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فریده صابری
درگذشت

...

جنجال روز
ماجرای اصغر نعیمی و سینمای نفتی
چهارشنبهشــب بهــرام توکلــی کارگــردان فیلــم
تحسینشــده «تنگــه ابوقریب» در نشســت خبری
فیلــم اش گفتــه بــود در ایران ســینمای مســتقل
وجود نــدارد .این ســخن کوتاه او بــا واکنشهایی
مواجه شــد که مهــم ترین آنهــا ،مربوط بــه اصغر
نعیمی کارگردان «هایالیت» بود .نعیمی یک شب
بعد ،در نشســتی خبری بــا کنایه به بهــرام توکلی
که ســرمایهگذاری فیلــم اش را مؤسســه هنری-
رسانهای اوج انجام داده است ،گفت« :کسانی که
از شیرخشکی که در نوزادی خوردهاند ،تا امروز که
فیلمهای میلیاردی میســازند ،از رانت اســتفاده
کردند ،حق ندارند جریان مستقل سینمای ایران
را انکار کنند!»

...

اتفاق روز
ورودمهردادصدیقیانبهجنجال«نود»
مهــرداد صدیقیــان بازیگــر ســینما کــه کــم پیش
میآیــد اظهارنظــری غیرفوتبالی انجــام دهد ،به
برخــورد علــی کریمــی و برنامه «نــود» کــه در این
برنامــه تلویزیونــی هــم مطرح شــد و پاســخ عادل
فردوسیپور را در پی داشت ،واکنش نشان داد .او
در اینستاگرامش نوشت« :به این که نوع اعتراضش
به برنامه «نود» درست بوده یا نه کاری ندارم .فقط
یه چیــزی رو میدونــم و اونــم اینه كه پــرت كردن
لوگوى برنامه «نود» توهین به ملت ایران نیست».
عادل فردوسیپور واکنش علی کریمی که بادگیر
میکروفــون برنامه «نــود» را پرت کــرده ،توهین به
 40-30میلیون مخاطب این برنامه دانسته بود.

...

ویدئوی روز
گفتوگوی جالب مدیری و بهنام بانی
بهنــام بانی کــه ایــن روزهــا حســابی روی بورس
اســت و گاهی  6-5کنســرت در یک هفته برگزار
میکند ،پنجشنبهشــب مهمان مهران مدیری در
«دورهمی» بود و با او به گفتوگو نشست .مدیری
به سیاق معمول پرسید« :عاشــق شدی؟» و وقتی
آقای خواننده انکار کرد ،واکنشــی جالب داشت.
ســکوت او که با لبخنــدی ملیح همراه بــود ،بهنام
بانی را وادار به واکنش کرد و او بعد از چند بار انکار،
باالخره گیر افتاد و مجبور شد واقعیت را بگوید! این
بخش از گفتوگو و خالقیت جالب مهران مدیری
برای حرف کشــیدن (!) از مهمانش ،حســابی در
شبکههای اجتماعی پربازدید شد.

چه کسانی  4سیمرغ بلورین بازیگری را به خانه خواهند برد؟
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محمد عنبرسوز  -سیوششمین دوره جشنواره فجر به عنوان مهمترین رویداد
ســینمایی ایران ،فردا پایان خواهــد یافت .با فروکش کــردن تبوتاب نمایش
فیلمها ،حاال پیشبینی برندگان جوایز آغاز شده و در این میان یکی از مهمترین
بخشهای جوایز ،چهار جایزه بازیگری نقشهای مکمل و اصلی زن و مرد است.
به طور کلی جشنواره امســال را میتوانیم جشنواره درخشــش بازیگران مرد
بدانیم ،زیرا رقابت جدی و سنگینی در بخشهای بازیگری نقش اصلی و مکمل
مرد وجود دارد؛ به طوری که حدس زدن برندگان سختتر از همیشه و مدعیان
شایسته کسب سیمرغ پرتعدادتر از هر سال هستند.

نقشاولمرد

نقش اول زن

نقش مکملمرد

نقشمکملزن

شانساصلی :امین حیایی /شعلهور
امیــن حیایــی سوپراســتار دهه
هشتاد ،امســال با دو فیلم،
بازگشتقدرتمندانهای
بــه ســینما داشــت.
او در «شــعلهور»
بــه خوبــی توانســته
اســت احساســات
حســادتآمیز «فریــد»
را نمایــش دهــد و بــا کمک
کلوزآپهــای بیشــمار دوربیــن،
بازی زیرپوستیاش را به رخ تماشاگران بکشد .او در حالی
در این فیلم درخشــیده که بــه عقیده بســیاری از منتقدان،
«شعلهور» به جز بازی امین حیایی ،چیز زیادی برای عرضه
نداشته اســت و از ســطح یک فیلم معمولی فراتر نمیرود.
حیاییدونامزدیویکسیمرغجشنوارهرادرکارنامهدارد.
رقیب :نوید محمدزاده /مغزهای کوچک زنگزده
جوان اول سینمای این روزها در
حالی امسال در «مغزهای
کوچــک زنــگ زده»
درخشــیده اســت که
در دو سال اخیر هم،
ســیمرغ بازیگــری
مکمــل مــرد را از آن
خــود کــرده بــود .نوید
محمــدزاده امســال نقش
اول اســت و بــا ایــن کــه برخــی
معتقدند ایــن نقش تکــرار کاراکترش در «ابــد و یک روز»
اســت ،امــا در بیــان ،صــدا و راه رفتــن طراحــی جدیدی
دارد .نمایش ســربازکردن عقدههای یــک جوان مفلوک
کــه همــواره مــورد بیتوجهــی و بیمهــری واقــع شــده،
نشاندهنده تسلط و ظرافت بازی اوست.
دیگران:سعید آقاخانی که مدتی است به نقشهای جدی
روی آورده ،پــس از حضــور موفــق در «من دیگــو مارادونا
هســتم» و «خداحافظــی طوالنی» ،امســال در «کامیون»
کامبوزیا پرتوی هم درخشــان ظاهر شده و از شانسهای
سیمرغ است .دیگر شانس سیمرغ امسال ،ساعد سهیلی
اســت که در «التاری» قابل قبول و در «اتاق تاریک» عالی
ظاهر شده .امیر جدیدی در «عرق ســرد» ،جواد عزتی در
«تنگه ابوقریب» و محســن کیایی در «چهارراه استانبول»
و «جشن دلتنگی» هم میتوانند مورد توجه قرار بگیرند.

شانس اصلی :سارا بهرامی /دارکوب
نامزدی پارسال سارا بهرامی در
«ایتالیــا ایتالیا» مقدمهای
بر درخشــش امسالش
در «دارکــوب» بهــروز
شعیبی بود .بازی در
نقش یک مادر معتاد،
اگرچــه بــه اعتقــاد
برخــی تکراری اســت،
اما به قدری ریزهکاریهای
جــذاب دارد کــه نمیتــوان از
کنارش گذشت .حضور طوالنی بهرامی در میان معتادان
باعث شده است به تمام جزئیات نقش مسلط باشد .بیان
و صدای تربیتشده ،سبک راه رفتن ویژه و آن فریادهای
دلخراش و گریههایش در ســکانسهای اوج ،باعث شده
بهرامی امسال شانس اصلی سیمرغ باشد.
رقیب :باران کوثری /عرق سرد
بــاران کوثــری در «عــرق ســرد»
بــه درســتی دغدغــه یــک
فوتبالیســت زن را بــه
نمایــش میگــذارد
و مخاطــب را بــا خود
همــراه میکنــد .او
در رعایــت حــد و مرز
درگیریهــای درونــی
و بیرونــی توانســته اســت
به تعادل برســد و لحظات معلق
بودن ،تصمیم ســخت برای پا گذاشــتن روی غرور و تنفر
از همســر را با دیالوگ ،حس و عکسالعملهای فیزیکی
باورپذیر ارائه کرده اســت .او پنج بار نامزد ســیمرغ شده
است و توانسته دو بار آن را به خانه ببرد.
دیگران :اگــر فقط روی جوایز جشــنواره فجــر متمرکز
شــویم ،میبینیم که مریال زارعی با سه ســیمرغ و چهار
نامزدی ،یکی از پرافتخارترینهاســت .زارعی امســال
در «ســوءتفاهم» احمدرضا معتمدی بــازی روان و قابل
قبولی ارائه داده است و نمیتوان از او غافل شد .مهتاب
کرامتــی در «جاده قدیم» و شــبنم مقدمــی در «خجالت
نکش» هم قدرتمند ظاهر شدهاند .ضمن این که ماهور
الوند برای «چهارراه اســتانبول» و لیال حاتمی همیشــه
اســتاندارد برای «بمب» هم ممکن اســت نظر داوران را
جلب کنند.

شانس اصلی :هادی حجازیفر /التاری
پــس از «ایســتاده در غبــار» و
«ماجرای نیمروز» ،هادی
حجاز یفــر امســال
عالوه بــر «دارکوب» و
«بهوقتشام»،هنرش
را در «التــاری» بــه
نمایشگذاشتهاست.
او در حالــی کــه اوایــل
قصه یــک کاراکتر متعصب
مذهبی و به شدت بیاحساس را
القا میکند ،در نیمه دوم فیلم با چرخشی دلنشین ،کاری
میکند که بیننده جریحهدار شــدن احساسات «موسی»
التاری را نفس بکشــد و باورش کند .ســکانسهای بحث
با حمید فرخنژاد و در آغوش کشــیدن ساعد سهیلی ،اوج
اجرای حجازیفر هستند.
رقیب :فرهاد اصالنی /مغزهای کوچک زنگزده
کســی کــه از ســال  90تاکنــون
ســه نامزدی و یک سیمرغ
بهتریــن بازیگــر مــرد را
از آن خــود کــرده بود،
امســال در نقــش
چوپــان «مغزهــای
کوچــک زنــگزده»
خــوش درخشــید.
شخصیتمافیایی«شکور»
بــا آن تیکهای عصبــی و هیکل
فربه اما ترسناکش ،در سکانســی که مشغول غذا خوردن
بــود و در اتاق بغلــی اتفاقــی هولنــاک رخ مــیداد ،نفس
مخاطب را در سینه حبس میکرد .اصالنی که نشان داد
بازیگری همهفنحریف اســت ،در ســکانس گفــت وگو با
«شاهین» در زندان ،فوقالعاده بود.
دیگران :یکی از سورپرایزهای امســال قطعا حضور فرید
ســجادی حســینی در نقش پــدر فیلم «مغزهــای کوچک
زنــگزده» بود .ســجادی پــس از حضــور حیرتانگیزش
در «فروشــنده» ،نشــان داد حرفهای زیادی برای گفتن
دارد و نمایش استیصال و درماندگی پدرانهاش در این اثر
میتواند نظر داوران را جلب کند .بابک حمیدیان با چهار
فیلم «به وقت شــام»« ،جشــن دلتنگی»« ،ســرو زیــر آب» و
«مصادره» و مهدی پاکدل با دو فیلم «چهارراه استانبول» و
«تنگهابوقریب»هممیتوانندازشانسهایسیمرغباشند.

شانس اصلی :مهناز افشار /دارکوب
بازیگــر کارکشــته و حرفــهای
ســالهای اخیر سینمای
ایــران که در جشــنواره
فجر یک نامزدی برای
«پــل چوبــی» و یــک
دیپلــم افتخــار برای
«بــرف روی کاجهــا»
را هــم در کارنامه دارد،
امســال بــازی جذابــی را
در «دارکــوب» ارائــه داده اســت.
دغدغههای مادرانه و بازی باورپذیرش کمک شــایانی به
سارا بهرامی در این فیلم کرده است .سکانس ورودش به
فضای پایین شهر و نمایش اســترس آمیخته به شگفتی و
ترس ،در کنار حضورش در سکانسهای جنجال برانگیز
مهدکودک و مجتمع ،درخشان است.
رقیب :سحر دولتشاهی /عرق سرد و امیر
ســحر دولتشــاهی در «عــرق
ســرد» در قامــت یــک
کارمنــد فدراســیون ،با
ارائــه درســت گفتار و
کــردار مخصــوص
ایــن تیــپ ،خــوب
ظاهر شــده اســت .او
پایــش را از گلیــم نقش
فراتر نمیگــذارد ،بیراهه
نمــیرود و به انــدازه به مخاطب
اش حس منتقل میکند .دولتشاهی در «امیر» نیز دردی
پنهان در پیکــر زنی مجنون را به خوبی ایفــا کرده و از پس
سختیهای نقش مانند نگاه ناآرام و بی تعادلی در گفتار
و رفتار برآمده اســت .او یک نامزدی سیمرغ را در کارنامه
دارد.
دیگران :لیلی رشــیدی پس از ســالها تمرکز بــر تئاتر و
دوری از فضــای ســینما ،امســال با «جــاده قدیــم» منیژه
حکمت و «عرق ســرد» به ســینما برگشــته و ممکن است
حاصل تجربههای تئاتریاش در این سالها نظر داوران
را جلب کند .مرجان اتفاقیان ،بازیگر جوان فیلم «مغزهای
کوچک زنگزده» هم با دو سکانس به شدت تاثیرگذار در
این فیلم که ترس و درماندگی یک دختر حاشیهشهری را
به بهترین نحــو نمایش میدهد ،میتواند از شــانسهای
سیمرغ مکمل زن باشد.

...

چهره ها و خبر ها
وزیر ارشاد :فیلمهای جشنواره را ندیدم
ســیدعباس صالحی وزیــر فرهنگ و
ارشــاد اســامی در توئیتی نوشــت:
«پردیس ملــت رفتم ،بــی آن که فیلم
ببینم .بــه خبرنگاران که هشــت روز
اســت فیلم میبینند ،غبطه خوردم.
خودتحریمی دارم که در جشــنواره،
فیلــم نبینــم تــا مبــادا دیــدن برخی
فیلمها یا برداشتم از آنها ،ســوءتفاهم در داوریها ایجاد
کند».

بورس سینمای ایران تشکیل میشود
فــارس  -محمدمهــدی حیدریــان،
رئیس سازمان سینمایی در گفتوگو
با رضا رشــیدپور در برنامه «هفت» با
اشاره به این که به دنبال کمک فکری
و مالی به ســینماگران اســت افزود:
«شعار برنامه حمایتی ما ایجاد حیات
طبیعیسینماستدرحوزهاقتصادی
سینمای ما نیاز به نقدینگی دارد و با سازمان بورس توافقات
الزم انجام شده است تا پس از جشنواره فیلم فجر ،صندوق
های ویژه ســرمایه گذاری در ســینما با نــام «صندوق های
جســورانه» رونماییشــود ».حیدریان اضافه کــرد« :مردم
میتوانند با اســتفاده از این صندوقها و با همکاری بورس
با سرمایه اندک خود در تولید فیلم های سینمایی سرمایه
گذاری کنند .در واقع براساس ســرمایهای که مردم دارند
بســتهای از فیلــم هــای بخش خصوصــی به آنهــا معرفی
میشود و یک شورای کارشناسی درباره میزان سودآوری
فیلم نظر میدهد تــا تامین ســرمایه برای ســینمای ایران
از طریق بورس پذیره نویســی شــود و ســینمای ایران وارد
بورس شود».

عضو کمیسیون فرهنگی :ارشاد به بلیتهای
ارگانی ورود کند
طیبــه سیاوشــی شــا هعنایتی در
گفتوگو با خانه ملــت با تأکید بر این
که جشــنواره فیلم ،تئاتر و موســیقی
فجر متعلق به مردم است و مردم باید
بیننده آثــار آن باشــند ،درباره برخی
اعتراضها در خصوص نحــوه توزیع
بلیت آثار جشنواره سی و ششم فیلم
فجر اظهار کرد« :قطعا اگر آمار بلیت توزیع شده بین نهادها
باال باشــد ،آرای مردمی دچار خدشــه خواهد شد و وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی باید به این موضوع ورود کند».
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد« :قطعا وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی باید با توجه به اهمیت آرای مردمی
در جشنواره فجر برای ســالهای آینده برنامهریزی بهتر و
دقیقتری داشته باشد».
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