سینما و تلویزیون
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دکتر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،با انتشار پیام کوتاهی به مناسبت روز ملی سینما ،این
روزراگرامیداشت.اودرتوئیتخودنوشت«:جهان،ایرانراباطبیعتزیبا،روحشاعرانهوسینمایانسانیاش
میشناسد.قدرشناساینموهبتهستیم.روزملیسینماگرامی».

پیام تبریک وزیر ارشاد
برای روز ملی سینما

لیال حاتمی که پیشتر سیمرغ جشنواره فجر را از آن خود کرده بود ،برای ایفای
نقش در «رگ خواب» تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن را به خود اختصاص داد

نوزدهمینجشنخانه سینما برگزار شد

دست پر«فروشنده
و « رگ خواب»

»

محمد عنبرسوز  -نوزدهمین جشن خانه سینمای ایران در ساعات پایانی روز سه شنبه در حالی با معرفی
برگزیدگان رشتههای مختلف برگزار شد که «فروشنده» و «رگ خواب» شاخصترین فیلمهای جشن بودند
و جوایز را هم درو کردند.

مصطفیقاسمیان-جشنخانهسینمایامسال،اگرچهدر
مجموعجنجالیوپرحاشیهازآبدرنیامد،امابازهممیشد
بانگاهدقیقتر،نکاتیجالبرادرگوشهوکنارمراسمیافت؛
اتفاقاتیکهبیشترازآنکهجنجالیباشند،بامزهبودند.

0

جــشــن سینمایی در اســتــادیــوم
ورزشی!

اولین حاشیه جشــن ،پیش از برگزاری
مراسم به وجود آمد .دوشنبه ساعت19
و دقیق ًا 24ساعت پیش از شروع جشن،
مکان برگزاری جشــن مشــخص شــد! طبق شــنیده ها،
ظاهر ًا مسئوالن برگزاری جشن ،اصرار به انتخاب مکانی
بزرگ و روباز داشتند .نکته دیگری که مورد انتقاد برخی
رسانههای سینمایی بود ،برگزاری جشن در یک ورزشگاه
بود ،مکانی که هیچ سنخیتی با سینما نداشت.
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مجری خودش را با موتور می رساند!

همایـــون اســـعدیان رئیـــس هیئـــت
مدیـــره خانـــه ســـینما کـــه دو ســـال
قبـــل دبیـــر جشـــن بـــود ،در ابتـــدای

▪جوایز فنی و نقش اول زن برای «رگ خواب»

«رگ خواب» حمید نعمتا ...که اکــراناش هنوز هم ادامه
دارد ،موفق شــد از میان جوایز فنی ،چهــار تندیس بهترین
فیلمبــرداری ،صداگــذاری ،صدابــرداری و جلوههای ویژه
بصری را به ارمغان آورد .لیال حاتمی هم که پیشــتر سیمرغ
جشــنواره فجر را از آن خود کرده بود ،مطابــق انتظار ،برای
ایفاینقشماندگارشدر«رگخواب»همتندیسشایستگی
بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن را بــه خــود اختصــاص داد و
کلکسیونافتخاراتشراپربارترکرد.اوبرایبازیاشدراین
فیلم،ازجشنمنتقدانسینمایایرانهمجایزهگرفتهبود.
▪جوایز«فروشنده»منهایاصغرفرهادی

تا قبل از این که جشــن خانه ســینما به جوایز اصلی برســد،
جوایز«فروشنده»باروندیقابلپیشبینی،بهاینفیلمتعلق

حاشیه نگاری جذاب از جشن خانه سینما

میگرفت؛ دو جایزه فنی برای تدویــن و طراحی صحنه .به
اینترتیبدرجوایزفنی«،فروشنده»کهدوجایزهراازآنخود
کرده بود بعــد از «رگ خواب» با چهــار تندیس ،دومین فیلم
منتخب محسوب میشــد .با این حال وقتی نوبت به جوایز
بازیگریرسید،درمقابلیکجایزهبهترینبازیگرنقشاول
زن که به «رگ خواب» رسیده بود ،هر دو جایزه بازیگری مرد
بهشهابحسینیوفریدسجادیحسینیبرای«فروشنده»
رسیدتاکفهترازوبهسمتاینفیلمسنگینشود.تااینبخش
از برنامه ،مطابق انتظار «فروشــنده» فیلم موفقی محسوب
میشد،ولیهیچجایزهایمستقیم ًابهخالقاثرنرسیدهبود.
▪یکهتازیفروشندهبافرهادی

نوبت به جوایز اصلی که رســید ،همه منتظــر جذاب ترین
بخش جشن بودند .در این زمان« ،رگ خواب» با پنج جایزه
پیشــتاز بود و «فروشــنده» با چهــار جایــزه در رده دوم قرار
داشــت اما اصغر فرهادی معادالت را بر هــم زد و خودش و
فیلم اش را به عنوان مهم ترین منتخبان این جشن معرفی
کرد .هر ســه تندیس اصلی شایســتگی خانه سینما برای
بهتریــن فیلم نامه ،بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن فیلم،
به اصغر فرهادی برای «فروشــنده» رســید .بــه این ترتیب
«فروشــنده» با دریافت هفت جایزه از مجموع هفده جایزه
جشــن ،به مهم ترین فیلم نوزدهمین جشــن خانه ســینما
تبدیل شــد .اصغر فرهادی هم با ســه تندیس ،موفق ترین
چهره جشن لقب گرفت.

کارتدعوتبرایآقایفاطمهمعتمدآریا! 4
مراســـم کـــه هنـــوز احســـان کرمـــی مجـــری نرســـیده
بـــود ،اجـــرای جشـــن را برعهـــده گرفـــت .او همچنیـــن
در توضیح ــی جال ــب ب ــرای ای ــن اتف ــاق گف ــت« :احس ــان
کرمـــی همیشـــگی مـــا ،مجـــری مراســـم اســـت کـــه بـــه
دلی ــل اج ــرای تئات ــر دی ــر رس ــیده و ق ــرار اس ــت ب ــا موت ــور
خـــود را برســـاند!»
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کنایه باران کوثری به ممنوعیت ورود
بانوان به ورزشگاه ها

باران کوثری کــه برای اهــدای جایزه
بهترین فیلم کوتاه به روی صحنه آمده
بود ،کنایه ای به ممنوعیت ورود بانوان
به ورزشــگاه ها زد و گفت« :ببخشــید ،گفتن استادیوم
ورزشــی ،من ترســیدم .گفتم مــا خانم هــای ایرانی رو

راه نمیــدن .ســینماگر های زن بقیــه کشــور ها فقــط
می تونن بیان!»
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مریال زارعی نسل کشی در میانمار را
محکوم کرد

در میـــان ســـینماگرانی کـــه بـــرای
اه ــدا ی ــا دریاف ــت جای ــزه روی صحن ــه
رفتنـــد ،تنهـــا همایـــون اســـعدیان و
مریـــا زارعـــی از مســـلمانان قـــوم «روهینگیـــا»ی
میانمـــار نـــام بردنـــد؛ اتفاقـــی کـــه همیـــن روز هـــا در
میانمـــار رخ می دهـــد و بســـیاری از رســـانه ها ،از
ســـکوت برخـــی ســـینماگران ایرانـــی دربـــاره ایـــن
واقعـــه ،انتقـــاد کرده انـــد.

حرف های پرحاشیه وحید جلیلوند

وحید جلیلوند کارگردان «بدون تاریخ،
بدون امضــا» که به تازگی در جشــنواره
ونیــز جایــزه گرفته بــود ،در ســخنانی
جنجالی درباره جایــزه اش گفت« :این
جوایــز بین المللــی که امــروز راحــت گرفته می شــوند،
ماحصل زحمــت همه بــزرگ تر هــای ماســت؛ آن هایی
که وقتی جایــزه بین المللــی می گرفتند ،اجــازه ورود از
در اصلی فرودگاه را نداشــتند .خدا رحمــت کند عباس
کیارستمی را .از در پاویون باید خارجش میکردند برای
این که عده ای او را نزننــد!» صحبت های او بــه اتفاقاتی
اشاره داشــت که در جشنواره کن ســال  1997و هنگام
بازگشت کیارستمی در فرودگاه مهرآباد افتاده بود.
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اعالم نتیجه فوتبال در جشن!

احســان کرمــی مجــری مراســم کــه از
چهرههای مشهور اهل فوتبال و طرفدار
تیم پرســپولیس اســت ،لحظاتی پساز
مســابقه فوتبال کــه همزمان با جشــن،
برگزار میشد ،نتیجه بازی را اعالم کرد و با تشویق حضار

▪دستانخالی«نفس»و«دختر»

نکته قابل تأمل جشــن امسال خانه ســینما ،ناکامی مطلق
«نفس» نرگس آبیــار و «دختر» ســیدرضا میرکریمی بود که
برخــاف نامــزدی در 9و هشــت رشــته ،هیچ جایــزهای به
دستنیاوردند.البتهجایزهنگرفتن«دختر»تاحدودیقابل
پیشبینیبود؛چراکهنامزدیهایاینفیلمازهمانزمانی
که اعالم شد ،با واکنش کارشناسان و منتقدان مواجه شده
بودوعدهایاعتقادداشتنداینتعدادنامزدیبرایاینفیلم
زیاداست.درنهایتاینتقسیمجوایزمیان«فروشنده»و«رگ
خواب»بودکهدستمیرکریمیوآبیارراازجوایزکوتاهکرد.
▪موردعجیب«ماجراینیمروز»

بهیادداریمکهپرسروصداترینفیلمجشنوارهسیوپنجمفیلم
فجر« ،ماجرای نیمروز» محمدحســین مهدویان بود؛ فیلمی
که با نامزدی در9رشــته و دســتیابی به چهارســیمرغ ،بازهم
عدهای ازکارشناســان معتقد بودندبه حقاش نرسیده است.
این فیلم درجشن خانه ســینما هم مطابق انتظاربرای هشت
تندیسشایستگینامزدشد،امادرنهایتبرندههیچیکنشد.
عجیبترینمورد«ماجراینیمروز»بهنامزدیاینفیلمدربخش
تندیسبهترینبازیگرنقشمکملمردبرایهادیحجازیفر،
جواد عزتی واحمد مهرانفربرمیگشت؛ جاییکه درنهایت هم
تندیس خانه سینمای ایران به هیچکدام ازاین سه نفرنرسید
وفرید سجادی حسینی برای «فروشــنده» این جایزه را به خود
اختصاصداد.
هممواجهشد.

۶

فاطمه معتمد آریا که برای اهدای جایزه
بهتریــن بازیگــر نقــش اول مرد بــه روی
صحنه رفتــه بود ،بــا لحنــی طنزگونه از
مشکالت اجرایی جشــن انتقاد کرد و از
اتفاق عجیبی گفت کــه برایش رخ داده بــود .ظاهر ًا کارت
دعوت این سینماگر مشهور برای حضور در جشن امسال
خانهسینما،بهنام«آقایفاطمهمعتمدآریا»ارسالشدهبود!
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بازیگران یا خوانندگان؟

یکــی از برنامههای معمول جشــن خانه
سینما و سایر مراسم ســینمایی ،حضور
اهالی موســیقی برای اجــرای ترانه ،در
میانههایمراسماست.نکتهجالبجشن
سهشنبهشــب آن بود که خوانندههایی به این منظور روی
صحنهرفتندکهبیشتربهعنوانبازیگرشناختهمیشوندتا
خواننده.کوروشتهامیدرمیانهواشکانخطیبیدرپایان
جشن،ترانههاییرابرایاینمراسماجراکردند.

...

شایعه روز
پیمان یوسفی ممنوع التصویر است؟

کارت دعوت آقای فاطمه معتمد آریا!

درجریانبرنامه«فوتبالبرتر»هفتهگذشتهبرایپخشمسابقهایران
و سوریه ،پیمان یوسفی مجری برنامه ،ابراز امیدواری کرد که بانوان
ایرانیهمبتوانندبرایتماشایمسابقهفوتبالواردورزشگاهشوند.
بعدازاینمسابقهودردونوبتبعدیکه«فوتبالبرتر»رویآنتنرفت،
مزدک میرزایی و جواد خیابانی اجرای برنامه را برعهده داشتند و
همین موضوع ،سبب ایجاد شایعه ممنوعالتصویری پیمان یوسفی
شد.خبریکهپسازبازیپرسپولیسواالهلیپیچید.ساعتیبعداز
انتشارخبرهم،خبرگزاریایلناآنراتکذیبکرد.اگرچهاینشایعه
ازهمانابتداهممنطقیبهنظرنمیرسیدچونمجری«فوتبالبرتر»
هیچوقتثابتنبودهوبینیوسفی،میرزاییوخیابانیدستبهدست
میشود.

...

اظهارنظر روز
نماینده مجلس :تلویزیون ،سریال کره ای را به
فیلم ایرانی ترجیح ندهد

فاطمه ذوالقدر عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس در
گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت درباره سیاستهای تلویزیون در
قبالسینمایایرانگفت«:امروزهفیلمهایبسیاریدرسینماتولید
میشودکهبسیاریازآنهابرایمخاطبتلویزیوننیزآموزندهبوده
ومیتواند موجب روشنگری شود امامسئوالن رسانهملی همچنان
خریدن سریالهای کرهای را به فیلمهای سینمایی داخلی ترجیح
میدهند».نمایندهمردمتهراندرمجلستأکیدکرد«:اگرچهبرخی
از فیلم های سینمایی بسیار تلخ بوده و مناسب مخاطب تلویزیون
نیست اما از طرفی هم بسیاری از آنها برای این دست از مخاطبان
سریالهایکرهایکههیچتناسبیباآدابوفرهنگمانداردمفیدتر
خواهدبود».

...

چهره ها و خبر ها
لیام نیســون بازیگر  65ساله انگلیســی از دنیای فیلمهای
اکشنخداحافظیکرد.اینبازیگر 193سانتیمتریاز30
سالگیبازیدرفیلمهایاکشنراشروعکردو
همواره یکی از گزینههــای جذاب برای ایفای
نقشقهرمانانتنومندبود.
پتــی جنکینز رســم ًا بــرای کارگردانــی قســمت دوم «زن
شگفت انگیز» قرارداد بســت .این قرارداد که بین هشت تا
 10میلیون دالر برآورد میشود ،او را به یکی
از گران تریــن کارگردانــان جهــان تبدیل
می کند« .زن شــگفت انگیز  »2قرار است
آذرماه  98اکران شود.

...

سینمای ایران

جیرانی :سینما را دولت سرپا نگه می دارد
فریدونجیرانیکارگردانسینمادریادداشتیکهبهمناسبت
روز ملی ســینما ،بــرای روزنامه همشــهری نوشــته ،درباره
حمایتهــای دولتی از ســینما نکاتــی خواندنی نوشــته که
برایبسیاریازسینماگرانیکهبهاستقالل،اهمیتزیادی
میدهند ،ممکن است مناقشهبرانگیز باشد .بخشهایی از
یادداشتاورابخوانید:
ســینمای پس از انقالب را دولت سر پا نگه داشت .دولت با
ممنوع کردن ورود فیلم خارجی توســط بخش خصوصی و
در اختیارگرفتن اکران فیلم خارجی توســط خودش و بعد
از تسلط بر گلوگاه های اقتصادی که بتواند تولید را کنترل
کند ،ســینما را ســرپا نگه داشــت .اگر در واقع دولت وارد
میدان نمی شــد و جلوی ورود فیلم خارجــی را نمی گرفت
ســینما در همان ســال های اولیه پیروزی انقالب تقریبا از
بین میرفت.
در نیمه دوم دهه 70به نظر میرســید که قرار اســت سینما
در اختیــار مردم قرار گیرد و با بازشــدن فضــا و تقویت بخش
خصوصیسینمابهمردمنزدیکشدهوازشکلبخشنامهای
وتصدیگریدولتدرهمهعرصههامثلدخالتدراکرانو
نظامدرجهبندیفیلمها،خارجشود.البتهاینتحولبهمنزله
ایننبودکهسینماازدستدولتخارجشد.
برخالف آن چه معموال ما سینمایی ها می گوییم که دولت
باید پایاش را از سینما کنار بکشد و بگذارد شرایط طبیعی
حاکم شود اعتقاد دارم اگر این اتفاق بیفتد سینمای ایران
با مشکالت بسیار جدی مواجه می شود چون این سینما را
تا این لحظه دولت سرپا نگه داشته است.

...
خبر

محل برگزاری جشن تولد «دکتر سالم»
تغییر کرد
مجموعه کلیپهای طنزی که خبرگزاری دانشــجو از سال
 92باعنوان«دکترسالم»منتشرمیکرد،امسالچهارساله
میشود و قرار است از ســوی این خبرگزاری برای آن جشن
تولدیبرگزارشود؛جشنیکهتادیروزبرگزاریآندرهالهای
ازابهامقرارداشت.سازندگاناینمجموعهکهمجوزبرگزاری
جشن را از فرمانداری تهران دریافت کرده بودند ،به استناد
این مجوز ،با ورزشــگاه آزادی قراردادی امضــا کردند .با این
حال عوامل برگزاری این جشــن که تا دیروز نتوانسته بودند
به ورزشگاه ورود پیدا کنند ،محل جشــن را از این ورزشگاه،
به محل خانه کشــتی تغییر دادند .مســئوالن جشن مدعی
دخالتهای سیاســی در صادر نشــدن مجوز برگــزاری این
جشنهستند.گفتنیاستپخشکلیپهای«دکترسالم»
در خبرگزاری دانشجو از چند ماه مانده به انتخابات ریاست
جمهوری سال  92شروع شــده بود و به موضوعات سیاسی
میپرداخت .مســئوالن این رسانه از ســالگرد انتشار اولین
کلیپ این مجموعه ،برای آن جشــن تولد تــدارک دیدند و با
حضورچهرههایفرهنگیوسیاسی،همهسالهمراسمیرا
بــرای آن برگزار کردند .آنها که این مراســم را ســال اول در
محل ســابق النه جاسوسی ،ســال دوم در تاالر وزارت کشور
و سال سوم در سالن کشتی شــهدای هفتم تیر برگزار کرده
بودند،امسالتالشداشتندمراسمرادرسالن 12هزارنفری
مجموعهورزشیآزادیبرگزارکنندکهموفقبهانجاماینکار
نشدند .بنابراین محل برگزاری جشن ،به محل خانه کشتی
واقعدرسالنکشتیشهدایهفتمتیر،تغییرکرد.
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