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تخریب شیرهای قبرستان 
تاریخی »شهسوار«

19 مــاه بعــد از 
نخستین هشدارهایی که 
برای تخریب شیرهای 
ن  قبرســتا ســنگِی 
تاریخی شهسوار در ایذه 
خوزستان مطرح شــدند، این بار خبرها از تخریب 
تعداد زیادی از شــیرهای ســنگی این قبرستان 

می گویند.
به گزارش ایســنا، صادق صحنی، فعال میراث 
فرهنگی با بیان این که محوطه شهسوار، قبرستانی 
منحصربه فرد در شهرستان ایذه است که در آن یک 
سنگ نگاره  ایالمی و شیرسنگ هایی از دوره صفویه 
و بنایی باقی مانده از دوره ایلخانیان هنوز به جا مانده، 
می گوید: به دلیل ارزش این محوطه، حدود دو دهه 
قبل، این منطقه به عنوان غنی ترین قبرستان شیر 
سنگِی مناطق بختیاری، در فهرست آثار ملی به ثبت 
رسید، اما بی توجهی به این محوطه تا آن جا پیش 
رفت که به واسطه تخریب بخش زیادی از شیرهای 
سنگی این محوطه و انتشار وضعیت آن در برخی 
رسانه ها، از سنگ و خاک صدا درآمد اّما صدایی از 

سوی متولّیان میراث فرهنگی شنیده نشد.
او با اشاره به حضور دوباره اش در محوطه قبرستان 
شهسوار در چند روز گذشته که به چشم خود دیده 
که بسیاری از شیر سنگی ها و قبرهای تاریخی در 
این محوطه  تاریخی یا ناپدید شده یا کاماًل تخریب 
شده اند، ادامه می دهد: ســرعت تخریب و سرقت 
در شهسوار به حّدی سریع بود که به فاصله  دو روز 
بعد که برای تهیه  تصاویر بیشتر به آن قبرستان سر 
زدیم، چندین قبر تاریخــی دیگر ناپدید و جابه جا 

شده بودند.
صحنی وضعیت نامناســب اقتصادی را یکی 
از عوامل مهم در به وجود آمــدن این فاجعه برای 
قبرستان تاریخی شهسوار می داند و اظهار می کند: 
معتقدم میراث فرهنگی کشــور، هیچ گاه به اندازه  
این چند ســال اخیر، در معرض تخریب و نابودی 
نبوده است و با وجود این که هنوز برخی افراد نقشۀ 
راه را »فرهنگ ســازی« می دانند، اما نخست باید 
تصمیم گیراِن وزارتخانه و مسئوالن محلی راهکاری 

مناسب برای وضعیت میراث فرهنگی پیدا کنند.
او نبود حصار در اطراف قبرســتان و اجازه دفن 
مردگان در این محوطه تاریخی و باستانی با وجود 
قوانین میراثی، همچنین نبود مســیر دسترسی 
مناسب به جاده منتهی به قبرستان، با وجود حضور 
دائم تورهای گردشگری را از آسیب های واردشده 
به این محوطه در طول چند ســال گذشته تا امروز 

می داند.
صحنی به موقعیت جغرافیایــی این محوطه 
تاریخی و دیگر آثار قرارگرفته در اطراف آن اشــاره 
می کند و می گوید: در نزدیکی قبرستان شهسوار، 
روستای تاریخی کول فرح قرار دارد که گنجینه ای 
بی نظیر از ســنگ نگاره های دوره ایالمی است که 
خوشبختانه به دلیل استقرار نگهبانی در این محوطه، 
تا حدی از تخریب و آسیب رسیدن به آن جلوگیری 
شده است، با انجام این اقدام برای قبرستان شهسوار، 
دست کم حفاظت از این محوطه در شرایط بهتری 

رخ می دهد.

معاون گردشگری کشور:
فعاالن گردشگری از پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
معاون گردشگری کشور از اجرایی شدن معافیت 
مالیات بر ارزش افــزوده برای تمامی مراکز اقامتی 
دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی به غیر از هتل های ۴ و ۵ ســتاره 
همچنین دفاتر خدمات مســافرتی که در جذب 

گردشگران ورودی فعالیت دارند، خبر داد.
به گزارش میراث آریا، علی اصغر شالبافیان  گفت: 
معافیت تاسیسات گردشــگری و دفاتر خدمات 
مسافرتی که در جذب گردشگران ورودی فعالیت 
دارند از قانون مالیات بر ارزش افزوده، جزو مطالبات 

بجای بخش گردشگری بوده است.

میراث

فرهنگ و هنر

دسته دختران

منیر قیدی چند سال قبل، نخستین اثرش با نام»ویالیی«  ها را 
ساخت که از نظر کیفی بسیار فراتر از یک فیلم اول بود و جایزه 
ویژه استعداد درخشان جشنواره سی و پنجم را تصاحب کرد. او 

تنها فیلمساز زن این دوره از جشنواره است. 
قصه فیلم به روزهای مقاومت 3۴ روزه مردم خرمشــهر در 
زمان دفاع مقدس اشــاره دارد که با وجود پتانسیل باالی 
این اتفاق تاریخی معاصر، تاکنون آثار چندان قابل اعتنایی 
در این خصوص ساخته نشده اســت.نیکی کریمی، پانته بآ 
پناهی  ها، فرشــته حســینی، هدی زین العابدین، فرشته 
عسگری و حســین ســلیمانی گروه بازیگران جدیدترین 
ساخته منیر قیدی را تشکیل می دهند. ظاهرا قیدی برای 
روایت داستان، ساختاری شبه مســتند را برگزیده است و 
تالش کرده با دیدی واقع نگر حوادث آن روزهای پرالتهاب 

را به تصویر بکشد. 
شادروان

حسین نمازی چند سال پیش فیلم »آپاندیس« را ساخت 
که پذیرفته نشــدن آن در جشنواره آن سال واکنش تند 

این فیلمساز را به همراه داشت.
 »شادروان« دومین ســاخته نمازی است و با مشارکت 
حوزه هنری ساخته شده است. سینا مهراد، گالره عباسی، 
نازنین بیاتی، بهرنگ علوی، رویا تیموریان، رضا رویگری 
و بهرام ابراهیمی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. 
به گفته کارگردان، این فیلم روایتی شیرین از خانواده ای 

حاشیه  نشین است.
شب طاليی 

یوسف حاتمی کیا، فرزند ابراهیم حاتمی کیا است. همین 
جمله کافی است تا کنجکاوی بســیاری برای تماشای 

نخستین ساخته او وجود داشته باشد. 
ابراهیم حاتمی کیا فیلمســاز صاحب سبکی است و باید 
دید فرزند او تا چه اندازه توانسته به نگاه شخصی خود در 
سینما دست یافته و اثری متفاوت از پدر خلق کند. »شب 
طالیی« روایتی روانشناســانه دارد و بــه روابط پیچیده 
درون یک خانواده می پردازد که در دوران کرونا با بحرانی 

جدی مواجه می شوند. 
حســن معجونی، یکتا ناصر، مریم ســعادت، مســعود 
کرامتی، سوگل خلیق، بهناز جعفری، سینا رازانی و علی 

باقری در این اثر به ایفای نقش پرداخته اند.
شهرک 

علی حضرتی در مقام تهیه کننده تاکنون با فیلمسازان مهمی 
چون فرزاد موتمن، بهروز غریب پور، زنده یادان ایرج کریمی و 
اصغر عبدالهی همکاری داشته و همچنین آثاری را در تئاتر 

تهیه کرده است.
 او دو سال پیش نخســتین اثر خود با نام »سازهای ناکوک« 
را کارگردانی کرد. »شــهرک« جدیدترین ساخته حضرتی، 
برای تولید مســیر ســختی را طی کرده و بحران کرونا چند 
باری فیلمبرداری آن را با توقف رو به رو کرده اســت. در این 
فیلم بازیگرانی چون ساعد ســهیلی، مهتاب ثروتی، شاهرخ 
 فروتنیان، کاظم ســیاحی و رویا جاویدنیــا جلوی دوربین

 رفته اند.

صورت فلکی

حسین دارابی سال گذشته با فیلم »مصلحت« در جشنواره 
سی و نهم حاضر بود. اثری که دارابی برای کارگردانی آن 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول را دریافت کرد. »صورت 
فلکی« قصه ای از تاریخ معاصــر را روایت می کند و بهروز 
شــعیبی و مریال زارعی زوج بازیگر این فیلم را تشــکیل 
داده انــد. باید دیــد اثر تــازه محمدرضا شــفاه در مقام 
تهیه کننده باز هم بحث برانگیز خواهد بود و مانند دو فیلم 
و یک سریال پیشــین او به محاق توقیف خواهد رفت یا 
باالخره اثری از او بعد از مدت  ها رنگ پرده سینما را به خود 
خواهد دیــد. »صورت فلکــی« مانند آثار دیگر شــفاه، 
محصول حوزه هنری بوده و روایتگر زنی اســت که همه 

زندگی اش را از دست رفته می بیند.
علفزار

بهرام رادان تهیه کنندگی »علفزار« را برعهده داشــته و 
پژمان جمشــیدی و ســارا بهرامی در آن به ایفای نقش 
پرداخته انــد. قصه فیلم به یکــی از پرونده های دادگاهی 

مشهور می پردازد. 
در خالصه داستان این فیلم آمده است: »بعضی رازها بهتره 
فاش بشــن، برخی هرگز... باید دفن بشن یه جایی دور از 
دسترس، برای همیشه.« چند سال پیش و با اعالم اسامی 
کاندیدهای جشنواره فجر در بخش های گوناگون، خواندن 
نام پژمان جمشیدی به عنوان یکی از افراد منتخب بخش 
بهترین بازیگر مکمل مرد در سینمای رسانه جنجال زیادی 
به پا کرد و بسیاری از منتقدین و سینماگران به دفاع از او 
در قامت بازیگر پرداختند. باید دید جمشیدی با این فیلم 

باالخره می تواند سیمرغ جشنواره را به خانه ببرد یا خیر؟

اليه های دروغ

این فیلم به کارگردانی رامین ســهراب، محصول مشــترک 
کشورهای ایران و فنالند است که چند سال پیش تولید شده 
است. سهراب کارگردان فیلم، ایفاگر یکی از نقش های اصلی 
اســت و در کنار او آرمان درویش، نادر فالح، روشنک گرامی، 
کامران تفتی حضور دارند. بخشــی از فیلمبرداری این اثر در 

فنالند و با بازیگران اروپایی مقابل دوربین رفته است. 
ماهان

»ماهان« روایتگر زندگی یک بازیگر تئاتر است که پس از مدت  ها 
می تواند نقش اصلی یک نمایش را روی صحنه ایفا کند، اما بیماری 
سرطان مسیر زندگی او را دچار تغییرات بسیاری می کند. همایون 
ارشادی، رامین ناصرنصیر، امیررضا نظری و وحید رحیمیان در این 
اثر حضور داشته اند. علی شاه حاتمی، کارگردان و تهیه کننده، با 

تهیه این فیلم مجددا فعالیت سینمایی خود را پی گرفته است.

مالقات خصوصی

امید شمس در ســینمای کوتاه تجربیات زیادی را پشت سر 
گذاشته اســت و پیش از این با آثار کوتاهش توانسته نگاه  ها را 
متوجه خود سازد. برادران ارک که از دوستان نزدیک شمس به 
شمار می روند به عنوان مشاور در ساخت این فیلم او را همراهی 
کرده اند. پریناز ایزدیار و هوتن شکیبا دو بازیگر اصلی این فیلم به 

تهیه کنندگی امیر بنان هستند.

موقعيت مهدی)باکری(
هادی حجازی فر بازیگر موفق 
سینمای ایران هم با نخستین 
ساخته اش در جشنواره چهلم 
حاضر است. حجازی فر مدت 
زیادی اســت که مشــغول 
ساخت زندگی شهید باکری 
در قالب مجموعه تلویزیونی 
برای ســیما فیلم است و این 

فیلم سینمایی برآمده از همان اثر تلویزیونی است. ایفای نقش 
شهید باکری نیز برعهده خود حجازی فر است.

نگهبان شب

رضا میرکریمی، کارگردان پیشکسوت و موفق سینمای ایران هم 
در این دوره حضور دارد. ابتدا قرار بود نوید محمدزاده ایفاگر نقش 
اصلی »نگهبان شب« باشد که تداخل برنامه فیلمبرداری این فیلم 
با اثر دیگری که او در آن حضور داشت باعث شد همکاری محمدزاده 
با این پروژه منتفی شود. محسن کیایی، تورج الوند، الله مرزبان، علی 
اکبر اصانلو، محمد صادق ملک و ویشکا آسایش در جدیدترین 
ساخته میرکرمی به عنوان بازیگر حضور دارند. نکته جالب بازی 
کیومرث پوراحمد، فیلمساز باسابقه به عنوان بازیگر در این کار است 

و او برای چهارمین بار در کسوت بازیگر مقابل دوربین رفته است.
نمور

قصه »نمور« درباره خانواده ای است که پس از مدت  ها به بهانه 
فوت شوهرخواهرشان به منطقه ای از شمال کشور که محل تولد 
آن  ها است رفته و ماجراهایی را تجربه می کنند. بازیگران جوان 
تئاتــر در کنار محمد رضا علیمردانی و نســیم ادبــی و بهاره 

کیان افشار در این فیلم هنری ایفای نقش می کنند.
ضد

ربیعی پیش از این فیلم »لباس شخصی« را کارگردانی کرده است. 
اثری که از شگفتی های جشنواره سی و هشتم بود و به ماجرای 
پرالیه حزب توده می پرداخت. او این بار هم درام سیاسی ملتهبی را 
بستر ساخت فیلم تازه اش قرار داده و یکی از وقایع مهم اوایل انقالب 
اسالمی را به تصویر کشیده است. مهدی نصرتی، لیال زارع، لیندا 
کیانی و نادر سلیمانی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند. 

مرد بازنده

محمد حســین مهدویان پرکارترین فیلمساز سال های اخیر 
سینمای ایران است. او سال گذشته با فیلم کمدی »شیشلیک« 
در جشنواره سی و نهم حضور داشت و بعد از آن مجموعه »زخم 
کاری« را برای پخش از شبکه نمایش خانگی مقابل دوربین برد 
که با واکنش مثبت مخاطبان همراه شد. زوج جواد عزتی و رعنا 
آزادی ور که در سریال پیشین مهدویان موفق ظاهر شدند، بار 
دیگر در این اثر مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. گروه تولید این فیلم 
همچنان مشــغول فیلمبرداری صحنه های پایانی هستند. 
مهدویان برای هفتمین سال متوالی در جشنواره حاضر می شود 

و از این حیث رکوردار است.
چهلمین جشنواره فیلم فجر به دبیری مسعود نقاش زاده، در 
دو بخش فرهنگی و رقابتی از 12 تا 22 بهمن ماه سال 1۴00 

برگزار می شود.

درست است که در جشــنواره امسال کمتر افراد 
باتجربه و نام های کنجکاوی برانگيز حضور دارند و از بين 
فيلمسازان نسل اول و دوم سينمای ايران تنها مسعود 
کيميايی و رضا ميرکريمی با ساخته های جديدشان 
متقاضی شرکت در اين رويداد شده اند؛ اما حضور تعداد 
زيادی گارگردان جوان که با ساخته های اول و دوم خود 
گام به اين رقابت فرهنگی گذاشته  اند، ما را به تماشای 
آثار تازه با حال و هوايی متفاوت اميدوار می کند. تجربه 
چند سال اخير جشنواره هم به ســادگی اين گزاره را 

تاييد می کند، چراکه عموما آثار فيلمسازان تازه وارد 
که به دنبال نوجويی در سينما هستند توجه بيشتری 
را از سوی منتقدين و تماشاگران جلب کرده است و اين 
نکته نشان می دهد سينمای ما به يک پوست اندازی 
جدی نياز دارد و ديگر نمی توان با پيمودن راه های بارها 
طی شده فيلم ساخت و انتظار جذب مخاطبی را داشت 
که اين روزها به سادگی به گستره وسيعی از آثار متنوع 
سينمای جهان دسترسی دارد. بايد يک ماه ديگر منتظر 
بود و ديد اين مهم تا چه اندازه تحقق می يابد و سبد اکران 
سال آينده سينمای ايران تا چه اندازه دارای تنوع است.

محمدعرفان صديقيان

گردشگری

نگاهی به آثار پذيرفته شده در چهلمين دوره جشنواره فيلم فجر)بخش پايانی(

برداشت چهلم


