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مهر-فیلمسینمایی«تنگهابوقریب»بهکارگردانیبهرامتوکلیوتهیهکنندگیسعیدملکانکهجایزهبهترینفیلمسیوششمینجشنوارهملی
فیلمراازآنخودکردهبودازچهارشنبه 17مرداداکرانمیشود.اینفیلمبابازیامیرجدیدی،جوادعزتی،مهدیپاکدل،حمیدرضاآذرنگ،
مهدیقربانیو...روایتیسینماییاستازیکیازعملیاتروزهایپایانیجنگکهسرنوشتروزهایآخرجنگرادستخوشتغییرکرد.

اکران «تنگه ابوقریب»
از  17مردادماه

...

سینمای ایران

سهم  50درصدی صاحبان فیلم ها از نمایش
فوتبال در سینما
 50درصدازمیزانفروشبلیتنمایشفوتبالدرسینماها،
ازطریقخانهسینمابهصاحبانفیلمهاپرداختمیشود.
علی سرتیپی ،سخنگوی شورای عالی اکران ،در گفتوگو
با ایلنا ،با اشاره به جلسه اخیر شــورای عالی اکران درباره
مشــخص کردن وضعیــت نمایش فوتبــال در ســالن های
ســینما گفت« :در این جلسه مشخص شــد که استقبال از
پخش مســابقات فوتبال در سالن های ســینما خوب بوده
اســت ».وی ادامــه داد« :در مجمــوع براســاس قیمــت هر
بلیت  15هــزار تومان ،حدود یک میلیــارد و  400میلیون
تومان از نمایش همه مسابقات فوتبال در سالنهای سینما
درآمد حاصل شده است که بر اساس مصوبه شورای عالی
اکران 50 ،درصد از این درآمد به سینماداران و  50درصد
نیز به صاحبان فیلم ها اختصاص پیدا خواهد کرد ».وی در
ادامه گفت 50« :درصد از ایــن میزان فروش ،یعنی رقمی
حدود  700میلیون تومان به صاحبــان فیلم ها اختصاص
پیدا کرده اســت که این مبلــغ در اختیار خانه ســینما قرار
می گیرد و نحوه تخصیص این مبلغ از ســوی خانه ســینما
تعیین خواهد شــد .خانه سینما نیز براســاس شکل اکران
فیلم ها و زمان بنــدی آن ها این مبالــغ را در میان صاحبان
فیلم تقسیم خواهد کرد».

پوران درخشنده برای فیلم جدیدش
فراخوان انتخاب بازیگر خواهد داد
پوران درخشنده به زودی برای انتخاب بازیگران جوان فیلم
«هیس پسرها گریه نمیکنند» ،فراخوان میدهد.
پوران درخشنده نویســنده و کارگردان سینما ،در گفتوگو
با میزان ،درباره آخرین مراحل ساخت فیلم جدید خود با نام
«هیس پسرها گریه نمیکنند» گفت« :خدا را شکر که مجوز
باالخرهصادرشدوبهنوعیپیشتولیدراآغازکردهایم.البته
من هم اکنون کارهایی را در راستای فیلم پیگیری میکنم و
هنوزانتخاببازیگرانشروعنشدهاست».ویدربارهاستفاده
ازبازیگرانجواندرفیلمجدیدخودگفت«:درفیلمسینمایی
«زیرسقفدودی»فراخوانیبهمنظورانتخاببازیگرانجوان
برای فیلم منتشــر شــد که بازتاب خوبی داشــت و جوانان از
آن استقبال بســیار زیادی کردند .برای «هیس پسرها گریه
نمیکنند» هم بــه همین صــورت بــه زودی فراخوانی برای
انتخاببازیگرانجوانمنتشرخواهدشد».
ایــن کارگردان بــا اشــاره به نــگاه همیشــگی خــود مبنی
بر حمایــت از جوانــان اظهار کــرد« :واقعیت این اســت که
متاســفانه حمایتی از ظرفیت باالی نسل جوان نمی شود.
هم اکنون بازیگران مســتعد فراوانی در تئاتر و همین طور
آموزشگاه ها حضور دارند که باید کشف و شناسایی شوند.
مــن می خواهــم با ایــن فراخــوان کمک کنــم تا این نســل
پرانرژی به سینما معرفی شود ».او درباره چینش بازیگران
فیلم جدید خــود تاکید کرد« :اکثــر بازیگران فیلــم تازه ام
مرد هستند ،چون در کل این فیلم با محوریت پسران است
اما یک نقش خواهر در اثر وجود دارد کــه یکی از بازیگران
حرفه ای آن را ایفا خواهد کرد».

در برنامه «حاال خورشید» با حضور خاطره اسدی چه گذشت؟

بازخوانیاختالفهدیهتهرانیوحامدبهداد

دیــروز صبــح خاطــره اســدی بازیگر ســینما و
تلویزیون ،مهمــان برنامه «حاال خورشــید» بود
و به سواالت رضا رشیدپور پاســخ داد .دو نکته
ویژهازاینگفتوگو،یکیگالیهاشازبرخورد
عواملفیلم«عطرتلخ»بودودیگریماجرای
اختالفهدیهتهرانیوحامدبهداد
درجریانفیلمبرداری«هفت
دقیقه تــا پاییــز»  .کــه این
دومــی ،بــه تغییــر پایان
فیلمودلخوریعلیرضا
امینــی کارگــردان
منجرشد.
▪حــــــــذف نــــام
خــاطــره اســـدی از
فیلم«عطرتلخ»

رضــا رشــیدپور از
ابتدای گفت وگو با
خاطره اسدی چند

بار اشــاره کرد که او خیلی بدشانس اســت ،چون در کنار چهرههای جدید فیلم
«دیشــب باباتو دیدم آیدا» ،که حاال هرکدام از آنها جزو بازیگران معروف سینما
هســتند ،به مخاطب معرفی شــد اما برخالف آنها تا مدتهــا از او خبری نبود.
رشیدپوردرادامهبهدلیلدیگریبرایاینکهاورابدشانسخطابکند،اشارهکرد
ودربارهحذفنامویازفیلمجدیدشبهنام«عطرتلخ»پرسیدکهخاطرهاسدیدر
پاسخبهاینسوالگفتنمیداندچرابااینکهنقشاولفیلماست،هیچعکسیاز
اوجزوعکسهایبازیگرانفیلمنیستوازایناتفاقدلگیرومتعجباست.اسدی
درادامهبهتلویحتأییدکردکهنامبهارهکیانافشارُ ،بردبیشتریدررسانههاداردو
بههمیندلیلناماینبازیگر،جلوترازاسدیقرارگرفتهاست.
▪اختالفحامدبهدادوهدیهتهرانیدرفیلم«هفتدقیقهتاپاییز»

در ادامه برنامه ،رشــیدپور با اشــاره به حواشــی فیلم «هفت دقیقه تا پاییز» ،از
خاطره اســدی خواســت تا ماجرای تغییر پایان بنــدی فیلم را شــرح دهد .در
حالی که به نظر میرسید این بازیگر از بازگو کردن ماجراها ابا دارد ،اما اصرار
رشــیدپور جواب داد و اسدی حواشــی پشــت صحنه فیلم را رمزگشایی کرد.
خاطره اسدی در پاســخ توضیح داد زمانی که ســاخت فیلم کلید خورده بود و
در کنار بهنوش طباطبایی ،نیما شاهرخ شــاهی و شــاهرخ استخری مشغول
بازی در فیلم بود ،پروژه به دلیل مشــکالت مالی متوقف شــد 2-3.سال بعد
دوباره برای بازی در این فیلم به پروژه دعوت شد ،اما گروه بازیگران تغییر کرد و

هدیهتهرانی،حامدبهدادومحسن
تنابنده به عنــوان بازیگران «هفت
دقیقه تا پاییز» انتخاب شده بودند.
او در ادامه گفت که در ابتدا فیلم دو
اپیزود داشــته و هنوز هم نمی داند
چرا در میانه فیلم برداری ،با تغییر تم
فیلم ،اپیزود مربوط به خودش و حامد
بهداد حذف شــد و فیلم دیگــر اپیزودیک
نبــود! خاطره اســدی در پاســخ به ســوال
رضا رشیدپور ،درباره ارتباط این اتفاق با
دعوای حامد بهداد و هدیه تهرانی گفت:
علــت اختالف آن هــا پایان فیلم بــود ،چون
پایان آن قرار بود طور دیگری رقم بخورد .او
در پایان صحبت هایش درباره این موضوع
گفتکهحتیکارگرداناینفیلم،علیرضا
امینی در برنامه «هفت» بــه این موضوع
اشــاره کــرده و گفتــه سوپراســتارهای
فیلمــش اجــازه ندادنــد ،فیلمــی را که
دوست دارد بسازد!

پس لرزه های قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در سینمای ایران

احتمال رفتن رئیس سازمان سینمایی

بعــد از اصالح قانــون «ممنوعیت بــه کارگیری بازنشســتگان» و
تصویب آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،می توان
به بررســی وضعیت مدیران ســازمان ســینمایی امید بیشــتری
داشــت ؛ با اجرایی شــدن این قانون احتمــال کناره گیری هفت
مدیر سینمایی وجود دارد.
بــه گــزارش تســنیم ،ســرانجام قانــون ممنوعیــت بــه کارگیــری
بازنشستگاندرمجلساصالحشدونمایندگانباترمیماینقانون،
اســتثناها را در به کارگیری بازنشســتگان کاهش دادنــد .قانون
«ممنوعیتبهکارگیریبازنشستگان»برایاولینباردرجلسهعلنی
20اردیبهشت 1395مجلس شورای اســامی تصویب شد و در
 29اردیبهشت 1395به تأیید شورای نگهبان رسید .اما اجرایی
شــدن آن را به دلیل موانع و تبصرههای متعــدد در فضای اجرایی
کشورندیدیم.
دستگاههایمشمولمکلفاندظرفمدتشصتروزازتاریخالزم
االجرا شدن این قانون ،آن دسته از افرادی را که برخالف مفاد این
قانونبهکارگرفتهشدهاند،ازخدمتمنتزعوباآنانتسویهحساب
کنند .افراد مذکور نیز باید در مهلت قانونی ،از سمت و پست خود
کنارهگیریکنند.پرداختهرگونهوجهپسازاینمهلتازهرمحل
وتحتهرعنواندرحکمتصرفغیرقانونیدراموالدولتیاست.
اینقانوندرسازمانسینماییونهادهایزیرمجموعهآنمصادیقی
پیدا میکنــد که مهمتریــن آنهــا محمدمهدی حیدریــان رئیس
سازمان سینمایی کشــور و منوچهر شاهســواری مدیرعامل خانه
سینماستکهالبتهخانهسینمایکنهادصنفیاستامادرمشاغل
دیگر این مدیر 15شغله ،میتوان امید به تغییر و برکناری داشت.
ماهیتتصویباینقانونودرواقعروححاکمبرآن،بازکردنمسیر
برایتصدیمشاغلمدیریتیبرایجواناناستوتصدییکمدیر
برچندین شــغل میتواند با روح حاکم براین قانون در تضاد باشد.
جالب اســت بدانید حیدریان خود در ســال 61با 21ســال سن،
مدیرکل نظارت و ارزشــیابی معاونت سینمایی میشــود .در 33
سالگیمدیرسیمافیلممیشودودر 42سالگیمعاونتسینمایی
وزارتفرهنگوارشاداسالمیرابرعهدهمیگیردوبعداز 10سال
دوبارهرئیسسازمانسینماییمیشود.
از دیگر مدیران سازمان ســینمایی که با اجرایی شــدن این قانون
میتوانمنتظرتغییرشانبود،علیرضارضاداددبیرجشنوارهفیلم
کودک و نوجوان ،مهدی یزدانی مدیرعامل موسســه رســانههای
تصویری ،مجید مســچی مدیرعامل موسسه سینما شهر ،محمود
اربابــی معاون توســعه و تحقیقــات ســازمان ســینمایی و علیرضا

قاسمخانمدیرموزهسینماست.
امیدواریممدیرانخوددالیلتصویبچنینقانونیرامتوجهباشند
وبااحترامواقعیبهاینتفکرکهبایدنگاهتازهایبهعرصهمدیریتی
کشور داشت و جانی تازه به آن داد ،خود در اجرای آن کوشا باشند
و با استفاده از تبصرهها و خألهایی که ممکن است در مفاد قانونی
وجودداشتهباشد،بهدنبالحفظسمتهایمدیریتیخودنباشند.
به عنوان مثال اگر نگاهی به عناوین شــغلی منوچهر شاهسواری
داشتهباشیم،متوجهخواهیمشدچرالزومتکمیلچنینقوانینی
احساسمیشود.هرچندکهبرخیازعناوینشغلیاوممکناست
پارهوقت باشد اما در شرایط اقتصادی فعلی ،همان عناوین شغلی
هممیتواندعدهایراازشرایطبداقتصادینجاتدهد.هنرمندان
زیادی هستند که قادر به انجام این مشاغلاند ولی فرصت حضور
ندارند.درادامهمروریداریمبرفهرستمسئولیتهایپانزدهگانه
منوچهرشاهسواری:
مدیرعاملیخانهسینماحضوردرشورایصنفینمایشعضویتدرشورایصدورپروانهساختعضویتدرهیئتمدیرهصندوقاعتباریهنرعضویتدرهیئتامنایمدرسهملیسینماعضویتدرهیئتامنایموسسهرسانههایتصویریعضویتدرهیئتامنایبنیادسینماییفارابیعضویتدرهیئتامنایمرکزگسترشسینمایمستندوتجربیعضویتدرشورایتصویبفیلمنامهحوزههنریعضویتدرهیئتامنایموزهسینماعضویتدرهیئتمدیرهموسسههنرهایتصویریسورهدبیریشورایعالیتهیهکنندگانعضویتدرشورایبررسیصالحیتدفاترسینماییدرسازمانسینمایی
قائممقامیشورایعالیاکرانعضویتدرکمیتهیکپارچهسازیوارتقایتهیهکنندگیبا این تفاســیر شــاید مدیران دیگری هم در ســازمان ســینمایی
باشــند که مصادیق مدیران چندشغله و بازنشســته را پیدا کنند
که برای پیگیری و تغییر این رویه غلط در سازمان سینمایی ،الزم
است نهادهای ناظر تمرکز بیشتری برآن داشته باشند تا بتوان به
تغییر رویه مدیریت در سینمای کشور و به دنبال آن تغییر بنیادین
در ابعاد مختلف سینما امید داشــت و این صنعت را که در آستانه
ورشکستگی است ،نجات داد.

...

تلویزیون

امیرعلی نبویان مجری «فوتبالیسم» شد
برنامه «فوتبالیســم» با اجرای امیرعلی نبویان به زودی به
روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
ســعید پروینی تهیه کننــده تلویزیون در گفت وگــو با صبا،
درباره جدیدترین پروژه خود با عنوان «فوتبالیســم» گفت:
«ایــن برنامه بــه کارگردانی فــواد صفاریان پور و بــا اجرای
امیرعلی نبویان مراحل پیش تولید خود را سپری می کند
و طی چنــد روز آینده ضبط آن برای پخش از شــبکه ســوم
سیما آغاز خواهد شــد ».وی ادامه داد« :افراد زیادی برای
این پــروژه با مــا همکاری داشــتند کــه می توان بــه محمد
بحرانی مشــاور پروژه و امیر وفایی سرپرســت نویسندگان
اشاره کرد».
تهیه کننده این برنامه درباره رویکرد برنامه «فوتبالیســم»
افزود« :این برنامــه به دلیل رویکرد متفاوتــی که دارد طی
یک زمــان طوالنــی فعالیت های پژوهشــی به سرپرســتی
امیرحســین تمنایی داشــته اســت و با نگاهی متفاوت و از
زوایایی جدید به موضوع فوتبال میپردازد».
سعید پروینی ،پیش از این تهیه کنندگی فصل سوم برنامه
«هفت» با اجــرای بهروز افخمــی و همچنین ســریال های
«بازگشت» و «گشت پلیس» را برعهده داشته است.

تغییر پایان بندی فیلم «قلعه حیوانات» با نفوذ CIA
ایســنا  -بســیاری از افــراد ،پایــان داســتان
معــروف «قلعه حیوانــات» جــورج اورول را به
یاد دارنــد؛ حیوان هــای ســتم دیده ای که با
انقــاب خــود ،انســان ها را از مزرعــه بیرون
رانده و خود مالک مزرعه شده بودند ،از بیرون
پنجره ،شش خوک و شش زارع را برسر میزی
می دیدند کــه همگی «فریــاد می زدند ،روی
میــز مشــت می کوبیدنــد ،بــه هــم چپ چپ
نــگاه می کردنــد و حــرف یکدیگــر را تکذیب
می کردند ».خوک ها ،رهبران خود آن ها در
انقالبشان بودند که در آغاز ،دوشادوش دیگر
اهالی مزرعه برای انقالب می کوشــیدند اما
به مرور ،خــود را از آن هــا جدا کردنــد و برای
خود حقوق ویــژه ای در نظر گرفتند .در پایان
ِ
حیوانات پشت پنجره« ،از خوک
این داستان،
بــه آدم و از آدم به خوک و بــار دیگر از خوک به
آدم نگاه کردند ،ولی دیگر امکان نداشت که
یکی را از دیگــری تمیز دهند ».ایــن پایان در
نســخه کارتونی «قلعه حیوانات» که در ســال
 1955در هالیوود ساخته شــد ،تغییر کرده
بــود .انســان ها از صحنه حــذف شــده و تنها
خوک ها باقی مانــده بودند .شــاید بپندارید
که این هم نمونه ای دیگر از هنرهای هالیوود
است؛اماتهیهکنندهمخفیاینفیلم،سازمان
نام آشنایی بود :ســازمان اطالعاتی آمریکا یا
همان «ســیا» .در این داستان ،قلعه حیوانات
نماد حکومت شوروی و خوکها نماد رهبران

آن هســتند .مالکان ســابق مزرعه هم ،یعنی
همان انسان ها ،نماد رهبران سرمایه داری.
«سیا» که از این پایان بندی که به هر دو جبهه
یورش برده بود ،راضی نبود ،حق فیلم سازی
از روی این داســتان را پس از مــرگ اورول از
همســر او خرید تا پیام آن را به طــور کامل ،به
ضدکمونیسم تغییر دهد.
این تنها نمونهای از کاربرد ابزارهای فرهنگی
از جملــه رســانه های دیــداری ،شــنیداری و
خواندنیبرایساختنواقعیتدلخواهیاتصور
دلخــواه از واقعیت در افکار عمومی اســت .بنا
برگزارش های نیویورک تایمز و ایندیپندنت،
«ســیا» و ســازمان فــوق محرمانــه «تحقیــق
اطالعات» بریتانیا که بین سالهای 1948تا
 1977فعالیت میکرد ،در دوران جنگ سرد
ازنشریهها،خبرگزاریهاورادیوها،انتشارات،
رماننویسهــا و حتی شــاعران فراوانی برای
پیشــبرد اهداف خود حمایت مالــی کردهاند.
این کار نه تنها در گذشته ،بلکه امروز هم ابعاد
گســتردهای دارد امــا از آن جا که «اِشــراف در
فاصلهاست» ،الزم است که چند دهه بگذرد تا
حقایق جریانهای رسانهای امروز برما آشکار
شــود.به علت همین «فاصله گرفتن» (و البته
افشای اسناد سازمانهای اطالعاتی آمریکا و
بریتانیا)استکهاکنونمیتوانیمباچشمانی
بازتــر به قرن گذشــته میــادی و دوران جنگ
سردبنگریم.

«کیوسک» ارتباطی با «هفت» ندارد
اتفاقــات حــوزه فرهنــگ و هنر بــه ویــژه ســینما ،در مجله
تصویری «کیوسک» با اجرای احســان عبدی پور ،بررسی
میشود.
محمدامین نوروزی ،تهیه کننده «کیوسک» ،در گفت وگو
با مهر درباره این مجله فرهنگی هنری که شــنبه 6مرداد،
دومین قســمت آن روی آنتن شــبکه سه ســیما رفته است،
بیان کرد«« :کیوسک» یک مجله فرهنگی و هنری است که
به صورت تحلیلی سینما ،ادبیات ،تئاتر و موسیقی و اتفاقات
روز این حوزه ها را بررســی می کند ».وی ادامــه داد« :این
مجله فرهنگی هنری که به صورت تولیدی روی آنتن شبکه
سه می رود صرفا سینمایی نیست اما موضوعات سینمایی
چون عام تر است ،در برنامه غالب اســت .این برنامه در هر
هفته بخشهای مختلفی دارد و پروندههایی در موضوعات
تئاتر ،سینما ،ادبیات یا موسیقی باز میشود».
نــوروزی در توضیح بیشــتر درباره ایــن برنامه یادآور شــد:
«این مجلــه در بازه زمانی  60دقیقه شــنبه شــب ها حدود
ســاعت  22:30روی آنتن شــبکه ســه می رود و هر بار دو
بخش اصلــی ،مثال ســینما و ادبیات دارد کــه مجری ثابت
همه بخشها احسان عبدیپور است و هر بخش مهمانانی
نیز دارد .امروز شــنبه 6مرداد (دیروز) نیز ساعت 22:30
با بررســی فیلم «دارکوب» ،بهروز شــعیبی کارگردان اثر و
همچنین در بخش دیگری بهرام عظیمی در برنامه حضور
خواهد داشت ».تهیه کننده «کیوســک» درباره این که این
برنامه جای «هفت» را پر خواهد کــرد یا نه ،گفت«« :هفت»
برنامه خوب و باسابقه ای است و امیدوارم به زودی به آنتن
شبکه سه بازگردد ،اما برنامه «کیوسک» ارتباطی با «هفت»
ندارد و سعی در تعریف هویت و رسالتی مستقل از هر برنامه
تلویزیونی برای خود دارد».
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