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جواد مرادی نیا 
مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسللامی در حکمی جواد مرادی نیا 
را بلله عنللوان مدیرکل دفتر توسللعه کتللاب و کتابخوانی این 

وزارتخانه منصوب کرد.
در حکم سیدعباس صالحی آمده است: نظر به سوابق علمی، 

فرهنگی و تجربیات اجرایی جنابعالی بنا به پیشنهاد معاون محترم 
امور فرهنگی به موجب این حکم به سمت »مدیرکل دفتر توسعه 
کتاب و کتابخوانی« منصوب می شللوید. امید می رود با استعانت از 
خداوند متعال و تعامل با نویسللندگان، ناشران و اصحاب فرهنگ 

و هنر و بهره گیری از شللخصیت های فرهیخته و صاحب نظر در 
جهت برنامه ریزی برای تولید، توسعه و ترویج آثار مکتوب، گسترش 
فرهنگ مطالعه و پژوهش و ترویج کتاب و کتابخوانی با هدف رشد و 
ارتقای سطح معرفت، دانش و فرهنگ اسامی، موفق و موید باشید.

وشی ها آمدند خاندان جاودان زالس به کتابفر
رمان »خانللدان جاودان زالس« با ترجمه مهشللید 

میرمعزی منتشر شد.
 »خانللدان جاودان زالس« اثر کریسللتوفر کلوبله با 
ترجمه مهشللید میرمعزی از سوی نشر افق در دسترس 

خوانندگان قرار گرفت.
کریستوفر کلوبله )1982- مونیخ( در رمان »خاندان 
جللاودان زالللس« )2016( زندگی جذاب چند نسللل از 
خانللواده  زالس را روایت می کند. روزگاری صدسللاله، از 
سللال های قبل از شروع جنگ های جهانی تا دهه  ها پس 

از آن و حتی آینده ای که هنوز فرا نرسیده!
لوال، دختر جسور خانواده، محور ماجراهاست، با دوران 
کودکی اش سرشار از توهم تا مبارزه اش برای حفظ خانواده 
در سللال های جنگ، پس گرفتن اماک خانوادگی شان از 

دولت تا مواجهه اش با مرگ در دو مرحله!
»اطمینللان دارم در سللال 1914 اقدام درسللت را 
انجام دادم. بهترین کار زندگی ام بود. می توانید مرا قاتل 
بخوانید. اگر هم قتل بوده اسللت، پس من با کمال میل 
قاتلم. فقط با آن کار می توانستم به مامان کمک کنم.«

ترجملله روان میرمعزی از رمللان »خاندان جاودان 
زالس« در 503 صفحه با قیمت 34 هزار تومان از سوی 

نشر افق روانه بازار کتاب شده است.

وانه نمایش سینمایی گرفت کوپال پر
سللازمان سللینمایی وزارت ارشللاد با صللدور پروانه 
نمایش سللینمایی فیلللم »کوپال« به تهیلله کنندگی و 

کارگردانی کاظم مایی موافقت کرد.
 چندی پیش این شللبهه بوجللود آمده بود که فیلم 
کوپللال با دریافللت پروانه نمایش خانگی قرار اسللت که 
به اکران عمومی درنیامده و بطور مسللتقیم وارد شللبکه 
نمایللش خانگی شللود، در صورتللی که هفته گذشللته 
شللورای پروانه نمایش سازمان سینمایی با صدور پروانه 
نمایش سللینمایی این اثر به تهیه کنندگی و کارگردانی 
کاظم مایی موافقت کرد تللا این فیلم بتواند بزودی در 

سینماهای سراسر کشور به نمایش عمومی درآید.
»کوپال« اولین ساخته بلند داستانی کاظم مایی است که 
اولین نمایش آن در بخش سودای سیمرغ جشنواره فجر سال 
گذشته بود و تاکنون توانسته است با نمایش در 30 جشنواره 
بین المللی، جایزه بهترین فیلم 9 جشنواره خارجی از جمله 
براشوف و همیلتون کانادا، بوگوتای کلمبیا، فیکمای مکزیک، 
فیلمهای مستقل مونترال، برکلی و ویووگای امریکا و جایزه 

ویژه هیات داوران جشنواره کلکته هند را بدست بیاورد.
کوپال قصه یک شکارکش و تاکسیدرمیست به نام دکتر 
احمد کوپال با بازی لوون هفتوان است که قبل از تحویل سال 

نو با چالشی سخت در زندگی شخصی اش مواجه می شود. 

وی صحنه ایستاده، منتظره، پیچیده، نیامده ر
نمایش کمدی »ایستاده، منتظره، پیچیده، نیامده« 

به کارگردانی کاوه مهدوی، روی صحنه می رود.
نمایش کمدی »ایستاده، منتظره، پیچیده، نیامده« 
به نویسندگی و کارگردانی کاوه مهدوی و تهیه کنندگی 
حمیللد نیلی از 20 دی مللاه در تماشللاخانه مهر حوزه 

هنری روی صحنه می رود.
این نمایش کمدی که به سراغ دغدغه های روز مردم 
رفته است، با نگاهی طنزآمیز به مسئله مصرف گرایی در 
میان مردم می پردازد و از طرف دیگر به مفاسد اقتصادی 
و مشللکاتی که مردم با آن دسللت و پنجه نرم می کنند 

می رود.
 طرح اولیه این نمایش سال گذشته توسط مهدوی 
نگاشللته شد و اکنون نزدیک به دو ماه است پیش تولید 

این اثر کلید خروده است.
محمللد حمللزه زاده، علیرضللا مهللران، سللیدعلی 
موسویان، فرامرز قلیچ خانی، حسین پورکریمی، منصور 
عربی، محسللن خدایی، امیر خزایللی، علیرضا حیدری، 

محمدحسین میری بازیگران این نمایش هستند.
نمایش »ایسللتاده، منتظره، پیچیده، نیامده« کاری 
از موسسه فرهنگی هنری هومان هنر هور از چهارشنبه 

20 دی ماه 1396 روی صحنه می رود.

A157 در جشنواره بین المللی فیلم داکا
فیلم مستند »A157« به کارگردانی بهروز نورانی پور 
از تولیدات مرکز مستند سوره در شانزدهمین جشنواره 

بین المللی فیلم داکا به نمایش درخواهد آمد.
 فیلم مستند »A157« به کارگردانی بهروز نورانی پور 
از تولیدات مرکز مسللتند سللوره در ادامه درخشش های 
جهانی اش این بار در شللانزدهمین جشنواره بین المللی 

فیلم داکا به نمایش درخواهد آمد.
جشللنواره فیلللم داکا بللا شللعار »فیلم هللای بهتر، 
مخاطبللان بهتللر و جامعه بهتر« از 22 الللی 30 ام دی 
ماه سللال جاری در شللهر داکا پایتخت کشور بنگادش 

برگزار می شود.
در این دوره 150 عنوان فیلم بلند سینمایی، کوتاه 
و مسللتند از 60 کشللور جهان در 6 بخش مختلف این 
جشللنواره بلله نمایش درخواهنللد آمد و فیلم مسللتند 
»A157« در بخش »فیلم های معنوی« با دیگر آثار راه 
یافته به رقابت خواهد پرداخت. در این بخش فیلم هایی 
با مضامین اشللاعه گفتمللان عمومی در قالللب ایمان و 

معنویات انسانی معرفی می شوند.
این مستند پیش تر در جشنواره های مهم بین المللی 
به نمایش درآمده و آخرین جایزه این فیلم از بیستمین 

جشنواره مذهب امروز ایتالیا است.

فرهنگستان

 تنظیم جدول نمایش فیلم ها 
در سینمای رسانه ها با قرعه کشی

برای اولین بار در جشللنواره فیلللم فجر و با حضور 
صاحبان فیلم و اهالی رسللانه، جدول نمایش فیلم های 
سی وششللمین جشللنواره ملی فیلم فجر در سللینمای 

رسانه ها، قرعه کشی می شود.
به گللزارش روابط عمومی جشللنواره فیلم فجر، با 
تصمیم شللورای سیاستگذاری جشنواره ملی فیلم فجر 
امسللال جدول نمایش فیلم ها در سللینمای رسللانه به 
وسیله قرعه کشی تنظیم خواهد شد. مراسم قرعه کشی 
طی مراسللمی با حضور تهیه کننده و کارگردان فیلم ها 
و اهالی رسللانه، صبللح روز چهارشللنبه 20 دی برگزار 
خواهد شد و جدول نمایش فیلم ها در سینمای رسانه ها 

)پردیس ملت( پس از آن منتشر می شود.

 مسعود نجابتی 
دبیر پنجمین جشنواره هنر مقاومت شد

طللی حکمللی از سللوی رئیللس سللازمان بسللیج 
مسللتضعفین، مسعود نجابتی به سمت دبیری پنجمین 

جشنواره بین المللی هنر مقاومت منصوب شد.
در متن حکم سللردار غامحسللین غیب پرور آمده 
اسللت: نظر به تخصص، تعهد و تجربه جنابعالی، شللما 
را بلله عنوان دبیللر پنجمین جشللنواره بین المللی هنر 
مقاومللت منصللوب می نمایم. امید اسللت اینک که در 
آسللتانه چهلمین سللالگرد پیروزی شللکوهمند انقاب 
اسللامی قرار گرفته ایم با همیاری هنرمندان متعهد و 
با بهره گیری از تجارب مفید و ارزشللمند پیشکسللوتان 
این عرصه و دسللتاوردهای گذشللته و با بهره مندی از 
ظرفیللت نیروهای خللاق، جوان و توانمند در سراسللر 
کشللور شللاهد برگزاری جشللنواره ای مؤثر و فراگیر با 
هدف ترویللج گفتمان جهانی انقاب اسللامی، تکریم 
رشللادت ها و حماسه های ماندگار دفاع مقدس و ترسیم 
ابعللاد مختلف روح پایداری و مقاومت در داخل و خارج 

از کشور باشیم.
پنجمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت در سال 
97، همزمان با چهلمین سللال پیروزی انقاب اسامی 

برگزار خواهد شد.

تغییر در اعضای شورای شبکه نمایش خانگی
تغییرات در اعضای شورای شبکه نمایش خانگی به 
صورت گسللترده و با حضور طیف وسیعی از هنرمندان 

انجام شد.
مدتی اسللت صحبت از تغییر در شللورای شللبکه 
نمایش خانگی به گوش می رسللد و دیروز شاهد تغییر 
چند تن از اعضای شورای نمایش خانگی شدیم. جلسه 

معارفه اعضای جدید برگزار شد. 
در این دوره اعضای جدید شللورای شللبکه خانگی 
نمایللش از حضور طیف گسللترده تری در هنر تصویری 
اسللتفاده شده و عاوه بر تهیه کننده، کارشناس مسایل 
شللبکه نمایش خانگی از حضور بازیگر و کارگردان نیز 
بهره بردند. بنابر پیگیری فارس، اعضای جدید که دیروز 
معارفه شللدند عبارتند از: محسللن علی اکبری، حسن 
بشکفه، عبداهلل اسفندیاری، مسعود رجبی فروتن، بهمن 

حبشی، رضا ایرانمنش و محمد درمنش. 
مسللئولیت شللبکه نمایش خانگی برعهده حسین 
پارسایی اسللت، تغییر در شورای شبکه نمایش خانگی 
پس از تغییرات در اعضای شللورای نمایش و ساخت در 
سللینمای حرفه ای انجام می شللود. احکام اعضای شورا 
توسط رئیس سازمان سینمایی محمدمهدی حیدریان 

صادر می شود. 

ملی  جشنواره  سی وششمین 
تللا 22 فجــــر 36 از 12  فیلللم فجللر 

بهمن ماه بللا رقابت 22 فیلم 
بلند داسللتانی، یک فیلم انیمیشن، 2 فیلم مستند 
و چهللار فیلم کوتللاه و در مجموع 29 فیلم برگزار 

می شود. 
در ایللن گزارش می توانید آنچلله را که باید از 
آثار راه یافته به سی وششمین جشنواره ملی فیلم 

فجر بدانید، مطالعه کنید.

یک اتاق تار

»اتللاق تاریللک« پنجمین فیلم 
بلنللد سللینمایی روح اهلل حجللازی اسللت که وی 
تهیه کنندگللی آن را نیللز برعهللده دارد. ایللن اثر 
سللینمایی داسللتان فرهاد و هاله اسللت که فصل 
جدید زندگی خود را آغاز کرده اند و این سللرآغاز 
تغییللرات دیگری اسللت که آنهللا را در مواجهه با 

مسایل جدیدی قرار می دهد.
در ایللن فیلللم بازیگرانللی چون  سللاره بیات، 
ساعد سهیلی، امیررضا رنجبران، مروارید کاشیان، 
محمللد امامی، رضا احمدی، ژیللا دایی با معرفی 

سیدعلیرضا میرساالری حضور دارند.

چهارراه استانبول

مصطفی کیایی امسللال با فیلم 
سللینمایی »چهارراه اسللتانبول« در ایللن دوره از 
جشللنواره ملی فیلم فجر حضور دارد. ششمین اثر 
این کارگردان با حادثه سللاختمان پاسکو که در 
یک آتش سوزی فرو ریخت و منجر به شهید شدن 
تعدادی از آتش نشللان های فداکار کشورمان شد، 

مرتبط است.
بهرام رادان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی، 
رعنا آزادی ور، ماهور الوند، مهدی پاکدل، سللعید 
چنگیزیان، پوریا رحیمی سام، بابک بهشاد، خسرو 
احمدی، تینو صالحی، حسین امیدی و با هنرمندی 
مسللعود کرامتی و بازیگران خردسال: کارن کیایی 
و باران صوفی گروه بازیگران »چهارراه استانبول« 

را تشکیل می دهند.

دارکوب

»دارکللوب« چهارمیللن اثر بلند 
سللینمایی بهروز شللعیبی اسللت که فیلمنامه آن 
را حسللین تراب نللژاد و آزیتا ایرایی نوشللته اند و 
سللیدمحمود رضللوی تهیه کنندگی ایللن پروژه را 

برعهده دارد.
در خاصه داسللتان »دارکوب« آمده اسللت: 
هیللچ چیللز سللخت تر از اون نیسللت کلله ببینی 
عزیللزت تصمیم گرفته تنها باشلله. تو از دیدنش و 
از شللنیدن صداش لذت می بری امللا اون درها رو 
بسللته و تنهایی رو جای تللو انتخاب کرده ... هیچ 
چیز سللخت تر از اون نیست که ببینی تنها شدی. 
عزیزانت رو می بینی و دوستشللون داری ولی همه 
تللو رو انکار می کنن. درها رو به روت بسللتن و تو 

تنها شدی. تنهایی باتاقه.
مهناز افشار، سارا بهرامی، جمشید هاشم  پور، 
هللادی حجازی  فر، طوفان مهردادیان، نگار عابدی، 
شللادی کرم رودی، ثریا حلی، آتیه جاوید، علیرضا 
کی منش، ندا عقیقی و امین حیایی بازیگران فیلم 
هسللتند که هر کللدام نقش های متفاوتللی را در 

»دارکوب« ایفا کرده اند.

یر آب و ز سر

بللا  باشلله آهنگر  محمدعلللی 
ششللمین کار سینمایی خود با نام »سرو زیر آب« 
به تهیه کنندگی حامد حسللینی در سی وششمین 
جشنواره ملی فیلم فجر حضور دارد. قصه این فیلم 
در مللورد شللهدای گمنام و اتفاقاتی اسللت که در 

معراج شهدا و نورد لوله اهواز افتاده است.
در ایللن فیلم رضا بهبللودی، بابک حمیدیان، 
حسللین باشلله آهنگر، مسللعود رایللگان، هومللن 
برق نورد، همایون ارشللادی، مهتاب نصیرپور، فرخ 
نعمتللی، مینا سللاداتی، هادی قمیشللی، شللهرام 
حقیقت دوسللت، دنیا مدنی، مالک سراج، مجتبی 
پیرزاده، حسللین فاح، غامحسین لطفی، حسن 
نجاریان، نادیللا پروانی، الناز شللاهوردی به ایفای 

نقش می پردازند.

شعله ور

حمید نعمت اهلل »شعله ور« را در 
سال 1395 ساخت که این اثر به دلیل طوالنی شدن 
مراحل تولید برای حضور در سی وپنجمین جشنواره 
فیلم فجر آماده نشد. محمدرضا شریفی تهیه کننده 
این اثر سینمایی، »شللعله ور« را به سی وششمین 
جشللنواره ملی فیلم فجر ارسللال کرد که فیلم به 
بخش مسابقه این جشنواره راه یافت. البته منتقدان 
می گوینللد حضور ایللن فیلم در جشللنواره تخلف 
آیین نامه ای است زیرا این فیلم سال گذشته توسط 

هیات انتخاب دیده شده است.
فیلمنامه »شللعله ور« به طور مشترک توسط 
هادی مقدم دوسللت و حمیللد نعمت اهلل به نگارش 
درآمللده اسللت و مضمونللی اجتماعللی دارد. این 
فیلم داسللتان زندگی مردی را روایت می کند که 
احساس می کند عددی نشده است و این احساس 

همه  زندگی اش را تحت تأثیر قرار می دهد.
امین حیایللی، دارا حیایللی، زری خوش کام، 
پانتلله آ مهدی نیا، مژگان صابللری و بهمن پرورش 

بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلشاه

در این دوره از جشنواره ملی فیلم 
فجر، تنها یک اثر انیمیشللن برای رقابت با دیگر آثار 
رئال سللینمایی حضور دارد. »فیلشاه« به کارگردانی 
هادی محمدیللان و تهیه کنندگللی حامد جعفری، 
انیمیشللنی 90 دقیقه ای است که در تولید آن بیش 
از 200 نفر مشارکت داشته اند. داستان »فیلشاه« در 
جنگلی در آفریقا رقللم می خورد. رئیس گله فیل ها 
صاحللب فرزندی می  شللود کلله همه انتظللار دارند 
جانشللین رئیس گله باشللد اما برخاف تصور همه، 
»شادفیل« بسیار دسللت و پا چلفتی است و هیکل 
گنده اش همیشه سبب تخریب و خرابکاری می  شود.

»فیلشللاه« به عنللوان محصللول جدید گروه 
»هنرپویا« با سللرمایه گذاری این گللروه به عنوان 
یللک کمپانی خصوصی، بنیاد سللینمایی فارابی و 

موسسه تصویر شهر تولید شده است.

عرق سرد

سهیل بیرقی امسال با دومین اثر 
سینمایی خود با نام »عرق سرد« به تهیه کنندگی 
مهدی داوری در این دوره از جشللنواره ملی فیلم 
فجر حضور دارد. در خاصه داستان این فیلم آمده 

است: به سامتی جمع ...
در ایللن پللروژه سللینمایی بازیگرانللی چللون 
بللاران کوثری، امیر جدیدی، لیلی رشللیدی، هدی 

زین العابدین و سحر دولتشاهی حضور دارند.
باران کوثللری در این فیلم نقللش یک بانوی 

فوتسالیست را بازی می کند.

کامیون

بلند  فیلللم  نهمین  »کامیللون« 
سللینمایی کامبوزیا پرتوی اسللت که در این دوره 
از جشنواره حضور دارد. تهیه کنندگی این فیلم را 

خوِد پرتوی برعهده داشته است.
در این فیلم بازیگرانی چون سللعید آقاخانی، 
نیکی کریمی، تروسکا جوال، رامین راستاد، یعقوب 
پرسا، نسللرین مرادی حضور دارند. از داستان این 
فیلم مطلبی در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.

التاری

محمدحسین مهدویان این بار با 
فیلم »التاری« در جشنواره فیلم فجر حضور دارد؛ 
فیلمی که نسللبت به 2 اثللر دیگر این کارگردان با 
تفاوت های بسیاری همراه است. تهیه کنندگی این 

اثر سینمایی را سیدمحمود رضوی برعهده دارد.
»التاری« سللوژه ای متفاوت را دسللتمایه قرار 
داده اسللت. در ایللن فیلم بازیگرانللی چون هادی 

حجازی فللر، حمیللد فرخ نژاد، جواد عزتی، سللاعد 
سهیلی و زیبا کرمعلی حضور دارند.

کار کثیف

خسللرو معصومی در این دوره از 
جشللنواره ملی فیلم فجر با »کار کثیف« به بخش 
مسابقه راه یافته است. این اثر سینمایی مضمونی 
اجتماعللی دارد و بلله موضللوع کار و مهاجللرت 

می پردازد.
پدرام شللریفی، الهام نامی، شاهرخ فروتنیان، 
لوون هفتوان، رضا فیاضی، خیام وقار، مهران نائل، 
اکبللر معززی، نیللکان فهیم نیا، کامللران فیوضات، 
مسللعود فروتن، پیام احمدی نیا، ابراهیم عمادی، 
مهرداد فاحتگر و... بازیگران این فیلم سللینمایی 

هستند.

مصادره

مهللران احمللدی با اولیللن اثر 
سللینمایی خود با نام »مصادره« در بخش مسابقه 
سی وششللمین جشللنواره ملی فیلللم فجر حضور 
دارد. در خاصه داسللتان این پروژه سینمایی که 
بخش هایی از آن در ارمنسللتان فیلمبرداری شده، 
آمده اسللت: ایران خیلی بزرگلله ولی ما هم خیلی 

بدشانسیم.
در این فیلم رضا عطاران، هومن سیدی، بابک 
حمیدیللان، میرطاهللر مظلومی، هللادی کاظمی، 
مللزدک میرعابدینللی و مهران احمللدی به همراه 
بازیگران کللودک امیرصللدرا حقانللی و هارمیک 

سوقومونیان ایفای نقش می کنند.

مغزهای کوچک زنگ زده

هومللن سللیدی این بار بللا فیلم 
»مغزهللای کوچک زنللگ زده« بلله تهیه کنندگی 
سللعید سللعدی در این دوره از جشللنواره حضور 

دارد.
نوید محمدزاده، فرید سجادی حسللینی، علی 
عایللی، فرهللاد اصانللی، مرجان اتفاقیللان، نوید 
پورفللرج، هامللون سللیدی، الدن ژاوه ونللد، مهیار 
راحت طلب، مهرداد بهاالدینی، معین شاهچراغی و 

نازنین بیاتی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

هایالیت

اصغللر نعیمی نیز بللا چهارمین 
اثر سللینمایی خود با نام »هایایت« در این دوره 
از جشللنواره حضللور دارد. تهیه کنندگللی این اثر 

سینمایی برعهده ساسان سالور است.
این پللروژه یللک درام عاشللقانه بللا مضمون 
اجتماعی اسللت کلله در آن بازیگرانی چون پژمان 
بازغی، آزاده زارعی، سام قریبیان، مینا وحید، الهه 
حصاری، یزدان فتوحی، شللیوا طاهری و جمشید 

هاشم پور به عنوان بازیگران اصلی حضور دارند.

ماهورا

»ماهورا« دومین اثر سللینمایی 
از  ایللن دوره  حمیللد زرگرنللژاد اسللت کلله در 
جشللنواره فیلم فجر با دیگر آثار سللینمای ایران 
رقابللت می کند. علیرضا جالللی و حمید آخوندی 
تهیه کنندگللی ایللن پللروژه را برعهللده دارند. در 
خاصه داستان »ماهورا« آمده است: در روستایی 
مرزی زیباترین دختر به عنوان عروس هور انتخاب 
می شللود تا یک روز در هفته خود را به آب بسپارد 
و هور بارور شللده و قهرش نگیرد، امین معروف به 
 سمور قاچاقچی ایرانی، عروس هور به نام ماهور را 

می دزدد.
کامللران تفتی، بهللاره کیان افشللار، داریوش 
ارجمنللد، سللعید آقاخانللی، میتللرا حجللار، علی 
اوسللیوند، یوسللف مرادیان و مالک سللراج در این 

فیلم نقش آفرینی می کنند.

سوءتفاهم

احمدرضللا معتمللدی بللا فیلم 
»سوءتفاهم« در جشللنواره فیلم فجر حضور دارد 
و جلیل شعبانی تهیه کنندگی این پروژه را برعهده 
داشته اسللت. معتمدی درباره داسللتان این فیلم 
پیللش از این گفته بود: قصه فیلم »سللوء تفاهم« 
ماجرای یک گروگان گیری اسللت که همه چیز در 
متن واقعیت پیش می رود اما با گذشللت زمان این 
شبهه پیش می آید که این حادثه بیشتر شبیه یک 
سللوءتفاهم یا توهم است و اما در متن توهم هنوز 
عناصللری از واقعیت به چشللم می آید. همزمان با 
گسللترش این ابهام، ماجرای گروگان گیری نیز به 

پیش می رود.
مریا زارعی، پژمان جمشیدی، هانیه توسلی، 
کامبیللز دیرباز و اکبر عبدی بازیگللران این پروژه 

هستند.

جاده قدیم

منیللژه حکمللت با سللومین اثر 
سللینمایی خود »جاده قدیم« در بخش مسللابقه 
سی وششللمین جشللنواره ملی فیلللم فجر حضور 
دارد. حکمللت که تنها بانللوی کارگردان حاضر در 
بخش مسابقه سللینمای ایران است تهیه کنندگی 

این پروژه را نیز برعهده دارد.
»جاده قدیم« داسللتان زنی کارمند را روایت 
می کنللد که شللب عید نوروز با مشللکاتی مواجه 
می شللود. نقش اصلللی این فیلم برعهللده مهتاب 
کرامتی اسللت و آتیا پسیانی و پرویز پورحسینی 

دیگر بازیگران این پروژه سینمایی هستند.

به وقت شام

»بلله وقللت شللام« جدیدترین 
اثر سللینمایی ابراهیم حاتمی کیا است که در این 
دوره از جشللنواره ملللی فیلم فجر حضللور دارد و 

تهیه کنندگی آن را محمد خزاعی برعهده دارد.
در این پروژه سللینمایی که با موضوع داعش 
و نیروهللای تکفیللری جلوی دوربین رفته اسللت 
بازیگرانی چون بابک حمیدیان و هادی حجازی فر 
حضور دارند، همچنیللن از جمله بازیگران لبنانی، 
سوری و عراقی این فیلم می توان به پیر داغر، خالد 
السید، جوزیف سامه، رامی عطااهلل، لیث المفتی، 
علی سکر، سامر خلیلی، محمد شعبان اشاره کرد.

خجالت نکش

رضللا مقصللودی بللا اولیللن اثر 
سینمایی خود با نام »خجالت نکش« در این دوره از 
جشنواره فیلم فجر حضور دارد که امیر پروین حسینی 

تهیه کننده این پروژه سینمایی است.
ایللن فیلم داسللتان زندگی زن و شللوهری را 
روایللت می کند که با داشللتن عروس، داماد و نوه، 
در سن میانسللالی بچه دار می شوند. این اتفاق آن 
هم در روستایی کوچک که هیچ چیز از دید اهالی 

پنهان نمی ماند، رخ می دهد ...
احمد مهران فر، شللبنم مقدمی و لیندا کیانی 

بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

جشن دلتنگی

پوریا آذربایجانی در سی وششمین 
جشنواره ملی فیلم فجر با دومین اثر سینمایی خود 
با نام »جشن دلتنگی« حضور دارد که تهیه کنندگی 

این فیلم را علی قائم مقامی عهده دار شده است.
فیلم سینمایی »جشن دلتنگی« درباره رابطه 
واقعی آدم ها و گره خللوردن آنها با فضای مجازی 
است. محسن کیایی، بهنام تشکر، پانته آ پناهی ها، 
بابک حمیدیان، مینا ساداتی، ساغر قناعت، عرفان 
ناصری، علی دهبان، ندا عقیقی، اشکان منصوری، 
پریللوش نظریلله و امیللد روحانی بازیگللران فیلم 

»جشن دلتنگی« هستند.

امیر

نیمللا اقلیمللا بلله عنللوان یک 
کارگللردان فیلم اولی با »امیر« بلله تهیه کنندگی 
سیدضیاء هاشللمی در این دوره از جشنواره فیلم 
فجللر حضور دارد. »امیر« موضوع اجتماعی دارد و 
در خاصه داستان آن آمده است: یکی با کار، یکی 
با پول، یکللی با زندگی، یکی هم با سللیگار. همه 
خودشونو می کشن. فقط راه هاشون فرق می کنه.

میللاد کی مللرام، هللادی کاظمللی، مصطفی 
قدیری، بهدخت ولیان، روشنک سه قلعه گی، وحید 
منافی، مهدی عامل هاشللمی، سللحر دولتشاهی و 
بازیگر خردسللال: آرتین گلچین، ترکیب بازیگران 

این فیلم را تشکیل می دهند.

بمب

پیمان معادی بازیگر و تهیه کننده 
سللینما با فیلم سینمایی »بمب« به تهیه کنندگی 
مهدی داوری در این دوره از جشنواره حضور دارد. 
قصه این فیلم با حال و هوای موشللک باران تهران 

در سال 1366 ارتباط دارد.
پیمللان معادی، لیا حاتمللی، حبیب رضایی، 
سللیامک انصاری، سللیامک صفری و باران معادی 

بازیگران این پروژه هستند.

امپراطور جهنم

پرویز شیخ طادی نیز در این دوره 
از جشنواره با فیلم سللینمایی »امپراطور جهنم« و 
تهیه کنندگی حمید خزاعی در این دوره از جشنواره 
فیلم فجر حضور دارد. این اثر سینمایی پیش از این 
قرار بود در سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر نمایش 
داده شللود که از حضور در این جشنواره انصراف داد 
ولی باز هم منتقدان معتقدند که حضور این فیلم در 
جشنواره امسللال تخلف است زیرا سال گذشته این 

فیلم توسط هیات انتخاب دیده شده است.
علی نصیریللان، فرخ نعمتی، علیللرام نورایی، 
صبا کمالی، سللعید راد و کوروش زارعی از جمله 

بازیگران این فیلم هستند.

یب تنگه ابوقر

بهللرام توکلللی این بللار بللا فیلم 
سینمایی »تنگه ابوقریب« و با تهیه کنندگی سعید 
ملکان در سی وششللمین جشللنواره ملی فیلم فجر 
حضللور دارد. در این اثر سللینمایی بازیگرانی چون 
جواد عزتی، امیللر جدیدی، حمیدرضا آذرنگ، علی 
سلیمانی، قربان نجفی و مهدی قربانی حضور دارند.

در خاصه داسللتان این پروژه سینمایی آمده 
اسللت: در 21 تیرماه 1367، حمله وسیعی سراسر 
جبهه جنوب را درگیر می کند، یکی از نقاط حساسی 
که دشللمن قصد عبور از آن و رسیدن به شهرها و 
جاده های کلیدی ایران را دارد تنگه ابوقریب است؛، 
تنگه ای که نام و خاطره اش در میانه تاریخ رسمی 
روزهای پایانی جنگ گم شللده ... تنگه ای که محل 

مقاومت افراد گردان عمار بود.

بانو قدس ایران

»بانو قدس ایران« به کارگردانی 
مصطفللی رزاق کریمی یکی از 2 فیلم مسللتندی 
اسللت که در بخش سللودای سللیمرغ این دوره از 

جشنواره حضور دارد.
»بانو قللدس ایران« بلله زندگی همسللر امام 

خمینی)ره( می پردازد.

وتی زنانی با گوشواره های بار

»زنانی با گوشواره های باروتی« به 
کارگردانی رضا فرهمند نیز دومین مستندی است که 

در این دوره از جشنواره ملی فیلم فجر حضور دارد.
این مسللتند درباره یک زن عراقی ژورنالیست 
جنگ با نام نورالحلی است که وارد جنگ می شود 
و قصه مسللتند با این ژورنالیست آغاز و دوربین از 
طریق این خانم وارد مکان های مختلفی می شود تا 
زن هایی را که در مواجهه با داعش اتفاقی برایشان 

رخ داده است، به تصویر بکشد.

۲۵ فیلم مسابقه جشنواره فیلم فجر را بشناسید

صدا. دوربین. سیمرغ سی و شش
زاویه دید

پردازان، فکاهه نویس شدند طنز
حسین اسللرافیلی با بیان اینکه در روزگار معاصر، 
شللعر اعتراض همچون گذشللته بللا زبللان و در قالبی 
فاخر بیان نمی شللود، گفت: متاسللفانه شعر اعتراض در 
دهه هللای اخیر، به زبان عامیانلله و قهوه خانه ای و فاقد 

ارزش شعری تبدیل شده است.
حسللین اسرافیلی، شاعر پیش کسوت کشور، با بیان 
اینکه شعر اعتراض از دیرباز در ادبیات کشورمان حضور 
داشته است، گفت: سنایی اشعار اعتراض آلود زیبایی در 
نقد روزگار خود سروده است؛ حتی وقتی حاکم شهر از او 
می خواهد که درباره دین و مذهبش توضیح دهد، از آنجا 
که حاکم با شیعیان ضدیت داشت، سنایی مثنوی زیبایی 
را در توصیف عقاید خود و تایید شللیعه می گوید و برای 

حاکم می فرستد و پس از آن از شهر فرار می کند.
وی در ادامه گفت: شعر اعتراض همیشه دوشادوش 
شعر عاشقانه کشور پیش آمده و در دوران های مختلف 
حضور پررنگی داشللته است. در شعر روزگار ما هم، در 
قالب های نیمایی، سللپید و کاسیک اشللعار اعتراضی 

بسیاری وجود دارد.
اسللرافیلی بللا تاکید بللر اینکلله در روزگار معاصر، 
شللعر اعتراض همچون گذشته با زبان و در قالبی فاخر 
بیان نمی شللود، تصریح کرد: متاسفانه شعر اعتراض در 
دهه هللای اخیر، به زبان عامیانلله و قهوه خانه ای و فاقد 
ارزش شعری تبدیل شللده است؛ البته باز هم شاعرانی 
هستند که شعرهایشان ارزشمند است و اعتراض جامعه 
را به زبان می آورند. نمونه این آثار را در اشللعار علیرضا 
قزوه می توان دید. متاسللفانه بسیاری از شاعران تنها به 
دغدغه های شخصی شللان در شعر اعتراض توجه نشان 

می دهند و دغدغه ها و مسائل جامعه را نمی بینند.
اسللرافیلی اظهار داشت: شللعر اعتراض در طنز نیز 
باید بیشتر نمود داشته باشد. طنزهای ما نوعی شوخی 
و خنداندن صرف مخاطب شده است. طنز باید رگه های 
اعتراضی عمیقی داشته باشد که مانند شمشیر اثرگذار 
باشد. متاسفانه طنازان کشورمان هم از ترس بیشتر رو 

به فکاهه آورده اند.


