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گزارش روز

موتمن یک فیلم دیگر هم به نام «ســایه روشن» دارد که
وضعیت نمایش آن هم بالتکلیف است .این فیلم قرار بود
در بخش مسابقه جشنواره امسال نمایش داشته باشد که
به دالیلی نامعلوم در بخش جانبی ،نمایشی محدود داشت.
سیدجمال ساداتیان درباره زمان اکران این فیلم میگوید:
«شاید به این نتیجه برسیم که فیلم را پاییز اکران کنیم ،فکر
نمیکنم مانعی برای نمایش این فیلم وجود داشته باشد».

گزارش «صبا» از وضعیت اکران فیلمهای بالتکلیف

وقتییهچیزینامشخصه
*
یعنی نامشخصه!

زادبوم  /امیدوار به اکران

فیلمهایزیادیدرسینمایایرانهستندکهدرحالتبالتکلیفیبهسرمیبرندومشخصنیست
که چه بر سر آنها خواهد آمد .اگر بخواهیم همه آنها را از سالهای دور فهرست کنیم ،قطع ًا سیاهه
بلندباالییمیشودکهپیگیریتکبهتکآنهاپروندهایمفصلخواهدشدکهدراینمقالنمیگنجد،
امادراینمیانآثاریهستندکهزمانزیادیازتولیدشاننمیگذردوچندسالیمیشودکهدروضعیت
بدونتکلیفمشخصبرایرویپردهرفتنیانرفتنبهسرمیبرند.آخرینوضعیتبرخیازمهمترین
آنهارااززبانتهیهکنندهیاکارگردانشاندرادامهمیخوانید.
فصلبارانهایموسمی/بهدنبالاکرانیمحترمانه

منوچهر شاهســواری تهیهکننده «فصــل بارانهای
موســمی» درباره آخرین وضعیت این فیلم به «صبا»
میگوید« :از نظر ما پرونده این فیلم هنوز بسته نشده و
میتواند رنگ پرده را ببیند .ولی برای من اکران این فیلم
منوط به این است که شرایط محترمانهای برای اکرانش
در نظر گرفته شود .برای من احترام به فیلم از همه چیز
مهمتر است و اگر این شرایط فراهم نشود ترجیح میدهم
اص ً
ال این فیلم را اکران نکنم« ».فصل بارانهای موسمی»
به کارگردانی مجید برزگر در ســال  1388تولید شده و
بازیگرانی چون نوید الیقی مقدم ،مرضیه خوشتراش،
علی باقری و ...در آن ایفای نقش کردهاند.
آمینخواهیمگفت/آمادهنمایش

امیر سیدزاده ،تهیهکننده فیلم «آمین خواهیم گفت»
میگوید ارشاد از آنها خواسته اصالحاتی را در فیلمشان
اعمال کنند .او در اینباره به «صبــا» توضیح میدهد:
«اصالحات الزم اســفندماه به ما اعالم شده و من هم از
سامان سالور خواســتم این کار را انجام بدهد .باالخره
وقتی سه سال از تولید فیلم میگذرد اکرانش مهم است
و نمیشود زیاد شرایط ایدهآل خواست ».سامان سالور،
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پاموک با انتشار رمان «قلعه سفید» در سال  1985بود که به شهرتی جهانی رسید .روزنامه نیویورک تایمز این رمان که تا به حال به 14زبان دنیا ترجمه شده را با عبارت «در شرق
ستارهای نو طلوع کرد» معرفی کرد .داستان پاموک اینطور شروع میشود« :در قرن هفدهم راهزنان ترک ،جوانی ونیزی را اسیر میکنند و به استانبول میآورند .او که مدعی
است از علم نجوم ،فیزیک و نقاشی سررشته دارد ،برده استادی ترک میشود و »...انتشارات ققنوس این رمان را با ترجمه ارسالن فصیحی منتشر کرده است.

کارگردان این فیلم نیز در اینبــاره به «صبا» میگوید:
«اصالحات را اعمال کردم و منتظر پروانه نمایش هستم.
نزدیک به 6ونیم دقیقه از فیلم حذف شده و نسخه نهایی
به ارشاد ارسال شده است .برای اکران برنامههایی داریم و
حتماً تا قبل از پایان سال فیلم را اکران میکنیم .از این
موضوع خیلی خوشــحالم که باالخره پس از چند سال
توانستیم با ارشاد به تعامل برسیم .فیلم «آمین خواهیم
گفت» به کارگردانی سامان سالور سال 1389تولید شده
و فرزاد حسنی ،آزاده زارعی ،محمود نظرعلیان و ...از جمله
بازیگراناینفیلمهستند.
ج دقیقه  /انصراف از اکران
هفت و پن 

«هفتوپنجدقیقه»،بهکارگردانیمحمدمهدیعسگرپور
از جمله فیلمهایی است که هنوز رنگ پرده سینما را ندیده
است.محمدرضاتختکشیان،تهیهکنندهفیلمبه«صبا»
درباره آخرین وضعیت نمایش این فیلم میگوید« :من
اساساً عالقهای به مصاحبه کردن ندارم و گفتگویی هم
انجام نمیدهم .ما خودمــان از اکران این فیلم منصرف
شدیم!» «هفت و پنج دقیقه» به کارگردانی محمدمهدی
عسگرپور سال1387تولیده شده و رضا کیانیان ،ایزابل
پاسکو ،ملینا مورس و ...از بازیگران این فیلم هستند.

محمود رضوی ،تهیهکننده فیلم «خیابانهای آرام» از
صحبت کردن درباره این موضوع ســرباز میزند و به ما
پاسخگو نیســت و میگوید در اینباره نظری ندارد .این
فیلم در سال 90چندین بار اکران آن به تعویق افتاد و خود
تبریزی در گفتگویی درباره آن گفت« :فکر میکنم این
فیلم هم به سرنوشــت «پاداش» دچار شده است .با اين
تفاوت که يکي پروانه نمايش دارد و ديگري کماکان بدون
پروانه است ،هرچند که داشتن پروانه يا نداشتن آن توفير
چنداني ندارد».

شاهد اکران فیلم «پاداش» باشیم .این اثر سینمایی ،فیلم
خاصی است و معتقدم فیلم «پاداش» مخاطب بیشتری
جذب خواهد کرد .بعد از اکران «پاداش» ،با آقای رضوی
تهیهکننده فیلم «خیابانهای آرام» وارد گفتگو خواهیم
شد تا تکلیف اکران این فیلم نیز مشخص شود .مهدی
کریمی ،تهیهکننده «پاداش» نیز درباره اکران یا اکران
نشــدن این فیلم به «صبا» میگوید« :هنوز هیچ چیز
مشخص نیست ».کمال تبریزی در سال جدید فیلمی
به نام «دردسرهای شیرین» به تهیهکنندگی محمدعلی
حسیننژاد با بازی شهاب حســینی و نازنین بیاتی هم
ساخته که قرار است در جشنواره فجر پیش رو اکران شود.

پاداش  /شاید وقتی دیگر!

بیداری /در انبار؟

خیابانهایآرام/کماکانبالتکلیف

«پاداش» نام فیلم بالتکلیف دیگر کمال تبریزی اســت
که قبل از سال جدید ،نمایشی در ساختمان ارشاد برای
اهالی رسانه داشــت و پس از آن تبریزی در اظهارنظری
گفت« :فکر میکنم فضا برای اکران فیلمهای «پاداش» و
خیابانهای آرام مهیا است .فیلم «پاداش» ،مقدم بر فیلم
«خیابانهای آرام» است و رایزنیهایی درباره اکران این دو
اثر سینمایی انجام دادیم که امیدوارم به نتایج خوبی برسد.
امیدوارم پس از اکران فیلم سینمایی «طبقه حساس»،

«بیداری» جزو فیلمهایی بود که در جشــنواره ســیو
یکم به نمایش درآمد .کیفیت پایین این فیلم اعتراض
بسیاری از اهالی رسانه را در برج میالد در پی داشت .فرزاد
موتمن کارگردان این فیلم است و سعید حاجی میری
تهیهکنندگی آن را برعهده دارد .موتمن درباره اینکه آیا
باالخره این فیلم اکران میشود یا نه به «صبا» میگوید:
«اص ً
ال مشخص نیست و من هیچ اطالعی از این موضوع
ندارم و با تیم تولید این فیلم در ارتباط نیســتم ».فرزاد

ابوالحسن داوودی تهیهکننده و کارگردان «زادبوم» است؛
فیلمی که در جشنواره بیست و هفتم فجر به نمایش در آمد
و هنوز پس از گذشت6سال فرصت اکران پیدا نکرده است .با
اینکارگردانهمتماسگرفتیمودربارهوضعیتنمایشاین
فیلم پرسیدیم که در پاسخ به ما گفت« :دنبال پروانه نمایش
این فیلم سینمایی هستیم تا بلکه پس از سالها انتظار،
اکران شــود« ».زادبوم» محصول  1387است و بازیگران
شاخصی مثل عزتا ...انتظامی ،بهرام رادان ،رؤیا تیموریان،
پگاه آهنگرانی ،مسعود رایگان و ...در آن ایفای نقش کردهاند.
صدسال به این سالها  /در تالش اکران

وضعیتاکران«صدسالبهاینسالها»بهکارگردانیسامان
مقدمهنوزمشخصنیست،امامرتضیشایسته،تهیهکننده
این اثر در آخرین گفتگویش با «صبا» درباره این فیلم گفته
بود« :پرونده این فیلم هنوز برای ما باز است و داریم تالش
میکنیم پروانه نمایش آن را دریافت کنیم تا بتوانیم پس از
سالها آن را نمایش دهیم ».این فیلم محصول سال1386
است و فاطمه معتمدآریا ،پرویز پرستویی ،رضا کیانیان و...
در آن بازی کردهاند.
فرزند صبح  /نوسازی میشود

بهروز افخمی چنــدی پیش در گفتگو بــا «صبا» درباره
وضعیتاینفیلمگفت«:مایلهستمبااجازهدفترامامراحل
این فیلم را بخرم و دوباره آن را تدوین کنم ،چون بزرگترین
ضربهایکهبهاینفیلمواردشدازسمتتدوینبود.بنابراین
سال آینده فیلم «فرزند صبح» را در جشنواره فجر خواهید
دید ».او در آخرین اظهارنظرش درباره این فیلم در گفتگویی
با خبرگزاری ایسنا گفته است« :فیلم «فرزند صبح» من
هنوز در جشنواره به نمایش درنیامده است و آن نسخه که
سه سال پیش در جشنواره بود ،کار من نبود .سرمایهگذاران

این فیلم موافقت کردند تا این فیلم را کامل کنند و با تدوین
سیفا ...داد آن را به سرانجام برســانند و امیدوارم این کار
سال آینده در جشنواره فیلم فجر حاضر باشد ».این فیلم در
سال 1384ساخته شده و بازیگرانی چون عبدالرضا اکبری،
هدیه تهرانی ،آتیال پسیانی ،محمدرضا شریفینیا و ...در آن
ایفای نقش کردهاند.
بلوک ،9خروجی / 2میان زمین و آسمان

گفته میشود این فیلم ،فیلم تلخی است و گویا این موضوع
مهمترین دلیل ارشاد برای ندادن پروانه نمایش به این فیلم
است .علیرضا امینی ،کارگردان این اثر پاسخگوی «صبا»
درباره وضعیــت نمایش این فیلم نبود .امــا از منابع آگاه
شنیدیم که وضعیت این فیلم مشخص نیست و اکرانش
فع ً
ال بعید به نظر میرســد .این فیلم قرار بود در جشنواره
سال گذشته به نمایش در بیاید اما به دلیل تلخی موضوع
کنارگذاشتهشد.البتههمانزمان،علیمعلمیکیازاعضای
هیئت انتخاب درباره رد این فیلم گفت« :هیچ فیلمی به
لحاظ مضمونی و ممیزی از سوی هیئت انتخاب جشنواره
فجر کنار گذاشته نشده اســت ».خود امینی اما احساس
میکندنامشبرایفیلمدردسرسازاستودرآنبرههگفت:
«درگفتگوهایغیررسمیامبادوستانرسانهایوسینماگر،
گفته بودم که بعضی از اعضای هیئت انتخاب جشنواره به
شدت با شخص من خصومت دارند .گویا همین موضوع
روی نظر آنها درباره «بلوک ،9خروجی »2تأثیرگذار بوده
است و به جای آنکه بر اساس کیفیت ،فیلم را بررسی کنند،
سراغممیزیهایمفهومیرفتهاند».باایناوصاف«بلوک،9
خروجی »2هنوز رنگ پرده را به خود ندیده و گفته میشود
فیلمنامه این فیلم در دوره قبلی تقریباً یکسال در ارشاد
ماند تا پروانه ساخت به آن تعلق گرفت و امینی توانست آن
را جلوی دوربین ببرد« .بلوک ،9خروجی  »2درباره طالق
است و با محوریت دختربچهای است که میان پدر و مادر و
مشکالت آنها قرار گرفته و ...این فیلم محصول سال1392
است و امیر جعفری ،پانتهآ بهرام ،حمیدرضا آذرنگ ،الهام
یو
ی و ستایش محمود 
کردا ،شبنم مقدمی ،پروین ملک 
ملیکاپارسابازیگراناینفیلمهستند.
* یکی از دیالوگهای لیال حاتمی در فیلم «سر به مهر» به
کارگردانی هادی مقدم دوست

چهرهها گفتند
حسین مســافر آســتانه :جریانهای تندرو مدیران را
محافظهکار کردهاند
محافظهکاریاصلمدیریتفرهنگیامروزشدهاست.به
همین دلیل تصمیمهای چالشبرانگیز در راستای بهبود
شرایط نمیگیرد و متأســفانه به روزمرهگی میرسیدند.
البته پیگیریهای غیرکارشناسی درخصوص بازدارندگی
از تولید هنــر ،در محافظهکاری مدیــران فرهنگی تأثیر
داشتهاست(.مهر)

منوچهــر اکبرلو :فیلــم جدید پوراحمد پــر از گافهای
تصویری است
فیلــم ســینمایی « ۵۰قدم آخــر» کیومــرث پوراحمد
تعدادی قابل توجــه گافهای ســینمایی دارد که برای
فیلمســاز با تجربهای مانند کیومــرث پوراحمد عجیب
بهنظر میرســد .در اکــران جشــنوارهای بســیاری از
منتقدان بر آنها انگشت گذاشته بودند اما در اکران
عمومیشاهد تکرار همانها هستیم( .سینماپرس)

منصور ضابطیان :اجرای سعدی و موالناخوانی در «رادیو
هفت» به دو بانوی هنرمند رسید
ژیالامیرشاهیکهازگویندگانباسابقهرادیوستبهاجرای
سعدیخوانی میپردازد و مهرانه مهینترابی موالناخوانی
دارد .علیرغماینکه اکثر ما مهرانه مهینترابی را بهعنوان
بازیگرمیشناسیماماویدرخواندناشعارموالناتبحرزیادی
ن این را میدانستم فکر کردم کهاین بهترین
دارد و من چو 
موقعیتاستکهازویدراینبرنامهاستفادهکنیم(.مهر)

گالره عباســی :همکاری من با نرگس آبیار براســاس
رفاقت نبود
خوشحالم او در دو فیلم خود نقش مناســب من داشت.
هیچوقتهمکارییککارگردانوبازیگربراساسدوستی
شکلنمیگیردامااگربازهمچنینشرایطیفراهمشود
استقبالخواهمکرد.بازیدرآثاردفاعمقدسراهمیشه
دوستداشتهاماماتاقبلاز«شیار»۱۴۳فرصتیبرای
حضوردرایننوعفیلمهاپیشنیامدهبود(.سورهسینما)

علی درســتکار :به راســتیاین چه رسم عجیب
و غریبی است که نهادهای ما اعمال میکنند؟!
ی این چه رســم عجیب و غریبی است که
به راست 
نهادهای ما اعمــال میکنند؟! چرا از مطرح شــدن
یک شــخص توانمند در عرصههــای مختلف فنی،
فرهنگی ،هنری ،سیاسی ،پزشکی ،و … هراسناک
است؟ چرا اجازه نمیدهند یک تاره دو تاره ستاره
ناینشبها)
شود؟!(برنامهتلویزیو 

