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شنبه  ۲0مهر 1۳۹۲
روزنامه سینمایی

ﺩﺭ یﮏ ﻧﮕاﻩ

كيانوش عياری ضم��ن رد ش��ايعهی حضور خان��هی پدری در
جشنوارهی فجر امسال گفته :هنوز هم معتقدم خانهی پدری قربانﻰ
س��وءتفاهم و تنگ نظری ش��د ولﻰ با توجه به عوضشدن مديران
سينمايﻰ قصد دارم يك فيلم جديد كارگردانﻰ كنم.
رضا ميركريمﻰ در يادداش��تﻰ عنوان كرده به همه كسانﻰ كه به
سينمای ايران عالقهمندند و آن را پيگيری مﻰكنند ،توصيه مﻰكند
كه «كالس هنرپيشهگﻰ» را ببينند و از كالس كارگردانﻰاش لذت
ببرند.
جواد شمقدری درخصوص فيلم «رسوايﻰ» گفته :اگر فيلمنامهای
كه آقای دهنمكﻰ از ابتدا قرار بود بسازد ،عيناً ساخته مﻰشد ،خيلﻰ
مضر و آسيبزننده بود.
نادر طالبزاده ،سازمان س��ينمايﻰ را موظف به تﺄمين بودجهی
فيلم «ايرباس» كرده است .او در اين خصوص گفته :با توجه به اينكه
مديريت سينمايﻰ كش��ور تغيير كرده اس��ت به دنبال رايزنﻰهای
الزم هس��تيم تا بتوانيم اين فيلم را توليد كني��م اما مديران جديد
سينمايﻰ بايد پای تعهدات خود بايستند تا بتوانيم هرچه سريعتر
اين فيلم را بسازيم.
سام قريبيان به برخورد غير مودبانه اهالﻰ راديو «نمايش» كه او
را به يكﻰ از برنامههای خود دعوت كرده بودند ولﻰ اجازهی ورود او
به ساختمان راديو را نداده بودند ،اعتراض و اعالم كرد مثل پدرش
ديگر در راديو و تلويزيون حضور پيدا نخواهد كرد.
حميد نعمتاﷲ پس از سالها قرار است با فيلم كمدی «آرايش
غليﻆ» به س��ينما بازگردد .او فعال در اولين انتخابهايش ،حضور
حبيب رضايﻰ را در فيلم خود قطعﻰ كرده است.
پ��گاه آهنگرانﻰ درخصوص اينكه اگر بازيگر نمﻰش��د ،ش��رايط
زندگﻰاش چگونه بود ،گفته :اگر «دختری ب��ا كفشهای كتانﻰ»
را بازی نمﻰكردم ،ش��خصيت كنونﻰام را نداشتم و شايد بﻰپولتر
و آرامتر بودم.
مجتبﻰ راع��ﻰ كارگ��ردان «عصر روز ده��م» در ح��ال نگارش
فيلمنامهی «من ،جوليا ،جميله» اس��ت .فيلمنام��های كمدی كه
با مضمونﻰ دينﻰ و معناگ��را در فضايﻰ ش��هری و اجتماعﻰ روايت
مﻰشود.
مس��عود كيميايﻰ درخصوص مهمترين ويژگﻰ فيلم «متروپل»
گفته :اكنون من را به داشتن سينما مردانه محكوم كردند و بر اين
باور بودند فيلمهاي من ،زيادي مردانه است و تكيهام در آثارم صرفا
روي آقايان است اما خب اين بار سنتشكني كردم و در «متروپل»
يك زن را به عنوان قهرمان فيلمم انتخاب كردم.
ياسر خاسب همراه با نيما فالح و امير اميری قرار است با استفاده
از گريم  ،ماس��ك و تنپوش ،نقش گربههای «ش��هر موشها »2را
بازی كنند.
بابك كريم��ﻰ بازيگ��ر فيلمهای «جداي��ﻰ نادر از س��يمين» و
«گذش��ته» درخصوص علت حضورش در فيلم «ماه��ﻰ و گربه»
بهكارگردانﻰ ش��هرام مكری گفته :زمانﻰ كه م��ن فيلمهای كوتاه
شهرام مكری را ديدم واقعا برايم جالب بود و به وی زنگ زدم و گفتم
حتﻰ اگر نقش يك تيرچراغ برق كه قرار نيست كاری انجام دهد در
فيلمت داشته باشﻰ ،من آن را قبول مﻰكنم.
عليرضا س��جادپور با فيلمنامهای كه نويس��ندگان به سرپرستﻰ
خودش مﻰنويس��ند ،به زودی س��اخت يك س��ريال تلويزيونﻰ با
مضمونﻰ اجتماعﻰ را برای شبكهی يك آغاز خواهد كرد.

حاشيه و متن سينمای ايران در هفتهای كه گذشت

ﭘﻮﻝﻭ ﺭانﺖنداﺭيﻢ،ﺣتﯽبرایﺷماﺩﻭﺳﺖﻋﺰيﺰ!
سينمایايران،هفتهیپرخبریراازسرگذراند.
هم انتصاب ب��ود و هم تكذيب .افش��اگری بزرگﻰ
هم انجام ش��د و پای مبالﻎ ميلياردی و اس��مهای

خروج از سايه
در نخستين روز هفته ،عليرضا رضاداد كه از هفتهی پيش از
آن در محافل گوناگون به عنوان دبير س��ﻰودومين جشنوارهی
فيلم فجر معرفﻰ مﻰشد ،از رئيس سازمان سينمايﻰ حكم گرفت
و به شكل رسمﻰ دبير جشنواره شد .او كه در دولت هشتم و يك
سال اول دولت نهم ،ادارهی بنياد سينمايﻰ فارابﻰ و جشنوارهی
فجر را بر عهده داشت ،نقش مهمﻰ در دورهی جديد بر عهده دارد.
ابتدا به عنوان يكﻰ از گزينههای اصلﻰ رياست سازمان سينمايﻰ
مطرح بود .بعد از رسيدن ايوبﻰ به اين كرسﻰ ،شايعاتﻰ دهان به
دهان مﻰچرخد كه در انتصاب مديران سينمايﻰ نقش ويژه دارد و
حتﻰ عدهای از او به عنوان رئيس در سايهی سازمان سينمايﻰ ياد
مﻰكنند .او در مراسم بازگشايﻰ خانهی سينما ،كنار ايوبﻰ و هيئت
مديرهی خانهی سينما حضور داشت و با حكمﻰ كه به عنوان دبير
جشنواره گرفت ،عاقبت از س��ايه بيرون آمد و حاال سمت رسمﻰ
دارد .اين مدير پيشين تلويزيون خيلﻰ زود دست به كار شد و به
ش��بكهی خبر رفت و دربارهی برنامههای دوران جديد مديريت
سينمايﻰ و البته جشنوارهی فجر سخن گفت .مهمترين جملهای
كه بر زبان آورد و به تيتر صفحات رسانهها تبديل شد ،اين بود كه
«پولﻰ وجود ندارد كه به رانت تبديل شود ».موضعگيری و لحن
او نشان مﻰدهد كه ش��ايعهها چندان خطا نبوده و «رضاداد» در
دولت اعتدال ،نقشﻰ فراتر از دبير جش��نوارهی فجر دارد .او يكﻰ
از آدمهای اصلﻰ تعيين راهبردها و سياس��تهای سينمايﻰ در
چهارس��ال پيش رو خواهد بود ،حتﻰ اگر خودش از س��ر تواضع
بگويد كه نمﻰخواست دبير جشنواره باش��د و مشاوره را ترجيح
مﻰداد .سابقه نشان مﻰدهد كه عليرضا رضاداد با حضور مستمر و
مداوم در رسانهها بيگانه است .او مديری عملگرا و فراری از جنجال
و خبرسازی است و در دورانﻰ كه دبير جشنواره بود ،حتﻰ نشست
خبری عمومﻰ برای همهی رس��انهها را ضروری نمﻰدانس��ت.
خبرنگاران چند خبرگزاری مهم و سراس��ری را دعوت مﻰكرد و
برنامههای جشنواره را ش��رح مﻰداد و مﻰرفت .حاال رسانهها كه
طﻰ چهار سال از كمتر مدير سينمايﻰ «نه» مﻰشنيدند ،بايد به
شيوهی جديد عادت كنند .بهخصوص خبرنگارانﻰ كه سنشان
به دوران قبلﻰ مديريت او ،قد نمﻰدهد.

پسلرزههای تمام نشدنی
واكنش موافقان و مخالفان انتخاب فيلم «گذشته» به عنوان
نمايندهی ايران در رقابت اس��كار  2014هفتهی پيش هم ادامه
داش��ت .دو عضو هيئت انتخاب روز جمعه  12مه��ر به برنامهی
«هفت» رفتند و از تصميمش��ان دفاع كردند .اما ظاهرا مخالفان
دس��تبردار نيس��تند .رئيس كميس��يون فرهنگ��ﻰ مجلس در
گفتوگويﻰ انتقادی بعد از اينكه دو اثر در حال پخش در تلويزيون
و روی پردهی سينماها را حس��ابﻰ نواخت ،از انتخاب فيلم اصغر
فرهادی هم انتقاد كرد .وزير فرهنگ و ارشاد اسالمﻰ كه هفتهی
قبلتر گفته بود هنوز «گذشته» را نديده ،سعﻰ كرد فضا را تلطيف
كند و تهيهكنندهی «در بند» هم در مصاحبهای نيشدار سعﻰ كرد
پای سياست را وسط بكشد .امير سمواتﻰ گفت وقتﻰ از دهان وزير
فرهنگ و ارشاد شنيده كه اعضای هيئت انتخاب فيلم برای اسكار
در دولت گذشته منصوب ش��دهاند ،ديگر اعتراضﻰ ندارد و به اين
ترتيب ،هم به  9سينماگر عضو هيئت انتخاب نيش زد و هم كوشيد
انتخاب «گذشته» را خواستهی مديران سابق سينمايﻰ جلوه دهد.

به يك جوان خوشچهره و بيمار نيازمنديم!
داستان داريوش مهرجويﻰ و «اشباح» وارد فاز جديدی شد .قرار بود اين فيلم بازگشت مهرجويﻰ به دوران اوﺝ و يادآور فيلمهای مهمش باشد .اما
خبرهای هفتهی گذشته نشان داد كه استاد سينما و فلسفه هنوز تحت تاثير ذن و جهان هولوگرافيك و قضايای مربوطه است .كافه سينما خبر داد كه
حضور هديه تهرانﻰ و ليال حاتمﻰ برای نقش اول زن «اشباح» منتفﻰ شده و طناز طباطبايﻰ اين نقش را بازی مﻰكند .مهرجويﻰ برآشفت و جواب داد
كه طناز طباطبايﻰ در فيلمش بازی مﻰكند ،اما جايگزين هديه تهرانﻰ نشده و اين يعنﻰ باب همكاری سوپراستار از اسبافتاده و فيلمساز كهنهكار
هنوز باب است .اما مهرجويﻰ جملهی جالبﻰ هم در توضيحاتش گفت كه سوژهی ايرانﻰها در شبكههای اجتماعﻰ شد .او گفت دنبال يك مرد جوان
با چهرهی جذاب و بيمارگونه مﻰگردد .همين يك جمله كافﻰ بود تا بعد از «چه خوبه كه برگشتﻰ» دوباره مردم ايران ،سر شوخﻰ را با استاد باز كنند.

سه ماه بعد
معادالت مربوط به خانهی س��ينما مدام در حال تغيير اس��ت .بعد
از آن كه اعضای هيئت مديرهی خانهی س��ينما چند بار تاكيد كردند
نامزد عضويت در هيئت مديرهی جديد نخواهند ش��د ،عاقبت مجمع
عمومﻰ خانهی سينما تشكيل شد و هيئت مديره به مدت سه ماه ابقا
شد تا دوران گذار هم زير نظر همين سينماگران سرشناس طﻰ شود.
اساسنامهی جديد خانهی سينما در جلسهی مجمع عمومﻰ تصويب
شد و به نظر مﻰرس��د كه همهچيز برای بازگش��ت به وضعيت سفيد
آماده است .حتﻰ حضور حبيباﷲ كاسهساز در مجمع عمومﻰ باعث
تنش نشد .حرفهای توحيدی و كاسهساز نشان مﻰدهد پشت پرده،
توافقهايﻰ انجام ش��ده ،هرچند كه رد كينههای قديمﻰ را همچنان
مﻰتوان تشخيص داد .گفتوگوی «صبا» با فرهاد توحيدی و حبيباﷲ
كاسهساز دربارهی مجمع عمومﻰ را در صفحهی  3بخوانيد.

ﭘرﻭﮊﻩیمﺸترﮎافﺨمﯽﻭبانﻮ

بهروز افخمﻰ پس از چهار سال بار ديگر پشت
دوربين قرار گرفت و ساخت فيلم سينمايﻰ «آذر،
شهدخت ،پرويز و ديگران» را آغاز كرد .افخمﻰ كه
آخرين بار در ايران ،فيلم كمدی «سنپطرزبورگ»
را جلوی دوربين برده ب��ود .او در اين مدت ،فيلم
س��ينمايﻰ «صدای تيره» را هم در كانادا ساخته
بود كه اين فيل��م يك بار در جش��نوارهی فجر به
اكران درآمد و ديگری خبری از آن نش��د .افخمﻰ
مدتها به دنبال بازنويسﻰ فيلمنامه و آغاز ساخت
«سن پطرزبورگ  »2بود و گويا از ساخت اين فيلم
در مقطع كنونﻰ نا اميد ش��ده و به همين دليل به
سراغ فيلم كمدی ديگری رفته است .اما نكتهی مهم درخصوص «آذر،
شهدخت ،پرويز و ديگران» اين است كه فيلمنامهی اين فيلم براساس
رمانﻰ با همين نام اثر مرجان ش��يرمحمدی همس��ر افخمﻰ نوشته

باﺷﮕاﻩ ﺧوانﻨﺪﮔاﻥ

شده و شيرمحمدی خودش نويسندهی فيلمنامه
هم بوده است .ابتدا قرار بود ش��يرمحمدی پس از
نوش��تن فيلمنامه ،آن را به عن��وان اولين تجربهی
كارگردانﻰاش جلوی دوربين بب��رد اما گويا پس از
مدتﻰ شيرمحمدی به اين نتيجه مﻰرسد كه به دليل
پر بازيگر بودن اين فيلم ممكن است به عنوان اولين
تجربهی كارگردانﻰ به مش��كل بخورد و به همين
دليل پيش��نهاد كارگردانﻰ آن را ب��ه خود افخمﻰ
مﻰدهد .سيدجمال ساداتيان ،تهيهكنندهی فيلم
است و قرار است بازيگرانﻰ چون گوهر خيرانديش،
مهدی فخيمزاده؛ رامبد ج��وان ،اميرعلﻰ دانايﻰ و
مرجان ش��يرمحمدی هم در آن بازی كنند .داستان فيلم از آن جايﻰ
شروع مﻰشود كه خانوادهای به دليل برگشتن دخترشان چندروزی به
دور از فضای شلوغ شهر ،دور هم جمع مﻰشوند.

ﺷما ﻗﺮاﺭ نیﺴﺖ
فﻘﻂ ﺧوانﻨﺪﻩ ﺻﺒا باﺷیﺪ!

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ

حساس��يتبرانگيز به ميان آمد .داس��تان خانهی
سينما به نقطهی جديدی رسيد و تكليف مديريت
جشنوارهیفيلمفجرمشخصشد.ازاينهفته،قرار

است در قالبﻰ جديد مهمترين اتفاقهای هفته در
حوزهیسينمارامروركنيموببينيمسينمادرهفت
روز ،چه تحوالتﻰ را از سر گذرانده است.

 16سال پيش بود كه رضا ميركريمﻰ كارگردان
جوان و جويای نامﻰ ،س��ريالﻰ جذاب و ديدنﻰ در
ژانر كودك و نوجوان به نام «بچههای مدرس��هی
همت» ساخت؛ سريالﻰ كه داستان يك مدرسهی
شبانهروزی در شمال كشور و اتفاقات مختلفﻰ كه
برای شاگردان آن مدرسه مﻰافتاد را روايت مﻰكرد.
حاال بعد از  16سال ميركريمﻰ كه تبديل به يكﻰ از
كارگردانان سرشناس سينمای ايران شده دوباره
به ساخت روايتﻰ از «همت» رفته است اما اين بار او
قرار است داستان رشادتهای سردار شهيد ابراهيم
همت را در قالب فيلمﻰ به نام «ش��هيد همت» به
تصوير بكشد .البته پروژهی ميركريمﻰ قرارنيست امسال كليد بخورد.
او فعال درگير فيلم سينمايﻰ «امروز» است .فيلمﻰ كه ميركريمﻰ تالش
مﻰكند آن را به جشنوارهی فجر امسال برساند با اين حال او برای اينكه

ﺷ

روزنامه سینمایی

من زندهام
انتشار شايعهی مرگ بعد از بازيگران كهنهكاری مثل عزتاﷲ
انتظامﻰ ،جمشيد مشايخﻰ ،علﻰ نصيريان و محمدعلﻰ كشاورز،
اين بار به ثريا قاسمﻰ رسيد .او البته واكنش متفاوتﻰ داشت و در
واكنش به اين ش��ايعه گفت مدام تلفنش زنگ مﻰخ��ورد و از او
دربارهی سالمتﻰاش مﻰپرسند« :دو روز است كه مدام تلفن من
زنگ مﻰخورد و سراغم را مﻰگيرند و شايعاتﻰ را به راه انداختهاند
كه من مردهام! مگر جای كسﻰ را تنگ كردهام كه تا پايم را از اين
شهر بيرون مﻰگذارم ،همه مﻰگويند مردهام؟!»

بﻌداز۱۶ﺳاﻝباﻫمتﯽﺩيگر

ماﺭﻩ
ﭘیاﻣﻚ
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دستچﭗاسی
بمب هفته را ولﻰ محمدمهدی طباطبايﻰنژاد ،مديرعامل جديد
مركز گسترش سينمای مستند و تجربﻰ منفجر كرد .مصاحبهی او
با خبرگزاری ايسنا دربارهی شيوهی اختصاص بودجه به پروژههای
سينمايﻰ «خاص» در دوران مديران گذشتهی اين مركز ،به اندازهی
يكﻰ دو هفته ،س��وژه دس��ت خبرنگاران مﻰده��د .طباطبايﻰنژاد
بهصراحتاعالمكرد 90درصداز  12ميلياردتومانبودجهیساالنهی
مركزگسترشسينمایمستندوتجربﻰ،بهسهفيلمسينمايﻰ«الله»،
«ش��هابﻰ از جنس نور» و «رنﺞ و سرمستﻰ» اختصاص يافته و تنها
يكونيمميلياردتومانباقﻰماندهكهعالوهبرسايرپروژهها،بايدحقوق
كاركنان اين مركز هم از همين مبلﻎ باقﻰمانده پرداخت شود .او برای
اولين بار به صراحت اعالم كرد كه تا به حال شش و نيم ميليارد تومان
خرﺝ پروژهی «الله» شده و طبق برآوردهای تهيهكننده و كارگردان،
برای 30دقيقهی باقﻰمانده از فيلم به 5ميليارد تومان ديگر نياز است.
اما عجيبترين نكتهای كه طباطبايﻰنژاد افشا كرد اين بود كه بعد از
جلسه با اسداﷲ نيكنژاد كارگردان و پروانه پرتو تهيهكنندهی «الله»
تازه متوجه ش��ده كه رايت اين فيلم ،نه به مركز گسترش سينمای
مستند و تجربﻰ ،بلكه به يك شركت فيلمسازی كانادايﻰ تعلق دارد،
چون فيلمنامهاش از آن شركت خريداری نشده اس��ت .او به نقل از
نيكنژاد گفت كه اين مثل ساختن يك بنا در زمين ديگران است .اما
نقطهیاوﺝمصاحبه،جايﻰاستكهمديرمركزگسترشمﻰگويد«:در
آن جلسه به كارگردان فيلم «الله» گفتم كه شما يك قرارداد رسمﻰ
با مركز گسترش داريد ،اما او گفت« :من اين قرارداد را قبول ندارم و با
دستچﭗامضاكردمبههميندليلقراردادمعتبرنيست».جالباست
كهپرتوونيكنژادبعدازانتشارسخنانطباطبايﻰنژاد،نهتنهاسخنان
او دربارهی مبلﻎ پرداخت شده و مالكيت و ...را تكذيب نكردند ،كه تاييد
همكردند! تنها تفاوت ديدگاهآنها دربارهیبودجه،باقﻰماندهبودكهبه
گفتهی هردو سينماگر برای تمام شدن «الله» به حدود يك ميليارد
تومان ديگر نياز دارند .البته طباطبايﻰنژاد پيشاپيش آب پاكﻰ را روی
دستهمهريختوگفتتاتكليفمسئلهیمالكيتوديگرابهامهای
اينپروژهمشخصنشود،حتﻰيكريالهمبه«الله»تعلقنمﻰگيرد.

نش��ان دهد عزم خود را جزم كرده ك��ه اين فيلم را
جلوی دوربين ببرد ،پيشتوليد اين فيلم كه محصول
انجمن سينمای انقالب و دفاع مقدس است را از آذر
ماه سال جاری آغاز مﻰكند تا پس از طراحﻰ دكور و
صحنه در تابستان  ،93فيلمبرداریاش را آغاز كند.
داستان فيلم به مراحل پايانﻰ عمليات بيتالمقدس
و آزادس��ازی خرمش��هر با محوريت شهيد همت
مﻰپردازد .تحقيقات اين فيلم از يك سال پيش آغاز
شده و محمدرضا گوهری از اوايل مرداد ماه نگارش
فيلمنامهی آن را آغاز كرده است .اگر اتفاق خاصﻰ
نيفتد «شهيد همت» هشتمين اثر ميركريمﻰ در
مقام كارگردان خواهد بود اما نكتهای كه اين فيلم را خاص مﻰكند اين
است كه در صورت ساخت «شهيد همت» ،ميركريمﻰ برای اولين بار
به سراغ سينمای دفاع مقدس خواهد رفت.

ایﻦ اﻃﻼﻋیﻪ ﺭا
ﺩنﺒاﻝ ﻛﻨیﺪ
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