سینما

سینمای ترسناک ایران جان میگیرد؟

شــاید در طول دههها از عمر سینمای ایران ،تنها فیلم «شب بیست و نهم»
را اثر جدی در ژانر وحشت و ترسناک با موضوع جن و آل میشد قلمداد کرد.
حاال اما با تولید دو اثر در چند سال گذشته ،با این موضوع ،این نوع از سینمای
ایران به عرصههای بینالمللی هم راه یافته است.
فیلم سینمایی «شب بیست و نهم» سال  ۱۳۶۷توسط حمید رخشانی ساخته
شد و سپس بهعنوان تنها محصول این ژانر ،در ویدیوکلیپهای کرایه فیلم ،به
جایگاه ویژهای در نزد مخاطبان دست یافت.
پس از آن ،تالشهای جســته و گریخته کمرنگی در این زمینه در برخی آثار
صورت گرفت اما آثار ژانر جنایی دلهرهآور بیشتر راوی خشونتهایی بودند که
بعض ًا با بنیه ســینمای ایران در این حوزه ،حتا موقعیتهای طنز ناخواسته برای
مخاطبان ایجاد کردند ۳۰ .سال طول کشید تا سینمای ژانر ترسناک ایران در
ســال  ۱۳۹۷شاهد ساخته شدن فیلم «پوست» توسط بهمن و بهرام ارک شد.
این فیلم با توجه کردن بــه فرهنگ عامه اقلیم آذربایجان ،به طور جدی پای
جنها را به سینمای ایران باز کرد .پس از توفیق های نسبی این فیلم ،دو سال
بعد« ،زاالوا» هم به کارگردانی ارســان امیری به موضوع «جن» در یک اثر
سینمایی توجه کرد .روستای کردنشین و کوهستانی زاالوا محل مراجعه جنها
است .حداقل ،این چیزی است که ساکنان آن تصور میکنند .این تصور باعث

میشــود که بدون هیچ عینیتی ،هر چند وقت در روستا درگیری های خونینی
نسبت به کسانی شکل گیرد که تصور میشود توسط جنها تسخیر شدهاند.
یک گروهبان ژاندارمری به همین دلیل تفنگ های شــکاری اهالی روستا را
توقیــف میکند و فرد مدعی جنگیری را هم که مردم روســتا به او باور پیدا
کردهاند ،بازداشــت میکند .این دو اتفاق موجی از نارضایتی را در مردم روستا
ایجاد میکند کــه درنهایت به تلفاتی از میان زنان منجر میشــود .این فیلم
که پس از توفیق در جشــنواره فیلم فجــر ،از میانه حضورهای بینالمللی خود
صاحب یک پخشکننده دانمارکی شــد ،در چند ماه گذشــته به جشنوارههای
فیلم مختلفی در کشورهای ایتالیا ،آمریکا ،کانادا ،برزیل ،هلند ،سوییس ،هنگ
کنگ ،اسکاتلند ،ترکیه ،رومانی ،کره جنوبی و فرانسه راه یافته و به جایزههایی
هم ازجمله در جشنواره فیلم ونیز (فیپرشی) دست یافته است.
تازهترین نمایش بینالمللی«زاالوا» در پنجاه و ششــمین دوره جشنواره فیلم
کارلووی واری در کشــور جمهوری چک بوده که تقریبا همزمان با اکران آن
در ایران صورت گرفت.
این فیلم که در بخش غیررقابتی نمایش نیمهشب های جشنواره پذیرفته شده
بود ،چهار نمایش را در سالنهای مختلف کارلووی واری تجربه کرد.
امسال جشنواره کارلووی واری به شــکل کمسابقه ای میزبان حضور برخی
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فیلمها در ژانر وحشــت بود که از صحنه های چنــدشآوری برخوردار بودند.
برای نمونه ،فیلم «مردها» محصول انگلستان و فیلم «تو تنها نخواهی ماند»
محصول مشترک استرالیا ،انگلستان و صربستان ،از زمره این فیلمها بودند که
با اســتفاده از جلوههای ویژه و اعمال خشونتهای جسمی ،در ردیف آثار ژانر
وحشت قرار گرفته بودند .مخصوصا فیلم دوم به صورت مشخص به اجنه های
خونخوار پرداخته بود.
امــا فیلم به نســبت کمخرج و کم دردســر زاالوا بدون اســتفاده از گریم و
جلوههای ویژه خاصی و تنها با تمرکز بر باورهای ذهنی ،ســعی کرده اســت
سوء استفادههای ناشی از باورهای ترس آفرین مردم را مورد توجه قرار دهد.
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یک فنجان چای داغ
استیون ین در فیلم جدید کارگردان
«انگل» بازی میکند

استیون ین در فیلم جدید بونگ جون هو برای استودیو برادران
وارنر بازی میکند؛ این دو ســتاره ســینمای کره پیشتر پنج
سال پیش در ساخت فیلم اکشــن اوکجا ( ،۲۰۱۷بونگ جون
هو) با یکدیگر همکاری کرده بودند.کارگردان انگل نویسندگی،
کارگردانی و تهیهکنندگی میکی  ۷را برعهده خواهد داشــت و
عالوه بر ین بازیگرانی چون رابرت پتینسون ،نائومی آکی ،مارک
روفالو و تونی کولت در آن بازی میکنند .این اثر اقتباسی اولین
فیلم بلند بونگ پس از انگل اســت که در  ۶شاخه اسکار نامزد
شد و اسکار بهترین فیلم ،بهترین فیلمنامه غیراقتباسی ،بهترین
کارگردان و بهترین فیلم بینالمللی را برد .این سینماگر کرهای قبل
از فیلم انگل با فیلمهایی چون برف شکن (،)Snowpiercer
گهایی که پارس
میزبان ( ،)The Hostاوکجا ( )Okjaو س 
میکنند گاز نمیگیرند ()Barking Dogs Never Bite
شناخته میشد.

آخرین اثر سینمایی مرحوم علی
انصاریان پروانه نمایش گرفت

شــورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی در جلسه اخیر با
صدور پروانــه نمایش برای فیل م بانکزدهها به تهیهکنندگی
علی روئینتن و کارگردانی جواد اردکانی موافقت کرد.
این فیلم سینمایی کمدی_اجتماعی اتفاقات پیش آمده برای
چند دزد بانک و اختالفات بین آن ها را نشــان می دهد .بعد از
دزدی بزرگ این چند نفر از بانک ،حال زمان تقسیم بندی پول
فرارسیده است اما هیچکدام به یکدیگر اعتماد ندارند و همگی
به دنبال فردی مطمئن و عادل می گردند .که در این راه اتفاقات
جالب و خنده داری برای این چند نفر رخ می دهد .فیلم سینمایی
بانک زده ها به کارگردانی و نویســندگی جواد اردکانی و تهیه
کنندگی علی رویین تن در سال  ۹۹ساخته شده است.

«فلوکستین» آماده نمایش شد؛

حضور در
جشنوارههایجهانی

فیلم کوتاه «فلوکستین» به نویسندگی
و کارگردانی محمد مســعود نخستین و
علــی نریمانی آمــاده نمایش و حضور
جهانی شد.
به گــزارش امتیاز ،فیلــم کوتاه
«فلوکســتین» بــه نویســندگی و
کارگردانی محمد مســعود نخستین و
علــی نریمانــی و تهیهکنندگی محمد
مســعود نخســتین آماده نمایش شد.
همچنین همزمان با آغاز پخش جهانی این فیلم ،از پوستر انگلیسی آن نیز با طراحی
متین خیبلی رونمایی شد.
ایــن فیلم کوتــاه  13دقیقهای که ژانر آن درام اســت ،آبان مــاه  1400در تهران
فیلمبرداری شد و پس از آن مراحل فنی «فلوکستین» در بهار  1401به پایان رسید.
معصومه بیگی ،کاوه فرجادمنش و حمیدرضا رضایی در این فیلم کوتاه ایفای نقش دارند.
در خالصه داستان «فلوکستین» آمده است« :رویا ،دختری جوان ،در حال آماده شدن
برای یک مهمانی شام دو نفره است .این مهمانی او را به یاد مهمانی دیگری در سال
های گذشته می اندازد که زندگی او را تحت تأثیر قرار داده است»..
فهرســت عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از :نویســنده و کارگردان :محمد مســعود
نخســتین و علی نریمانی ،مدیر فیلمبرداری :ســروش حضرتی ،تدوین  :نیما جعفری
جوزانی ،طراح صحنه  :پوریا اخوان ،طراحی و ترکیب صدا :مهرشــاد ملکوتی ،دستیار
کارگردان و برنامه ریز :ماندانا اویسی ،صدابردار :امین جعفری ،طراح لباس :سارا مژده،
گریم :ســاچلین مهدیلو ،مدیر تولید :آیدین پزشــکی ،دســتیار اول فیلمبردار :مهدی
رجبی ،گروه فیلمبرداری :مسعود رضایی ،رضا احمدی و امیر تنابنده ،دستیاران صحنه:
مبینا عبدلی ،دستیار صدابردار :امیر عطار ،مجری طرح :سروش حضرتی ،طراح پوستر:
متین خیبلی ،مشاور رسانهای :آزاده فضلی ،تهیهکننده :محمد مسعود نخستین.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

«هِ ناس» ضربان قلبهای مردم را
با خانواده شهدا تنظیم میکند

وحید یامینپــور درباره فیلم هِناس به
کارگردانی حســین دارابی و محمدرضا
شفاه که این روزها با استقبال مخاطبان
در سینماهای سراسر کشور روبهرو شده
است ،اظهار داشت :من شب  ۲۲بهمن
این فیلم را تماشــا کردم و فکر میکنم
این اتفاق برایم نشــانه داشت که آن را
به حساب یک تذکر میگذارم.
معاون امور جوانــان وزارت ورزش و
جوانان تاکید کرد :این فیلم ســینمایی ادای دینی هرچند کوچک به کســانی است
که با خــون خود نهال انقالب را آبیاری کردند و به گمانم هِناس حداقل کاری که
میکند این اســت که بســیاری از مردم ما را برای لحظاتی هرچند کوتاه همافق و
ضربان قلبشــان را با ضربان قلب یک خانواده و همسر و فرزندی که همه زندگی
خود را برای پیشرفت کشورشان و حفظ آرمانهایشان فدا میکنند ،تنظیم میکند.
وی با بیان اینکه ســینما عهدهدار بخشی از تربیت عمومی و یا یک تذکر تاریخی
برای مردم ما و فرزندان این کشــور اســت که باید این تکلیــف را ادا کند ،مطرح
کرد :ســینما ،هنر و ادبیات باید به انجام این کار اهتمام ورزند ،اما متاسفانه همیشه
کملطفی صورت گرفته است.
وحیــد یامینپور« :هِناس» ضربان قلب مردم را با ضربان قلب خانواده شــهدای
هستهای تنظیم میکند
دبیر شــورای عالی جوانــان تاکید کرد :البته نمیگویم هیــچ کاری در این زمینه
انجام نشده زیرا کارهای درخشانی بعضا ساخته شده ،اما تعداد آنها زیاد نبوده است.
همچنین ما معموال بسیار دیر دست به چنین کارهایی میزنیم در حالی که از صدها
چهره و شــخصیت بهرهمند هستیم که باید به نوعی در عرصه سینما ،هنر و ادبیات
از آنها یاد شود.

به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی تولید می شود؛

رونماییپیشکسوتانفوتبال
از مستند حسن روشن

مستند «آبی روشــن» به تهیه کنندگی
و کارگردانی ابوالفضل توکلی پرترهای از
حسن روشن پیشکسوت باشگاه استقالل
تولید جدید شــبکه مســتند بــا حضور
پیشکســوتان فوتبال در فرهنگســرای
ارسباران رونمایی میشود.
ابوالفضل توکلی درباره مستند جدیدش
گفت :آبی روشــن درباره اسطوره باشگاه
استقالل تهران و تیم ملی ایران است که
در  ۸۰دقیقه آماده شده است.
وی ادامه داد :در این فیلم ســعی کردم آقای حســن روشن که یکی از اسطورههای
فوتبال ایران اســت را فارغ از رنگها معرفی کنم .بدون شک ساخت مستند از ایشان
میتواند به معرفی بخش مهمی از تاریخ فوتبال ایران و تیم اســتقالل منجر شــود.
نســل جدید باید بدانند که بازیکنان این نسل چه افتخاراتی آفریدهاند .باید بگویم که
آقای حسن روشن تنها ایرانی است که در تمام تورنمنتهای مهم بینالمللی موفق به
گلزنی شده است .وی از گفتوگو با چهرههای مشهور فوتبالی در این مستند خبر داد
و گفت :حسین کالنی ،بهتاش فریبا ،هادی نراقی ،فرهاد مجیدی حشمت مهاجرانی،
وریا غفوری و  ...از جمله چهرههای مشــهور ورزشیاند که به ما افتخار داده ،در برابر
دوربین ما آمدند و درباره آقای حسن روشن صحبت کردند.
توکلی با اشــاره به روند تولید این فیلم مستند گفت :تصویربرداری این اثر از آذرماه
ســال  ۱۴۰۰آغاز شــد و تا اردیبهشت سال  ۱۴۰۱ادامه داشــت .این فیلم مستند در
لوکیشنهای مختلفی مثل اســتادیوم آزادی ،استادیوم آرارات محل تمرین استقالل،
منزل آقای روشن و چند لوکیشن دیگر تصویربرداری شده است.
آئین رونمایی از مســتند آبی روشــن فردا از ساعت  ۱۸در فرهنگسرای ارسباران به
نشانی باالتر از پل سیدخندان ،خیابان جلفا برگزار میشود.

در جریان بازدید وزیر صمت از فوالد مبارکه صورت گرفت؛
قدردانی وزیر صمت از عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار ،کاهش چشمگیر مصرف آب و تولید محصوالت ویژه

وزیــر صمــت ،در جریــان ســفر بــه اســتان
اصفهــان ضمــن دیــدار بــا مدیرعامــل گــروه
فــوالد مبارکــه چنــد پــروژه صنعتــی در مجتمــع
فــوالد ســبا را افتتــاح و از نزدیــک از خطــوط
تولیــد ایــن شــرکت بازدیــد کــرد.
بهــادری -حضــور وزیــر صمــت در شــرکت
فــوالد مبارکــه و رونمایــی از چنــد پــروژه
صنعتــی در مجتمــع صبــا  ،در زمانــی کــه دشــمن
بــه خیــال خــود بــا حملــه ســایبری هــدف کنتــرل
بخشهــای حیاتــی ایــن شــرکت فــوالدی را
داشــت چــون پُتــک محکمــی مغزهــای پوســیده
شــان را از هــم پاشــید و دشــمنان را بــار دیگــر
از توانمنــدی و داشــتن تکنولــوژی هایبــه روز
ایــن مجموعــه ،بــه حیــرت انداخــت.
حملــه ایــی کــه در کمتــر از  ۴۸ســاعت بــا
مدیریــت بحــران ،اراده و تــاش مدیــران،
متخصصیــن توانمنــد و انقابــی شــرکت فــوالد
مبارکــه خنثــی و خــط تولیــد بــه روال عــادی
خــود بازگشــت.
مدیــران شــرکت فــوالد مبارکــه بــه عنــوان
مولــود انقــاب خــوب میداننــد کــه بــرای
حفــظ یادگارهــای درخــت انقــاب اســامی
کــه بــا خــون شــهدا آبیــاری شــده مــی بایســت

از جــان و دل مایــه گذاشــت و بــا توجــه بــه
تحریــم هــای اقتصــادی ایــن شــرکت درکنــار
تولیــد فــوالد وایســتادن بــر قلــه هــای موفقیــت ،بــا
تولیداتــی کــه بــا اســتانداردهای جهانــی در بــازار
رقابتــی ،حرفــی بــرای گفتــن دارد از جنــگ هــای
وابســته بــه فنــاوری اطاعــات غافــل نمانــد و در
برابــر دشــمنان پنهــان تــا دنــدان خــود را مســلح
کــرد.
و نتیجــه ایــن اســت کــه امــروز شــرکت فــوالد
مبارکــه بــا توجــه بــه امــر آمــوزش نیروهــای
متخصــص و تکیــه بــر فنــاوری هــای پیشــرفته روز
دنیــا و ارتبــاط بــا نخبــگان و دانشــگاه هــا مختلــف
زیرســاختهای حیاتــی خــود را در مقابلــه بــا
جنــگ نــرم دشــمن بیمــه کــرده اســت.
ســیدرضا فاطمــی امیــن در ایــن آییــن کــه جمعــی
از نماینــدگان مــردم اصفهــان شهرســتانهای
لنجــان و مبارکــه در مجلــس شــورای اســامی
نیــز حضــور داشــتند ،پــس از افتتــاح واحدهــای
گاززدایــی و کربنزدایــی تحــت خــأ(& V.O.D
 )V.Dو اســمز معکــوس ثانویــه( )RO2فــوالد
ســبا و بازدیــد ازفــوالد مبارکــه گفــت :امــروز بــه
پــاس قدردانــی از زحمــات و تاشــهای مدیران و
کارکنــان ســخت کــوش فــوالد مبارکــه ،از ایــن
مجموعــه دیــدن کــردم .
فــوالد مبارکــه کشــورمان را از واردات ایــن
محصــوالت خــاص بــی نیازکــر د
وی عملکــرد فــوالد مبارکــه در تنظیــم بــازار،
کاهــش چشــمگیر مصــرف آب و تولیــد
محصــوالت ویــژه را قابــل تقدیــر دانســت و بــا
بیــان اینکــه در حــال حاضــر کشــور مــا ،هــم
تولیدکننــده و هــم صادرکننــده فــوالد اســت،
گفــت :پیــش ازایــن زمانــی کــه قصــد تولیــد

الکتروموتــور را داشــتیم ،فــوالد الکتریکــی را
از دیگــر کشــورها خریــداری و وارد میکردیــم
کــه خوشــبختانه فــوالد مبارکــه کشــورمان را از
واردات ایــن محصــوالت خــاص بــی نیــاز کــرد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه
اهمیــت تثبیــت قیمــت انــواع محصــوالت
فــوالدی دربازارهــای داخلــی تصریــح کــرد:
فــوالد مبارکــه بــا جبــران کســری محصــوالت
بــه خوبــی توانســت مدیریــت بــازار را نیــز انجــام
دهــد و در حفــظ تعــادل آن تــأ ثیرگــذار باشــد
کــه جــای تقدیــر دارد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار
داشــت :ایــن شــرکت در حــوزه فنــاوری نیــز
اقدامــات مؤثــری انجــام داده و عــاوه بــر ایــن،
بــا ســرما یهگذاریهــای قابلــت وجهــی کــه
انجــام داده ،مصــرف آب واحدهــای خــود را
نســبت بــه ســای ر تولیدکننــدگا ن فــوالد جهــان
بــه کمتــری ن حــد ممکــن کاهــش داده اســت.
فــوالد مبارکــه دغدغــه کشــور در حــوزه تولیــد
فوالدهــای الکتریکــی را برطــرف کــر د
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت یکــی از
دغدغــه هــای ایــن وزارت خــا نــه را دســتیابی
بــه توانمنــدی تولیــد فوالدهــای ویــژه،
نظیــر فوالدهــای موردنیــاز صنعــت تولیــد
ترانســفورماتورها دانســت و در همیــن خصــوص
خاطرنشــان کــرد :خوشــبختانه فــوالد مبارکــه بــا
تحقیــق و بــه روزآوری دانــش فنــی ودر ادامــه
نیــز بــا اجــرا و بــه بهــره بــرداری رســاندن طــر
حهــای توســعه هدفمنــد ،دغدغــه ایــن وزارتخانــه
و کشــور را برطــرف ســاخت.
کامل شدن زنجیره تولید در فوالد مبارکه
فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود

بــا تاکیــد بــر اهمیــت تکمیــل حداکثــری
زنجیــره تولیــددر کشــور تصریــح کــرد :در
بســیاری مواقــع بــا حلقــه مفقــوده در زنجیــره
تولیــد مواجــه هســتیم و ایــن باعــث مــی شــود
کــه ســرمایه گــذاری هــا ارزش افــزوده الزم را
بــه همــراه نداشــته باشــند و همچنــان بــه واردات
نیازمنــد باشــیم .خوشــبختانه در ایــن زمینه شــاهد
هســتیم کــه فــوالد مبارکــه بــا ســرمایه گــذاری
هــای هدفمنــد و بــا دســت یابــی بــه دانــش فنــی
تولیــد فوالدهــای ســیلیکونی و در ادامــه نیــز بــا
احــداث خطــوط نــورد ایــن قبیــل محصــوالت،
زنجیــره تولیــد را در حــال کامــل کــردن اســت .
وی ادامــه داد :همانطــور کــه مقــام معظــم
رهبــری اشــاره کــرده انــد ،تولیــد ،جهــاد در
برابــر دشــمن اســت .
علیرغــم اعمــال تحریمهــای ظالمانــه دشــمنان،
حجــم تجــارت خارجی ایرا ن در ســال گذشــته
۱2۰میلیــارد دالر بــوده و ایــن نشــاندهنده
جهــادی اســت کــه در تولیــد و تجــارت رقــم
خــورده اســت و جــا دارد از حرکــت جهادگونــه
رزمنــدگان و ســربازان جبهــه صنعــت قدردانــی
کنیــم.

