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خبر

گزارش اختصاصی صبا از جزئیات نشست مقام معظم رهبری با عوامل فیلم «شیار »143

صالحمند به صبا خبر میدهد

یک نفر قرار است ماه را
گاز بگیرد!
«نیش زنبور» و «سه درجه تب» آخرین فیلمهای
حمیدرضا صالحمند در سینما بودند و او چند سالی
است در سینما کار جدیدی نساخته است .البته در
این مدت چندین بار قرار بود پشت دوربین ساخت
یک فیلم یا یک ســریال برود که هر بــار به دالیل
مختلف این اتفاق رخ نداد اما صالحمند در گفتگو
با صبا خبر از شــروع کار جدیدی در آینده نزدیک
میدهد« :در حال باز نویسی یک سناریو با نام «چه
کسی ماه را گاز گرفت» هستم که تهیهکنندگی آن را
آقای نجفی زاده بر عهده دارد و اگر شرایط برای تولید
فراهم باشد سعی میکنیم این فیلم را به جشنواره
برســانیم ».فیلمیکه صالحمند هنوز در خصوص
جزئیات بیشتری از آن مطمئن نیست و ارائه باقی
جزئیات را به زمــان بعد از گرفتن پروانه ســاخت
موکول میکند فقط به گفته او فیلمنامه جدیدش
یک کمدی اجتماعی است .البته در این مدت چند
باری بحث ساخت ادامه فیلم موفق و پرفروش «نیش
زنبور» به میان آمد اما هر بار ساخت آن منتفی شد.
صالحمند در خصوص اینکه چرا طلســم ساخت
این فیلم شکسته نمیشــود هم اینگونه توضیح
میدهد« :یک سناریویی نوشته شد و قرار بود آقای
تختکشیان آن را تهیه کنند اما این فیلم مسکوت
باقی مانده و احتماالً دنباله «نیــش زنبور» هم به
سرنوشت «ســن پترزبورگ  »2دچار میشود .در
ایران ساختن قسمتهای دوم و سوم فیلمها بسیار
دشوار است چرا که عوامل زیادی باید دست به دست
هم دهند تا فیلم ساخته شود ،عواملی اعم از اینکه
همان گروه دوباره دور هم جمع شوند ،بازیگران با
فیلم دیگری قرار داد نداشته باشند و تهیهکننده از
همه لحاظ شرایط مناسبی برای تولید فیلم داشته
باشــد .این در حالی اســت که در اکثر پروژههای
اینچنینی در ایران مجبور میشوند با گروه جدیدی
کار کنند که طبیعتاً نتیجــه کار همانند فیلم اول
نخواهد بــود همانطور که خانــم میالنی در آتش
بس  2مجبور شــد از گروه بازیگران جدیدی کنار
هم استفاده کند.
ی چندگانه
در حالی که در هالیوود اگر قرار باشد فیلم 
مثل «آیرون من» ساخته شود بازیگران آن تا  4سال
آینده تکلیفشان مشخص اســت و قرار داد دارند».
با این صحبتها و با وضعیت کنونــی بعید به نظر
میرسد که رضا عطاران و رضا کیانیان دوباره در کنار
هم قرار بگیرند و سر ملت را شیره بمالند.

روز گذشته در جلســهای صمیمانه و به دور از چشم
رسانهها عوامل فیلم شــیار  143با حضرت آیت اهلل
خامنهای رهبر معظــم انقالب دیــدار کردند .خبر
دیدار معظم له با عوامل این فیلم که در جشــنواره
فیلم فجر ســمیرغ بهترین فیلم از نگاه مردمی را به
دســت آورد تنها با یک نقل قول از محمدحســین
قاســمی تهیهکننده «شیار  »143رســانهای شد.
قاسمی به خبرگزاری نسیم گفته بود« :صبح امروز
این توفیق را داشتیم که ســاعاتی را در محضر رهبر
معظم انقالب باشیم و ایشــان که پیش از این فیلم
«شیار  »143را دیده بودند نظرات بسیار دقیق درباره

فیلم داشــتند و ما را از راهنماییهای خود بهرهمند
فرمودند ».اما صبا برای اولین بــار در گفتگو با ابوذر
پورمحمدی دیگــر تهیهکننده ایــن فیلم جزئیات
دقیقتری از مراســم و صحبتهــای رهبر انقالب
در خصوص فیلم را رســانهای می کند .به گفته این
تهیهکننده رهبر انقــاب تا به حال دوبــار فیلم را
دیدهاند یک بار با اعضــای دفتر رهبری و یک بار هم
با اعضای خانواده ،بــه گفته پورمحمدی مقام معظم
رهبری در این دیدار با تأکید بر این نکته که شــیار
 143را فیلم خوبی دیدهاند ،فرمودهاند« :فیلم خیلی
خوبی بود هم از لحاظ داستان که یکی از کمبودهای
اکنون سینماســت و هم پیچ داستانی خوبی داشت
که خوب هم باز میشــود؛ هم از لحاظ کارگردانی و
هم از لحاظ بازی سنگ تمام گذاشته شده ،از لحاظ
محتوا این فیلم ارزشی بود ،بله این مادر این در و آن
در میزند تا اثری پیدا کنــد از فرزندش ،اصل دفاع
مقدس همین است؛ احساس مادر نسبت به فرزندش
قابل توصیف نیست ،ما نمیتوانیم مادر باشیم و درک
کنیم؛ این مادر تحمل میکنــد و افتخار میکند ،ما
در این هشت ســال از مادران شهید گله نشنیدهایم

و آن را حماسیتر یافتهایم ،حتی یک مورد هم یادم
نمیآید که مادری از شهادت فرزندش گله کرده باشد
بلکه احساس ســربلندی هم میکند ،این مادر برای
فرزندش اینچنین فداکاری میکند و با این احساس
مادرانه هجرت و فراق او را تحمل میکند ».به گفته
پورمحمــدی رهبر انقالب با تأکید بــر این نکته که
تاکنون از ظرفیت دفاع مقدس در سینمای ایران به
درستی استفاده نشده فرمودهاند« :کسانی که اهل این
فن هستند و قضاوتشان میتواند مالک باشد سینمای
ایران را خوب میشناسند؛ این ظرفیت عظیم (دفاع
مقدس)میتواند استفاده شود؛ مواردی در این زمینه
داریم لکن آنچه وجود دارد کم است؛ عدهای با ورود
به ســینما همراه با دفاع مقدس مخالفند؛ اینها چه
فکر میکنند؟ صد سال از جنگ جهانی میگذرد اما
هنوز امریکا دارد فیلم جنگی میسازد ».رهبر انقالب
پیروزی ایران برابر همه قدرتهای جهان در هشت
سال دفاع مقدس را یک پدیده بســیار مهم نامیده
و فرمودهاند« :همه قدرتهــای نظامی به نحوی در
مقابل ما ایستادند ولی جمهوری اسالمی پیروز شد؛
این خیلی پدیده مهمی است؛ فیلم از نگاه یک مادر

بیژن امکانیان به صبا خبر میدهد

عکسها :اختصاصی صبا

رهبرمعظمانقالب:ازظرفیتعظیم
دفاعمقدساستفادهکنید

دیده شده و نتیجهاش کار جالبی از آب درآمده؛ حاال
بیایید از دید یک مسجد به این موضوعات بپردازید یا
بروید در یک دبیرستان کار بسازید یا حتی از کسانی
که شهدا را تشییع جنازه میکردند ،اینها موضوعات
محوری و مرکزی برای ســینمای ما قرار بگیرد ،در
دفاع مقدس هزاران وصدها اســطوره داشتیم ».اما
به گفته تهیهکننده شیار  143رهبر انقالب با مثال
زدن کشور کره جنوبی در قهرمانسازی فرمودهاند:
«کرهایها؛ تاریخی نداشتند ولی آمدند با ساخت این
سریالها برای خودشــان تاریخ ساختند ،من از این
کارشان خوشم میآید که میگویند افسان ه جومونگ
یعنی خودشــان اقرار میکنند که اینها افسانهاند...
ولی ما اینها را در زندگی خودمان داریم؛ نمیگویم
تقصیر اما یک قصور بزرگی اتفاق افتاده؛ ما تا پنجاه
ســال دیگر هم با این موضوعات باید فیلم بسازیم تا
اینها را تبیین کنیم؛ مــن هم مثل دیگر مردم فیلم
را دیدم و خیلی متأثر شــدم ».به گفته پورمحمدی
در این جلســه صمیمی محمدحســین قاسمی به
نمایندگی از عوامل فیلم نکاتی را با حضرت آیت اهلل
خامنهای در میان گذاشته است .در این جلسه غیر از

هوشنگ مرادی کرمانی از فعالیتهای جدیدش به صبا میگوید

بررسی پیشنهادهای سینمایی در مسیر جاده چالوس

از چاپ «ته خیار» تا نگارش فیلمنامه «نازبالش»

بیژن امکانیان که مدتها به عنوان بازیگر در سینما حضور کمرنگی را تجربه
کرده و در این مدت بــه جز بازیگری در زمینــه تهیهکنندگی هم فعالیت
داشته این روزها شمغول بازی در ســریال «جاده چالوس» است ،سریالی
به کارگردانی احمد معظمیکه علیرضا داوری آن را برای شــبکه پنج تهیه
میکند .امکانیان در این سریال  26قسمتی که فیلم نامهاش را شعله شریعتی
نوشته با فاطمه گودرزی ،محسن افشانی و محمد شیری همبازی است .او که
این روزها به این دلیل دائماً مسافر شمال و تهران است در خصوص آخرین
فعالیتهای ســینماییاش به صبا میگوید« :در حال حاضر با چند پروژه
ســینمایی رو به رو هستم که فع ً
ال در حال برســی این پشنهادها هستم».
آخرین سریالی که از امکانیان روی آنتن رفت مجموعه تمام نشده «پیدا و
پنهان» بود و در سینما هم «قصه پریا» به کارگردانی فریدون جیرانی آخرین
فیلمی بوده که این بازیگر از چهار سال پیش تاکنون در کارنامه کاریاش
ثبت کرده و باید دید آیا این پیشنهادهای جدیدی که امکانیان از آنها صحبت میکند آیا میتواند در نهایت باعث شود او با دیگر با
یک فیلم جدید روی پرده سینماها ظاهر شود یا نه.

هوشنگمرادیکرمانینویسندهقهارکودکونوجوانراسینماییهابیشتربااقتباس
فیلمنامههای مجموعه «قصههای مجید» و فیلم تحسین شده «مهمان مامان» از
روی کتابهای او میشناسند .اما مرادی کرمانی به تازگی خودش فیلمنامه جدیدی
نوشته است اما این بار نه برای سینما بلکه برای یک مجموعه انیمیشنی« :فیلمنامه
سریال انیمیشنی را نوشتهام که بر اساس کتاب نازبالش نوشته شده و قرار است در
 26قسمت ساخته شــود .این مجموعه را مانی وطندوست کارگردانی میکند و
تهیهکنندگیاش بر عهده سید مسعود صفوی است ».این کارگردان و تهیهکننده در
واقعهمانسازندگانمجموعهموفق«شکرستان»استبهاینترتیببایدمنتظرماند
و دید ترکیب یک نویسنده موفق و یک گروه انیمیشنساز خالق چه خواهد شد .البته
مرادیکرمانیدرخصوصفعالیتهایجدیدشدرحوزهادبیاتهمبهصبامیگوید:
«کتاب جدیدم به نام « ته خیار» زیر چاپ است .همانطور که ته خیار تلخ است ،ته
زندگی هم تلخ است که یک نفر در این داستان به این موضوع معتقد است که بقیه رو
به روی آن میایستند .انتشارات معین این کتاب را در دست چاپ دارد و در مرحله حروفچینی است ».ضمن اینکه به گفته مرادی کرمانی کتابهای
آب انبار ،مشت بر پوست ،شما که غریبه نیستید (چاپ )19و قصههای مجید (چاپ )26هم در حال تجدید چاپ هستند.

گزارش کامل صبا از نشست جشن خانه سینما

رقابتبیسابقه 130فیلم
برایتندیسهایزرین
تابستان امســال باالخره پس از سه سال قرار است
شانزدهیمن جشــن خانه ســینما همزمان با روز
ملی ســینما و با رقابت  120تا  130فیلم سینمای
ایران برگزار شود .پس از بسته شدن خانه سینما و
حواشی ایجاد شده در سال  89جشن خانه سینما
که اعتبار زیادی بین اهالی سینما داشت معلق شد
اما صنوف مختلف خانه ســینما میتوانند امیدوار
باشند که پس از سه سال جشن خود را دوباره برگزار
کنند .چگونه برگزار شدن جشنی که قرار است تمام
آثار تولید شده ســینمای ایران در طول سالهای
 91 ،90و  92را بررســی کند ،ابهامات و سؤاالتی
را در ذهن اهالی سینما ،رسانهها و مخاطبان ایجاد
کرده که دیروز محمد بزرگنیا دبیر شــانزدهمین
جشن خانه سینما و مازیار میری دبیر اجرایی این
جشن در نشستی خبری به سؤاالت خبرنگاران در
زمینههای مختلف پاسخ دادند .گزارش کامل صبا از
سؤاالت اهالی رسانه و پاسخهای میری و بزرگنیا را
در ادامه میخوانید.
رقابت فقط میان فیلمهای اکران شده

در ابتدای این نشســت ،محمد بزرگنیــا ،با ابراز
خوشــحالی از برگزاری این جشــن آن هم پس از
سه سال وقفه ،جمع شدن دوباره خانواده سینمای
ایران را ویژگی جشن امسال دانست و گفت« :طبق
تصویب شواری سیاستگذاری ،آثار تولید شده در
سالهای تعطیلی خانه سینما و سال گذشته ،مورد
بررسی و داوری قرار گرفتهاند که البته حجم باالیی

عوامل فیلم چهرههای دیگری چون دکتر علی اصغر
پورمحمدی رئیس مرکز رســانه قوه قضاییه ،سردار
نقدی رئیس سازمان بسیج و اعضای کمیسیون شاهد
مجلس شورای اسالمی هم حضور داشتند که پیش
از سخنان معظم له دکتر پورمحمدی توضیحاتی در
خصوص محتوای فیلم و روند تولید آن به ایشان ارائه
دادند .این جمالت مقام معظم رهبری به شکل دقیق
توسط تهیهکننده این فیلم یادداشت شده و در اختیار
صبا قرار گرفته و بعد از انتشار کامل آن توسط دفتر
مقام معظم رهبری جزئیات دقیقتری از این دیدار
منتشر خواهد شد.

آنها ،با توجــه به زمان اندک ،مشــکالتی را برای
هیئت انتخاب ایجاد کرده بود ».اما خبرنگاران پس
از توضیحات اولیه بزرگنیا بالفاصله سؤاالت خود
را آغاز کردند .در اولین ســؤال این موضوع مطرح
شد که آیا تفاوتی میان جشــن خانه سینما که به
صورت صنفی برگزار میشــود ،با جشــنوارههای
دولتی وجود دارد؟ و سینماگرانی که تاکنون ،به هر
دلیلی نتوانستهاند فیلمشان را در این سالها اکران
کنند و عالقهمند به حضور در این جشنواره هستند،
میتوانند امیدوار به نمایش و داوری آثارشــان در
جشن شانزدهم خانه ســینما ،باشند؟ بزرگنیا در
پاسخ به این سؤال گفت« :شورای سیاستگذاری،
در چند جلسه درباره این موضوع ،بسیار بحث کرد
که در نهایت بــه چند روش نیز رســید ،اول دیده
نشدن فیلمهای سال  90و  91مطرح شد ،اما نظر
شورای سیاستگذاری بر این بود که حتماً فیلمهای
این دو سال نیز در جشــنواره حضور داشته باشند،
دست آخر ،در مجموع با در نظر گرفتن آنها ،تعداد
فیلمهای سه سال گذشــته در حدود  400عنوان
شــد .تماشــا و داوری این تعداد فیلم با توجه به
زمان ،کاری نشدنی بود ،به همین دلیل هم تصمیم
گرفتیم ،تنها فیلمهای اکران شده را داوری کنیم.
با این تصمیم ،فیلمهایی که از خرداد  91تا  15تیر
 93اکران شدهاند ،مورد داوری قضاوت قرار خواهند
گرفت کــه در حال حاضر  120تــا  130متقاضی
شرکت در جشن هستند .از طرفی ،هیچ وقت همه
فیلمهای نمایش داده نشــده ،در این جشن حاضر

نبودهاند و فقــط چند تایی از آنهــا نمایش داده
میشدند ،این مسئله همیشه اعتراضاتی را در پی
داشــت که چرا همه فیلمهای دیده نشده نمایش
داده نمیشــدند .به همین خاطر هم بهترین کار
این بود که فیلمهای اکران شــده برای داوری در
نظر گرفته شوند و این فیلمها نیز پس از اکران در
جشن خانه ســینما حضور یابند ،تا بتوانیم با کمتر
کردن تعداد فیلمها ،این جشــن را برای سه سال
گذشــته برگزار کنیم ».البته به گفته دبیر جشن
خانه ســینما ایوبی ،رئیس ســازمان سینمایی به
تازگی خبر از مجوز اکران چند فیلم دیگر داده که
این فیلمها به همراه فیلمهــای دیگری که در این
دوره حضور ندارند میتوانند در دوره بعدی شرکت
کنند و سال آینده داوری شوند .اما به هر حال خیلی
از فیلمها در دولت گذشته به دالیل مختلف اکران
نشدند و اگر قرار باشد شرط حضور در جشن خانه
سینما بحث اکران شــدن فیلمها باشد این مسئله
میتواند باعث بیمهری دو چندان به این هنرمندان
شود اما بزرگنیا معتقد است این کار ممکن است
باعث حاشیهسازیهای بیمورد برای جشن شود:
«نشــان دادن یکی تعدادی از این فیلمها عدالت
نیست و امکان شرکت دادن همه این فیلمها را هم
نداریم .از سوی دیگر ،نمایش فیلمهایی که اکران
نشــدهاند ،باعث فضاســازی منفی در این زمینه
خواهد شد و اوضاع را بغرنجتر خواهد کرد .من نیز
فقط مجری سیاستهای تصویب شده هستم ».با
این حال میری از امــکان نمایش این فیلمها بدون

اینکه مورد داوری قرار بگیرند خبر داد« :فیلمهایی
که نمایش داده نشــدهاند ،میتوانند با هماهنگی
مســئول دبیرخانه ،سیمون ســیمونیان ،در طی
جشــن خانه ســینما به نمایش در آیند ،البته این
فیلمها ،همانطور که گفته شد داوری نمیشوند،
اما میتوانیم با استفاده از این فرصت ،کمک کنیم
به نمایش درآیند .البته ،این آثار فقط در سالنهای
جشن خانه سینما و برای اهالی سینما به نمایش در
خواهند آمد .میری همچنین اعالم محل جشن را به
فرصتهای بعدی موکول کرد».
جشنی یک هفتهای برای سینما

در بخش دیگری از این نشست میری به عنوان دبیر
جشنواره در خصوص آخرین فرصت پر کردن فرم
سینماگران برای حضور در جشن شانزدهم گفت:
«فراخوان بخش مستند ،کوتاه و سینمایی منتشر
شده که در بخش فیلم مســتند ،مهلت ارسال آثار
از  20خرداد تا  5تیر ،در بخــش فیلم کوتاه از 24
خرداد تا  9تیر و بــرای فیلمهای بلند از  25خرداد
تا  15تیر اعالم شده است ».بزرگنیا هم در تکمیل
صحبتهای میری اضافه کرد« :امسال برای تمام
کسانی که فیلمهایشان در مدت مورد نظر جشنواره
نمایش داده شده ،از طریق نامه فرم تقاضای شرکت
در جشن سینمای ایران فرســتاده شده است که
فرصت دارند تا  15تیــر این فرم را بــه دبیرخانه
برســانند ،البته این زمان برای فیلمهای انیمیشن
تا  31خرداد خواهد بود ».اما بحث داوری جشنواره

امسال از مهمترین ســؤاالتی بود که خبرنگاران به
دنبال پاسخ برای آن بودند .بزگنیا هم در توضیحی
مبســوط در این زمینه و اینکه ک ً
ال جشــن به چه
صورت برگزار خواهد شد گفت« :تاکنون یازده صنف
دارای تندیس ،هر کــدام  5داور خود را به دبیرخانه
معرفی کردهاند ،که مثل سالهای گذشته هر صنف
نامزدهای حوزه خود را در این جشن معرفی میکند
و در مرحله دوم نیز همه داوران قرار است در مورد این
نامزدها قضاوت کنند .البته در بخش بهترین فیلم و
بهترین کارگردانی ،سرگروه همه صنوف به همراه دو
نماینده از انجمن دستیاران و انجمن تصویربرداران
به قضاوت مینشــینند .همچنین در بخش عکس،
پوستر و آنونس نیز امســال صنف جدید تبلیغات و
گرافیک که ریاســت آن را ابراهیم حقیقی بر عهده
دارد ،دارویها را انجام میدهنــد .انتخابهای دو
داور کانون عکاسان به همراه داوری بخش مستند،
آغاز انتخاب آثار خواهد بود و هیئت انیمیشن نیز دو
هفته بعد از آنها انتخاب شــدگان را اعالم خواهند
کرد .همچنین ،جشــن بزرگداشتها با انتخاب سه
عزیز و اهدای تندیس سیف اهلل داد برپا میشود .در
واقع در این دوره ،از  8تا  21شــهریور هر چهار روز ،
یک جشن خواهیم داشت و در پایان نیز جشن بزرگ
خانه سینما برگزار میشود».
قانون جدید برای داورانی که خودشان فیلم دارند

اما همیشــه خانــه ســینما در دورههــای مختلف
برگزاریاش مورد توجه زیاد سینماگران بوده و حتی

خیلیها آن را رقیبی جدی برای جشنواره فیلم فجر
میدانند .بزرگنیا در خصوص اینکه چرا سینماگران
تا این اندازه مایلند فیلمشــان در جشن خانه سینما
حضور داشته باشد میگوید« :هر جشنوارهای ،هیئت
انتخابی بر اساس ضوابطش دارد که برخی از فیلمها
را انتخــاب میکند و از میان آنــان برگزیدگان خود
را معرفی میکند ،اما جشــن خانه ســینما ،بر همه
کارهای تولید شــده طی ســال نظارت دارد و برای
این امر ،کمیته خاصی تشــکیل ندادهایم .از طرفی،
داوری در این جشنواره بر عهده دست اندرکاران این
حوزه است که این مسئله در واقع ویژگی این جشن
به حســاب میآید و به همین دلیل هم هســت که
بسیاری از هنرمندان میخواهند دراین جشن حضور
داشته باشند ».اما نکته دیگر حضور مازیار میری در
شــورای مرکزی جشن خانه سینماســت آن هم در
حالی که فیلم «حوض نقاشی» به کارگردانی او یکی از
فیلمهای موفق این سه سال بوده و احتمال دارد که در
بخشهای مختلف نامزد دریافت تندیس زرین شود
با این حال میری دوســت ندارد فیلمش در رقابت با
دیگر فیلمها قرار گیرد و دلیلش را هم این گونه عنوان
میکند« :در دوره قبل هم فیلم سعادت آباد را از بخش
رقابت نهایی کنار گذاشتم امسال هم اگر حوض نقاشی
در میان نامزدها باشد آن را از رقابتها خارج خواهیم
کرد ،البته با توجه به اینکه جشن سه سال است که
برگزار نشــده اســت ،در میان دیگر داوران با اینکه
ی برای
سعی کردهایم کسانی را انتخاب کنیم که فیلم 
حضور در جشنواره نداشته باشند ،اما این مسئله کمی
سخت بود ،چرا که ما باید کسانی را انتخاب میکردیم
که شایسته داوری داشته باشند و در این سه سال هم
کار نکرده باشند .با این اوصاف ،قرار شد ،داوران صنوف
در بین خودشان ،قانونی برای فیلمهایی که متعلق به
داوران هستند در نظر بگیرند ».اما آخرین بحثی که
در این نشست مطرح شد این بود که آیا اسپانسر جشن
خانه سینما مشخص شده یا نه ،با توجه به شائبهها و
حاشیههایی که در خصوص اسپانسر جشنواره فیلم
فجر سال گذشته ایجاد شد اینکه جشن خانه سینما
از چه طریقی حمایت میشــود قطعاً مسئله مهمی
خواهد بود؛ اهمیتی که گویا دبیرخانه جشــن خانه
سینما هم به آن اشــراف کامل دارند چرا که به گفته
دبیر جشنواره با توجه به حساسیتهای موجود ،هنوز
هیچ شــرکتی به عنوان اسپانسر اصلی در نظر گرفته
نشده است و با مشخص شدن اسپانسر در خصوص آن
اطالع رسانی خواهد شد.

چهرهها گفتند
نیکی کریمی :دوست داشتم همراه تیم ملی باشم

مسلم است کهاین روزها فوتبال جامجهانی نقل محافل باشد،
آنهایی کهایرانی هستند حتی اگر فوتبال هم دوست نداشته
باشــند باز هم با خاطر عرقی که به کشورشــان دارند قطعاًاین
فوتبالها را پیگیری میکنند .بــه خاطراینکه تیم هم در گروه
قرار میگیرند و نتیجهای که کسب میکنند در نهایت برای تیم
ملی کشور ما حائز اهمیت است و همین مسئله باعث میشود ما
بازی تیمهای دیگر را هم تماشا کنیم .واقعا ًدوست داشتم همراه
تیم ملی شوم اما مسائل مربوط به مشکالت داوریام در یکی از
فستیوالها مانع از همراهیام شد.
(برنا)

پرویز تناولی :انعکاس جهانی حراجی تهران خیلی خوب و
عالىبود

خبرهایی که از حراج تهران رسید بسیار خوب و خوشایند بود؛ آن
رایکرویدادبسیارموفقیتآمیزیمىبینم؛بهخصوصانعکاس
جهانیاش خیلی خوب و عالى بود و من باورم نمیشد ک ه اینقدر از
حراج استقبال شود  .مثال ًاثر سهراب سپهری ،قیمت دالریاش
با ریالیاش با پشــتوانه حراج تهران در حال برابرى ســت؛این
ی اینکه تا
خیلی خبر خوبی براى ماركت بینالمللى ماســت .برا 
قبل ازاین اگر اثر سپهری در لندن و یا دوبی فرخته میشد اگر
خریداران خبر داشتند که د ر ایران میشود با یک سوم قیمت
این اثر را خرید ،خوب در حراج نمیخریدند( .شرق)

پری ملکی :میتوانم در کنار رود راین بایستم
و دشتی بخوانم!

من یک هنرمند هستم و باید در وطنم باشم .چهطور میتوانم
در کنار رود راین بایستم و دشتی بخوانم! چهطور میتوانم در
آن دنیای مدرن غرب و با آن شرایط ،سنتی بخوانم .مورد مهمتر
این اســت که من درایران میتوانم تأثیرگذار باشم و اگر به
غرب بروم ،یکی میشوم مانند بقیه مردم .تجربه نشان داده
تمام هنرمندانی که ا ز اینجا رفتند ،به تدریج از ذهنها هم
پاک شدند .آنجا دنیای عجیب و غریبی اســت و با کشور ما و
خلقوخوی ما کامال ًفرق دارد.
(هنرآنالین)

حبیبایل بیگی:ایجاد پاتوقهای فرهنگی ضروری است

باید فضایی وجود داشته باشــد که اعضای انجمن سینمای جوانان
بتوانند بــا یکدیگر به گفتگــو و تبادل نظــر بپردازنــد و برایاین
منظورایجــاد پاتوقهای فرهنگی ضــروری بوده کهایــن امر توجه
مســئوالن را میطلبد .برایاین منظور باید همــه دفترهای انجمن
ســینما گردهماییهای عکاســان و فیلمســازان قدیــم و جدید را
تشکیل دهند .در دولت یازدهم موفق شدیم فعالیتهای صورت
گرفته در انجمن ســینمای جــوان را در زمینههــای گوناگونی چون
برگزاری جشــنواره ،آموزش و تئــوری مورد ارزیابی قــرار داده و
آسیبشناسی کنیم.
(برنا)

