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«بریکینگ بد
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»

مرجانهگلچین:

خوشحالمگالب
«شاهگوش» را مردم
دوستداشتند

برنده  5جـایزه امی شد
عاطفه بزرگنیا:

سریالهای «بریکینگ بد»« ،خانواده مدرن» و
«شرلوک» در جوایز امی  2014بیشترین جوایز را
به خود اختصاص دادند .مراسم شصت و ششمین
دوره مراســم اعطای جوایز امی که از آن به عنوان
معادل جوایز اسکار در دنیای تلویزیون یاد میشود،
دوشنبه شب (بامداد سهشــنبه به وقت ایران) در
سالن نوکیا شــهر لسآنجلس با حضور ستارههای
دنیای تصویر برگزار شد و سریال «بریکینگ بد»
( )Breaking Badبا دریافت  5جایزه بیشترین
سهم از جوایز امسال را به خود اختصاص داد.
«بریکینگ بد» بــه عنوان بهترین ســریال درام
انتخاب شــد و در این بخش جوایز بهترین بازیگر
مرد (برایان کرنســتن) ،بازیگر مرد مکمل (آرون
پل) ،بازیگر زن مکمل (آنا گان) و نویسندگی (مویرا
والی – بکت) را هم از آن خود کرد.
سریال «خانواده مدرن» ()Modern Family
جایزه امی بهترین سریال کمدی امسال را گرفت.
«خانواده مدرن» در دو بخش بهترین کارگردانی
ســریالهای کمدی و بهترین بازیگر مرد مکمل
(تای بورل) نیز پیروز شد.

ســریال کوتاه فارگو ( )Fargoموفق شــد جایزه
امی بهترین ســریال کوتاه و بهتریــن کارگردانی
سریالهای کوتاه را از آن خود کرد.
فیلم «قلب معمولی» ()The Normal Heart
به عنوان بهترین فیلم تلویزیونی و برنامه «گزارش
کالبــرت» ( )The Colbert Reportبه عنوان
بهترین برنامه واریته شناخته شد.
جایزه بهترین بازیگر زن سریالهای درام به جولیانا
مارگولیز (همسر خوب) رســید .جولیانا مارگولیز
سومین بار است که برنده جایزه امی میشود.
سریال «شرلوک» با دریافت ســه جایزه بهترین
بازیگر مرد یک ســریال کوتاه یا فیلــم تلویزیونی
(بندیکــت کامبربــچ) ،بازیگر مــرد مکمل یک
ســریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی (مارتین فریمن)
و نویســندگی (اســتیون مافت) یکــی دیگر از
سریالهای موفق در جوایز امی امسال بود.
جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش ســریالهای
درام به برایان کرنستن (برکینگ بد) ،رسید .جولیا
لوییس دریفوس برای «ویپ» برنده جایزه بهترین
بازیگر زن اصلی در ســریالهای کمدی شــد .در

بخش سریالهای کوتاه هم جایزه بهترین بازیگر
زن اصلی به جســیکا لنگ (داســتان وحشتناک
امریکایــی) و جایــزه بهترین بازیگر مــرد اصلی
به بندیکت کامبربچ (شــرلوک) رســید .آنا گان
(بریکینگ بــد) بهترین بازیگر نقــش مکمل زن

در ســریالهای درام و آرون پــل (بریکینگ بد)
بهترین بازیگر مرد نقش مکمل در سریالهای درام
شناخته شد.
امسال در بخش یادبود این مراســم یاد و خاطره
بازیگر تازهدرگذشــته تاریخ ســینما و تلویزیون،

رابین ویلیامز ،زنده شــد .بیلی کریستال مجری و
بازیگر سرشناس و دوســت و همکار رابین ویلیامز
چند دقیقهای برای حاضران تاالر نوکیا از او سخن
گفت .ویلیامز  9بار به خاطــر برنامههای مختلف
تلویزیونی نامزد امی شده بود

کسیازستارههای
دیروزخبرندارد
سمانه فراهانی

انرژیشــان بســیار اســت و عرصه تاخت و تاز در
دستهایشان .در طول سال مقابل چندین دوربین
قرار میگیرند و به بازیگران توانایی بدل میشــوند
که بنرهای شــهر را فتح میکنند ،اما دوران حضور
حرفهای کوتاه اســت دالیل آشکار و پنهان بسیاری
وجود دارد تا دیگر نقشی به آنها پیشنهاد نشود .اگر
هم پیشنهادی باشد در حد چند سکانس کوتاه است.
داستان غمانگیز افول ستارههای سینما و فراموشی
آنها موضوع تازهای نیست و با هر بار بستری شدن و
یا فوت یک هنرمند نیمه جانی میگیرد ،اما باز هم با
گذشت چند روز فراموشی از راه میرسد .گویی هیچ
اتفاقی رخ نداده است.
ثریا حکمت ناچار به زندگی در چادر شــده بود و با
انتشار یک خبر و حمایت مسئوالن موفق شد خانهای
اجاره کند .ابوالفضل پورعرب ناتوان گوشه خانه مانده
بود تا سرانجام پس از بهبودی نسبی در فیلم هاری
دعوت به کار شد .رضا رویگری در خانه مانده و گله
دارد که حتی یک تماس هم با او گرفته نمیشود.
محمدمهدی عســگرپور چندی پیش در نشســت
جشــن خانه ســینما اعالم کرد که تعداد بیکاران
سینمایی بحرانی اســت و باید هرچه سریعتر برای

مجموعه«شاهگوش»یکیازمجموعههای
پرطرفدار طی یکی ،دو سال اخیر بود .شما هم از
بازی در این مجموعه راضی بودید؟

هر نقشــی که بازی میکنم ،وقتی میبینم روی
مردم تأثیر میگذارد ،من هم از آن کار راضی هستم.
در حرفه ما مردم نقش مهمــی دارند .در مجموعه
«شاهگوش» هم مردم با نقش گالب ارتباط خوبی
برقرار کردند .در واقع گالب برای مردم باورپذیر بود.
حضورم در این ســریال تجربه متفاوتی با کارهای
قبلیام در کنار آقای میرباقری بود و خوشحالم که
مردم هم این نقش را دوست داشتند.
شــما در مجموعههای زیادی به ایفای
نقش پرداختهاید ،فکر میکنید مجموعههای
تلویزیونی دســتخوش مضمونهای تکراری
شدهاند؟

گزارش صبا از حذف بازیگران حرفهای در سینمای ایران

آنها صندوق بیمه بیکاری راه اندازی شــود .البته
این صندوق هنوز راه نیافتاده اســت .مدیران ارشاد
هم گرفتار تقاضاهای مالی هنرمندانی شــدهاند که
شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.
چنین مشکالتی محدود به سینمای ایران است .در
سینمای دنیا در تمام سنین از حرفهایها استفاده
میشــود و حتی بــرای آنها فیلمنامــهای خوب
مینویســند تا همچنان حضوری پررنگ داشــته
باشند .معیشتشــان هم تأمین اســت و مستمری
دریافت میکنند تا در سنین کهولت با مشکل مالی
مواجه نشوند.
رضا رویگری که مدتی است به دلیل شرایط جسمانی
در خانه بســتری اســت با گله از وضعیت معیشتی
هنرمندان به خبرنگار صبا میگوید :در سینمای دنیا
به هنرمندان بسیار بها میدهند اما اینجا کسی برای
هنرمند ارزش قائل نیست .در سینمای دنیا بازیگر
سوپراســتار را رها نمیکنند چــون برایش خرج و
زحمت کشیدهاند .پیش از مرگش مراقبش هستند و
برایش بزرگداشت برگزار میکنند ،اما در ایران کسی
حال بازیگری مثل من را نمیپرسد .برای کسی مهم
نیســت که این بازیگران چه میکنند .زندگیشان

مرجانه گلچین این روزها مجموعه «شاهگوش» به
کارگردانیداوودمیرباقریراکهیکیازپرفروشترین
مجموعههای شبکه نمایش خانگی است به پایان
رسانده است .با او در مورد این مجموعه گپ کوتاهی
زدیم که در ادامه میخوانید.

چگونه میگذرد.
به گفته رویگری ،هیچ بازیگری روز بازنشستگی خود
را اعالم نمیکند .او با ابراز تأسف از وضعیت کنونی
توضیح میدهد :بازیگر میتواند تا زمان مرگ مقابل
دوربین حضور داشته باشد به شــرطی که به او بها
دهند یا هوایش را داشــته باشند .هر نقشی هم به او
بدهند بازی میکند چون بازیگر است و حضور مقابل
دوربین برایش اهمیت دارد.
بازیگر فیلم «بوتیــک» درباره توقعــش از مردم و
مســئوالن میگوید :هوای هنرمندی که ســالها
زحمت کشیده است را داشته باشند و جویای حالش
باشند .این احوالپرسیها به بازیگر روحیه میدهد ،اما
متأسفانه یک زنگ هم زده نمیشود .مرده پرستی و
فراموش کردن پیشکسوتها جزیی از فرهنگ ما شده
است .یک روزی نوبت آنها هم میشود .بهتر است
برای فراموش نشدن پیشکسوتها برنامهریزی شود
که هنرمند به این روز نیافتد.
سریال «شاهگوش» آخرین بازی رویگری پیش از
بیماری بــود و هنوز صدا و یکی از دســتهایش به
حالت عادی بازنگشته اســت ،اما این گلهها خاص
رویگری که خانه نشین شــده نیست و هنرمندانی

هم که هنوز در عرصه سینما فعالاند از این فراموش
شدنها گله دارند.
عبدالرضا اکبری از شــرایط موجود شکایت دارد
و به صبا میگوید« :حضور در ســینما و تلویزیون
دورهای است و بخشی از عمر یک بازیگر را به خود
اختصاص میدهد و بعد هم تمام میشود .درست
مانند فوتبالیستها که ستاره شدن را در دور های
از زندگی تجربه میکننــد و نمیتوانند تمام عمر
در زمین دونده باشــند .باید در ســالهای بعد از
شــهرت این هنرمند یا ورزشــکار را تأمین کرد و
حرمتــش را حفظ کرد .نباید گذاشــت از تنهایی
دق کند».
بازیگــر «کانــی مانگا» با اشــاره بــه هنرمندان
سینمای جهان خاطرنشــان میکند :هنرمندان
دنیا ضمن تأمین شــدن به لحــاظ مالی از ارزش
خاصی برخوردارند و همچنان در  70ســالگی هم
برایشــان نقش نوشته میشــود .فیلمنامه خوب
برایشان موجود اســت نه اینکه مثل اینجا بازیگر
را دعوت کنند که در دو سکانس نقش پدربزرگ یا
مادربزرگ را بازی کند و مبلغی هم کف دســتش
بگذارند تا زمان مرگش که نوبت مراســم تجلیل

تهیه کننده فیلم اعالم کرد

شــود .بازیگری فراموش شــده خیلی زود دچار
افسردگی و یأس میشود.
اکبری با توضیح اینکه تعداد هنرمندانی که دچار
مشکالت معیشتی هستند بســیار است اما خبری
از آنها وجود ندارد ،ادامه میدهد :تنها ثریا حکمت
نیست که توانایی تأمین معیشت خود را ندارد البته
ایشان سالهای سال در عرصه تلویزیون و تئاتر فعال
بودند و جای تأسف دارد که چنین بازیگری سرپناهی
نداشته باشد .شرایط به گونهای است که چندی پیش
جهانگیر الماسی هم گله کرد که خانه مانده است .این
مشکل بیشتر مربوط به بازیگران نسل ماست .خیلی
از بازیگران مشــکل مالی دارند و غرورشــان اجازه
نمیدهد حرفی بزنند.
عبدالرضا اکبری رهایــی از باندهای خاص انتخاب
بازیگران و تقســیم عادالنه نقشهــا را یکی از راه
حلهای اصلی بهبود شــرایط معیشتی هنرمندان
دهه  60و  70میداند .راه حلی که به نظر میرسد در
کنار ایجاد صندوق بیمه بیکاری از سوی خانه سینما
و همین طور اجرای طرح امنیت شــغلی میتواند
شرایط را بهبود دهد اما ستارههای نخستین سینما
همچنان خاموشند.

گاهی نوع ســلیقه مخاطبان باعث میشــود که
مجموعههای ساخته شــده ،مورد پسند مردم هم
قرار بگیرد .اینکه چرا مجموعههای ایرانی به نسبت
سریالهای ترکی با دیگر کشــورها مهجور باقی
من بازیگر نیست بلکه سازنده یک
میمانند ،دست ِ
سریالباتوجهبهفراخورسلیقههاپیشبینیمیکند
فالن سریال ساخته شود و روی آنتن تلویزیون برود.
فضای اجتماعی که مــا در آن زندگی میکنیم و
مضمونهایی که برای سریالها ساخته میشوند،
خیلیباهممرتبطهستند.طبیعیاستکهمخاطب
وقتی مشکالت حقیقی جامعه را میبیند ،تلویزیون
را هم که روشــن میکند ،با تکرار روبهرو میشود.
به همین دلیل خیلی راحت هــم دکمه خاموش
تلویزیون را میزند.
این دردسر تکراری بودن برنامههای تلویزیون
روی شما هم تأثیر میگذارد؟

قطعاً تأثیر منفی میگذارد و به نوعی کار و کاسبی ما
خراب میشود ،اما باید این موضوع را بگویم که اتفاقاً
ما در مضمونپردازی برای ساخت سریالهایمان،
ســوژه کم نداریم و توانایی پرداختــن به خیلی از
مشــکالت جامعه را در همــکاران کارگــردان و
فیلمنامهنویسم میبینم ،پس با تنوع سوژه روبهرو
هستیم ،اما برای کار کردن هر سوژهای سقفی تعیین
گاهی همان موارد ارزیابی شده برای
میشــود که 
یک مجموعه مشکالتی به وجود میآورد .این روزها
مضمونهای تکراری بیشــتر مورد تأیید مدیران
تلویزیونیاست.
پیشنهاد بازی برای مناسبتهایی چون
ماهرمضانوغیرههمبهشماشدهکهنپذیرفتید،
دلیلآنچیست؟

ی در مجموعههای
یکی از دالیــل نپذیرفتن بــاز 
تلویزیونهمینبحثمالیاست.چونزندگیوشغل
من بازیگری است و از این راه هزینههای معیشتیام
را تأمین میکنم .واقعاً هزینههای بازیگران در ایران
قابل مقایسه با هزینههای بازیگران در خارج نیست.

خیز دزد و پری برای حضور در جشنواره کودک اصفهان

خبر خوش سازمان سینمایی درباره مالیات سینماگران

به گزارش صبا و به نقل از بهــروز مفید تهیهکننده فیلم دزد
و پری به کارگردانی حســین قناعت تدوین آخرین ساخته
حسین قناعت توسط پریسا پرویننیا همزمان با فیلمبرداری
فیلم آغاز شد تا فیلم به موقع برای حضور در جشنواره کودک
و نوجوان اصفهان آماده شود و طبق برنامهریزیهای انجام
شده فیلمبرداری فیلم تا نهم شهریور ماه در تهران به پایان
میرسد.
در خالصه داســتان فیلم آمده :آقای ابطحی پیرمرد نظامی
بازنشستهای است که به درخواست دخترش نوشین که در
شــرایط اضطرار قرار گرفته اداره مهدکودکش را برای یک
روز قبول میکند .بچههای مهد که تصور میکنند جایگزین
مربی دوست داشتنیشــان شــده و او را در مخمصههایی
میاندازند که...

مشاور راهبردی رئیس سازمان سینمایی از اقدامات گسترده این سازمان برای رفع
مسائل مالیاتی سینماگران و همراهی آنان برای رفع مشکالت پیش رو خبر داد.
رمضانعلی حیدری خلیلی از بدو حضور «حجتاله ایوبی» به عنوان رئیس سازمان
سینمایی به عنوان مشاور راهبردی سازمان ســینمایی انتخاب شد .وی که امروز
دبیری کارگروه مالیاتی سازمان سینمایی و رئیس دبیرخانه شورایعالی سینما را
بر عهده دارد در گفتگو با سایت سازمان سینمایی آخرین اقدامات دولت به منظور
رفع مشکالت مالیاتی ســینماگران را تشــریح کرد .حیدری خلیلی گفت :اساساً
مسائل مالیاتی سینماگران در دو سطح مورد پیگیری قرار گرفت .نخست تشکیل
کارگروه مالیاتی با هدف بررسی مسائل کالن مالیاتی سینما در حوزه قانونگذاری
و تدوین مقررات و تعامل با ســازمان امور مالیاتی و تهیه و ارائه راهکارهای قانونی
برای بهرهمندی حداکثری از معافیت مالیاتی و در سطح دوم نیز پرداختن به مسائل
فردی سینماگران در حوزه امور مالیاتی از طریق شرکت نمایندگان صنوف سینمایی در هیئتهای بدوی و تجدید نظر مالیاتی در
دستور کار قرار گرفت .وی افزود :در این زمینه پنج سینماگر معرفی شده از ســوی خانه سینما توسط سازمان سینمایی به عنوان
نماینده صنوف سینمایی برای عضویت در هیئت حل اختالف مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند و بر اساس احکام صادره
در مورخ  1392/10/23مصطفی شایسته ،علی واجد سمیعی ،منوچهر محمدی ،جعفر صانعی مقدم و فرشته طائرپور برای مدت دو
سال به عنوان نماینده صنوف سینمایی جهت عضویت در هیئت حل اختالف مالیاتی انتخاب و معرفی شدند .در این هیئت سه نفر
شامل نماینده سازمان امور مالیاتی ،یک نفر قاضی و یک نفر نماینده تشکلهای صنفی عضویت دارند و جلسات هیئت با حضور سه
نفر یادشده رسمی است و رأی هیئت با اکثریت آراء قطعی و الزم االجرا است و به همین دلیل حضور نمایندگان صنوف سینمایی در
هیئت مذکور برای دفاع و حل مشکل مالیاتی سینماگران مهم است.
خلیلی گفت :از اسفند سال گذشته تا خرداد سال جاری حدود  900پرونده اختالفی سینماگران در هیئتهای بدوی و تجدید نظر
مالیاتی مطرح شد که با تالش نمایندگان صنوف ســینمایی عضو در هیئت بالغ بر  95درصد از مشکالت در هیئت حل شد و به نفع
سینماگران رأی صادر شد .از آنجا که برخورداری از معافیت مالیاتی فعالیتهای فرهنگی و هنری به موجب بند (ل) ماده ( )139قانون
مالیاتهای مستقیم مستلزم تنظیم و تسلیم اظهارنامه حداکثر تا تیرسال بعد است .با هماهنگی و اطالع رسانی خانه سینما ،اعضای
صنوف سینمایی در خانه سینما حاضر شده و با مشورت مشاوران مالیاتی نسبت به تنظیم و تسلیم اظهار نامه مالیاتی در تیر امسال
اقدام کردند تا از این طریق یکی از شرایط مهم برای بهرهمندی از معافیت مالیاتی برای سینماگران فراهم شود.
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