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عبداهلل مقدمی
روزنامهنگار

هیچی دیگر؛ هوا چقدر سرد شده است.
اصال سابقه نداشــت تو آبانماه قبل از
اینکه باران بیاید جناب برف سر برسد و
بزند وسط فرق کله مبارکمان و خیلی
شاعرانه بخواند سالم سالم.
جان مــن دیــدی دانههای بــرف را.
میبارید ،یکی اینقدر.
حاال چقدرش را اینجا توی این ستون
نمیتوانم نشــان بدهم .اما کال خیلی
درشــت بود .هوا هم خیلی سرد شده
است .یعنی اگر آدمی لحظهای غفلت
کند ،میچاید.

گفت تیمور لحظهای به غالم
دیگر اصال نیاوریم دوام
کاپشن شد چو تور دروازه ،برف نو برف
نو سالم سالم

الغرض که بهتر است در این وضعیت،
ی را کنار بگذاریــد و بروید
گوالخبــاز 
ن ِهو بچــه خوب لباس گرمهایتان
عی 
را بپوشید و کالهتان را محکم بچسبید
که باد پاییزی نبردش .به هر حال از ما
گفتن .به قول قدیمیها بدن میگوید
در جوانی مرا نگهدار تا در پیری تو را نگه
دارم .حاال هم بعضی از شــما دوستان

E

من جوانید و کلهتان پرباد است ،خیال
میکنید زورتان به این سرمای بیپیر
میرســد ،امــا بعدها که پیر شــدید،
میبینید ای دل غافل کار از کار گذشته
و به فزرت بدنتان قمصور شده( ،دور از
جان) جان دارد از دماغتان در میرود.
خب چه کاری است؟ همین حاال مراقب
بدن خودتان باشد که بعدها در سنین
سالمندی هی (دور از جان) به خودتان
فحش ندهید دیگر .اینطوری خیالتان
راحت اســت کــه در دوران پرافتخار
بازنشســتگی میتوانید با اســطقس

بیشتری پشت فرمان تاکسی بنشینید
و با صــدای شــشدانگتری در میان
آن همه جوان مســافرکش داد بزنید؛
«ســیدخندان دو نفر» حتی اگر تنتان
را سالم نگهدارید احتمال دارد ،بتوانید
در کشــاکش مســافرگیری بروید تو
شکم جوان آینده و مسافر را از چنگش
دربیاورید .هرچه هســت شــما جوان
دورهای هستید که هنوز سالی دو ،سه
روز هوای پاک را داشت .آنها چه؟ شما
باز روزی یک قاشــق روغن (حاال چه با
پالم چه بیپالم) میخوردید .آنها چه؟

www.Atiyehnoweekly.ir
چاپ :هنر سرزمین سبز
آگهی و اشتراک88517091:
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نسرین ظهیری
روزنامهنگار

چشمبهراهی
پیرزن همســایه مــرد ،روی تخت
بیمارستان ســینا .چشمهای پیرزن
حال نداشــت .نگاه بیمارش را همراه
آخرین توانش جمعمیکرد و چشم
از کاور آویزان دور تخت برنمیداشت.
پیرزن منتظر بود ،منتظر دخترانش
که از آن طرف دنیا بیایند و منتظر پسر
بزرگش که بهخاطر دلخوری ،دو سال
بود سری به پیرزن نزده بود.
هربار که کاور تکان میخورد پیرزن
نیمخیز میشد« ،دخترم اومد؟»
نه دخترش آمد نه پسرش .اما پیرزن
چشــمبهراه ،به بچههایش امیدواری
بیهــودهای داشــت .آب میانبافتی،
پاهایش را تبدیل کرده بود به دو کوه
تاول زده متورم و چین خورده ،پاهایی
که پانزده ســال خانهنشیناش کرده
بود .درست 10روز پیشپیرزن تمام
توانش را جمع و با کمک همســایهها
وســایلش را جمع کرد و بــا تکیه بر
واکر و لنگلنگان راهی فرودگاه شد
تا برود و بچههایش را ببیند این آخر
عمری .میخواســت هرطور شده به
این چشمانتظاری پایان دهد .از گیت
گذشت و ســوار هواپیما شــد و بعد
بازرسان که پاهای متورم پیرزن را دیده
بودنــد دواندوان آمدند و پیرزن را از
هواپیما پیاده کردند .میگفتند پاهای
پیرزن خیلی متورم است و در ارتفاع
ممکن اســت تاولها بترکد و اجازه
پرواز ندارد .پیرزن برگشــتخورده،
آمد توی خانهاش نشست .شال و کاله
قرمز رنگی را که بــرای نوهاش بافته
بود ،از توی ســاک درآورد و گذاشت
گوشه کمد و شد آینهدق .دو روز بعد با
حالت خفگی و پاهای سیاهشده سوار
بر آمبوالنس راهی بیمارستان شد و
دیگر برنگشت .بچههایش یکبهیک
آمدند .کجا؟ ســر قبر کنده شده ،با
چشمهایی که به پهنای صورت اشک
میریخت و نــگاه مات و کالفه به قبر
کنده شده .پیرزن را میان خاک سرد
خواباندیم با چشمهایی که بسته بود
و دیگر چشمبهراه نبود .سه روز است
پیرزن رفته و خانــهاش از آدمها پر و
خالی میشــود .همان آدمهایی که
بیست ســال او را تنها گذاشته بودند.
بچههایــش مــردمداری بیهودهای
میکننــد .بچههایی که مــادرداری
نکردند.

امسال کارگردانهایی از سه نسل سینمای ایران در جشنواره فجر با هم رقابت میکنند

جشنوارهفجر زيرسايهفيلمسازانپيشکسوت

افرادی چون
مجید مجیدی،
حمید نعمتاهلل
و محمدحسین
لطیفی،
نمایندگان
کارگردانهای
نسل دومی
هستند .در
کنار این
فیلمسازان،
نسل سومیها
هم حضور
پُرشوری
دارند .نیکی
کریمی ،رضا
درمیشیان،
پیمان
قاسمخانی،
محمدحسین
مهدویان و
برزو نیکنژاد
و شهرام مکری
کارگردانهای
جوانی
هستند که
برای تصاحب
سیمرغهای
امسال دورخیز
کردهاند

جشنواره فیلم فجر امسال روی کاغذ خیلی
پُربار است .امســال احتماال شاهد جشنواره
هیجانانگیــزی خواهیــم بود .بهشــرطی
که فیلمســازان محتــرم دو ماهونیم دیگر
سینمادوستان را ناامید نکنند و نشان بدهند
برای چشــم و منطق و احساسات مخاطب
ارزش قائل شدهاند .در فاصله چند ماه مانده
به این رویداد ســینمایی اصلیترین ســوال
جشــنوارهبازها این اســت که امسال کدام
فیلمسازانباچهترکیبیپشتدوربینرفتهاند.
اینکه هر فیلمساز چه قصهای را در چارچوب
کدام ژانر روایت میکند ،یکی دیگر از مسائل
کنجکاویبرانگیز است .نگاهی گذرا به اسامی
فیلمهای در حال تولید نشــان میدهد که
امســال کارگردانهایی از سه نسل سینمای
ایران در جشنواره فجر با هم رقابت میکنند.
در میان کارگردانهای پیشکســوت دو نام
بزرگ مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی
بهچشممیخوردکههردومحبوبوپرطرفدار
هستند .افرادی چون مجید مجیدی ،حمید
نعمتاهلل و محمدحسین لطیفی ،نمایندگان
کارگردانهای نســل دومی هستند .در کنار
این فیلمسازان ،نسل ســومیها هم حضور
پُرشوری دارند .نیکی کریمی ،رضا درمیشیان،
پیمان قاسمخانی ،محمدحسین مهدویان و
برزو نیکنژاد و شهرام مکری کارگردانهای
جوانی هستند که برای تصاحب سیمرغهای
امسال دورخیز کردهاند .در ادامه مروری داریم
برفیلمهاییکهممکناستدرسیوهشتمین
جشنوارهفیلمفجرشگفتیسازشوند.

کودکان کار در قاب مجیدی

پس از ساخت فیلم تاریخی و دینی «محمد
رسولاهلل»مجیدمجیدیبهکشورهندوستان
رفت و فیلم «آن ســوی ابرهــا» را با عوامل
و بازیگــران هنــدی جلو دوربین بــرد .این
فیلمســاز دوباره به ژانر اصلی خودش ،یعنی
ســینمای اجتماعی برگشــته و در دهمین
فیلم ســینمایی خود با نام «خورشــید» به
کودکان کار میپردازد .فیلمبرداری این فیلم
از تیرماه در جنوب تهران آغاز شده و تاکنون
عالوه بر بازیگران کودک ،جواد عزتی نیز جلو
دوربین هومن بهمنش رفته است .فیلمنامه

«خورشید» را مجید مجیدی و نیما جاویدی
نوشــتهاند .مجید مجیدی پیــش از این با
فیلم سینمایی «بچههای آسمان» در میان
نامزدهای نهایی دریافت اسکار بهترین فیلم
خارجیزبانحضورداشتوبافیلمهای«پدر»،
«بچههای آســمان»« ،رنگ خدا»« ،باران»،
«بید مجنون» و «آواز گنجشــکها» ،جوایز
متعددی را از جشــنوارههای معتبر جهانی
دریافت کرده است.

همکاری دوباره حاتمیکیا با
«اوج»

حاتمیکیا چند ســالی اســت که ناراضی از
جشنواره فیلم فجر برمیگردد و فیلمهایش
درخشش سابق را ندارد .قصه فیلم «خروج»
اثر ابراهیم حاتمیکیا ،درباره12کشاورز است
کهازگچسارانبهسمتدفترریاستجمهوری
ض خــود را به گوش
راه میافتنــد تــا اعترا 
رئیسجمهور برسانند« .خروج» بیستمین
فیلم ابراهیم حاتمیکیا در مقام کارگردان در
سینمای ایران اســت .فرامرز قریبیان ،پانتهآ
پناهیها ،جهانگیر الماســی ،گیتی قاسمی،
محمدرضا شــریفینیا ،مهدی فقیه ،ســام
قریبیان ،محمد فیلی ،آتــش تقیپور ،اکبر
رحمتی ،فرزاد حســنی ،رامیــن پورایمان و
محسن صادقینسب در این فیلم سینمایی
به ایفای نقش پرداختهاند .تازهترین محصول
مرکز فیلم و سریال سازمان «اوج» پس از طی
مراحل پیشتولید ،شهریور ماه در گچساران
جلو دوربین رفت.

علینصیریاندرسینمای
مهرجویی

داریوش مهرجویی که پس از فیلم «اشباح»
اثر جدیدی نساخته با «المینور» پس از شش
سال به دنیای فیلمسازی بازگشته است .از
نکات ویــژه این فیلم باید به همکاری دوباره
داریوش مهرجویی با علی نصیریان و عزتاهلل
رمضانیفر پــس از ۴۰ســال و بیتا فرهی
پس از 30سال اشــاره کرد .رضا درمیشیان
تهیهکنندگی این فیلم را برعهده دارد .بیتا
فرهی چهارمین همکاریاش با مهرجویی
پسازفیلمهای«هامون»«،بانو»و«میکس»

را رقــم میزند .پردیس احمدیه ،ســیامک
انصاری ،علی مصفا ،مهرداد صدیقیان ،بهناز
جعفری ،کاوه آفاق و رضــا داودنژاد از دیگر
بازیگران فیلم هستند .نام مهرجویی با فیلم
«گاو» بر سرزبان افتاد و با هامون ،دایره مینا،
اجارهنشــینها ،لیال و درخت گالبی جوایز
داخلی و خارجی بسیاری را از آن خود کرد.
حاال او با جمع کردن برخی از بازیگرانی که
در فیلمهای گذشــته با وی بودند ،مشغول
ساختن فیلم «المینور» شده است.

احتمالتکرارقیصر

فیلم ســینمایی «خون شــد» جدیدترین
ساخته مسعود کیمیایی بیستونهمین اثر
این کارگردان محسوب میشود« .خون شد»
با بازی سعید آقاخانی ،سیامک انصاری ،لیال
زارع ،نسرین مقانلو ،هومن برقنورد و سیامک
صفریساختهمیشود.علیرضازریندستدر
ششمین همکاریاش با کیمیایی مدیریت
فیلمبرداری «خون شد» را برعهده دارد .گفته
میشود ،آقاخانی نقش اول این فیلم است و
نقش شخصیتی را بازی میکند که به قیصر
نزدیک است.

درام جنایی حمید نعمتاهلل

«قاتل و وحشــی» ششــمین فیلم حمید
نعمتاهلل شــهریورماه کلید خورده است.
فیلم تازه این کارگردان در ژانر جنایی ساخته
میشود و سومین همکاری حمید نعمتاهلل
بالیالحاتمیبعدازدوفیلم«بیپولی»و«رگ
خواب»است.امینحیایی،ستارهاسکندریو
شهرامحقیقتدوستدیگربازیگراناینفیلم
هستند .تخصص نعمتاهلل روایت درامهای
روانشناسانه است .او تا به حال در ژانر جنایی
فیلمینساختهاست.

بازیگران زن سه نسل در
«مجبوریم»

فیلم «مجبوریم» پس از فیلمهای «بغض»،
«عصبانی نیستم!» و «النتوری» جدیدترین
ساختهرضادرمیشیاناست.اینکارگرداندر
ژانراجتماعیفیلمهایانتقادیوجسورانهای
ساخته و همین نکته توقع منتقدان از او را باال

برده اســت .تمام فیلمبرداری «مجبوریم»
در نود جلســه در صد لوکیشــن در تهران
انجامشــده و همچون فیلمهای گذشــته
درمیشیان از شــمال شهر تا جنوب شهر را
در برمیگیرد .ژاله علو ،فاطمه معتمدآریا،
نگارجواهریان و پردیس احمدیه نسلهای
مختلف بازیگران زن این فیلم را تشــکیل
میدهند .پارسا پیروزفر و بهمن فرمانآرا از
دیگر بازیگران «مجبوریم» هستند .کیهان
کلهر چهره ماندگار موســیقی ایران برای
فیلم سینمایی «مجبوریم» تازهترین فیلم
رضا درمیشیان موسیقی متن ساخته است.

فیلممکریباموضوعسینما

فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی «جنایت
بیدقت»بهکارگردانیشهراممکریبهتازگی
این اثر سینمایی به پایان رسیده است .این
فیلم مضمونی مرتبط با سینما دارد و درباره
تماشاگرانی اســت که قبل از شروع اکران
فیلمی درباره آن حرف میزنند و با شــروع
نمایش بر پرده سینما ،ماجرا شکل جدیدی
به خود میگیرد .بازیگرانی از فیلمهای قبلی
مکری در این اثر حضــور دارند و بازیگران
جدیدی بهواسطه این فیلم به سینما معرفی
شوند که ابوالفضل کاهانی ،راضیه منصوری و
گلنوش قهرمانی از جمله آنها هستند .بابک
کریمی ،سیاوش چراغیپور ،محمد ساربان،
فریبا کامران از بازیگران این فیلم هستند.

بمباران شیمیایی به روایت مهران
مدیری

محمدحســین مهدویان بعد از «ماجرای
نیمروز :رد خون» برای فیلم تازهاش هم باز
بهسراغ ســوژهای از تاریخ سیاسی معاصر
کشورمان رفته است .سیدمصطفی احمدی،
تهیهکنندهپروژههایاخیرمهرانمدیریاین
بار در قامت تهیهکننده فیلم مهدویان حاضر
شدهاستومهرانمدیریوپیمانمعادیهم
بهعنوان بازیگران این فیلم انتخاب شدهاند.
مهدویانبرایساختفیلمچهارمشداستان
«بمباران شیمیایی سردشت» را زیر ذرهبین
برده و قصهاش را در یکی از روستاهای مرزی
غرب کشور جلو دوربین برده است.
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جوشکار و دانشآموخته
جامعه شناسی

نگرانیهایکارگری
انگار به همه شوک وارد شده باشد؛ از
خانه که بیرون آمدم تا به ســاختمان
برســم ،همهجــا صحبــت از گرانی
بنزین بــود و صورتها ماتومبهوت
به نظر میرســید .توی سوپرمارکت،
میوهفروشی و هرکجا که پا گذاشتم،
صحبت از یک خبــر ناگهانی بود که
شــب قبل ،ســاعت  12در رسانهها
منتشــر شــده بود :خبر گرانشدن
بنزین .به ساختمان که رسیدم همه
در حیاط بدون در ساختمان نشسته
بودند و سرشان توی الک خودشان بود.
مغمــوم و ناراحت به روزهای پیش رو
فکر میکردند .بنزین به یکباره گران
شده بود و همگی غافلگیر شده بودند.
محمد میگفت توی این مملکت هیچ
برنامهریزی برای آیندهات نمیتوانی
بکنی .هرچــه برای خــودت برنامه
میچینی و ایدهپــردازی میکنی به
یکباره اتفاقی رخ میدهد که هرآنچه
رشــته بودی پنبه میشود .میگفت
چه برنامهها داشتم و چه کارهایی که
میخواســتم انجام بدهم که این سه
برابرشدن قیمت بنزین مانع آن شد.
علی هم که تازه ماشــین خریده بود و
هنوز یک دل سیر با ماشین نچرخیده
و یک مسافرت درست و حسابی نرفته
بود از همه دمغتر به نظر میرســید.
میگفت از شــانس من تا ماشــین
خریدم ،بنزین گران شد و مجبورم آن
را در حیاط خانه پارک کنم ،چون توان
خرید بنزین سه هزارتومانی را ندارم.
ناراحتــی آن یکی محمــد ،اما از نظر
بچهها بیمورد بــود .آخر محمد دوم
ساختمان ما ،یک موتورسیکلت دارد
که هر روز با آن جابهجا میشــود و به
ساختمان رفتوآمد میکند و از نظر
بچهها نباید زیاد از گرانی بنزین ناراخت
باشد ،چون ســوخت چندانی مصرف
نمیکند ،اما وقتی نگرانیاش را به زبان
آورد همه بــه او حق دادند که اینقدر
مضطرب و ناراحت باشد .میگفت سه
بچه دارم که هر سه تای آنها مدرسه
میروند و بــرای ایابوذهابشــان
بهناچار سرویس گرفتهام .خانهمان هم
که در حومهشهر است و خانمم برای
خرید یا رفتن به خان ه مادرش با آژانس
جابهجا میشود .االن با وضعیت گرانی
بنزین همــه هزینههایم باال میرود و
چندبرابر میشود .میگفت سرویس
مدارس و آژانسهــا هزینههای خود
را باال خواهند برد و من میمانم و یک
هزینه مضاعف کــه نمیدانم آن را به
چه نحو تامین کنم .حسن در این بین
نگران احتمال گرانی افسارگسیخته
قیمت اجناس بــود؛ میگفت حاال با
گرانشــدن بنزین ممکن است همه
صنــوف ،اجنــاس خود را بــا هزینه
باالتری بفروشند و ما کارگرها هستیم
که متضرر میشویم .در این گیرودار
گرانی بنزین که همه بچهها از زمین و
زمان گله و شکایت داشتند و مسببان
آن را مذمــت میکردند ،احمد کمی
منطقیتــر بــا قضیه برخــورد کرد.
میگفت به نظرم طرح خوبی اســت
بهشرطی که درســت اجرا شود .اگر
درآمد ناشــی از این ســهمیهبندی
بهدرستی بین اقشــار جامعه تقسیم
شــود ،عدالت اجتماعی بهخوبی اجرا
شده است .احمد پشت هم دلیلهایی
میآورد و بچهها با نگاهی غمگین به
حرفهای احمد و وعدههای مسئوالن
گوش میدادند.

