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فرهنــگ و هنر- نگارش کتاب 
توسط سینماگران، سابقه ای طوالنی 
دارد و محدود به ایران نمی شــود. در 
میان سینماگران مشــهور نیز افرادی 
چون کریک فرگوسن، استفن فرای، 
جیمز فرانکو، سیلوســتر استالونه و 
اســتیو مارتین، کتاب هایی را به چاپ 
رســانده و واکنش های متفاوتی را نیز 
تجربه کرده اند. در میان ســینماگران 
ایرانــی نیز تجربه انتشــار کتاب، در 
میان چهره های مختلفی مشاهده شده 

است. 
چه سینماگران پیشکسوت و چه 
چهره های جوانی که با انتشار کتاب های 
خود، زمینه دیگر از عالقمندی خود به 
فرهنــگ را به منصه ظهور نهادند. در 
این گزارش، به سینماگرانی خواهیم 
پرداخت که تجربه نویسندگی و انتشار 

کتاب دارند.
بهرام بیضایی

قطعا بیشــترین میزان نوشــته 
در میان ســینماگران، متعلق به بهرام 
بیضایی اســت. ســینماگری که کار 
نگارش کتاب را از ســال 1337 آغاز 
کرد و موفق شــد طی بیش از 5 دهه، 
بیش از 70 کتاب و رســاله مشتمل بر 
نمایشنامه، فیلمنامه، گفت وگو و . . . را 
به چاپ برساند. بیضایی همچنین تنها 
سینماگر ایرانی است که نوشته هایش 
به بیش از 10 زبان جهان ترجمه شده 

است.
داریوش مهرجویی

این کارگــردان بــزرگ تاریخ 
ســینمای ایران، عالوه بــر نگارش 
فیلمنامه هــا، ترجمه ها، پژوهش ها و 
مقاله های متعدد، انتشــار چند کتاب 
را نیــز در کارنامه خود دارد. به خاطر 
یک فیلم بلند لعنتی، در خرابات مغان، 
آن رســید لعنتی، ســفر به سرزمین 
فرشتگان، ســفرنامه پاریس و برزخ 
ژوری از جمله این کتاب ها به شــمار 

می روند.
مسعود کیمیایی

کیمیایی جریان ســاز، نخستین 
کتاب های رســمی خــود را در دهه 

80 بــه چاپ رســانده اســت. این 
چهــره سرشــناس در ســال 1380، 
رمان جســدهای شیشــه ای را در دو 
جلد، به بازار نشــر عرضه کرد. دفتر 
شــعر این کارگردان نیز با عنوان زخم 
عقل در ســال 82 منتشر شد. سومین 
کتاب این کارگردان با عنوان حسد بر 
زندگی عین القضات همدانی در سال 
87 منتشر شد. آخرین کتاب کیمیایی، 
سرودهای مخالف ارکسترهای بزرگ 
ندارند است که در سال 94 و در 3 جلد 

به چاپ رسیده است.
ناصر تقوایی

ناصر تقوایی تاکنون فیلمنامه های 
ناخدا خورشید، کوچک جنگلی، کاغذ 
بی خط و چای تلخ را به چاپ رسانده 
است. عالوه بر این، کتاب های تابستان 
همان ســال که مشــتمل بر 8 داستان 
پیوسته است، گفت وگویی به روایت 
ناصر تقوایی و انســان کامل، از دیگر 
کتاب های این کارگردان سرشــناس 

سینمای ایران به حساب می آید.
رضا کیانیان

بازیگر سرشــناس سینما، تئاتر 
و تلویزیــون کشــورمان در میــان 
فعالیت های بســیار خود، نویسندگی 
را از یــاد نبــرده اســت. او اگرچه با 
خواهرزاده ســهراب سپهری ازدواج 
کرده اســت اما تمایل او در انتشــار 
کتاب، بیشتر به ســمت داستان و نثر 

بوده تا شعر و نظم. 
نخســتین کتاب رسمی کیانیان، 
ســومین سرنوشــت داوود بود. پس 
از آن در ســال 76، کتاب بازیگری را 
منتشــر کرد. این نویسنده طی 3 دهه 
گذشته، کتاب های تحلیل بازیگری، 
شــعبده بازیگری، بازیگری در قاب، 
ناصر و فردین، عکس های تنهایی، قار 
سوم و کتاب کودکان را منتشر کرد. اما 
پرفروش ترین کتاب کیانیان، این مردم 

نازنین اســت که داستان 100 مواجهه 
مردم با اوســت که این کتاب با اقبال 

باالیی از جانب مردم مواجه شد.
نرگس آبیار

بعد از بهرام بیضایی، پرکارترین 
ســینماگر ایرانی در حوزه نشر کتاب 
است. آبیار تاکنون بیش از 26 مجموعه 
داستان، رمان و کتاب شعر منتشر کرده 
است که از جمله آنها می توان به چشم 
ســوم، نه شــب بود و نه روز، روزی 
روزگاری، مجســمه ای که عاقبت به 

خیر شد و ساعت مچی اشاره کرد.
افسانه بایگان

این بازیگر در ســال 1385 دفتر 
شعری با عنوان مهر مکتوب را منتشر 
کرد. این کتاب شــعر در آن ســال ها، 

بازتاب رسانه ای خوبی داشت.
مریم پالیزبان

مریم پالیزبان؛ بازیگری که با فیلم 
نفس عمیق به شهرت زیادی رسید، در 
ســال 1391، مجموعه شعر خود را با 
عنوان خواب های من هر روز صبح با 
دیدن تو تعبیر می شــوند را وارد بازار 

نشر کرد.
امیر آقایی

آقایی اگرچه بــه عنوان بازیگر 
شناخته می شود اما وی سابقه زیادی 
در زمینه سرودن اشعار دارد. این شاعر 
و بازیگــر طی دو دهــه از اواخر دهه 
70 تا اواخر دهه 90، موفق به انتشــار 
6 کتاب با عناوین می توانســتم سر به 
هوایت باشــم، دختر ماه هفتم، من از 
جغرافیای جهان فقــط راه خانه ام را 
بلــدم، بیدها در بــاد، زمان به وقت ما 
همیشــه ابتدای شب است و با خود و 

با دیگری اش شد.
داریوش اسدزاده

اســدزاده کــه در کارنامه هنری 
خــود، در بیــش از 200 تئاتــر، 80 
فیلم ســینمایی و 70 ســریال و فیلم 
تلویزیونی به ایفــای نقش پرداخته، 
کتاب هایــی چون ســیری در تاریخ 
تئاتر ایران )قبل از اســالم تا پیش 
از انقالب(، برگ های خواندنی، 
گزینشی از رویدادهای تاریخی، 

تماشــاخانه تهران به روایت داریوش 
اســدزاده، خاطرات طهران و الله زار 

و خاطرات را به چاپ رسانده است.
بهزاد فراهانی

فراهانی تاکنون بیش از 10 کتاب 
منتشــر کرده اســت که ازجمله آنها 
می توان به عروس، نازخاتون، خون و 
گل سرخ، مطرب عاشق، فیروزه، گل 
و قداره و 55 داستان کوتاه اشاره کرد.

تینا پاکروان
تینا پاکروان؛ نویســنده، بازیگر، 
تهیه کننده و کارگردان، تاکنون کتاب 

داســتان دیشب خدا را عاشق کردم و 
مجموعه شــعر دیشب در حوالی یک 

انار گم شدم را منتشر کرده است.
رضا فیاضی

این بازیگر شناخته شده سینما و 
تلویزیون کشورمان، به شکلی جدی 
عالقمند به نگارش، مطالعه و فروش 
کتاب است. فیاضی تاکنون کتاب های 
ت مثل تئاتــر، بانوی نیلوفر، بازیگر، 
بچه های آسیاباد، روایت های زنانه و 
الو اینجا پدری به قتل رسیده است را 

وارد بازار نشر کرده است.

بهنوش بختیاری
این بازیگر سرشــناس ســینما 
و تلویزیون کشــورمان نیز با انتشــار 
مجموعه داستان کالغ های قیطریه در 
ســال 1395، تجربه نگارش کتاب را 

داشته است.
مرجان  مرجان شیرمحمدی: 
شیرمحمدی عالوه بر بازی در سینما، 
تلویزون و طراحی صحنه و لباس در 
ســینما، تاکنون 5 کتاب منتشر کرده 
اســت. او در سال 1380، کتاب بعد از 
آن شــب را به چاپ رساند که موفق 

به دریافت جایزه هوشــنگ گلشیری 
شــد. 4 سال بعد کتاب یک جای امن 
که مشــتمل بر 7 داستان کوتاه بود نیز 
جایزه هوشــنگ گلشیری را به دست 
آورد. شیرمحمدی در سال 87، کتاب 
این یک فصل دیگر اســت را به بازار 

روانه کرد. 
آذر،  رمــان  ســال 1393،  در 
شــهدخت، پرویــز و دیگــران را به 
انتشــار رساند و در ســال 1397 نیز 
خانه لهستانی ها را به بازار نشر عرضه 

داشت.
لیال اوتادی

لیال اوتادی در زمســتان 1393، 
کتاب شــعری با عنوان در بهشتی که 
کالغی نیست، مترسک هم نیست را 
که شامل 35 قطعه شعر سپید است، به 
دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرد.

صابر ابر
ایــن بازیگــر ســینما و تئاتر 
کشــورمان، تاکنون یک کتاب نفیس 
به چاپ رســانده اســت. هفت خانه 
آن ورتر، حکایتی نوشتاری و تصویری 

است از 100 غذا از 100 نقطه ایران.
بهاره رهنما

رهنما در ســال 88، نخســتین 
مجموعه داســتانی خــود را با عنوان 
چهار چهارشــنبه و یک کاله گیس به 
چاپ رســاند. او در سال بعد، دومین 
مجموعــه داســتانی خود بــا عنوان 
ماه هفت شــب را به چاپ رســاند. 
مالیخولیای محبوب من در سال 92 به 
اندازه ای محبوب شد که طی دو ماه به 

چاپ سوم رسید. 
رهنما در سال 94، مجموعه شعر 
زن باران را منتشــر کرد که حاصل 20 
ســال سرایش اشعار سپید این بازیگر 
اســت. رهنما در ســال 96 نیز پای به 

جاده زدن را روانه بازار نشر کرد.
فرزاد حسنی

فرزاد حســنی در زمســتان 88، 
نخستین مجموعه داســتانی خود را 
تحت عنوان من آقام یا االغ؟ به چاپ 
رســاند. کتابی که در کمتر از 6 ماه، به 
چاپ چهارم رســید. حسنی در ادامه، 

دو کتاب آهای خدا باهات حرف دارم 
و آهای عشق را نیز به چاپ رساند.

افسر اسدی
افسر اسدی که در تمام این سال ها 
تالش کرده تا حضور بی حاشیه ای را 
در ســینما و تلویزیون داشته باشد، در 
ســال 1380، مجموعه  شعری تحت 

عنوان چوب حراج را منتشر کرد.
اندیشه فوالدوند

اندیشــه فوالدونــد در تمــام 
این ســال ها، عالوه بــر بازیگری، به 
عنوان شــاعر نیز شناخته شده است. 
این بازیگر و شــاعر در ســال 1387، 
مجموعه شعر عطسه های نحس و در 
ســال 1393 نیز مجموعه شعر شلیک 

کن رفیق را به چاپ رسانده است.
فالمک جنیدی

بازیگــر بی حاشــیه آثار کمدی 
تلویزیون نیز با مجموعه داستان جایی 
در تاماسکو، داستان های یک زن تنها 
در کالن شهر را برای مخاطبش روایت 

می کند.
الهام پاوه نژاد

پاوه نــژاد کــه در این ســال ها، 
حضور پررنگی در حوزه تئاتر داشته 
اســت، تاکنون دو کتاب هشت صبح 
هشــت اسفند و پازل شعر امروز را به 

چاپ رسانده است.
کیکاووس یاکیده

بازیگر شناخته شــده ســینما، 
تلویزیون و تئاتر کشورمان که حضور 
فعالــی نیز در دوبلــه دارد، تاکنون 7 
کتاب را منتشــر کرده اســت. یاکیده 
تاکنون مجموعه شــعر بانو و آخرین 
کولی ســایه فروش را در ســال 81، 
مجموعه داستان کوچه بابل را در سال 
82، مجموعه شــعر پیراهن تنگ یک 
خواب بلند را در ســال 86، ســایه در 
میان دری نیمه گشــوده را در سال 93 
و به او که شــما نمی شناسیدش را در 

سال 1400 منتشر کرده است.
فــارغ از این، برخی از بازیگران 
نظیر نیکی کریمی و ترانه علیدوستی 
نیز در این سال ها، سابقه ترجمه کتاب 

را داشته اند.

کدام سینماگران کتاب 
نوشته اند؟

میل به نوشتن سبب شده تا بخشی از جامعه سینمایی کشور، در تجاربی متفاوت، کتاب هایی را
 در حوزه تخصصی خود، مجموعه داستان و رمان و البته کتاب شعر به چاپ برسانند.

در میــان ســینماگران ایرانــی نیــز تجربه انتشــار کتــاب، در میان چهره هــای مختلفی 
مشــاهده شــده اســت. چه ســینماگران پیشکســوت و چه چهره های جوانی که با انتشار 
کتاب هــای خــود، زمینه دیگــر از عالقمنــدی خود به فرهنــگ را به منصه ظهــور نهادند.

حقایقی جذاب درباره کافه ای که ون گوگ کشید

تصویربرداری »نابازیگر« آغاز شد

فرهنــگ و هنــر- »ون گــوگ« 
نقاش نامدار هلنــدی در مدتی که در 
»آرل« زندگی می کرد تابلوهای نقاشی 
چشم نواز متعددی را خلق کرده که یکی 
از آن ها شــاهکاری به نام »تراس کافه 
در شب« است.تابلو نقاشی »تراس کافه 
در شب« در سپتامبر سال 1888 توسط 
»وینسنت ون گوگ« نقاش هلندی خلق 
شد. این نقاشــی آبی و زرد، منظره ای 
از یکی از خیابان هــای »آرل« واقع در 
فرانســه را به تصویر می کشد. در این 
نقاشــی، گروهی از مردم در ساعتی از 
شــب که مشخص نیســت در فضای 
بیرونی یک کافه نشســته اند و گروهی 
دیگر نیز در خیابان قدم می زنند.بخش 
کوچکی از آسمان درخشان و پرستاره 
از میان دو ساختمان به چشم می خورد 
که تداعی کننده دیگر نقاشــی مشهور 
»ون گوگ« یعنی »شب پرستاره« است.
نقاشــی »تراس کافه در شــب« نیز در 
دوران زندگی »ون گوگ« همچون سایر 
آثار پست امپرسیونیســت با استقبال 

مواجه نشد. 
در ادامه کمی بیشتر با این نقاشی 

ارزشمند آشنا می شوید:
این نقاشــی بر اســاس یک 

مکان واقعی خلق شده است
بر خالف »پل گوگن« که دوست 
و هــم دوره این هنرمنــد هلندی بود، 
»ون گوگ«  دوســت داشت از زندگی 
واقعی نقاشــی بکشد و »تراس کافه در 
شب« نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
»ون گوگ« بــرای خلق این نقاشــی 
سه پایه خود را در گوشه خیابان قرار داد 
و منظره ای از یک کافه شلوغ را به تصویر 

کشــید. این نقاش با اینکه اغلب نکات 
اصلــی محیط را در نقاشــی گنجانده 
است، اما بر اساس انتخاب های خاصی 

که دارد برخی از بناها را حذف کرد.
از  پیــش  »ون گــوگ« 
رنگ آمیزی، این منظره را طراحی 

کرد
»ون گوگ« هنرمند سخت کوشی 
بــود و اغلــب پیــش از رنگ آمیزی، 
طراحی های اولیه متعددی برای نحوه 
به تصویر کشــیدن اشیا و شخصیت ها 
خلق می کــرد. او برای »تراس کافه در 
شــب« نیز با جوهر طراحی اولیه انجام 
داد و ایــن خیابان را همانطور که اکنون 
نســخه رنگ آمیزی شده آن را می بینیم 

به تصویر کشــید. آسمان، تنها تفاوت 
اصلی بین این دو نســخه است، چراکه 
آسمان در نسخه طراحی شده خطوط 
افقی کوتاه جای ســتاره ها را در آسمان 

گرفته اند.
آسمان پرستاره »ون گوگ« 
نخســتین بار در »تراس کافه در 

شب« به تصویر کشیده شد
»شــب پرســتاره« بی شک یکی 
از مهم ترین آثار »ون گوگ« به شــمار 
می رود، با این حال »شــب پرســتاره« 
نخســتین اثــر نبود که در آن آســمان  
مشــهور »ون گوگ «  به نمایش درآمد. 
»ون گوگ« نخستین بار آسمان پرستاره 
را در »تراس کافه در شــب« به تصویر 

کشید. در این نقاشی مخاطبان می توانند 
آسمان آبی خیره کننده ای را با چند نقطه 
زرد درخشان از بین دو ساختمان تماشا 

کنند.
موقعیــت  »ون گــوگ« 
ســتاره ها را کامال دقیق نقاشی 

کرده است
بر اســاس نامه هــای »ون گوگ« 
می توان دریافت، »تراس کافه در شب« 
در ماه سپتامبر ســال 1888 خلق شده 
اســت. محققان معتقدند »ون گوگ«  
این نقاشی را در هفدهم و هجدهم این 
ماه نقاشــی کرده است. با توجه به این 
اطالعات،  محققان توانستند موقعیت 
ستارگان در آن زمان را تشخیص دهند. 
در نهایت محققان دریافتند این هنرمند 
ستارگان را دقیقا در همان نقاطی که در 
آن زمان قرار داشــتند به تصویر کشیده 

است.
از رنگ سیاه در این نقاشی 

استفاده نشده است
با این که وجود عبارت »در شب« 
در عنوان این نقاشــی باعث می شــود 
انتظار برود این نقاشی فضای تیره ای را 
به تصویر بکشد اما »ون گوگ« توانست 
این نقاشی را بدون استفاده از رنگ سیاه 
خلق کند. این هنرمند در عوض، طیف 
مختلفی از رنگ های آبی و زرد استفاده 
کرد. درحالی که بسیاری از منظره های 
نقاشی های مشهور دیگر وجود ندارند، 
کافه ای که در این نقاشی »ون گوگ« به 
تصویر کشیده شده است نه تنها هنوز 
وجود دارد بلکه همچنان فعال اســت. 
این مکان اکنون به افتخار این هنرمند با 
نام »کافه ون گوگ« تغییر نام داده است.

فرهنــگ و هنر-تصویربرداری 
فیلــم »نابازیگــر« به نویســندگی و 
کارگردانــی حمیدرضــا ســنگیان و 
تهیه کنندگی مشــترک السا فیروز آذر، 
محمد حســین حســینی آغاز شد. به 
گفته ســنگیان فیلم »نابازیگر« پروژه 
پربازیگری اســت که تالش شده تا در 
آن ستاره های فعال دهه های قبل سینما 
و تلویزیــون به ایفــای نقش بپردازند. 

کتایون امیــر ابراهیمــی، فرهاد جم، 
زهرا داوود نژاد، رامین پرچمی، هایده 
حائری و محمد حسین حسینی اولین 
گــروه بازیگران این فیلم هســتند که 
تاکنون در این پــروژه جلوی دوربین 
رفته اند. »نابازیگــر« روایتی از زندگی 
یک نویسنده و کارگردان سینماست که 
در پنج سال گذشته نتوانسته فیلمنامه ای 
بنویسید و فیلمی را کارگردانی کند. در 

خالصه آمده است: آریا پنج سال است 
که هیچ فیلمنامه ای ننوشته و فیلمی را 
کارگردانی نکرده است. او که در روابط 
زناشویی خود دچار چالش شده است، 
قبول می کند تا بعد از مدت ها به کمک 
یکی از شاگردانش فیلمنامه ای سفارشی 
برای یک نابازیگر را بنویســد که قرار 
است سرمایه گذار فیلم باشد. آریا باید 
فیلم نامه ای بنویسید که هم به دل خودش 

بنشیند هم نابازیگر را راضی نگه دارد... 
. محمد حسین حسینی )سرمایه گذار(، 
الیــاد فیروز آذر )مجری طرح(، الســا 
فیروز آذر)مشــاور کارگردان(، اشکان 
محمدی)مدیر فیلمبــرداری(، محمد 
مهدی سجادی)دستیار اول کارگردان 
و برنامه ریز(، داریوش اسقایی )منشی 
صحنــه( برخی از عوامــل این فیلم را 

تشکیل می دهند.

 

فرهنگ و هنر- فروش 
فیلم انفرادی ســاخته مسعود 
اطیابی از مــرز 18 میلیارد تومان 

عبور کرد.
ســینمای ایــران همچنان با 
نمایش 11 فیلم در ژانر های مختلف 
جنگ، دفاع مقدس، طنز و اجتماعی 

مردم را به سالن هایی می کشاند که به 
گفته برخی سینمادارن در وضعیت 
خوبی قرار ندارند و در هفته گذشته 
یکــی از ســینما های تهــران با نام 
 ســینما »عصر جدید« تغییر کاربری 

داد.
امــا از بین فیلم هــای در حال 

اکــران، انفرادی ســاخته مســعود 
اطیابــی همچنــان در صدر جذب 
مخاطــب قــرار دارد و با فروش 5 
میلیاردی در هفته گذشــته مجموع 
فروش این فیلم از 18 میلیارد تومان 

عبور کرده است.
سگ بند ساخته مهران احمدی 

در یــک هفته 1 میلیــارد و پانصد 
میلیون تومان فروش رفت و مجموع 
فروش این فیلم به 32 میلیارد تومان 
رســید. موقعیت مهــدی با فروش 
423 میلیــون تومانــی در یک هفته 
 از فروش 11 میلیــارد تومان عبور 

کرد.

فیلــم »چند میگیری گریه کنی 
2« ساخته علی توکلی نیا که جدیدا 
نمایش داده شده است، 318 میلیون 

تومان فروش داشت. 
مهرجویی  داریــوش  المینور 
علــی رغم تصور ها از فروش باالی 
این فیلم، تاکنون 1 میلیارد و دویست 

میلیون تومان فروش داشته است. 
فیلــم مغز اســتخوان با بازی 
بازیگرانــی همچون جــواد عزتی، 
پرینــاز ایزدیار و بابک حمیدیان در 
هفته اخیر 389 میلیون و در 23 روز 
اکــران، 1 میلیاد و چهارصد میلیون 

تومان فروش داشته است.

صدرنشینی فیلم انفرادی در جدول فروش سینمای ایران
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