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اتهامی که با ما زده اند
کذب محض است

یکهفتهپیششورایمرکزیکانونپخشکنندگان
نامهسرگشادهتقریباًشدیدالحنیراخطاببهحجتا...
ایوبی نوشته بودند که در آن به عدم حضور نماینده این
کانون در شورای صنفی اکران اعتراض کرده بودند،
بالفاصله پس از انتشار این نامه مرتضی شایسته یکی
از اعضای این کانون در گفتگو با بانی فیلم از نگارش
این نامه اظهار بیاطالعی کرده و گفت بود« :من هيچ
اطالعي از بيانيه منســوب به کانون پخشکنندگان
ندارم و تا آنجا که اطالع دارم بيژن امکانيان ،داريوش
بابائيان و محسن مســافرچي هم در جلسهاي که به
همين منظور برگزار شده بود حضور نداشتند .ضمن
اينکه اص ً
ال قرار نبود جلسهاي برگزار شود که چنين
خروجي جعلي داشته باشد .اگر در محتواي نامه دقت
کرده باشيد متوجه ميشويد که ادبيات و متن بيانيه با
من و ديگر اعضاي شوراي مرکزي همخواني ندارد و
به نظر م اين بيانيه جعلي توسط يکي دو نفر از اعضاي
جامعه صنفي (اتحاديه )2به نام کانون پخشکنندگان
نوشته شده است ».این صحبتهای شایسته دیروز با
واکنش شدید جامعه صنفی تهیهکنندگان مواجه شد
و جوابیهای برای صحبتهای شایسته منتشر کردند
که به این شرح است:
به نام خدا
انتساب خالف واقع و نشــر اکاذیب نه اخالقی ست و
نه رضای حق
اظهارات اخیر یکــی از اعضاء کانون پخشکنندگان
و ایراد نســبت کذب و اتهام جعل به جامعه صنفی
تهیهکنندگان فیلم سینمایی مبنی بر تهیه بیانهی
اخیر کانون پخشکنندگان ،ادعای ست خالف واقع،
کذب محض و به قطع و یقین میبایســت در دادگاه
صالحه توسط مدعی به اثبات برسد .انتساب خالف
واقع و اتهام زنی در امری که اساساً از حوزهی اختیار
و تحدید ایشــان خارج بوده ،نه اخالقی ست و نه می
توان آنرا برآمده از پیوند جدید ایشان با ادبیات تدبیر و
اعتدال دانست !آنچه واقع شده نامهای است سرگشاده
از سوی شورای مرکزی کانون پخشکنندگان فیلم
و ابراز گالیه به رئیس سازمان سینمایی در خصوص
نادیده گرفتن حقوق حقهی آنان در شــورای صنفی
اکران ،نامهای که از سوی یک نهاد مشخص و صنفی
صادر شــده و مضمون و خواســتهی آن به صراحت
مشخص میباشد .این در حالی است که یکی از اعضای
شورای مرکزی کانون (آقای مرتضی شایسته) پس از
مراجعت به کشور ( برگشت از سفر لهستان در معیت
رئیسسازمانسینمایی)بدونبررسیصحتوسقمو
ابعاد و علل صدورنامه مذکور به طور یکطرفه اتهامات و
انتساباتی را به جامعه صنفی تهیهکنندگان ایراد نموده
که سراسر واهی ،فاقد وجاهت قانونی و ساخته ذهن
تخیلپرداز ایشان بوده است .علی ایحال جامعه صنفی
تهیهکنندگان ضمن رد ادعای واهی ایشان موضوع را از
طریق محاکم کیفری پیگیری کرده و انشاءا ...نتیجهی
ایراد اتهام بیپایه و اساس و کذب را به جهت تنویر افکار
عمومی منتشر خواهد کرد .در پایان میبایست خاطر
نشانکردپیشازاینمشارالیهبهدلیلاتخاذرویکردی
خالف منافع صنف و اعضاء آن و به دلیل عدم توجه به
تذکرات خیرخواهانه اعضاء ،پرونده عضویت ایشان در
کمیتهصیانتوهیئتمدیرهبررسیوالنهایهعضویت
ایشاندرجامعهصنفیتهیهکنندگانسینمایایرانبه
حالت تعلیق درآمد که خبر آن از باب برخی مالحظات
تاکنونمنتشرنگردیدهبود.
جامعهصنفیتهیهکنندگانفیلمسینمایی
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رضاجودیتهیهکننده«دیداردرشرمیتوو»ازجزئیاتاینفیلمبه«صبا»میگوید:

جوابیه شورای صنفی تهیه کنندگان به
شورای کانون پخش کنندگان

e

p

a

s

w

e

n

a

b

a

s

.

w

w

w

آرگوی ایرانی به کارگردانی همایون اسعدیان
رضا جودی که او را به تهیهکنندگی آثار شاخص تلویزیونی میشناسیم این روزها
منتظر دریافت پروانه ســاخت فیلم فیلم ســینمایی «دیدار در شرمیتوو» است
تا اینبار تهیهکنندگی در ســینما را به صورت جدی تجربه کند .او در اینباره به
«صبا» میگوید «:دوهفته پیش برای این فیلم پروانه نمایش اصولی صادر شده اما
ارشاد تا امروز پروانه را به ما تحویل نداد ».جودی میگوید که نویسندگی این فیلم
بر عهده فرهاد توحیدی است و همایون اسعدیان این فیلم را کارگردانی می کند.
او همچنین درباره داســتان این فیلم اینطور توضیح میدهد«:شرمیتوو نام یک
فرودگاه در روسیه است .قصه هم در ارتباط با اشغال النه جاسوسی امریکاست که
از زمان گذشته تا حال ادامه پیدا می کند».گفتنی است رضا جودی و ایرج تقی پور
مشترکا تهیه کننده این فیلم هستند.

کارگردان «حیران» با فیلمی جدید پس از  6سال به سینما برمیگردد

در دوره قبلی تمایلی برای کار کردن نداشتم

شالیزه عارفپور کارگردان فیلم «حیران» از سال 87و پس از تولید این فیلم در سینما حضور نداشته و درباره
این دوری 6ساله از سینما به «صبا» میگوید« :در دوره قبل دو یا سه فیلمنامه به وزارت ارشاد برای تولید ارائه
دادم که همگی رد شدند .همین مسئله باعث شد کمی دلزده و افسرده شوم و تمایلی برای ادامه کار نداشته
باشم اما در دوره مدیریت جدید امیدوارم بتوانم دوباره کارگردانی را تجربه کنم ».او میگوید این روزها مراحل
پایانی نگارش جدید ترین فیلمنامهاش را پشتسر میگذارد و اضافه میکند« :نگارش این فیلمنامه را سینا
آذین بر عهده دارد و هنوز اسم مشخص و دقیقی ندارد به همین دلیل نمی توانم نامی از آن ببرم .تهیه کننده
این فیلمنامه هفته آینده قطعی میشود البته با یکی از تهیه کنندگان مطرح سینما به توافقاتی رسیدهام».
عارفپور عنوان میکند که ژانر فیلم جدیدش اجتماعی است و قصد دارد حتماً آن را برای نمایش در جشنواره
فجر پیشرو آماده کند.

آغازمراحلفنی

فیلمبرداری «چهارشنبه  19آبان» تمام شد
آنطور که باخبر شدیم فیلمبرداری «چهارشنبه  19آبان» به کارگردانی وحید جلیلوند
روز گذشته به پایان رسید و قرار است به زودی تدوین آن آغاز شود .این فیلم اولین تجربه
سینمایی وحید جلیلوند در مقام کارگردان است« .چهارشنبه 19آبان» به تهیهکنندگی
محمدحسین لطیفی است و علی جلیلوند هم به عنوان مجری طرح برادرش را در این
پروژه همراهی کرد .نیکی کریمی  ،امیرآقایی  ،شاهرخ فروتنیان  ،برزو ارجمند و ...از جمله
بازیگران این فیلم هستند .فيلمنامه «چهارشنبه19آبان» را علي زرنگار ،وحيد جليلوند و
حسين مهکام نوشته شده اند و .مرتضي پورصمدي مدیرفیلمبرداری این پروژه است .قرار
است اولين نمايش آن در جشنواره سي و سوم فجر باشد«.چهارشنبه 19آبان» داستان يک
آگهي غيرمتعارف در بخش نيازمنديهاي روزنامه همشهري است كه جمعيت کثيري را
در روز مشخصي به خيابان ميکشد .دخالت پليس قائله را علي الظاهر پايان مي دهد اما...

جامجهانی را با مدینه تعطیل میکنم
عصر گذشته با پخش آنونس سریال مدینه روی آنتن
رفتن این سریال قطعی شد.
ایندرحالیاستکهحسنگروسیدبیرشورایمعارف
سیما در نشست برنامههای معارفی از این خبر داده بود
که بین مدینه و انقالب زیبا تنها یک مجموعه انتخاب
خواهد شد .مهدی فرجی مدیر شبکه یک در گفت و
گوی کوتاهی با صبا از قطعیشدن حضور سیروس
مقدم و سریالش در شــبهای ماه رمضا ن خبر داد و
گفت با پخش تیزرهای مربوط به سریال که از دیشب

آغازشدهتمامشایعاتمنتفیاست.سریالقطعادرماه
رمضانپخشخواهدشدودربازبینیهامشکلخاصی
برای سریال وجود نداشته است.
ســیروس مقدم کارگردان مدنیه هم دیروز در محل
فیلمبرداری این سریال با اشــاره به اینکه با مدینه
جامجهانی را تعطیل میکنم به خبرنگار صبا گفت:
«مدینه قصهای اجتماعی دارد که در آن داستان چند
خانواده روایت میشود .هر کدام از این خانوادهها قصه
و مشکل خودشان را دارند که در طول سریال به تصویر

کشیده میشود ».مدینه در طول ماه مبارک رمضان
هر شب ساعت 23:30از شبکه یک پخش میشود.

هیئت داوران بخش فیلم کوتاه جشنواره مقاومت معرفی شدند

نرگسآبیارو
هادیمقدمدوست
داوریمیکنند
اســامی هیئت انتخاب بخش فیلم کوتاه سیزدهمین
جشــنواره مقاومت معرفی شــدند .به گزارش روابط
عمومی سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت ،هیئتی
متشــکل از «عبدا ...باکیده ،نرگس آبیار ،علی محمد
قاســمی ،هادی مقدم دوســت ،مهدی جعفری»کار
ارزیابی و انتخاب فیلمهای کوتاه این دوره از جشنواره
را انجام میدهند.
عبدا ...باکیده ،فارغ التحصیل رشته سینما و تلویزیون
از دانشکده هنرهای دراماتیک در سال  1329در تهران
متولد شــد .وی که در رشــته کارگردانی سینمای و
تلویزیون تا مقطع لیسانس تحصیل کرده است مجری
طرح فیلمهای :تنوره دیو ،سرزمین آرزوها ،کانی مانگا،
دیدهبان ،مهاجر است .باکیده در کارنامه فعالیتهای
هنری خود کارگردانی فیلمهای ســینمایی« :پوتین،
صلیب طالیی ،تو را دوست دارم» ثبت نموده است .این

هنرمند همچنین سریالهای  :نبردی دیگر ،میهمانی
از بهشت ،روشنایی دشت ،نقش بر آب ،اشغال بچههای
هور را نیز کارگردانی کرده اســت .نرگس آبیار متولد
سال  1350در تهران متولد شد و تا مقطع کارشناسی
در رشته ادبیات تحصیل کرد.
وی کار نویسندگی را از سال  86آغاز و تا کنون  30جلد
کتاب را در زمینه رمان و داستان تألیف کرده است و تا
به حال  10فیلم مستند و داستانی کوتاه را کارگردانی
نموده است.
آبیار بیش از یک دهه به صورت حرفهای به داســتان
نویسی در حوزه کودک و بعضاً دفاع مقدس پرداخت.
از برخی از آثار او در عرصه دفاع مقدس میتوان به این
آثار اشاره کرد« :چشم سوم» با موضوع عملیات والفجر
مقدماتی« ،نه روز بود ،نه شــب»درباره زندگی شهید
حسن عباسپور« ،شکفتن بر هامون»داستان زندگی

شهید فرید تعریف« ،فلسطین ،از اشغال تا انتفاضه»،
«کوه روی شانههای درخت»« ،نادر».
فیلمهای سینمایی«اشــیاء از آنچه میبینید به شما
نزدیکترند ،شیار  »143از ساختههای اوست.
علــی محمــد قاســمی در زمینههــای کارگردانی،
نویســندگی ،تهیهکنندگی ،مدیریــت فیلمبرداری،
فیلمبرداری و تدوین فعالیت داشته است.
در ســال  1384فیلم «یادداشــت بر زمین» را تهیه
کنندگی ،تدوین و کارگردانی کرد .این هنرمند سازنده
دههــا فیلم کوتاه و مســتند ،مدیریــت فیلمبرداری
فیلمهای :جامه دران ،پایان خدمت ،شهابی از جنس
نور ،همه چیز برای فروش ،فرزند چهارم ،خرس ،باد و
مه و خیابانهای آرام را برعهده داشته است .فیلمبردار
فیلمهای «چراغی در مه و یادداشــت بر زمین» تا به
حال جوایز بسیاری از جشنوارههای داخلی و خارجی

کسب نموده است .هادی مقدم دوست ،فیلمنامهنویس،
نویســنده مطبوعاتی سینمایی ،فیلمســاز ،مدرس
فیلمنامهنویسی که بیشــتر در حوزه فیلمنامهنویسی
فعالیت داشته ،در سال  1350در تهران به دنیا آمد .وی
که با نگارش فیلم سینمایی بیپولی در جشنواره 27
فیلم فجر دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه را از آن خود
کرد ،نگارش فیلمنامه سینمایی آرایش غلیط را نیز در
کارنامه هنری خود دارد .این مدرس فیلمنامهنویسی،
نگارش فیلمنامه سریال وضعیت سفید را که از شبکه
سه سیما پخش شــد و مورد اســتقبال قرار گرفت را
برعهده داشت .همچنین ساخت فیلمهای سینمایی:
سربه مهر ،چســب زخم ،تله فیلم به صرف شیرینی و
شــربت از دیگر فعالیتهای هنری این هنرمند است.
مقدم دوســت در ماهنامه فیلم نگار به نگارش مطالب
فیلمنامهنویسی نیز مشغول است.

مهدی جعفری که در ســال  1348در اهــواز متولد
شد ،تحصیالت خود را در رشــته کارگردانی سینما از
دانشکده سینما و تئاتر دانشــگاه هنر تهران در سال
 1373به پایان رســاند .وی فعالیت هنری خود را در
عرصه ســینمای آماتور از ســال  1364آغاز کرد و به
ساخت فیلمهای کوتاه داستانی و مستند مشغول شد.
این عضو هیئت مؤســس و هیئت مدیره انجمن فیلم
کوتاه خانه سینما ،ساخت فیلمهای مستند« :قصهها
 – 1381هرکجا بروم آســمان مال من اســت 1386
– مجموعــه  23نفــر  »1384-87و فیلمهای کوتاه
داستانی :زیارت  -1377برکه  -1380پنجره-1386
کمی باالتر  1385را در کارنامه هنری خود دارد.
جعفری از ســال  1385بــه مدیریــت فیلمبرداری
فیلمهای مستند و ســینمایی متعددی مشغول بوده
است.

چهرهها گفتند
سیدمحمد حسینی :برخیمیخواهند سینما برگردد به
دوره انحطاط پهلوی!

اصال ًانقالب برای تغییر و تحول مبانی فرهنگی بوده اســت .یکی
از مراکزی که مردم در دوره انقالب در کنار مشروبفروشــیها
به آنجا حمله میکردند ،ســینماها بود .چون سینما مظهر فساد
بود و بیبندوباری را ترویج میداد و میخواست فرهنگ ابتذال
و الابالیگری را در کشور نهادینه کند و به این خاطر مردم متدین
مخالف بودند .حاال بعد از ۳۵سال برگردیم به انحطاط و قهقرای آن
دوره؟ با وجود این همه هنرمندان متعهد و مستعد و جوانان خالق
و نوآور که رویشهای زیبای نظام اسالمیهستند ،این عقبگرد چه
مفهومیدارد؟! (نشریه رمز عبور)

محسن محسنی نسب :نفروختن فیلم سا لهاست که به
یک ژست روشنفکری تبدیل شده

برخیاوقات که فیلمسازانیدرمصاحبههایخودبارسانهها ازهمان
ابتدااظهارمیکنند فیلمشانبهفروشنمیرسدرامتوجهنمیشوم
چراکهفیلمبرایمردمواستقبالآنهاساختهمیشود.طبیعیاست
کهورودسرمایهدرسینمابرایتولیدبایدبازدهیاقتصادیداشته
باشد وفیلمسازیکهعالقهبهبازگشتسرمایهنداردحتما ً ازپول
رانتاستفادهکردهاست.نفروختنفیلمسالهاستکه بهیکژست
روشنفکریتبدیلشدهاستشایدهمبههمیندلیلاستکهاخیرا ً
بنیادسینماییفارابیدرسیاستهایخود قصددارد ازفیلمهایی
حمایتکندکهبفروشباشند(.سینماپرس)

کامبوزیا پرتویی« :پرویز پرستویی» حرفهای است

مهمترین ویژگی پرویز پرســتویی را حرفهای بودن و پشتکار
داشــتن این بازیگر است .خســته نباشــید میگویم به خاطر
همه کارهایی که کردی و خسته نباشید میگویم به دلیل همه
کارهایی که در این سالها نکردی .او هر کاری که قبول میکند،
بسیار همراه است .در هنگام فیلمبرداری «کافه ترانزیت» به
خاطر دارم که حتی روزهایی هم که کار نداشت میآمد و دوست
داشــت همراه کار باشــد .االن مانند ایشــان نداریم و بیشتر
کارها برای چیزهای دیگری شده که نمیدانم چه چیزی است و
متأسفانه تعهدی دیده نمیشود.
(ایسنا)

منوچهر محمدی :برای بهشت باید آدم کشت!

یکی از راههــای مهم و تأثیرگذار مبارزه با گروهکهای تروریســتی
که به نام اسالم فجایع انسانی انجام میدهند تولیدات روشنگرانه
در عرصــه فرهنگ به ویژه ســینما اســت .ســاخت فیلــم در مورد
گروهکهای تروریستی سلفی ،تکفیری و مشخصا ً «داعش» از این
دست در شــرایط بحرانی که منطقه در آن قرار دارد میتواند نوعی
مبارزه فرهنگی به شمار آید و اگر مراحل اداری ساخت این فیلمنامه
در وزارت ارشاد سریعتر طی شود ما هم ساخت فیلم «برای بهشت
باید آدم کشــت!» را ســریعا ً آغاز کرده و فیلم را به جشــنواره فجر
ارائه خواهیم کرد.
(مهر)

