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مدیرکل دفتر نمایش خانگی:
 30تقاضای ساخت سریال داریم

...
تلویزیون

بیستمین جشن سینمای ایران ،جمعوجورتر از سالهای قبل برگزار شد
واکنش الهام چرخنده به ادعای جنجالی
خواهران منصوریان
الهام چرخنده با انتشار پستی در فضای مجازی ،به ادعای
جنجالی خواهران منصوریان واکنش نشان داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،روز شــنبه خبری از
خواهران منصوریــان و الهام چرخنــده در فضای مجازی
دستبهدســت میچرخیــد .ماجــرا از ایــن قــرار بــود که
خواهران منصوریان در مصاحبه با یکی از رسانهها مدعی
شــدند ،الهام چرخنده به آنها گفته اگر چادری بشــوند،
به آنها پــول ،ماشــین و ...میدهد .حاال الهــام چرخنده
در فضای مجازی متنی را منتشــر کرده و به این ادعا پاسخ
داده است .وی در بخشی از پست اینستاگرامی خود نوشته
اســت« :طبق گفته خودشــان نبایــد روی حجــاب قیمت
گذاشــت و بنده هم روی گذاشــتن چادر قیمتی نگذاشته
و تنها قصد حمایتی روحــی و حتی مالی بابــت بهتر دیده
شدن و بهبود وضعیت ورزشی آنها از طریق وزارت ورزش
و فدراسیون بوده .تاکنون حتی خود بنده هم نمیدانستم
که خواهــران منصوریان دچار این ســوءتفاهم که موضوع
حجاب با چــادر در عوض کمکهای مالی شــدهاند ،لطفا
دچار سوءتفاهم نشوید».
در واکنش به ایــن جوابیه ،دیــروز شــهربانو منصوریان در
ویدئوی جدیدی اعالم کرد به خاطر آن که صحبتهایش
در شبکههای اجتماعی تقطیع شده و کامل منتشر نشده،
سوءبرداشــت صورت گرفتــه و از مردم خواســت ویدئوی
کامل مصاحبه را ببینند.
ماجرا در اصــل با آن چه در شــبکههای اجتماعی منتشــر
شــده ،کمی فــرق دارد .پیش از ایــن اتفاقات ،شــهربانو و
ســهیال منصوریان که به برنامهای تلویزیونی دعوت شــده
بودند ،به دلیل آن که مانتوی مناســب حضور در تلویزیون
نداشتند ،با چادری که برای سفر به کربال خریده بودند به
صداوسیما رفتند .بعد از آن برنامه تلویزیونی بود که الهام
چرخنده طی تماسی به آنها پیشــنهاد کرد پوشش چادر
را برای همیشه انتخاب و در ازای آن برخی امکانات مادی
نیز دریافت کنند .اما بعدها شهربانو و سهیال منصوریان به
دلیل آن که قولهای الهام چرخنده عملی نشد و به عنوان
ورزشکار ،استفاده از چادر برایشان سخت بود ،این پوشش
را کنار گذاشتند.

«بدونتاریخ،بدونامضا»

جوایزرادروکرد

بیستمین جشــن خانه ســینما در حالی به پایان رسید که
فیلم «بدون تاریخ ،بــدون امضا» با پنج تندیــس رکورددار
کسب جایزه شد.
به گزارش ایســنا ،آیین پایانی جشن خانه سینما با حضور
جمعی از سینماگران و مردم شامگاه شنبه ۱۰شهریور ماه
در تاالر وحدت برگزار شد و برگزیدگان یک سال سینمای
ایران با رای اعضای آکادمی معرفی شدند .در این مراسم
فیلم برادران جلیلونــد پنج جایزه گرفت و پــس از آن فیلم
«خوک»مانیحقیقیباسهجایزهدررتبهبعدیقرارگرفت.
همچنین فیلمهای «به وقت شام» حاتمیکیا« ،سد معبر»
محســن قرایی و «ســارا و آیدا» مازیار میری هرکــدام با دو
جایزه  ،در رتبه سوم قرار گرفتند.

ن خانه ســینما که امســال به ریاســت علی نصیریان
جشــ 
برگزار شد ،با تغییراتی در جهت صرفهجویی در هزینهها
همراه بــود؛ پیش از ایــن گمانهزنی شــده بود که شــاید با
حذفبرپاییجشنیبزرگودعوتازاعضایخانهسینما،
مراســم به صورت زنده و با معرفی برگزیدگان دنبال شود
که در نهایت دســتاندرکاران این رویداد تصمیم گرفتند
مراسمی مختصر را نسبت به سالهای قبل -که با حضور
گسترده مردم همراه میشــد -برای اهدای تندیسها در
تاالر وحدت برگزار کنند.
▪نصیریان :من در جریان آرا نیستم

علی نصیریان رئیس جشــن خانه ســینما در ابتــدای این

مراسم بیان کرد« :در دوران ما کار کردن خیلی سخت بود
و امیدوارم شما این سختیها را نکشید .سینما واقعا رشد
کرده اســت ».او افــزود« :رقابتها همه جای دنیا هســت
و خوب اســت که این جا هم باشــد  .البته من در جریان آرا
نیستم ولی گفته شد که کســی اعمال نفوذ نکرده و نتایج
بر اساس آرا به دست آمده اســت ».وی ادامه داد« :ملت ما
االن به موســیقی و نمایش خیلی نیــاز دارد و این جا برای
همینموسیقیفاخرساختهشدوبایدباشدوبزرگانیمثل
آقای روحانی (شهرداد روحانی) این راه را دنبال میکنند
همان طور که کیارســتمیها ،کیمیاییهــا ،مهرجوییها
و ...انجام دادند».
▪مدیرعامل خانه سینما :نمیشد مراسم نگیریم

منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما نیز به دعوت
محمدرضا شهیدیفرد مجری مراسم روی صحنه حاضر
شدودرسخنانیکوتاهگفت«:رازماندگاریسینمایایران
همین اســت که نقطهبهنقطه چیزی جز عشــق و جوشش
ندارد .ســینمای ایران متعلق به این ســرزمین است و چه
وسیلهایگرانقدرترازسینمابرایبهتصویرکشیدن.شاید
دربرخیارتباطاتیکهماداشتیمدرمعنایبرگزاریجشن
و انتشارش خطا کردیم که این گونه مطرح شد که ما نمی
خواهیم جشــن برگزار کنیم چون نمیشــد در بیستمین
جشن ،داوری و برگزیده داشــته باشیم اما مراسم نداشته
باشــیم .با این حال جای اهالی خانه سینما یعنی ۵۵۰۰
نفر خالی است و شــرمندهام که این امکان فراهم نشد که
همه این جا باشند».
او ســپس از علی نصیریــان برای پذیرش ریاســت جشــن
تقدیر کرد .در ادامه با حضور اهالی سینما به روی صحنه،
برگزیدگان جشن در بخشهای مختلف معرفی شدند.

حاشیههای بیستمین جشن خانه سینما
* نوید محمدزاده که با حضور امیر جدیدی ،جواد عزتی و طناز طباطبایی جایزه نقش
مکمل گرفت ،گفت« :خوشبختی چیزی نیســت که هر کسی ببیند بلکه در دل آدم
است ».او زندهیاد عزتا ...انتظامی را خطاب قرار داد و گفت« :استاد انتظامی! دل
ما به این خوش بود که شــما هستید و امیدوارم بقیه بزرگان پشــت ما باشند و استاد
زنجانپور ،من افتخار میکنم که اسمم کنار اسم شــما بود و امیدوارم با این جوایز به
سن و کسوت شما که میرسیم ،همان جایگاه را داشته باشیم».
*یکیازبخشهایجالبتوجهاینمراسمکهموسیقیزندهنداشت،پخشچندکلیپ

از فیلمهای عزتا ...انتظامی ،درگذشتگان سینما و نیز مروری بر جشن های قبلی
خانه سینما بود که تصاویر قدیمی سینماگران ک ه جوانتر بودند و اآلن برای همکاران
خود از جهات مختلف تغییر کرده بودند ،واکنشهای متفاوتی را به همراه داشت.
* همچنین تقدیر از خانمالســلطنه امیــری بازیگر و نقش اصلی فیلم مســتند «دادا
سلطنه» که از سالهای جوانی عالقه زیادی به سینما و بازیگری داشته و دارد از دیگر
بخشهای این مراسم بود .این بانوی مســن با لباس محلی ُکردی روی سن آمد و از
این که مورد تشویق قرار گرفت قدردانی کرد.

ایسنا-حسینپارسایی،مدیرکلدفترنمایشخانگیوزارتفرهنگوارشاداسالمی،دربارهآثارآیندهتولیداتدرشبکهنمایش
خانگیگفت«:هماکنونبیشتراز ۳۰تقاضابرایساختسریالدردستبررسیواقداماستکهتعدادیموافقتاصولیگرفته
یاپروانهساختدارندوسایرموارددرحالپیگیریاست».

فهرست کامل برگزیدگان:
بهترین فیلم کوتاه« :بچهخــور» به کارگردانی محمد
کارت
بهترین انیمیشــن« :بدو رســتم بدو» بــه کارگردانی
حسن مالیمی
بهتریــن کارگردانــی مســتندُ :ارد عطارپــور بــرای
«پرسپولیس شیکاگو»
بهترین فیلم مستند« :در جســتجوی فریده» ساخته
آزاده موسوی و کورش عطایی
بهترین فیلم :علی جلیلوند برای «بدون تاریخ ،بدون
امضا»
بهترینکارگردانی:وحیدجلیلوندبرای«بدونتاریخ،
بدون امضا»
بهترین فیلم نامه :علی زرنــگار و وحید جلیلوند برای
«بدون تاریخ ،بدون امضا»
بهترین فیلم برداری :مسعود سالمی برای «خفهگی»
بهترین تدوین :احمد مرادپور برای «سارا و آیدا»
بهترین بازیگر نقش اول زن :غزل شاکری برای «سارا
و آیدا»
بهترین بازیگر نقش اول مرد :حامد بهداد برای «سد
معبر»
بهترین بازیگر نقش مکمل زن :زکیــه بهبهانی برای
«بدون تاریخ ،بدون امضا»
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد :نوید محمدزاده برای
«بدون تاریخ ،بدون امضا»
بهترین موسیقی فیلم :پیمان یزدانیان برای «خوک»
بهترین طراحــی صحنه :حجت اشــتری برای «ســد
معبر»
بهترین طراحی لباس :نگار نعمتی برای «خوک»
بهتریــن صدابــرداری :رشــید دانشــمند بــرای «پل
خواب»
بهترین صداگــذاری :علیرضا علویان بــرای «به وقت
شام»
بهتریــن چهرهپــردازی :مهــرداد میرکیانــی بــرای
«خوک»
بهترین جلوههــای میدانی :محســن روزبهانی برای
«به وقت شام»
بهتریــن جلوههای بصری :فریــد ناظرفصیحی برای
«چهار راه استانبول»

«خانهپوشالی»یک قدم با لغو شدن فاصله داشت
سریال «خانه پوشالی» با فصل ششم به حضورش
در نتفلیکــس پایــان می دهــد .اما ایــن احتماال
بهترین نتیجه برای ســازندگان این سریال است
چراکه ستاره زن آن یعنی رابین رایت وضعیت آن
را پیش از تایید ساخت فصل ششم بسیار حساس
و تا یک قدمی لغو شدن توصیف کرده است.
به گزارش آیپیتیوی گایــد ،رابین رایت که در
فصل ششــم و در نقش «کلــر آندروود» بــه عنوان

بانوی اول آمریکا روی صندلی قدرت می نشیند،
وضعیت ســریال را پس از خروج کوین اسپیســی
کــه در پی اتهامــات جنســی مطرح شــده علیه او
اتفاق افتاد ،ایــن گونه توصیف کرده اســت« :آن
زمان حــال و هوا طوری بــود که انــگار هوایی که
تنفس می کردیم غلیظ شده بود .همه به هاروی
واینستاین اشاره می کردند و می گفتند باید کار
را تعطیل کنیــم ،درغیر ایــن صورت ایــن طور به

نظر مــی آید که در حال ســتودن ایــن چیز کثیف
هســتیم ».اما جواب رایت به ایــن آدم ها چه بود:
«ســریال ما کثیف نیســت .من با نتفلیکس بر سر
این موضــوع جنگیدم و گفتم که باید کار ســریال
را تمام کنیم و بــه آن متعهد باشــیم ،همچنین به
مردمی که آن را در تمام این سال ها تماشا کردند.
چرا کنار بکشیم؟»
پاتریشــیا کالرکســون یکــی دیگــر از بازیگــران

فصل ششــم نیز به تالش همبازی اش برای
زنده نگه داشتن ســریال و در نتیجه بیکار
نشــدن بیش از  ۲۰۰۰نفــر عوامل دخیل
در ساخت ســریال ،از دســتیاران ساخت
گرفتــه تا نیــروی امنیت و دربــان ،اذعان
کرده اســت .فصــل ششــم و آخــر «خانه
پوشــالی» از  2مــاه دیگــر روی ســرویس
استریم نتفلیکس قرار می گیرد.

...

سینمای ایران

3جایزه آسیاپاسیفیک برای فیلمهای ایرانی
دو فیلم «آپاندیــس» و «ویالییها» توانســتند ســه جایزه از
جشنواره فیلم آسیاپاسیفیک را از آن خود کنند.
به گزارش تسنیم ،در پنجاهوهشتمین دوره جشنواره فیلم
آسیاپاسیفیک که امسال در تایوان برگزار شد ،ثریا قاسمی
جایزه بهترین بازیگر مکمل زن را برای فیلم «ویالییها» از
آن خود کــرد .همچنین امیرعلی دانایــی بهخاطر بازی در
«آپاندیس» بهعنوان بهترین بازیگر مرد جشــنواره انتخاب
شــد و حســین نمازی جایزه ویژه هیئت داوران را به خاطر
خالقیت و نوآوری در کارگردانی فیلم «آپاندیس» دریافت
کرد.
«ویالییها» فیلمی به نویسندگی و کارگردانی منیر قیدی
و تهیه کنندگی سعید ملکان است که قصه چندین خانواده
از فرماندهــان و رزمنــدگان دوران جنــگ را کــه بــا هم در
مجموعهای زندگی میکننــد ،روایت میکند« .آپاندیس»
نیز ســاخته حســین نمازی اثری اجتماعی اســت که تمام
داستان آن در بیمارستان رخ میدهد.

«سپید و سیاه»
پس از  ۱۰سال مجوز اکران گرفت
فیلم «سپید و سیاه» هشتمین ساخته قاسم جعفری که در
این ســال ها مجوز نمایش نگرفته بود ،قرار است بعد از ماه
محرم و صفر اکران شود.
به گزارش مهر« ،ســپید و ســیاه» عنوان هشــتمین ساخته
قاسم جعفری کارگردان ســینما و تلویزیون ایران است که
در سال  ۸۸ســاخته شــد و تاکنون موفق به دریافت پروانه
نمایش نشده بود .این فیلم از زمان ریاست جواد شمقدری
در سازمان سینمایی در انتظار پروانه نمایش است و اوایل
سال  ۹۲در وزارت ارشاد در یک سئانس ویژه برای اهالی
رسانه و منتقدان اکران شد.
فیلم نامه این اثر به طور مشــترک توســط قاســم جعفری و
پریسا شمس به نگارش درآمده است و موضوع ملتهبی دارد
که به مسئله جوانان در سن بلوغ و نوجوانی می پردازد .در
خالصه داستان این فیلم آمده است :جوانی  ۲۲ساله به نام
فرید ،پیش از مهاجرت همیشگی اش از ایران ،برای وداع با
هفت دختر که هر یک نشانه ای از عشق گم شده او را دارند،
در آخرین روز سال ،سفری را از جنوبی ترین تا شمالیترین
نقطه تهــران آغــاز میکنــد .مهــرداد صدیقیان ،مهشــید
افشارزاده ،زنده یاد صدرالدین شجره ،شهرزاد کمال زاده،
نگین معتضدی ،آزاده مهدیزاده و ...بازیگرانی هستند که
در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.

توضیح گزارشگر صداوسیما درباره اختالل
در پخش مسابقه واترپلو
مشکل پیش آمده در هنگام پخش بازی تیم ملی واترپلوی
ایران در جریان مســابقات آســیایی جاکارتا ،با تفســیری
از ســوی برخی کاربران فضــای مجازی همراه بــود که در
ادامه واکنش حســین رضایی  ،گزارشــگر این دیــدار را به
همراه داشته اســت .او با انتشــار ویدئویی مطالب منتشر
شــده اخیر در فضای مجازی را مبنی بر این که پلیس مانع
تصویربرداری خبرنگار صداوسیما شده  ،نادرست خوانده
است.
به گزارش ایسنا ،گزارشگر شــبکه ورزش که پوشش زنده
مسابقه رقابت تیم ملی واترپلوی ایران را عهده داربود ،در
صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام ویدئویی را منتشر و
تاکید کرده است که مطالب منتشر شده در فضای مجازی
مبنی بر ممانعت پلیس از تصویربرداری وی نادرست بوده
است.
حســین رضایی توضیــح داده که این مشــکل فقــط برای
لحظاتی اتفاق افتــاده و او در ادامه به پایین ســالن واترپلو
رفته و پس از پیروزی تیم ملی کشورمان گزارشی از اعضای
تیم ملی هم تهیه و پخش کرده است .در این ویدئو ،رضایی
یادآور شــده اســت که پس از این دیدار او به سالن والیبال
رفته و این رقابت را هم گزارش کرده است.
در دیدار تیم واترپلوی کشــورمان مقابل چین ،پس از این
که تیــم ملی گلــی را به حریــف میزند ،دوربین در دســت
گزارشــگر بــرای لحظاتی بــه پایین ســقوط میکنــد و در
پخــش تصاویر اختــال ایجاد میشــود که ایــن صحنه در
فضای مجازی منتشــر و از آن بــا عنوان ممانعــت پلیس از
تصویربرداری خبرنگار صداوسیما یاد میشود.
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