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ایوان الکساندروویچ گانچاروف 18ژوئن 1812در سیبری به دنیا آمد .کودکیاش را در خانه سنگی بزرگ گانچاروفهای تاجر در مرکز شهری با ساختمانهای بیشمار گذراند و اتفاق ًا
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سید جواد هاشمی در برزیل ،تیم فنی در تهران

تدوین «یاردوازدهم» آغاز شده است

پاسخ رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به دو حاشیه

هیچوقت نگفتهام
بودجه نداریم!

محمدمهــدی طباطبایی نــژاد مدیرعامل مرکز
گسترش ســینمای مســتند و تجربی در همان
ابتدای ورودش به این مرکز با توپ پر وارد شــد و
در جریان حاشــیههای فیلم «الله» و بودجههای
صرف شده در این مرکز اعالم کرد قرا ر است قاطعانه
با مشکلآفرینان و حاشــیههای سینمای مستند
تجربی برخورد کند و از تالش خــود برای احیای
دوباره این مرکــز خبر داده بود .بــا این حال چند
وقتی است زمزمههایی از سوی برخی فیلمسازان
در خصوص مسائل و مشــکالت فعلی این مرکز به
گوش میرسد که در خصوص دو مشکل مطروحه
این روزهای مرکز با طباطبایی نژاد تماس گرفتیم تا
پاسخی برای فیلمسازانی که این مشکالت را مطرح
کردهبودند از این مدیر جدید ســازمان سینمایی
دریافت کنیم.
اولین مشکلی که برخی ازفیلمسازها به آن اشاره
کردهبودند بحث بسته شدن بخش ثبت فیلنمامه
سایت مرکز بوده اســت .این فیلمسازان معتقد
بودند که مرکز به دالیل نامشــخص اجازه ثبت

فیلمنامههایشان را نمیدهد اما طباطبایی نژاد با
تکذیب این مسئله به صبا گفت« :من و آقای رزاق
کریمیبارها این مســئله را عنوان کردیم که اول
هر فصل به مدت یک الــی دو ماه بخش دریافت
طرح سایت مرکز گسترش باز است و کسانی که
طرح یا فیلمنامهای دارند در این مدت میتوانند
نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند .مدت زمان
باز بودن سایت به حجم آثار بستگی دارد چراکه
طر حهای ارسالی باید توسط شورا بررسی شود.
کســانی که میگویند سایت بســته است به این
دلیل است که در فضای مستند نیستند و آشنایی
با مرکز و نحــوه فعالیتهایــش ندارند .در حال
حاضر ســایت برای طر حهای انیمیشن ،مستند
داستانی و ...باز است».
اما نکته دومیکه با طباطبایینژاد مطرح کردیم
بحث حمایت نکــردن از پروژ ههــای جدید در
مرکز آن هم به علت نداشــتن بودجه است .البته
مســئله کمبود بودجه به دلیــل اتفاقاتی که در
دوره قبل رخ داده بــود و بودجههای کالنی که

صرف ســاخت فیلمهای پرهزینه سینمایی شده
بود امــری طبیعی به نظر میرســد؛ با این حال
طباطبایینژاد نداشــتن بودجه و عدم حمایت از
فیلمسازان جوان به این علت را کام ً
ال رد کرده و
میگوید« :ما هیچوقت نگفتیم که بودجه نداریم
اتفاقاً کام ً
ال بودجه الزم بــرای فعالیتهایمان را
داریم .کســی که طرح و فیلمنامه خوبی داشته
باشــد و فکر خوبی برای ســاخت یک اثر ،در هر
زمانی که باشد من وظیفه دارم از او حمایت کنم
و هزینه مورد نیاز تولید فیلم را تأمین کنم .کما
اینکه در حال حاضر تا بــه همین امروز چیزی
بالغ بر  50فیلم در زمینههای مختلف مســتند
در حال تولید داریم و به تازگــی بیش از  5یا 6
فیلم دیگر برای تولید قرارداد بستهایم و حدود 8
فیلم دیگر اقســاط اولیه تولیدشان به صاحب اثر
پرداخت شده است».
البته با اینکه طباطبایینژاد تأکید دارد که مشکل
بودجه ندارند و فیلمنامههای خوب را قطعاً خواهند
ســاخت اما با گفتن این جمله که« :این را صراحتاً

اعالم میکنــم مرکز برای فیلمنامــه ضعیف پول
نــدارد ».تکلیف خود بــا فیلمســازان جوانی که
انتظار حمایت از مرکز گســترش سینمای مستند
و تجربی دارند را روشــن میکند .آخرین نکتهای
که با طباطبایینژاد مطــرح میکنیم بحث فعلی
شرایط مرکز و شوراهای مختلف فعال در آن است
که او آخرین وضعیت مجموعــه مدیریتی خود را
اینگونه توضیح میدهد« :در حال حاضر شــرایط
مرکز بسیار خوب است و شوراهای سینمایی مرکز
فیلمنامههای سینمایی به صورت هفتگی دو یا سه
فیلمنامه را بررسی میکنند .شــوراهای مستند،
سینمایی ،مستند داستانی ،انیمیشن و پژوهش ما
هر هفته به طور مداوم جلسه دارند .آنچه که نقش
پژوهشی بوده در شورای مستند بسیار خوب بوده
و این خبر را اعالم کنم که برای جشــنواره سینما
حقیقت امســال  4تا  5عنوان تألیــف و ترجمه را
منتشــر میکنیم .فصلنامه سینما حقیقت هم به
کوشش امیرحسین ثنایی آماده نشر است و همین
روزها منتشر میشود».

شاید به جرئت بتوان گفت یکی از پر حاشــیهترین پروژههای چند وقت اخیر در سینمای ایران ،پروژه
«یاردوازدهم» بود .از همان ابتدا که جلســه نشســت خبری این پروژه با حضور سید جواد هاشمی و
محمدرضا گلزار برگزار شــد ،حرف و حدیثهای فراوانی در خصوص به سرانجام رسیدن این پروژه به
وجود آمد .مدتی بعد هم داستان کنارگیری هنرمندان مختلف از این پروژه با واکنشهای متعددی از
سوی تهیهکننده و سرمایهگذار یار دوازدهم متوجه شد و حتی نزدیک بود که کار منتفی شود ،اما سید
جواد هاشمی با راهی کردن بیش از ده هنرمند به برزیل عم ً
ال تمام حرف و حدیثها را کنار گذاشت .رفتن
چهرههایی چون محسن تنابنده ،سام درخشانی ،کامران تفتی ،محمدرضا شریفینیا ،سیاوش خیرابی،
نرگس محمدی ،محراب قاسمخانی ،امیرحسین صدیق ،رضا یزدانی ،فاطمه گودرزی و لیندا کیانی که
با هزینههای جواد هاشمی به این سفر رفتهاند ،نشان میدهد که هاشمی بر خالف انتظار حاضر به کم
آوردن در برابر حاشیهها نشد .اما به گفته یکی از عوامل پروژه ،فیلمبرداری این مجموعه از تهران آغاز شده
و هم اکنون ایرج طایفه ،تدوین قسمتهایی که در ایران گرفته شده است را آغاز کرده و قرار است برای
اینکه کار هر چه سریعتر بعد از جامجهانی روانه شبکه نمایش خانگی شود تا بازگشت جواد هاشمی و
هنرمندان به تهران ،تدوین بخش ایران ،به پایان خواهد رسید .اما نکتهای که طایفه در خصوص ویژگی
اصلی این کار به صبا میگوید این است که قرار نیست بازیگران در این پروژه به شکل آرتیستیک جلوی
دوربین بروند ،بلکه تصاویر از لحظات کام ً
ال رئال و مستندگونه تشکیل شده و قرار است تمام اتفاقهای
رخ داده در ورزشگاههای برزیل حین بازیهای ایران و تصاویر اختصاصی از تمرینها و اردوهای تیم ملی
ایران باشد .با این حال بعید به نظر می رسد ،پروژه «یاردوازدهم» به تهیهکنندگی سید جواد هاشمی
حاشیههایش به این زودیها تمام شود ،چرا که هومن طالبی سرمایهگذار اولیه این پروژه در گفتگویی
اعالم کرده حق پخش مجموعه یار دوازدهم در اختیار اوست و هاشمی حتی اگر تمام هزینههای این
پروژه را تأمین کرده باشد ولی بدون اجازه او نمیتواند این مجموعه را در شبکه نمایش خانگی توزیع کند.

طائرپور به صبا خبر داد

سینماگران تا سی تیر فرصت معاف شدن از مالیات دارند

فرشته طائرپور این روزها به شدت درگیر کارهای صنفی است و همین باعث شده تهیهکننده خوش سابقه سینمای ایران فع ً
ال در تهیه تدارک کار جدید نباشد .البته
طائرپور در حال حاضر سه فیلمنامه را در حال مطالعه دارد« :در این دوران رکود سینما سه فیلمنامه به دستم رسیده اما به دلیل درگیریهای مسئله مالیاتی هنرمندان
فع ً
ی درباره آنها نگرفتهام ».اما بحث معافیت مالیاتی سینماگرا از آن بحثهای پرحاشیهای یکی دو سال اخیر بوده که حتی چند جلسه بحثهای تند و تیزی
ال تصمیم 
در این خصوص در برنامه هفت هم شکل گرفت .به گفته طائرپور این روزها او مشغول برقراری ارتباط با هنرمندانی است که باید تا زمان مقرر فرم خود را تحویل خانه
سینما دهند« :باید به هنرمندان این هشدار را بدهم که پایان تیر آخرین مهلت برای ارسال اظهار نامه مالیاتیشان است و اگر تا زمان مقرر این اظهارنامه را نفرستند از
معافیت مالیاتی بر خوردار نخواهند بود ».البته طائرپور معتقد است بعضی از دوستان سینمایی از چگونگی پر کردن و ارائه این اظهارنامه مالیاتی اطالعات کافی ندارند
که اعضای مطلع خانه سینما در حال کمک به این سینماگران هستند« :به تازگی برای آنهایی که اشراف به چگونگی ارسال این اظهارنامهها ندارند و یا بلد نیستند،
شرایطی را در خانه سینما فراهم کردیم تا افراد دیگر این ســینماگران را راهنمایی کنند ».آخرین حضور طائرپور در سینما به پنج سال پیش و تهیهکنندگی دو فیلم
«آینههای رو به رو» و «نخودی» برمیگردد.

پوالد کیمیایی در گفتگو با صبا از حاشیههای این روزهای پدرش میگوید

رونمایی از یک دفترچه جدید سیاستگذاری

ایوبی هم برنامههایش را اعالم کرد

خواستیم شکایت کنیم ولی نکردیم

در حالی که نزدیک به نه ماه از زمان ریاســت حجت ا ...ایوبی بر سازمان ســینمایی میگذرد باالخره
دفترچه بسته حمایتی دولت تدبیر و امید از سینماگران ایرانی منتشر شد .این دفترچه سینمایی که
به نام «رویکردها ،راهبردها و سیاستهای سازمان سینمایی» دولت تدبیر و امید به اهتمام رمضانعلی
حیدری خلیلی مشاور راهبردی سازمان سینمایی و به ســفارش اداره کل روابط عمومی این سازمان
منشر شده شامل پنج هدف اصلی است« .متعالی سازی و رشد کیفی محصوالت سینمایی و سمعی و
بصری در جهت اهداف و اولویتها»« ،افزایش مخاطبان سینمای ایران»« ،به رسمیت شناخت و صیانت
از ســرمایهگذاری بخش خصوصی»« ،شفافسازی شــیوههای اعمال حمایت» و «اولویت حمایت از
سرمایهگذاری و فعالیتهای زیرساختی و توسعه سینما» .رئیس سازمان سینمایی در آغاز مقدمهای که
بر این دفترچه نوشته آورده است« :چند ماهی از دوران تازه سینمای ایران گذشت؛ ماههایی پرماجرا.
مرور آنچه گذشــت ،بازگویی قصههای تلخ و شیرین اســت که جایش اینجا نیست .اما در یک جمله
میتوان چند ماه گذشته را مانند دوران پیش رو ،دوران بیم و امید دانست؛ هول و هراس از سختی راهی
که در پیش اســت ».ایوبی با ذکر تمامیدغدغهها و سختیهایی که در این مدت همراه همیشگیاش
بوده اظهار امیدواری کرده که این دفترچه بتواند اتفاق خوب و مهمیدر سینمای ایران رقم بزند .در این
دفترچه بعد از مقدمه عناوین پنج فصل آورده شــده ،فصل اول حمایت از تولید و عرضه آثار سینمایی
و سمعی و بصری (داستانی ،مستند ،کوتاه و انیمیشن) ،فصل دوم توسعه فضای نمایش سینما (سالن
سینما) ،فصل سوم توسعه شبکه نمایش خانگی ،فصل چهارم حضور بینالمللی سینمای ایران و فصل
پنجم اکران ،توزیع و عرضه حرفهای محصوالت سینمایی و ســمعی و بصری .در دوره قبلی هم جواد
شمقدری چنین دفترچهای را برای رویکردهای سازمان متبوعش ارائه کرده بود ،دفترچهای که در عین
اهمیت از لحاظ هدفگذاریهای کالن میتواند سندی باشــد برای آنکه وقتی دوران ریاست رئیس
سازمان سینمایی به پایان رســید بتوان بر مبنای آن عملکرد او را بررسی کرد .عملکردی که میتواند
شامل عملی شدن اقدامات تعریف شده در آن باشد و یا نتیجهگیری نهایی از آن صرفاً به این منجر شود
که یک سری شعار داده شده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است .باید منتظر ماند و دید بررسی این دفترچه
توسط رسانهها و کارشناسان در پایان دوره ایوبی به کدام یک از نتایج گفته شده منتهی خواهد شد.

این روزها بیشتر از آنکه فیلم متروپل به کارگردانی مسعود کیمایی باعث شود نام این کارگردان بر سر
زبانها باشد مصاحبه و اظهارات جنجالی او در خصوص اتفاقات گذشته باعث شده واکنشهای متعدد و
حرف و حدیثهای فراوانی پیرامون این کارگردان قدیمی ایجاد شود .در این مدت چهرههای مطرحی
از طیفهای مختلف به اظهارات کیمیایی واکنش نشــان دادند اما تنها کســی که در این مدت سکوت
اختیار کرده و ترجیح داده بود وارد این حاشــیهها نشود پوالد پسر مســعود کیمیایی بود .او در گفتگو
با صبا همچنان بر موضع صحبت کردن در این ضمینه پافشــاری کرد .با این حال در اظهارنظری کوتاه
به صبا گفت« :چند وقتی است که از طریق یک رســانه که به تندی و با ادبیات که در حد یک اثر هنری
و یک هنرمندی که تمام عمر خودش را صرف فرهنگ و هنر کشــور گذاشته به انتقاد ناجوانمردانه قرار
داد که ما خواستیم این قضیه را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنیم که پس از بررسی درباره آن رسانه
متوجه شدیم که از این تصمیم صرفهنظر شود و در حال حاضردر پی راه و چاه جدیدی هستیم که بتوانیم
این حواشــی را در حد امکان کاهش دهیم وامیدوارم دیگر این اتفاقات رخ ندهد ».البته پوالد کیمیایی
با تأکید بر این نکته که همچنان از جهات مختلف پیگیر اتفاقاتی اســت که در این مدت برای پدرش رخ
داده گفت« :باید عرض کنم پا پس نگذاشتم و مسائل در حال پیگیری است و من فکر میکنم مسائلی که
به وجود آمد کذب است و دوست ندارم به آن دامن زده شــود».پوالد کیمیایی در حالی که این روزها به
عنوان یکی از بازیگران اصلی فیلم متروپل در سینماها دیده میشود در خصوص فعالیتهای جدیدش
هم گفت« :در حال حاضر با 3پیشــنهاد رو به رو هستم که در حال بررســی و خواندن فیلمنامهها برای
انتخاب هستم که به زودی و پس از مشخص شدن آن را به اطالع میرسانم».

عبدالرضا اکبری در گفتگو با صبا

«معمای شاه» با وسواس جلو میرود

مدتهاست ساخت سریال «معمای شاه» به عنوان یکی از پروژههای الف ویژه تلویزیون آغاز شده اما در این مدت بارها و بارها خبر از
توقف و نیمه کار ماندن تولید سریال در رسانهها به گوش میرسید در حال حاضر هم ساخت سریال همچنان متوقف است اما به نظر
میرسید قرار نیست سرنوشت «معمای شاه» چیزی شبیه سرنوشت فصلهای دو و سه سریال سرزمین کهن باشد .عبدالرضا اکبری
یکی از بازیگران اصلی معمای شاه در گفتگو با صبا خبر از آغاز قریبالوقوع تصویربرداری مجدد کار میدهد« :از سال گذشته که کار
سریال معمای شاه نیمه کاره به پایان رسید خبری از سریال نداشــتم اما در حال حاضر اطالع دارم به زودی و پس از ساخته شدن
لوکیشنهای جدید تصویربرداری این کار از سر گرفته میشــود ».اما نکته جالب در صحبتهای اکبری امید او به موفقیت سریال
در جذب مخاطب است .به گفته او محمدرضا ورزی با وسواس زیادی در حال ساخت کار اســت و این بدین معناست که قرار است
مخاطبان با مجموعهای مواجه شوند که دوران  32ساله حکومت محمدرضا پهلوی در ایران را به خوبی به تصویر بکشد .اتقاقی که شاید
مدتهاست خیلیها منتظر آن هستند .اکبری که در سریال «معمای شاه» نقش سرلشگر زاهدی را بازی میکند ،این روزها مشغول
بازی در سریال فاخته است .اکبری در این ســریال نقش دکتر منصور صادقی را بازی میکند .این سریال که به کارگردانی محمود
معظمیدر حال تصویربرداری است قرار است ماه رمضان از شبکه دو روی آنتن برود و اکبری در آن با ثریا قاسمی ،کمند امیرسلیمانی،
فرخ نعمتی ،شهرام عبدلی ،رحیم نوروزی ،متین ستوده و نگین معتضدی همبازی است.

چهرهها گفتند
خسرو سینایی :شورای عالی سینما میتواند تأثیرات مثبتی
داشتهباشد

در شورا عالی سینما بیشتر بحث همفکری در میان است و اعتقاد
دارم که میتوان بر جریانات تأثیرات مثبتی گذاشت اما نظر کلی
را میتوان بعد از حضور در شورا اعالم کرد که فکرهایی را برای
آن در نظر گرفتهام و باید دید تا چه حد میتواند تأثیرگذار باشد.
به دلیل اینکه برای فیلمبرداری «جزیره رنگین» به جنوب کشور
سفر کرده بودم و همسرم هم در سفر بودند متوجه اولین جلسه
اینشورانشدم؛بههمیندلیلدرجلسهاولنبودم.فیلمبرداری
این فیلم مدتی پیش به پایان رســید .امیدوارم اولین نمایش
«جزیره رنگین» در جشنواره فیلم فجر باشد( .سینما پرس)

انوشیروانارجمند:نگاهدوبارهبهبودجهستارهشرقبیاندازید

از همه خواهش میکنم نگاه دوبارهای به بودجه «ستاره شرق»
اولین تله فیلم تاریخــی بیاندازند و بدانید این کار با مشــکل
عدیدهای رو به رو اســت .مجید میرفخرایی یکی از بزرگترین
طراحــان صحنه ایران اســت .هرجــا بروید در تمــام فیلمها و
سریالهای بزرگ تاریخی کار ایشان به چشــم میخورد ،حال با
چه میزان بودجه ،نمیدانم! در حال حاضر نیز با شرایطی که حاکم
است عوامل از هیچ کوششی چشمپوششی نکردهاند تا کار از
ویژگیهای تلهفیلم فراتر باشد .این کار یک فیلم تاریخی است
اگر نگاه دوبارهای به بودجه آن صورت بگیرد شــاید قدم خوبی
برای کارهای دیگر باشد( .ایسنا)

بهروز غریبپور :طاهری نام نیک رفتگان را ضایع نکند

به آقای طاهــری باید بگوییم علی منتظری (مدیرکل ســابق
هنرهای نمایشــی) واقعا ً خودش را بــه آب و آتش میزد تا
خانواده تئاتر مشکالت معنوی و مادیشان به حداقل برسد.
نام نیک رفتــگان ضایع نکن ،خوشــبختانه من جزء کســانی
هســتم که در دوره مدیریت علی منتظری در مرکز هنرهای
نمایشــی علیرغم دعوت ایشــان کاری نکردم ،حتی زمانی
که قصد داشتم نمایشــی را به صورت عروســکی کار کنم،
او آب پاکی را روی دســت من ریخت و من مجبور شدم یک
سال بروم و در اصفهان کار کنم ،بنابراین اصال ً مدیون علی
منتظری نیستم که بخواهم از او دفاع کنم( .فارس)

جمالشورجه:سینمادرتبلیغوترویجحجابضعیفعملکردهاست

موضوع حجاب همچنان معضل و مشــکلی است که در سینما دچار آن
ی به طور کامل
هستیم و آنگونه که باید و شاید به مسئله حجاب اسالم 
پرداخته نمیشود و همچنین متأسفانه تبلیغ و ترویج درستی در حقوق
رعایت حجاب ،عفاف و پاکدامنی صورت نمیگیرد و این معضل همچنان
باقی است .به نظرم باید در این زمینه یک سیاستگذاری الزم و جدی
صورت گیرد تا فیلمسازان و تهیهکنندگان ما ملزم به پرداخت مسئله
حجاب به صورت جدی شوند .در صدا و سیما در مواردی شخصیتهای
خوب و مثبت زنان محجبه داشــتهایم ،به انضمام اینکــه پارهای از
تهیهکنندگانوکارگردانانخودمقیدبهاینامرورعایتحجابهستند
و این خود جای تشکر و تقدیر دارد( .باشگاه خبرنگاران جوان)

