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رونمایی از مستندی
درباره شبکه ماهوارهای ِجم

...

سینمای ایران

بزرگداشت اکبر عبدی در جشنواره فجر
بزرگداشــت «اکبر عبدی» بازیگر محبوب ســینمای ایران
در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی جشــنواره فیلم فجر ،اکبر عبدی
بازیگر  57ساله سینمای ایران ،از جمله هنرمندانی است
که عالوه بر برخورداری از جایگاه ویژه مردمی و محبوبیت
در بیــن نســل های مختلــف ،از جهــت نقش آفرینی هــای
متفاوت و جوایزی کــه از آن خود کــرده ،از جمله بازیگران
موفق ســینمای ایــران در ادوار جشــنواره فیلــم فجر بوده
اســت« .اجاره نشــین ها» (داریــوش مهرجویــی)« ،گراند
ســینما» (حســن هدایــت)« ،ای ایــران» (ناصــر تقوایی)،
«دزد عروســک ها» (محمدرضا هنرمند) و «سفر جادویی»
(ابوالحسن داودی) از جمله شاخص ترین کارهای عبدی
در دهه اول فعالیت سینمایی بود اما بیشک بازی ماندگار
او در «مادر» (علی حاتمی) که سیمرغ بلورین بهترین بازیگر
نقش دوم مــرد را بــه ارمغــان آورد ،نقطــه اوج فعالیت این
هنرمند به شمار میرود.

با شکایت مانی حقیقی
«یالثارات» مجرم شناخته شد
جلسه رسیدگی به پرونده نشــریه «یالثارات الحسین (ع)»
صبح دیروز در شــعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران
به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد .به گزارش
ایســنا ،در ایــن جلســه بــه اتهامــات عبدالحمید محتشــم
مدیرمسئول این نشریه با عناوین افترا و نشر مطالب خالف
واقع و نشــر مطالب خالف عفت عمومــی و ایجاد اختالف
بین اقشار جامعه با شکایت مانی سالم حقیقی کارگردان
و بازیگر سینما رسیدگی شد که پساز پایان جلسه دادگاه،
هیئت منصفه مطبوعات ،مدیرمســئول این نشریه را در هر
ســه اتهام مجرم تشخیص داد و مســتحق تخفیف دانست.
همچنین در این جلسه به پرونده علیرضا پورصباغ خبرنگار
این نشریه با عناوین اتهامی افترا و نشر مطالب خالف واقع
رسیدگی شد که هیئت منصفه مطبوعات در هر دو عنوان
اتهامی وی را مجرم تشخیص نداد.
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جشنواره فجردرسیما؛  ۴هفت 5
«+

یکی از مهمترین رویدادهای هنری بعد از انقالب اسالمی ،جشنوارههای فجر است که در
حوزههایمختلفازجملهسینما،تئاتر،موسیقی،تجسمیوشعربرگزارمیشود.جشنواره
فیلمفجربهلحاظگستردگی،فراگیریوتاثیرگذاریحوزهسینماهموارهازاهمیتبسزایی
برخوردار بوده اســت و مردم هــم خبرها و اطالعــات آن را دنبال میکننــد و در ایام برپایی
جشنواره به تماشای آثار مینشینند .به گزارش مهر ،در این میان صداوسیما الزم است در
برنامههای مختلف به حوزه سینما و به ویژه به جشنواره فیلم فجر بپردازد.در یکی دو سال
اخیرچندینبرنامهسینماییدیگردررادیووتلویزیونتولیدشدهاستکهبهبررسیمسائل
مختلفسینمایایرانمیپردازدواکنوندرآستانهبرگزاریسیوششمینجشنوارهملی
فیلمفجربعضیازاینبرنامههادرتلویزیونرویکردهاواهدافیرابرایخودتعیینکردهاند
که در این گزارش به آنها میپردازیم.

▪سینمادو/شبکهدو

حامــد عنقــا ،مجــری و ســردبیر برنامــه دربــاره
ویژگیهای «سینما دو» گفت« :سوژههایی هم که
ما در این برنامه کار میکنیم اگرچه ممکن است با
دیگر برنامهها یکی باشــد اما به لحاظ جنس گفت
وگوهــا و آیتمها ســعی میکنیــم متفاوت باشــد.
با همیــن رویکــرد وارد جشــنواره ملــی فیلم فجر
امســال میشــویم و نگاه ما به جشــنواره به عنوان
پرســابقهترین واقعه مهم فرهنگی کشــور خواهد
بود ».وی درباره رویکرد این برنامه در ایام جشنواره
ملی فیلــم فجر نیز بیــان کــرد« :وقتــی در  10روز
ضیافتیبهاسمفجراتفاقمیافتدودرآن 25فیلم
نمایش داده میشود همه حرفها درباره این 25
فیلم است و ما هم قاعدتا این آثار و حواشی آنها را
بررسی و با تهیهکننده ،کارگردان و بازیگرهایشان
گفت وگو میکنیم ».این نویسنده و منتقد سینما و
تلویزیونافزود«:ماامسالچندآیتمسینماییداریم
و تنها دغدغهمان این اســت که مخاطبــان برنامه،
محصوالت متفاوتتری داشته باشند .ما 10شب
در جشــنواره فجر برنامه داریم و در ایــن روزها قرار
نیست ســراغ نقد جدی فیلمها برویم چون فضای
جشــنواره این نقد جدی را نمیطلبد بلکه بیشــتر
فرصتیبرایبررسیآثاراست».
▪چشمشبروشن/شبکهچهار

اکبرنبوی،روزنامهنگارومنتقدسینمادربارهبخش
سینمایی برنامه «چشم شب روشــن» که یک شب
در هفته اجرای آن را برعهــده دارد ،گفت« :خیلی
دوستدارمدرایامبرگزاریجشنوارهملیفیلمفجر
چند تن از مدیران سینمایی را که سالها در حوزه
سینمادرمشاغلمدیریتیفعالیتونقشپررنگی
در جشــنواره فیلم فجر داشــتهاند به برنامه دعوت
کنم ».وی ادامه داد« :دغدغهام این است که بتوانم

در این برنامه و با حضور این افراد نوعی ریشــهیابی
دربارهچراییشکلگیری،اهدافومیزاندستیابی
به اهــداف تعیین شــده در جشــنواره فجر داشــته
باشم ».نبوی در پاســخ به این پرسش که چرا سراغ
چنین رویکــردی خواهد رفــت ،تصریح کــرد« :به
تازگیافرادزیادیدربارهاهدافجشنوارهوانحراف
از این اهداف حرف و حدیثهایــی را مطرح و بیان
میکنند که جشنواره فجر تناســبی با آرمانهای
انقالبنداردوکسیهمبهاینادعاهاپاسخینداده
است.چنینتشکیکهاییراجعبهجشنوارهفیلم
فجر که با پاسخ هم روبه رو نمیشود به نظرم سمی
مهلکبرایاینرخدادمهمسینماییاست».
▪شبهایشفاهی/شبکهشما

محمودگبرلو،مجری«شبهایشفاهی»کهامسال
اجرای نشستهای پرسش و پاسخ فیلمهای سی
و ششمین جشــنواره ملی فیلم فجر را هم برعهده
دارددربارهاینکهایننشستهابابرنامه«شبهای
شفاهی» تداخلی خواهد داشت یا خیر ،بیان کرد:
«من مدیر جلســات پرسش و پاســخ فیلمها هستم
و دخالتی در پرسش و پاســخها ندارم ،حرفهای
مد نظرم را هم در برنامه خــودم بیان میکنم ».وی
با اشاره به پخش برنامه در طول ایام جشنواره خبر
داد« :ما در طول برگزاری جشنواره ملی فیلم فجر
 10شب برنامه داریم ولی بستگی به مدیران دارد
کهاینتصمیمدرلحظاتآخریکبارهتغییرنکند».
این منتقد سینما و تلویزیون درباره رویکرد خود در
برنامهنیزتوضیحداد«:همچنینهدفمادربرنامه
مسائلروزسینمایایرانباتوجهبهفرهنگبومیو
ملیاستودرکنارآنهاآیتمهایمختلفوتحلیل
فیلمها را هــم داریم .اگر  10شــب برنامه داشــته
باشم به گفت وگو با فیلم سازان اختصاص دارد اما
ویژگیگفتوگوهاایناستکهبیشتررویموضوع

»=

فیلم تاکید داریم و این که متناســب با نیاز تهران و
شهرستانهاباشد.متاسفانهمخاطبشهرستانی
چندان قصه و موضوع مرتبط با زندگــی خود را در
فیلمهانمیبیند».
▪شهرفرنگ/شبکهخبر

حمیدرضامدققنیزدربارهبرنامه«شهرفرنگ»که
در شــبکه خبر پخش میشــود و رویکرد آن در ایام
جشنواره ملی فیلم فجر گفت« :ما سه پنج شنبه را
درایامجشنوارهفیلمفجربرنامهداریمکه19،12
و 26بهمنماهراشاملمیشودکهدر 19بهمنبه
گفتوگوییدربارهفیلمهامیپردازیمو 26بهمن
نیزنگاهیبهبرگزیدههاداریم».ویادامهداد«:یک
یادوبرنامه«شهرفرنگ»درایامجشنوارهازپردیس
ملت و به صورت زنده روی آنتن میرود و به جز این
سه برنامه ،در طول برگزاری جشنواره برنامههای
ضبطی دیگــری شــامل گفت وگــو و گــزارش هم
داریم که در بازه زمانی بین  15تا  20دقیقه تولید
میشود و وجه اطالعرســانی آنها بیشتر است».
مدقق در پایان بیان کــرد« :برنامه 12بهمن کامال
اطالعرسانی است و آخرین اطالعات را در آن ارائه
میدهیمواحتماالبهدلیلهمینرویکردبرخالف
دیگر برنامهها کــه دو مهمان داشــتیم یک مهمان
داریــم .در روز 19بهمــن نیز یک هفتــهای را که از
جشنوارهفجرسپریشدهاست،بررسیمیکنیم».
▪هفت/شبکهسه

در میــان همه این برنامهها اما شــاید هنــوز یکی از
مهمترینبرنامههایسینماییسازمانصداوسیما
«هفت» باشد که همه را چشم انتظار خود گذاشته
است و از سینماگران تا مدیران سینمایی بسیاری
منتظرهستندتاببینندباالخرهچهکسیبرصندلی
اجرایاینبرنامهپرحاشیهخواهدنشست.تاکنون
گزینههای مختلفی از محمدرضا شــهیدی فرد تا
مهرانمدیریبرایاجرایآنمطرحشدهاندوهنوز
مشخص نیست چه کسی سکان برنامه را به دست
خواهدگرفت.مدیرانسیماکهازماههاپیشوعده
پخش برنامــه را داده بودنــد در آخرین خبرها بیان
کردندکه«هفت»همزمانباجشنوارهباالخرهروی
آنتنمیروداماهنوزنامیقطعیازمجریآنبرزبان
نمیآورندورایزنیهایشانبهقطعیتنرسیدهاست.
بااینحال«هفت»یکیازمهمترینوپرسابقهترین
برنامههای تلویزیونی در حوزه ســینما بوده اســت
که متناســب با گرایشهای این برنامه دیده شــده
که تاثیرگذاریهایی هم در حوزه سینما در سطح
مدیریتیوایجادحاشیههاو...داشتهاست.

...

تلویزیون

وعدهبرنامهایمتفاوت
برای جام جهانی2018
برنا  -محمدحسین میثاقی ،مجری برنامه «فوتبال »120
کــه چنــد روز پیش بــه عنــوان مجــری برنامه قرعه کشــی
فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر انتخاب شده
بود با اشاره به حضورش در این برنامه گفت :من به تماشای
فیلم عالقه زیــاد و اطالعات خوبی هم در ایــن زمینه دارم.
حتی یک نفر در آن جا بود که از من خواســت ســه فیلم از او
را نام ببرم و من هم گفتم ».میثاقی در پاســخ به این ســوال
که آیا قبــل از حضور در آن برنامه برای کســب اطالعات در
اینترنت جســت وجویی داشته اســت؟ گفت« :نه من واقعا
همه این فیلم ها را دنبال کرده بــودم و اطالعات خوبی در
این زمینه دارم».
این مجری در پاســخ به ســوال دیگــری مبنی بر ایــن که آیا
قصد ندارید برنامه «فوتبال  »120را به شــبکه ســه ســیما
بیاوریــد؟ گفت« :ایــن برنامه متولد شــبکه ورزش اســت و
فکر می کنم بیننده خودش را به دســت آورده است ،شاید
در یک مدیــوم دیگر عرضه می شــود اما بیننــده خودش را
دارد .بــا توجه به ایــن که «فوتبــال  »120از شــبکه ورزش
پخش می شــود مــا فیدبک هــای خوبــی از آن گرفته ایم و
حــدود  400هــزار بیننــده داشــته ایم و به نظرم مشــکلی
نیســت و کســی که مخاطب برنامه «فوتبال  »120باشــد
آن را دنبــال می کند ».در ادامــه میثاقی با بیــان همکاری
مســتمرش با عادل فردوســی پور گفت« :همــکاری من با
عادل فردوســی پور همچنان ادامــه دارد و رفاقت خوب را
نباید به هم زد .امیدوارم همیشــه این رفاقت ادامه داشــته
باشد زیرا من چیزهای زیادی از فردوسیپور یاد میگیرم».
میثاقی در خصوص ویــژه برنامه جام جهانــی توضیح داد:
«ما قطعا ویــژه برنامه جام جهانی را از شــبکه ســه از اواخر
اردیبهشــت و از اوایل خرداد خواهیم داشــت که کار پیش
تولید آن از اردیبهشت شروع میشود .با شروع جام جهانی
برنامه ما نیز آغاز خواهد شد .اما این مژده را به عالقهمندان
فوتبالمیدهم که تا به حال چنین برنامه ویژه ای در زمینه
فوتبال ندیده اند ».محمدحسین میثاقی در پایان با اشاره
به برنامه خودش در شبکه سه سیما گفت« :من برای شبکه
ســه برنامه ای به نام «رکورد» دارم که جمعه شب ها ساعت
 22پخش می شود و به همه ورزش ها می پردازد و خیلی از
ورزشهایی که هیچ تریبونی برای صحبت کردن نداشتند
در این جا صحبت میکنند».

...

سینمای جهان
مارک والبرگ درآمد نابرابرش را بخشید
پس از اعتراض های گســترده شــکل گرفته طــی روزهای
قبل درباره نابرابــری درآمد بازیگران مــرد و زن اصلی یک
فیلم ،بازیگر مرد درآمد بســیار باالتر خــود را وقف حمایت
از زنان کرد.
به گزارش مهر ،بعد از این که بحث بزرگی سر مسئله تفاوت
درآمد بین مــارک والبــرگ و همبازی اش میشــل ویلیامز
در فیلم «همه پول های دنیا» به دلیــل فیلم برداری دوباره
اورژانســی بعضــی از صحنه هــای این فیلم شــکل گرفت،
والبرگ و شرکت نمایندگی بازیگران حامی او اعالم کردند
که روی هم رفته دو میلیون دالر به صندوق حمایت قانونی
«وقت تمام است» که به تازگی تاسیس شده ،اهدا میکنند.
والبرگ در بیانیه ای که در اکانت هایش در فضای مجازی
هم منتشــر شــد ،گفت« :طی چند روز اخیر مــزد من برای
فیلمبرداری دوباره صحنههای «همه پولهای دنیا» تبدیل
به یک موضوع مهم شده است .من 100درصد از نبرد برای
درآمد منصفانه حمایت میکنم و بنابراین 1.5میلیون دالر
درآمدم از این فیلم را به نام میشل ویلیامز به صندوق دفاع
قانونی «وقت تمام است» اهدا میکنم».
طی هفته گذشــته ،گزارش های بســیاری دربــاره تفاوت
درآمــد فاحش بین والبرگ و همبازی زن وی منتشــر شــد
که بر پایه آن ها ویلیامــز چیزی حدود هــزار دالر ( 80دالر
در روز) برای تمام فیلم برداری های دوباره «همه پول های
دنیا» دریافت کــرد ،اما والبــرگ  1.5میلیــون دالر اضافه
گرفت.
فیلم «همه پولهای دنیا» به این دلیل نیازمند فیلمبرداری
دوباره فوری برخی از صحنه هایش شد که کوین اسپیسی
نقــش اول آن را ایفا کــرده بــود ،امــا بعــد از آشــکار شــدن
اتهام هــای اخالقی وارد شــده علیــه او ،کریســتوفر پالمر
جایگزین او در این فیلم شد.

CMYK

