 w w w . s a b a n e w s p a p e r . i rناصر تقوایی
وامدار همان روزگار است .در سال « ۱۳۴۹آرامش

تقوایی مدتی سردبیر مجله ادبی هنر و ادبیات جنوب بود و توجه ویژهاش به اقتباس ادبی آن هم بیش از همه سینماگران ایرانی
دیگران» تقوایی ،براساس نوشته غالمحسین ساعدی ،داستان یک سرهنگ بازنشسته و روابط او با دخترانش را روایت میکند .در این فیلم شاعران سرشناسی چون
در حضور
ِ
محمدعلی سپانلو و منوچهر آتشی در نقش خودشان بازی کردند.

در دیگر رسانهها چه گذشت؟

سال دوم
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ازرفتننینجاهایایرانیبهانگلیستاحمایتقصابهاازهنرمندان

«نینجایایرانی»درجشنوارهبفتا

بهجایصداوسیما،قصابهاحمایتمانکنند

مســتند«نینجای ایرانــی» به
کارگردانــی مرجــان ریاحی با
حضور در جشنواره «گواناخواتو»
مکزیک به رقابت «بفتا» میرود.
به گزارش گــروه دریافت خبر
ایسنا،اینمستندبهتهیهکنندگی
مرکز گسترش سینمای مستند
و تجربی به عنوان تنها نماینده
رســمیایران به بخش مسابقه
هفدهمین جشنواره بینالمللی
فیلم کوتاه «گواناخواتو» مکزیک
راه یافت .گفته میشود ،جشنواره «گواناخواتو» یکی از مهمترین جشنوارههای فیلم
کوتاه امریکای جنوبی محسوب میشود و کلیه فیلمهای راه یافته به این جشنواره
واجد شرایط رقابت «بفتا» آکادمیهنرهای سینمایی و تلویزیونی بریتانیا هستند.
ضمناینکه«گواناخواتو»فیلمهایبرگزیدهخودرابهآکادمیاسکارمعرفیمیکند.
«نینجای ایرانی» از نگاه خاطره جلیلزاده نخستین زن نینجای ایرانی ،مشکالت،
سختیهاوموانعیراکهزنانایرانیبرایپرداختنبهورزش«نینجوتسو»باآندرگیر
هستندروایتمیکند.دراینمستندبراینخستینبارمسابقاتزناننینجایایرانی
بهتصویرکشیدهشدهاست.نینجایایرانیپیشازایندربخشمسابقهاصلیبیست
ویکمینجشنوارهمستند«هاتداکس»وچهارمینجشنوارهمستند«اپنسیتی»
لندن نیز حضور داشته است.

سرپرست هنرمندان اعزامیبه
برزیــل دربــاره ممنــوع الکار
شــدن برخی هنرمندان پس از
بازگشت از این سفر در تلویزیون
گفت :واقعاً اگر ما اینقدر بیچاره
شدهایم که سازمان صدا و سیما
هم از مــا حمایــت نکند پس
بگوینــد تا برویم ســراغ صنف
گوشــت فروشها تــا از آنها
بخواهیم از مــا حمایت کنند.
سیدجوادهاشــمی ،در گفتگو
با خبرنگار ســینمایی ایرنا گفت :خبر ممنوع الکار هنرمندان را من هم درباره
 5یا  6نفر از آنها شنیدهام و اگر واقعی باشد واقعاً متأسفم که بگویم یعنی بابت
پوشیدن شلوارک هنرمندان ما باید در تلویزیون ممنوع الکار شوند.هاشمیبا
بیان اینکه صدا و سیما باید از ما حمایت کند ،گفت  :پیامکی به آقای ضرغامیو
رئیس دفتر وی فرستادم و در آن گالیههایم را بدون تعارف عنوان کردم .امیدوارم
با توجه به اینکه ما در یک کشور اسالمیزندگی کنیم جواب من را بدهند .وی
در ادامه و به کنایه افزود :احتماالً ایــن هنرمندان قتل انجام دادهاند که چنین
حکمیبرایشان صادر شده وگرنه ما همه با هم در برزیل بودیم و خالفی از کسی
سر نزده اســت .این بازیگر ســینما و تلویزیون ادامه داد :ما در کشور اسالمی
زندگی میکنیم بنابراین اگر خالفی از کسی ســر زده باید به او ابالغ شود .اگر
هنرمندانهای ما متهم هستند و یا اینکه مجرم شناخته شدهاند باید به آنها
اول اطالع داده شود .اینکه از این طرف و آن طرف بشنویم که فالن بازیگران که
به برزیل رفتهاند ممنوع الورود به سازمان صدا و سیما هستند در شأن مردم ما
که در کشور اسالمیزندگی میکنیم ،نیست .البته آقای فرجی مدیر شبکه یک
به بنده گفت هیچ کسی از هنرمندان به برزیل رفته در تلویزیون ممنوع الکار
نیستند .اما وقتی سؤال کردم پس چرا اجازه اجرای برنامه شبهای شیدایی با
توجه به اصرار تهیه کننده این برنامه را به من نمیدهند ،گفت؛ ظاهرا ً تلویزیون
با هنرمندانی که از برزیل آمدهاند ،مشکل دارد.

علیخانی:بههيچاسپانسريمديوننيستيم
احســان عليخانــي در
سيزدهمين برنامه ماه عسل،
وابســتگي به اسپانســرها يا
تبليــغ زير ميزي آنهــا را به
شدت تكذيب كرد .به گزارش
خبرگزاري آريا ،در پي انتقاداتي
كه از سومين برنامه ماه عسل
در رمضان امسال شــده بود،
مبني بر اينكه «ماه عســل» با
دعــوت از ميهماناني كه برنده
جوايز شركتهاي بزرگ مواد
غذايي و توليدي شــدهاند قصد تبليغ آنهــا را دارد ،مجري ايــن برنامه در
سيزدهمين ويژه برنامه «ماه عســل» از اين انتقادات ،گله كرد .عليخاني در
اين برنامه انتقاد از ماه عسل را مايه مباهات دانست و گفت :از اينكه دوستان
و خبرنگاران براي ما و برنامه ماه عسل قلم به دســت ميشوند براي ما جاي
مباهات و افتخار است ،اما متأسفانه اين انتقادات به گونهاي بوده كه توهين به
برنامه استنباط ميشود .عليخاني اين انتقادات را مربوط به برنامه سوم و بابت
دعوت از مهماناني دانست كه در قرعه كشي برنده شده بودند .وي افزود« :من
به اسپانسرها نه عالقه دارم ،نه ميشناسمشان و نه مصرف كننده آنها هستم
و آن روز ،روز مرگ من در اجرا خواهد بود اگر به خاطر اسپانســري مهماني را
در برنامه بنشانم .مجري برنامه ماه عسل دعوت از اين ميهمانان را فقط به علت
جالب توجه بودن آنها براي مخاطب اعالم كرد و افزود تمام تالش ما براي آن
است كه مخاطب ،ما را هر شب با يك سوژه جذاب همراهي كند.

حمایت دارابی از( 2014بیست چهارده)
معاون ســیما در بازید از پشت
صحنه برنامه ورزشــی «بیست
چهارده» از عادل فردوسیپور و
همکارانش در تهیه و تولید این
برنامه تلویزیونی در طول مدت
مسابقات جام جهانی تقدیر کرد.
ی معاونت
به گزارش روابط عموم 
سیما ،در ابتدای این دیدار که با
حضور علی دارابی و مجید زین
العابدیندر استودیوپخشبرنامه
تلویزیونی «بیســت چهارده»
صورت گرفت ،فردوسیپور بخشهای مختلف و همکاران خود در تهیه و تولید این
برنامه را معرفی کرد .معاون سیما با تشکر از اقدامات انجام شده گفت :برخى کشورها
که تیم ملى آنها در جام جهانى حضور داشت تنها امتیاز چهار بازى را براى پخش
خریدارى کردند ،در حالی که رسانه ملى تمام  ٦٤بازى را خریدارى و از شبکههای
 ،٣ورزش و  hdپخش کرد تا هموطنان ،به خصوص جوانان و مشــتاقان فوتبال
بتوانند در عالىترین سطح بازیها را تماشا کنند .دارابى افزود :رسانه ملى در حوزه
صدا ،سیاسى ،برون مرزى و به طور ویژه در سیما اهتمام ویژه به جام جهانى فوتبال
داشته است .وى با تقدیر از مدیریت شبکه سه ،گروه ورزش شبکه ،تیم «٢بیست
چهارده» را تیمى حرفهاى ،کاربلد و عاشق کار برشمرد و از عادل فردوسىپور ،رضا
جاودانى ،میثاقى و سایر گزارشگران تقدیر و آنان را از سرمایههاى ارزشمند در حوزه
ورزش و رسانه برشمرد .معاون سیما در ادامه سخنان خود تأکید کرد که طراحی
جدولپخشیکههمدربرگیرندهپخشمسابقاتجامجهانی،هممسابقاتجهانی
والیبال و هم سریالها و ویژه برنامههای سحر و افطار باشد ،کار بسیار مشکلی بود که
خوشبختانهبادرایتدوستاندر شبکه سهایناتفاقبهخوبیافتاد.دارابیهمچنین
خطاب به فرودسیپور گفت :آقای فردوسیپور کارتان حرفهای است .کارشناسان
به درستی انتخاب شدهاند ،آیتمهای جذابی تدارک دیدهاید و اطالعاتی که درباره
کشورهای مختلف شرکت کننده در جام جهانی به مخاطب ارائه میدهید ،بسیار
ارزشمند است و جای تقدیر و تشکر دارد .اطالعاتی که کارشناسان ارائه میدهند نیز
برهمافزاییمخاطباناضافهمیکند.اینشورونشاطهموارهدرطولبرنامههاباشما
بود و همین باعث شد مخاطب که در ساعات پایانی برنامه را دنبال میکند ،با اشتیاق
پایتلویزیونبنشیند.معاونسیماگفت:منامشببهاحترامشمااینجاآمدهامتابه
شماخستهنباشیدوخداقوتبگویم.بگویمواقعاًمردمازدیدنبرنامهشماخوشحال
هستند و برنامه ،فوق العاده پربیننده است .وی گفت  :ارسال میلیونها پیامک به این
برنامه ،گویای دیده شدن و قدردانی مخاطبان از تالشهای خوب و ارزنده همکاران
برنامه«بیستچهارده»است.درپایانزینالعابدین،مدیرشبکهسهسیمانیزگفت:
برنامه ریزی برای ویژه برنامههای جام جهانی از اردیبهشتماه صورت گرفت و ما
جلسات متعددی به این منظور داشتیم .خوشبختانه برنامهها با موفقیت و طبق
برنامهریزی جلو رفت و در این میان حمایتهای شما به عنوان معاون سیما پشتوانه
ی برای ما در تولید این برنامه بود.
محکم 

اسعدیان از دفترچه راهبردی
معاونت سینمایی میگوید

ِ
«موسی»
دست به دست هم دهیم به مهر،
سلحشورراکنیمآباد

همایون اسعدیان معتقد
اســت؛ هرچند انتشــار
دفترچــه رویکر دهــا،
راهبر دها و سیاستهای
سازمان ســینمایی الزم
بوده است اما این دفترچه
از شفافیت کافی برخوردار
نیست .اسعدیان در گفتگو
با خبرنگار ایلنــا؛ با اعالم
این مطلب؛ درباره دفترچه
رویکر دهــا ،راهبر دها و
سیاستهای سازمان ســینمایی گفت :صدور چنین دفترچهای بسیار
الزم است و هر مدیریتی باید با انتشار این دفترچه سیاستهای خود را
اعالم کند تا مشخص شود به دنبال چه نگاهی بوده است .وی ادامه داد:
این دفترچه مانند تمام دفترچههایی که در سالهای اخیر توسط مدیران
فرهنگی در بخشهای مختلف منتشر شده است از یک کلی گویی تبعیت
میکند اما درباره مصداقها و جزئیات شفافیت الزم را ندارد .این کارگردان
سینما ادامه داد :از آنجا که این دفترچه کلی گویی کرده است و مباحث
به صورت جزئی مطرح نشده؛ همه چیز خوب است و میتوان امیدوار بود
اما نمیتوانیم براساس این دفترچه بگوییم که درباره مصادیق جزئی چه
اتفاقی میافتد زیرا شفاف بیان نشده است .عضو شورای مرکزی کانون
کارگردانان ادامه داد :به طور مثال در بخش حمایتها از تولید فیلمهای
سینمایی نحوه حمایتی که باید توسط بنیاد ســینمایی فارابی یا سایر
ارگانها صورت بگیرد؛ روشن و شفاف نیست و مشخص نشده که از یک
فیلم چه میزان حمایت میشود .وی با اشــاره به اینکه این دفترچه در
شورای مرکزی کانون کارگردانان نیز مطرح و درباره آن بحث شده است؛
افزود :باید هر فیلمیکه پروانه ســاخت میگیرد و مجوز ارشاد را دارد به
صورت طبیعی از یک حداقل کیفی در حمایتها برخوردار باشــد حال
این حمایت میتواند پرداخت وام باشــد یا به شکل دیگری انجام بگیرد.
اسعدیان افزود :مشخص است که از بعضی فیلمها با توجه به محتوای آن
باید حمایت بیشتری صورت بگیرد اما آن حمایت نیز باید شفاف باشد.

کارگردان ســریال «موسی»
تأکیــد کرد :من راهــی برایم
باقی نمانده است جز اینکه از
مردم بخواهم اگر به من اعتماد
دارند و کارهای قبلی من مورد
قبولشان بوده است و اگر فکر
میکننــد کارهای مــن برای
خانواده و خودشان مفید است،
کمک کنند تا من این سریال را
بسازم .کارگردان یوسف پیامبر
گفت «من اعتقادم بر این است
که نبض جریان ساخت فیلم و برنامههای نمایشــی ما در دست بیگانه است
یعنی عوامل نفــوذی بیگانه جهتدهی میکنند و آنها هســتند که تعیین
میکنند چه کاری ســاخته شود و چه کاری ساخته نشــود و عم ً
ال ما در این
عرصه کارهای نیستیم .سلحشور در ادامه با اشــاره به وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمیعنوان کرد :ارشاد هم که ک ً
ال سریالســازی وظیفهاش نیست ضمن
اینکه موضعگیری دولت فخیمه خود را میبینیم که هنرمندان فاسد را بیشتر
از هنرمند قرآنی مورد توجه قرار میدهد .هر طرحی که بیگانه در این مملکت
پیاده کرد بعضی مسئوالن ما گوش به زنگ و پا در رکاب و آماده اجرایی شدن
آن هستند و متأسفانه به دروغ مدعی میشــوندکه ما مسیری را میرویم که
حضرت آقا میخواهد .کارگردان سریال موسی (ع) تصریح کرد :من راهی برایم
باقی نمانده است جز اینکه از مردم بخواهم که اگر مردم به من اعتماد دارند
و کارهای قبلی من مورد قبولشــان بوده است و اگر فکر میکنید کارهای من
برای خانواده و خودشان مفید است ،کمک کنند تا من این سریال را بسازم .من
ی برگزار کنم و از مردم بخواهم که کمک کنند تا من برایشان
میخواهم مراسم 
کار کنم .سلحشــور خاطرنشــان کرد :بزرگانی که فیلمنامه سریال موسی را
خواندهاند معتقدند اگر این سریال مقدمه ظهور امام عصر میتواند باشد و اگر
ساخته شود کمر صهیونیست را خواهد شکســت و آبروی بنیاسرائیل را در
تاریخ از بین خواهد برد 4 .هزار سال است که بنیاسرائیل چهره خود را از جهان
پنهان کرده که ما به امید خدا با ساخت سریال موسی ماهیت آنها را انشاءاله
آشکار خواهیم کرد.

«پروندههاوانا» روی هوا
علیرضــا رئیســیان کارگردان
ســینما در گفتگو بــا خبرنگار
مهر با بیان ایــن مطلب که بعد
از گذشت  10ســال از ساخت
فیلم سینمایی «پروندههاوانا»
ورود آن بــه شــبکه نمایــش
خانگی از اکران این فیلم تصمیم
مناسبتری است ،توضیح داد:
فکر میکنم این فیلم سینمایی
در شبکه نمایش خانگی بهتر از
پرده سینماها دیده شود ،چرا که
بعد از گذشت این همه سال هر چند هنوز حرفهای جدیدی دارد ،اما ممکن
است در اکران چندان موفق نباشد .وی در پاسخ به این سؤال که ضیاءهاشمی
تهیه کننده این فیلم سینمایی گفته اســت تمام اختیارات فیلم به کارگردان
منتقل شده و او باید تصمیم نهایی را در این زمینه بگیرد ،بیان کرد :متأسفانه
ضیاء هاشــمی نه تنها به صورت لفظی بلکه به صورت کتبی نیز در این زمینه
به من اختیاراتی را نداده اســت ،اگر نامه واگذاری این فیلــم را به من بدهد،
میتوانیم برای «پروندههاوانا» برنامهریزی مناســبی داشته باشیم .وی تأکید
کرد« :پروندههاوانا» توانســت در جشــنوارههای مختلف جوایزی را به دست
آورد ،این نشان میدهد که این فیلم سینمایی میتواند در جذب مخاطب موفق
باشد ،اما باید بدانیم که این فیلم در فضای اجتماعی  9سال پیش ساخته شده
و باید برای دیده شدن این فیلم تصمیم گیری مناسبی صورت گیرد .رئیسیان
در پایان گفت :من به عنوان کارگردان «پروندههاوانا» آمادگی هرگونه همکاری
برای اکران و یا توزیع این فیلم در شــبکه نمایش خانگی را دارم و هر زمان که
سرمایهگذار و یا تهیه کننده بخواهد در این زمینه کمک میکنم.

تقوایی  :سینمای ایران ،تحت تأثیر تئاتر است.

نظرخود رابهدهنمکی ارسال کنید

ناصر تقوایی بعد از دیدن
نمایش «یوبیتســومه»
تئاتــر را بهتریــن هنــر
ایــران برشــمرد .ناصر
تقوایی کارگردان مطرح
ســینمای ایران 20 ،تیر
بــا حضــور در مجموعه
تئاتــر شــهر بــه دیدن
نمایش «یوبیتسومه» به
کارگردانی نیمــا نادری
نشســت .نیمــا نــادری
نویســنده و کارگردان نمایش«یوبیتســومه» بعد از پایــان اجرا گفت:
«خوشحالیم که امشب میزبان اســتاد ناصر تقوایی هستیم و همین جا
زادروزشان را تبریک میگوییم ».ناصر تقوایی نیز گفت« :بدون تردید در
این سالها هنر تئاتر از همه گونههای هنری جایگاه و ارزش بهتری داشته
است .تئاتر بهترین هنر ایران هست ،چه در نسل گذشته که آمدند و کار
کرد و چه نسل جدید ،همیشه شــاهد تئاترهای درجه اول بودیم .آنقدر
همیشه نقش اجتماعی داشتند ،که میتوانم بگویم سینما در سایه تئاتر
ما قرار گرفته است و سینما به شدت تحت تأثیر تئاتر ما است ».کارگردان
«ناخدا خورشید» ادامه داد« :شما اگر بازیها و فیلمهای خوبی در سینما
میبینید ،اینها را بچههای تئاتر انجام میدهند و یک بار دیگر این عقیده
با تئاتر خوبی که دیدیم به من ثابت شد ».نمایش «یوبیتسومه» نوشته
و کار نیما نادری هر روز ساعت  21با بازی مریم بوبانی ،مهدی صباغی و
معصومه رحمانی در کارگاه نمایش به صحنه میرود.

به گزارش خبرنــگار فرهنگی
خبرگزاری تســنیم ،ششمین
فیلم بلند ســینمایی مسعود
دهنمکــی براســاس نتیجــه
نظرسنجی عوامل «رسوایی»
از مردم درباره ســاخت و عدم
ســاخت ایــن فیلم ســاخته
میشــود .این نظر سنجی بر
روی لوح فشرده فیلم سینمایی
«معراجیها» در شبکه نمایش
خانگی قرار دارد .تا امروز دهها
هزار نفر به صورت پیامکی در این نظرسنجی شرکت کردهاند .نتیجه این نظر
سنجی بعد از پایان ماه مبارک رمضان اعالم میشود و براساس نتایج این نظر
سنجی ،دهنمکی فیلم جدیدش را میسازد .کســانی که میخواهند در این
نظرسنجی شرکت کنند میتوانند با ارسال پیامک به شماره 09194100021
در مورد ساخت و عدم ساخت «رسوایی  »2نظر دهند .ارسال عدد  1به معنای
موافقت و ارسال عدد  2به معنای مخالفت با تولید «رسوایی  »2است .کارگردان
ســه گانه «اخراجیها» در برنامه «خیابان یک طرفــه» که با حضور فریدون
جیرانی برگزار شد خبر ساخت «رسوایی  »2را اعالم کرد .ده نمکی پیش از این
در گفته بود :این روزها در حال نگارش فیلمنامه «رسوایی  »2هستم و سعی
میکنم امسال این پروژه را به مرحله تولید برسانم.

بهرامبیضاییبهمقصدرسید!
ی که چند ســال قبل بنا بــود پروژه «مقصــد» را بــه کارگردانی بهــرام بیضایی تولید کنــد درباره
مهدی کریمــ 
اینکه شــنیده شــده اســت قرار اســت دوباره پرونده این کار به جریان بیفتد بــه خبرنگار «نســیم» ،گفت :من
بعید میدانم ایــن پروژه به تولید برســد چون اختالفاتی کــه روی متن وجــود دارد هیچ ربطی به ســینما ندارد و
نهادهای خارج از ســینما هســتند که روی متن نظر دارنــد .کریمیادامــه داد :فیلمنامه «مقصد» دو شــخصیت
دارد که نهادهای امنیتی با نامگذاری این شــخصیتها مشــکل داشــتهاند و همچنین خواســتار اعمال اصالحاتی
به فیلمنامــه هم بودهانــد .اینکه فیلم ســاخته شــود به این بــاز میگــردد که بیضایــی اصالحــات را بپذیرد.
این تهیه کننده افزود :در آن زمان که من پروانه ساخت را گرفتم حاضر بودم بدون کمترین اصالحیهای فیلم را بسازم ولو
اینکه کار توقیف شود اما بیضایی شخصاً آدمینیست که کاری را برای توقیف شدن بسازد و به من تأکید کرد دوست
ی بسازد که دیده نشود.
ندارد فیلم 

آتشبس 2گیشهرامنفجرمیکند
حمیدرضا صدری آهنگســاز
«آتــش بــس »2در گفتگــو
بــا خبرنــگار فرهنگــی پانا،
گفــت :در حال حاضــر تقریباً
ســاخت موســیقی این فیلم
تمام شــده اســت و شــاید 5
درصد از آن باقی مانده باشــد.
وی افزود :در ابتــدای کار پس
از دیدن فیلم متوجه شــدم به
محتوا خیلی توجه شده است.
خانم میالنی گفتند من به گیشه
چندان فکر نمیکردم به زندگی زن و شوهرانی فکر میکردم که بفهمند چقدر
میتوانند در کنار هم خوب زندگی کنند .من با این نگاه مثبت موسیقی را نوشتم.
صدری تصریح کرد :در فیلم «آتش بس  »2دیالوگ و طنزهای زیبایی وجود دارد
که موسیقی نیز در این بخشها باید به کار گرفته میشد اما هیچگاه این طنز به
سمت هجو نمیرود و تمامیقطعات کام ً
ال نکته سنجانه انتخاب شده است .در
کلیت سازبندی از سازهای ویولن و ویولن آلتو استفاده زیادی کردهام درواقع ویولن
نماد عشق ،دوستی و دوست داشتن است به همین دلیل این ساز در موسیقی این
فیلم زیاد به کار گرفته شده و در کل مثبت دیده شدن زندگی مشترک با موسیقی
بیان میشود .این آهنگساز در خصوص تیتراژ این فیلم عنوان کرد :تیتراژ میتواند
مؤلفههایمختلفیداشتهباشدوبهعقیدهمنبسیارمهماستکهبهتنهاییوجدای
از موسیقی متن حرفی برای گفتن داشته باشد .در ارتباط با این کار پیشنهادی
خانم میالنی داشت که بر مبنای آن پیشنهاد من موسیقی تیتراژ را کار کردم باید
بگویم تیتراژ «آتش بس  »2یک کار خیلی خاص شده است که صحبتی در مورد
آن نمیکنم تا خودتان در سینما ببینید و پی به این خاص بودن ببرید .وی در پایان
خاطر نشان کرد :در میان تمام تجربههایی که تاکنون داشتهام باید بگویم تهمینه
میالنی در سینمای ما جزو بهترین ،خوش رفتارترین و انسان ترین کارگردانها
است .فیلم «آتش بس  »2نیز فیلم بســیار خوبی شده است که میدانم گیشه را
منفجرخواهدکرد.

