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در شبکه نمایش خانگی

...

گفت و گو

صحبت های جالب نویسنده «پایتخت»

اگر حمایت رهبر انقالب نبود،
مجلسی ها رهایمان نمی کردند!
حسنوارستهفیلمنامهنویسمجموعهتلویزیونی«پایتخت»
که در سریهای دوم ،سوم و چهارم با این مجموعه همکاری
داشت ،در گفتوگو با صبح نو ،حرفهایی خواندنی درباره
این سریال محبوب و فیلم نامه نویســی در تلویزیون داشته
است .گزیده صحبتهای او را میخوانید:
طنزنویســان محدودیت های عجیب وغریبی دارند .اتفاق ًا
در جلسه ای که به تازگی با رئیس رســانه ملی داشتیم هم
مطرح شــد« .ســروش صحت» خاطــره ای از زمــان پخش
سریال «ساختمان پزشــکان» تعریف کرد و گفت« :آن قدر
ســر این مجموعه اقشــار مختلف از شــوخی های ما دلخور
میشدند،آقایضرغامیریاستوقتسازمانپیشنهادداد
با او شوخی کنیم! اتفاق ًا در یک قسمت این کار را کردیم ولی
برخی از مدیران نگران بودند و ما را نهی کردند!»
در موضوع سریال «پایتخت» اگر حمایتهای رهبر انقالب
نبود ،با مشــکل جدی روبه رو می شــدیم و در واقع ایشــان
سریال را نجات دادند .اگر بیانات رهبری نبود ،نمایندگان
آن منطقه در مجلس شورای اسالمی ما را رها نمیکردند.
به یاد دارم سر تصویربرداری «پایتخت »3یکی از نمایندگان
آن منطقه در مجلس به لوکیشــن آمد .او آمد و باقالی پلو با
گوشــتش را خورد و گفت شما باعث شــدید که مردم ایران
فرق مازندران و گیالن را متوجه شــوند!  24ساعت از این
اتفاقنگذشتهبودکههمیننمایندهدرمجلس،نطقیکردو
خواستار جلوگیری از تولید این مجموعه شد! ما از این اتفاق
جا خوردیم و باورمان نمیشد.

...
خبر

ایسنا  -حســین محب اهری بازیگر ســینما و تلویزیون که
مدت هاست با بیماری سرطان دســت و پنجه نرم می کند
از حمایت صندوق اعتباری هنر برای پرداخت هزینه های
درمانش قدردانی کرد« :پس از آن که برای پرداخت هزینه
درمان در بیمارســتان با مشکل مواجه شــدم مصاحبه ای
انجام دادم ،پس از انجــام این مصاحبه و قبل از انتشــار آن
در رســانه ها صندوق اعتباری هنر با حمایــت کامل هزینه
درمان من را پرداخت کرد ».او ادامه داد« :در بیمارســتان
به من گفتنــد که هزینه آمپــول درمانــم  14میلیون تومان
است و چون هزینه پرداخت آن را نداشتم مجبور شدم پول
نزول کنم اما حمایت صندوق اعتبــاری هنر برای دریافت
آمپول های مورد نیاز توانســت مشــکلم را برطــرف کند».
محب اهری افزود« :هفته گذشته سه آمپول تزریق کردم که
هزینه آن  42میلیون تومان شد .چهارشنبه هفته آینده نیز
باید ســه آمپول دیگر به همین مبلغ تزریق کنم که صندوق
اعتباری هنر قول داده برای پرداخت هزینه آن مســاعدت
کند ».این بازیگر که چند سال است از سرطان رنج میبرد،
ضمن قدردانی از حمایت این صندوق در شــرایط ســخت
گفت« :من در شــرایط بسیار بدی قرار داشــتم که حمایت
صنــدوق اعتباری هنر برایم ارزش داشــت .در طول ســال
گذشتهنیزچندینبارازطریقاینصندوقکمکهایمالی
برای درمانم انجام شد».

...

سینمای ایران در چند فیلم سینمایی ،به موضوع زمین لرزه پرداخته است؟

چهره ها و خبر ها

زلزله،سینما وماندگاریتلخ

فارس  -ســریال «هیئت مدیره» به کارگردانی سیدمازیار
میری ،کاری از گروه فیلم و ســریال شــبکه پنــج به مرحله
تصویربرداری رســید .در اولین روز تصویربرداری احسان
کرمی مجری تلویزیون که قرار اســت برای
اولیــن بــار بــه ایفــای نقــش در ســریالی
تلویزیونی بپردازد مقابل حدیث میرامینی
ایفای نقش کرد.

پس از مخابره خبر زلزله مهیب کرمانشاه و سر پل ذهاب ،سکانس های فیلم ماندگار «بیدار شــو آرزو» کیانوش عیاری ،ذهن هر
تماشاگری که این فیلم را دیده اســت ،رها نمی کند .به گزارش ایسنا ،در ســینمای ایران معدود آثاری هستند که به این پدیده
طبیعی پرداخته اند؛ نمیتوان آثار ماندگار عباس کیارســتمی همچــون «زیر درختان زیتون» و «زندگــی و دیگر هیچ» را درباره
زلزله از یاد برد اما فیلم «بیدار شو آرزو» کیانوش عیاری که پس از زلزله بم این فیلم ساز و گروهش در آن جا حاضر شدند ،یکی از
فیلمهای ماندگاری است که  14سال از ساختش میگذرد اما هنوز به طور گسترده اکران نشده است.

کیانــوش عیاری ســال قبــل در گفت وگویی
گفته بــود« :انتظــار داشــتم در این ســال ها
اتفاق ویژه ای بیفتد که نیفتاد ولی امیدوارم
«بیدار شــو آرزو» در چند سینما اکران شود تا
حداقل چند هــزار نفــر آن را ببینند ».عیاری
ســال  1383همزمان با وقــوع زلزله مهیب
بــم ،ســاخت ســریال «روزگار قریــب» اش را
نیمه کاره رهــا کرد و بــه بم رفت تــا فیلمی را
بسازد که «بیدار شــو آرزو» نام گرفت؛ فیلمی
که بــه دلیل تلخی زیــاد ،خود عیــاری هم در
آنسالها دل به اکرانش نبست و بارها تاکید
کرد که این فیلم را برای جشنواره ها یا اکران
عمومی نساخته است ،بلکه نیتش از ساخت
«بیــدار شــو آرزو» این بــوده که آب خــوش از
گلوی هیچ یک از مســئوالن مرتبــط با زلزله
پایین نرود .او چند سال قبل با اشاره به این که
«سالهاست وظیفه خود میدانم که به دلیل
تلخیوناخوشایندبودناینفیلمازبینندگان
آن معذرت خواهــی کنم» گفتــه بود«« :بیدار
شو آرزو» به نیت جلب توجه مسئوالن ساخته
شد چون ما در کشوری هستیم که می دانیم
روی گسل است و سال هاســت اطالع داریم
که احتماال روزی در تهران هم چنین اتفاقی
خواهد افتاد».
کیانوش عیــاری ســال قبل بــا بیــان این که
«بیــدار شــو آرزو» حداقــل در گــروه «هنــر و
تجربــه» می توانــد اکران شــود ،در پاســخ به
این پرســش که آیا به هدفی که از ساخت این
فیلم داشته رســیده و مسئوالن توجهی را که

انتظار داشــت ،به مقولــه زلزله داشــته اند؟
این اظهارات را مطرح کرده بود« :هشــداری
خیلــی جــدی را از آقــای دکتــر عکاشــه
در روزنامــه شــرق خوانــدم مبنــی بر این که
گســل های تهران و شــمال تبریز فعال ترین
و خطرناک تریــن گســل های ایران هســتند
و جالب اســت که این مطلب را به عنوان یک
خبر بسیار کوچک در حد یک قوطی کبریت
در صفحه آخر روزنامه خواندم و االن میبینم
که هنوز اتفاق خاصی درباره خطری که بیخ
گوش کشور ماست رخ نداده است .تصور من
این بود که پساز گزارشی که حدود چند سال
قبل درباره احتمال زلزلــه تهران به ژاپنی ها
داده شد و آن ها هم هشدار ترسناکی دادند،
دست کم اتفاق خاصی بیفتد ،چون آن موقع
صحبت از انتقال  260هزار کارمند به خارج
از تهــران بود که بــه همراه خانواده هایشــان
ممکن بــود به جمعیــت یک میلیــون نفری
برســند ولی نه این اتفاق افتــاد و نه اتفاق
دیگری را شاهد بودیم».
عیــاری در بخش دیگــری از آن گفت وگو
مطــرح کــرده بــود« :مخالفتی با
اکــران عمومــی ایــن فیلــم
ندارم ،چون فیلم در اختیار
بنیــاد ســینمایی فارابــی
اســت و اگــر حداقــل در
گــروه هنــر و تجربــه
اکران شود ،دست کم
چند هزار نفری هم که
آن را ببیننــد بــاز بهتر

از دیده نشــدن آن اســت و شــاید سرسوزنی
توجــه را بــه فاجعه قریــب الوقوع تاریخ بشــر
جلب کند».
فیلم «بیدارشــو آرزو» که در ســال  82پس از
زلزله بم با بازی بهناز جعفری و مهران رجبی
ساخته شــد ،درباره معلم جوانی است که در
یکی از روستاهای نزدیک بم زندگی میکند،
صبح زلزله خود را از زیر آوار بیرون میکشد و
می بیند همه اهالی روستا زیر آوار مانده اند،
پس پای پیاده به سمت بم راه می افتد ،اما در
بم با صحنه های مهیب تری برخورد می کند
و ناچار برای کمک در شهر میماند.
«زندگی و دیگر هیچ» عباس کیارســتمی که
در سال  70ساخته شــد ،روایتی است از سه
روز پــس از زلزله خــرداد  1369در اســتان
گیالن که پدر و پسری از تهران به منطقه زلزله
زده برای جســت وجوی بابــک و احمد
احمدپور بازیگــران فیلم «خانه
دوست کجاســت؟» می روند.
بــه دلیــل راه بنــدان مجبــور
می شــوند راه هــای فرعــی
مختلفی را برای رسیدن به
روستای کوکر ،محل
زندگی پسربچه ها
طــی کننــد .پدر
و پســر ،احمــد
پورهــا را تــا
پایــان فیلــم
نمی بیننــد
اما خبرهایی

...
مهنازافشار انتقادها به حضوربازیگرانسینما
تئاتر

حسین محب اهری از قول مسئوالن صندوق
اعتباری هنر خبر داد

مهر  -فیلم سینمایی « »316ساخته پیمان حقانی که در سال  94اکران شد ،پساز دو سال ،از دیروز در شبکه نمایش خانگی توزیع شد .در
این فیلم هیچ یک از شخصیت ها دیده نمی شود و در واقع پاهای شخصیت ها روایتگر داستان فیلم است .در خالصه داستان « »316آمده
است:زنی خاطرات زندگی و کشورش را از پیش از تولد تا لحظه مرگ روایت میکند.

:

درتئاترسازندهاست

آی ســینما  -مهناز افشــار که
قرار اســت به زودی با نمایش
موزیــکال «الیــور توئیســت»
روی صحنــه بــرود ،دربــاره
جذابیت هــای بــازی در تئاتر
و انتقادهایــی کــه بــه حضــور
ستاره های سینما روی صحنه
می شود ،صحبت کرده است.
او می گوید ابتدا این انتقادها
به او برمی خورد ،اما به تدریج متوجه شده آن انتقادها
برای بازیگران سینما نقش هشدار را دارد.
این بازیگر کــه قرار اســت در نمایش «الیور توئیســت»
نقش یکی از اعضــای باند فاگین را بــازی کند ،درباره
حضــور روی صحنه توضیــح داده اســت« :مــن قبل از
ســال  90هم پیشــنهاد بازی در تئاتر داشــتم اما هنوز
به آن حد از جســارت نرســیده بودم که حضــور در این
آزمــون را قبول کنــم و این را بــدون هیچ گونــه تعارفی
می گویم ،با این که شــاگرد زنده یاد حمید سمندریان
بودم و اعتقاد داشــتم که باالخره روزی باید این کار را
انجام دهم .تا سال  90که پیشنهاد رضا حداد را قبول
کردم و ســال بعد از آن پیشــنهاد صابر ابــر را و تصمیم

گرفتــم اگرچه تمرکــز اصلی ام
روی سینماست سالی حداقل
یک تئاتر بازی کنم ،چون بسیار
کمکم می کند».
مهنــاز افشــار دربــاره ایــن کــه
ســال  90وقتــی او روی صحنه
رفت ،درباره حضور چهره های
ســینمایی در تئاتــر انتقادهای
زیــادی شــد ،گفتــه اســت:
«صادقانه می گویــم زمانی که تصمیــم گرفتم بازی در
تئاتر را تجربه کنم ،برایم بســیار اهمیت داشــت .شاید
آن موقع ،آن انتقادات به نظرم بسیار برخورنده بود اما
بعدتر که فکرش را کردم احساســم این بــود که ارزش
تئاتر و احترام صحنه آن قدر باالست که شاید بخشی از
آن انتقادات سازنده بوده و هشداری برای ما بازیگران
سینما که بدانیم حضور روی صحنه از اهمیت ویژه ای
برخوردار است».
نمایش «الیور توئیست» از اول آذر با بازی بازیگرانی چون
نوید محمدزاده ،ســعید چنگیزیان ،مهناز افشار ،هوتن
شــکیبا ،آتیال پســیانی ،امیرکاوه آهنین جان و داریوش
موفق در تاالر وحدت روی صحنه خواهد رفت.

خبرآنالین  -صدیقه کیانفر ،بازیگر پیش کســوت سینما،
تئاتــر و تلویزیــون بــه گــروه بازیگــران نمایــش «هایالیت»
پیوست .او که آخرین حضورش در صحنه تئاتر مربوط به سه
سال پیش در نمایش «ماضی استمراری» به
کارگردانی ندا هنگامی در سالن قشقایی
اســت ،بــه نمایــش «هایالیــت» بــه
کارگردانی سوسن پرور پیوست.

از سالمت آنها میگیرند.
«زیر درختان زیتون» دیگر فیلم کیارســتمی
کــه در ســال  73ســاخته شــده اســت ،ایــن
روســتای کوکر،
گونه روایــت می شــود« :در
ِ
نام طاهره
حسین به
ِ
خواستگاری دختری به ِ
پاســخ
مــی رود ،ولی چــون خانه نــدارد به او
ِ
تمام مردم
منفی می دهند .همان شب زلزله ِ
روســتا را بی خانمــان می کنــد .حســین در
بی خانمانــی خود را با همه یکســان می بیند
و خوشحال هم هســت .هفت روز می گذرد،
در ســ ِر مــزا ِر «خدابیامرزها» حســین متوجه
میشود طاهره و مادربزرگش زنده ماندهاند.
ساختن فیلم به کوکر می آیند.
برای
ِ
گروهی ِ
حســین با آن هــا کار می کند .گــروه ،طاهره
نقــش زن حســین انتخاب
بــرای بــازی در
را
ِ
ِ
می کنــد .طاهره ســرآخر راضی به بــازی در
ِ
مکالمات
کنار حسین می شود ،ولی خارج از
اجباری مربوط به نقشش ،کلمهای با حسین
سخن نمیگوید».
مســتند «تهــران چنــد درجــه ریشــتر» پرویز
کالنتــری و «خاک ســرد» رضا ســبحانی نیز
فیلمهای دیگری هستند که به موضوع زلزله

پرداختهاند و اما به تازگی نیز با انتشار خالصه
داستانی از فیلم جدید رضا درمیشیان به نام
«یواشکی» پیش بینی می شــود داستان این
فیلم در بســتری از حــوادث مربوط بــه زلزله
روایت شود .منتقد سایت برزیلی «ابسروتوریو
سینما» درباره «یواشکی» در حاشیه برگزاری
جشنواره «سائوپائولو» این گونه گفته است:
«یکــی از بهتریــن تجربه هــا برای یــک خوره
فیلــم در یک جشــنواره ســینمایی زمانی رخ
می دهد که فیلمی که از آن کامال بی خبر و از
موضوعش بی اطالع است ،غافلگیرش کند.
این اتفاق بــرای من در طول چهــل و یکمین
جشــنواره فیلم ســائوپائولو با فیلم یواشــکی
افتاد،فیلمیتازهازرضادرمیشیانومحصول
مشترک ایران و نیوزلند ،با استفاده از سبکی
منحصربه فرد برای روایت داســتان شــهری
در نیوزلند پس از آن که زلزله در شهر خرابی
بــه بــار آورده و زندگی مــردم زیــادی را نابود
کرده اســت .در این فیلــم ،یک دختر و پســر
که زندگیشــان با این تراژدی به انزوا کشیده
شــده ،عاشــق یکدیگر می شــوند و رابطه ای
عجیب و جذاب را شروع میکنند».

...
اسکارهایافتخاری2018
سینمای جهان

...

سینمای ایران

برنامه تعطیلی سینماها در ایام عزاداری
مشخص شد
مهر  -ســخنگوی شــورای صنفی نمایش برنامــه تعطیلی
سینماهای کشور را اعالم کرد .غالمرضا فرجی سخنگوی
شــورای صنفی نمایــش درباره مصوبات جلســه دوشــنبه
(دیروز) این شــورا گفــت« :فیلم های ســینمایی روی پرده
همچنان به اکران خود در ســینماها ادامه می دهند و هیچ
فیلم جدیدی در این هفته روی پرده نمیرود ».وی با اشاره
به فرارســیدن ایام ســوگواری رحلت حضرت رسول اکرم
(ص) ،شهادت امام حســن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا
(ع) بیــان کرد« :به مناســبت فرارســیدن ایام ســوگواری،
سینماهای سراسر کشور از ساعت  17پنج شنبه  25آبان
ماه ،جمعه  26آبــان ماه به صــورت کامل ،شــنبه  27آبان
ماه از ساعت  17و یک شــنبه  28آبان ماه به صورت کامل
تعطیل است ».سخنگوی شورای صنفی نمایش در پایان،
حادثه تلخ وقوع زلزله در غرب کشور را به عموم هموطنان
کشور تسلیت گفت.

اهداشد

نهمیــن دوره جوایــز ســاالنه
«گاورنــر» در مراســمی
بی حاشــیه در لــس آنجلــس
برگزار شــد و به پنج ســینماگر
مجســمه اســکار افتخــاری
اعطا شــد .بــه گزارش ایســنا،
در این مراســم «آنیــس واردا»
مــادر مــوج نــوی ســینمای
فرانســه« ،دونالــد ســاترلند»
بازیگــر باســابقه مجموعــه فیلــم «بــازی بقــا»« ،غرور و
تعصــب»« ،زمانی بــرای کشــتن»« ،شــغل ایتالیایی» و
«کوهستان ســرد» « ،چارلز برنت» فیلم ساز آفریقایی-
آمریکایــی و «اوون رویزمــن» تصویربــردار آثاری چون
«جن گیــر» و «ارتبــاط فرانســوی» بــا دریافــت جایــزه
اســکار افتخاری مورد تقدیر قرار گرفتنــد و «الخاندرو
گونزالــز ایناریتو» کارگــردان مطرح مکزیکــی نیز یک
جایزه اسکار ویژه به پاس ساخت فیلم واقعیت مجازی
«گوشــت و شــن» به عنوان تجربه ای بصــری قدرتمند
دریافت کرد .در حالی که این روزها هالیوود به شــدت
درگیــر ماجرای سوءاســتفاده های جنســی علیه زنان
اســت و هیئت مدیــره آکادمی اســکار چنــدی پیش با

تشکیل جلســه اضطراری رای
بر اخراج «هاروی واینســتین»
تهیه کننده هالیوودی داد و از
همه اعضای آکادمی خواست
تــا اســتانداردهای اخالقی را
رعایت کنند در مراســم اسکار
افتخاری کــه در ســالن «Ray
 »Dolby Ballroomبرگــزار
شد« ،جان بالی» رئیس جدید
آکادمــی ،اعطا کننــدگان و دریافت کننــدگان جوایــز
ترجیح دادند به جای اشاره مســتقیم به این مسئله روز
هالیوود بیشــتر به دســتاوردهای هنــری تاکید کنند.
تنها قبل از این کــه «آنیس واردا» بــرای دریافت جایزه
اســکار افتخاری خود به روی ســن برود بــه عنوان یک
فیلم ســاز پیشــگام مــورد تحســین «آنجلیناجولــی» و
«جسیکا چستین» قرار گرفت و «آنجلینا جولی» گفت:
«فیلم ســاز زن» عنوانی اســت که احتماال «واردا» با آن
موافق نیســت و او در درجه اول یک هنرمند اســت .ما
باید از هنرمندانی چون «واردا» قــدرت بگیریم .زنانی
که پیشگام بودند و اولین قدم ها را برداشتند و راه را به
همه ما نشان دادند.

 2جایزه از جشنواره تسالونیکی برای «بدون
تاریخ ،بدون امضا»
مهر  -جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه بهترین فیلم از نگاه
منتقدان در جشــنواره تســالونیکی به فیلم «بــدون تاریخ،
بدون امضا» رســید .پس از چنــد جایزه داخلــی و خارجی
از جمله جایــزه بهترین کارگردانی و بهتریــن بازیگر مرد از
جشــنواره ونیز و جایزه بهترین فیلم از جشــنواره شیکاگو،
یکشنبه شب در یونان و در پنجاه و هشتمین دوره جشنواره
تســالونیکی ،این فیلم موفق به دریافــت جایزه ویژه هیئت
داوران و جایزه بهترین فیلم از نگاه منتقدان جهانی شــد.
«بدون تاریخ ،بدون امضا» اکنون در جشنواره فیلم اسلوونی
استکهلم ســوئد شرکت
اســت و تا هفته بعد در جشــنواره
ِ
خواهد کرد .این فیلم به کارگردانی وحید جلیلوند در سی
و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر در  12رشته نامزد شد و
موفقبهدریافتسیمرغبلورینبهترینکارگردانی،بهترین
بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین طراحی صدا شــد .طبق
شنیدهها «بدون تاریخ ،بدون امضا» از بیست و پنجم بهمن
ماه در سینماهای ایران روی پرده خواهد رفت.

...

تلویزیون
مستندمسابقه جدید سعید ابوطالب با
موضوع اهدای عضو
ایســنا  -مجموعــه رئالیتی شــوی «دســتم را بگیــر» بــه
کارگردانی ســعید ابوطالب کــه هفت داســتان متفاوت را
همزمــان در یــک رقابت خیرانــه پیگیری می کنــد ،بخش
اهدای عضو را به پایان رساند .بخشی از داستان که دریافت
قلب توسط دو کودک خردســال یعنی طاها و النا را روایت
می کند به پایان رســیده اســت و حال دو کودک خردسال
این روزها رو به بهبود اســت و به زندگی عــادی خود ادامه
میدهند .هدف از مستندمسابقه «دستم را بگیر» به تصویر
کشیدنفعالیتافرادمعمولیجامعهاستکهباانگیزههای
شخصی سعی در شــناخت موضوعاتی مثل بچه های کار،
کولبــران ،بازمانــدگان از تحصیــل در مناطق دور دســت،
بیماران خاص و دیگر نیازمندان و آسیبدیدگان اجتماعی
دارند و برای یاری رســاندن به آن ها بــدون کمک نهادها و
امکانات دولتی تالش میکنند.
تصویربرداری از رقابت هفت گروه حاضر در این پروژه بزرگ
همزمــان در اســتان های مختلــف و نقاط مــرزی همچون
کردســتان ،جنــوب کرمــان ،جزیــره میتــو در خرمشــهر،
حاشــیه های تهــران و مشــهد و ...انجام شــده اســت و هم
اکنون آخرین مراحل تدوین را پیش میبرد .در این مسابقه
بیننــدگان تلویزیونی ،گروهی را کــه روش و اقدامش را در
کمک به دیگران می پســندند به عنوان گــروه برتر انتخاب
می کنند و به آن ها با توجه به روششــان در کمک رســانی و
ارتباطشــان با موضوع و کمک به همنوعان رأی می دهند.
شــعار ایــن مجموعــه تلویزیونــی «یــک نفــر را بــه زندگــی
برگردانیم» است.
CMYK

