟!
صابر ابر -بازیگر :مریم کاظمی و ســعید اسدی
را برای انتشــار یک تیزر
بازداشــت کردهاید ،وثیقه
هم خواســتهاید!؟ این چه
رفتار عجیبی اســت !ما را
از چه میرنجانید؟ در این
روزها مدام رنج است و بس.
آنهایی را احضار کنید که
باعث و بانی صورتهای غمگین شهر هستند.

«با من»
در سه جشنواره خارجی

فیلم کوتاه «با من» ساخته آزاده قچاق به سه
جشــنواره خارجی که در ماه سپتامبر برگزار
میشوند ،راه یافت .این فیلم در بخش مسابقه
جشنواره بینالمللی فیلم «پورتو مادرین» که
در آرژانتین برگزار میشود ،شرکت دارد .این
جشــنواره با هدف حمایت از کارگردانهای
جدید از سراســر دنیا برگزار میشود .امسال
پنجمین دوره «پورتو مادرین» است و از  ۷تا
 ۱۳سپتامبر برابر با  ۱۶تا  ۲۲شهریور ماه برگزار
میشود .همچنین این فیلم کوتاه به تازگی به
بخش مسابقه جشنواره فیلم «فول بلوم» در
کارولینای شــمالی راه یافته است .جشنواره
فیلم «فول بلوم» از  ۱۳تا  ۱۵سپتامبر ۲۰۱۸
برابر با  ۲۲تا  ۲۴شــهریورماه برگزار میشود.
«بامن» در جشــنواره بینالمللی «موندنس»
نیز به نمایش درمی آید .این جشــنواره که
با عنوان فســتیوال فیلم بدون مرز شناخته
میشــود ،از سال  ۲۰۰۰هر ســاله با هدف
حمایت و تشویق فیلمسازان مستقل سراسر
جهان و کشف مفاهیم و استعدادهای جدید و
روشهای نوین داستانگویی در آمریکا برگزار
میشود .به گزارش مهر ،نمایش آثار برگزیده
و اهدای جوایز نوزدهمیــن دوره این رویداد
بینالمللی همزمان  ۱۵و  ۱۶ســپتامبر برابر
با  ۲۴و  ۲۵شــهریور در بولدر ،ایالت کلرادو
برگزار میشود.
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آتیال پسیانی در «غالمرضا تختی»
آتیال پسیانی ،بانیپال شومون و مجتبی پیرزاده به تازگی به جمع بازیگران فیلم «غالمرضا
تختی»به کارگردانی بهرام توکلی و تهیهکنندگی سعید ملکان پیوستند .به گزارش برنا؛ پیش
از این حضور امیر جدیدی در نقش غالمرضا تختی ،حمیدرضا آذرنگ ،پریوش نظریه و ستاره
پسیانی در این فیلم قطعی شده بود .با تکمیل لیست بازیگران و عوامل ،فیلمبرداری این فیلم
سینمایی به زودی آغاز خواهد شد.

نقد فیلم

تنهایتنهایتنها

*

احسان طهماسبی منتقد

نعمتاهلل در شــعلهور به زیباترین شكل ممكن
زشــتی را به تصویر كشیده اســت .او با نمایش
وضعیت رو به زوال فریــد (با بازی امین حیایی)
با تمام پلیدیهــای رفتاری و گفتــاریاش و با
نشان دادن لوكشینهای مشمئزكننده و دردناك
پیرامونش به بهترین شكل تابلویی در اتاقی مغموم
را به تصویر كشانده كه از درو دیوارش گناه و زشتی
آویزان است و نمایانگر دوزخی است كه فرید(كه
گویا ذاتا بداقبال و بدطینت اســت) خودش را در
آن اســیر كرده است .اوج همین بدذاتی آمیخته
با بداقبالی او در سكانســی آشــكار میشود كه
هنگامی كه در آن بیغولهی آخرالزمانی مشــغول
لذات وصفناپذیرش است و مهمان بساط گسترده
افیون بومیهاست و همه چیز را قشنگ میبیند
و خودش را مهربان تصور میكند ،پســرش برای
اثبات تسلطش بر غواصی و نجات ،درست در تلهای
كه پدر بساطش را برای تحقیر رفیق دبیرستانیاش
پهن كرده بود ،اسیر شده است و با مرگ دست و
پنجه نرم میكند.
آنتاگونیســت تیپاخــورده و تنهــای نعمتاهلل،
عناصر ســفر را پیش گرفته تا برای سرگردانی و
آشــفتگیهایش مرهمی پیدا كند و با حســد و
كینهتوزی (كه خــودش را بیش از همه رنجیده
خاطر كرده) راهی دشت و بیابان شده تا با ایجاد
تهیج برای خودش به نوعی از رنج سرزنش مادر،
همسر سابق ،ســركارگر ،برادر و باقی اطرافیانش
رهایی یابد .او در تنهاترین و غمگینترین حالت
ممكن یــك پدر رنج
كشــیده قرار دارد كه
بزرگتریــن آرزویش
این شــده كه قهرمان
فرزنــدش باشــد و
فرزندش بیش از همه
به او توجه كند .غافل از
آنكه شیوهی رفتاری او
فرزندش را اسماعیلوار
بــه ســوی قربانگاه
هدایت میكند .سكانس پایانی فیلم كه فرید تنها
و غمگین درگوشهای نشســته است و موسیقی
شنیدنی فیلم با شــعر زیبای موالنا جالل الدین
رومی" نه من بیهوده گرد كوچه و بازار میگردم"
تاییدی دیگری بر تنهایی و افســردگی او است.
درست در آنجاســت كه فرید در خلوت خودش،
با ترسها و رنجهایش در غریبترین فضای ممكن
روبهرو میشود و در حالی كه در آستانهی فروپاشی
است در ســرش افكاری را پرورش میدهد كه تا
جای آن شكســتخورده از گور بازگشته نباشیم
دركش نخواهیم كرد.
سوال و نكته مهم این است كه آیا تماشاگر ایرانی
در برخورد با چنین قهرمان عجیب و بیماری چه
واكنشی نشان خواهد داد و چگونه این نقش را در
قالب بازیگر كمدیپسندی همچون امین حیایی
قبول خواهد كرد؟! شــخصیت فریــد به تدریج
گونههای مختلفی از پلیدی و پلشتی را در پیش
چشمان مخاطب به نمایش میگذارد و در طول
فیلم به تدریج ،غیر قابل پیشبینی و شگفتیآور
میشــود .او به راحتی دروغ میگویــد ،از زیر بار
مسئولیت فرار میكند ،به سرعت عصبی میشود،

مردم را به راحتی قضاوت میكند و خود را تافته
جدا بافته جامعه میداند و برای رسیدن به هدفش
از هیچ امری فروگذار نیست .به نظر میآید تمام
تالش نعمتاهلل و مقدمدوســت در نقش نگارنده
فیلمنامه در تبیین شــخصیت فرید موفق بوده و
توانسته تمام ذهن مخاطب را درگیر این رذیلتها
كند و در نهایت او را در سكانس پایانی تنها و غریب
نشان دهد.
از سویی دیگر ،دکوپاژهای پیچیده و طراحی صحنه
شلوغ و معرفی شخصیتی مازوخیسمی در شعلهور
بیش از آن كه در ادامه روند فیلمسازی كارگردان
اثر باشد ،نشان از آشفتگی فضاهای محیطی دنیای
امروز و بیماری و آفت اخالقی جامعة مدرن است.
در واقع تاثیر منطقی و درست مولف اثر از شرایط
حاكم بر جامعــه ،میتواند مهمترین عامل تولید
شعلهور باشد .مهمترین ویژگی فیلم این است كه
باید در فیلم و به ویژه در زندگی فرید غرق شــد
تا توان همراهی با فیلم را پیدا كرد .شعلهور فیلم
پیچیده و در عین حال پرحرارتی است .از دفتر و
خانه و پارك و گفتوگو بیرون زده و جایش را به
جاده و كوه و خیابان و نریشــن داده است .هرچه
قدر كه رگ خواب این كارگردان به سانتیمانتالیسم
نقبی میزد و كلیشهای و كمعمق به نظر میآمد،
در عوض شــعلهور در تایید عنوانش پرحالوت و
عمیق و هیجانبرانگیز است .این فیلم كاراكترهایی
دارد کــه این روزها دور و برمــان را پر كردهاند و
نقابزنان درونیات خودشان را مخفی میكنند.
ویژگی مثبت دیگر شعلهور ،برداشت تصاویری بكر
و بدیع از اقلیم سیســتان و بلوچستان است .این
موضوع عالوه بر اینكه بر جذابیتهای بصری فیلم
افزوده است ،توانسته به معرفی دقیق موقعیتی كه
فرید در آن قرار گرفته كمك شــایانی كند .سفر
فرید از زاهدان به زابل
هرچند كه بــه بهانه
رسیدن به متادون رخ
میدهد ،ولی در واقع
بنیانی برای نشان دادن
محرومیــت منطقــه
شــهری و مشكالت
بافت روســتایی این
استان اســت .در واقع
در این سفر ،عالوه بر
اینكه تصویر روستا به معنای عام كلمه كه آرامش و
سكوت و زندگی خاصش را به ذهن متبادر میكند،
به شكل خرابه و زاغهای به تصویر كشیده میشود
كه با وجود اعجاببرانگیز بودن اتصال دریا به كویر
و مراتع خاص ،نیاز به مراقبت و رســیدگی دارد و
با وعدههای پوشالی فرید به "دختر متادونفروش"
هم قابل مرمت و شكوفایی نیست.
شعلهور شاید بهترین فیلم نعمتاهلل نباشد ،ولی
مهمترین فیلم اوســت .هرچند كه بعد از كوتاه
شدن بیســت دقیقهای فیلم ،بدنه فیلم در آغاز
پرماجراتر و به اصطــاح چاقتر از نیمة انتهایی
فیلم شده است و خردهداستانهای متعدد ابتدایی
با جذابیتها و تنوع باال در نیمة پایانی ك مرمقتر
میشــود و از طرفی بیســت دقیقه كوتاه شده،
میتوانســت كمک شــایانی به اتمسفر و فضای
دیوانهوار و فضاسازیهای بخش دوم فیلم كند ،اما
با این حال شعلهور همچنان فیلم سراپا ،خوب و
تماشایی است.
* برگرفتــه از نــام فیلمی بــه كارگردانی
احسان عبدی پور

کوتاه از هنر

بهاره رهنما در «هشتگ»

منتشر شده اســت كه با مدیریت گریم محسن
ملكى به انجام رســیده است .کمدی «هشتگ»
پــس از دهه اول عزادارى محرم به ســرگروهی
پردیس زندگی در سینماها اکران خواهد شد و
پخش آن به عهده موسسه سینمایی «راه عرفان»
با مدیریت محسن مسافرچی است.

سهفیلمنامهمجوزگرفتند

فیلم سینمایى «هشــتگ» به كارگردانى رحیم
بهبودىفــر و تهیهكنندگى مقصــود جبارى و
محمدعلى كیانى ،یك كمدى خانوادگى است كه
قرار اســت از  ٤مهر به سینماها بیاید و حضور
متفاوت نیوشا ضیغمى و بهاره رهنما در این فیلم
یكى از نكاتى است كه به جذابیت آن كمك كند
و پس از رونمایى از چهره مردانه نیوشا ضیغمى،
حاال اولین تصویــر از گریم متفاوت بهاره رهنما

شــورای صدور پروانه ســاخت در جلسه اخیر
با ســه فیلمنامه موافقت کرد .بــه گزارش ایلنا،
فیلمنامههای «در تپش شب» به تهیهکنندگی
و کارگردانی و نویسندگی محمد احمدی در ژانر
اجتماعی« ،ضدحال استمراری» به کارگردانی و
نویسندگی حجت قاسمزادهاصل در ژانر اجتماعی
و «فیگور» به کارگردانی و نویسندگی پوریا پارسا
مقام در ژانر اجتماعی موافقت شــورای ساخت
سازمان سینمایی را اخذ کردند.

