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سری دوم «محکومین»
ساخته میشود

 4نکته درباره نقدهای تند ابراهیم حاتمی کیا در اختتامیه جشنواره فجر

...

حرفخوب،شیوه بد

شایعه روز
پخش اختتامیه فجر با تأخیر بود؟
ساعتی پـــس از شــروع
مــــراســــم اخــتــتــامــیــه
جــــشــــنــــواره ،شــایــعــه
غیرزندهبودنپخشاین
مــراســم در شبکه های
اجتماعی پیچید .منشأ
ایــن شایعه هــم اعــام
س ــاع ــت ت ــوس ــط رضــا
رشیدپور بود که8دقیقه
با ساعت رسمی کشور،
اختالف داشــت .با این حــال ،از همان ابتدا و از
پخش اخبار لحظهبهلحظهدر کانالهای تلگرامی،
می شد فهمید که ایــن شایعه بــی اســاس است.
اما چرا ساعت اعالم شده توسط رضا رشیدپور با
ساعت واقعی اختالف داشــت؟ خــودش ساعتی
بعد از مراسم و در برنامه «هفت» در این باره توضیح
داد و گفت« :دوربین ها ساعت مرا نشان بدهند
تا مشخص شــود ایــن گونه نیست .من به خاطر
ترددهای زیــادم ،دستم به جایی خورد و ساعتم
شکست .درنتیجه عقربه ساعت ،گیر کرد و زمان
روی  21:10ایستاد و من متوجه ایــن موضوع
نبودم».

...

جنجال روز
نقل قول جنجالی تهیه کننده
«التاری» از دبیر جشنواره
ســیدمحمود رضــوی
تهیه کننــده «التــاری»
که فیلمش در جشنواره
فجــر ،بــا بی توجهــی
داوران مواجــه شــد،
در توئیتــی در ایــن باره
نوشت« :امشــب از دبیر
محترم جشــنواره فیلم
فجــر اجــازه گرفتــم تــا
صحبت هایــی را که در
آخرین جلســه قبل از صدور پروانه ســاخت التاری
در حضــور محمدحســین مهدویــان در خصــوص
سرنوشــت التاری در جشــنواره گفتند منتشر کنم
و خدا را شــاهد می گیرم که ایشــان مدیــر صادق و
راستگویی هستند .ایشــان در آن جلسه به صورت
شــوخی و جــدی فرمودنــد کــه در جشــنواره فیلم
فجر چینــش طــوری خواهد بــود که هیــچ اتفاقی
برای التاری نمی افتد .ســپاس از ایــن صداقت که
به صورت طنــز آینده فیلم را تصویــر کردند ».با این
حــال رســول صدرعاملــی و محمدرضــا فروتن دو
عضو هیئت داوران جشنواره ،در برنامه «هفت» این
اظهارات را تکذیب کردند.
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اظهارنظر روز
طائرپور :سرما نخورده بودم
فـــرشـــتـــه طـــائـــرپـــور
تهیه کننده سینما که
عــضــو هــیــئــت داوران
جـــشـــنـــواره ام ــس ــال
فــجــر بــــود ،بــا تکذیب
س ــرم ــاخ ــوردگ ــی اش
نــوشــت« :کــســالــت من
از نــوع مسری نبود .از
وقتیآلودگیهوابیشتر
شـــده ،گــاهــی گرفتار
حملههایسرفهمیشوم».اوهمچنیندلیلاصلی
دور ایستادنش از دیگر داوران در مراسم اختتامیه
را این گونه توضیح داد« :همان ابتدای برنامه به
آقای رشیدپور گفتم و خواهش کردم اعالم کند که
چون تلویزیون معمو ًال تصویر مرا در مراسم حذف
میکند ،اگر به توصیه مسئوالن مراسم بروم درست
وسطششداوردیگربایستم،درپخشتصاویرآنها
هم مشکل ایجاد میشود .ایشان برای حفظ آبروی
تلویزیون چیزی نگفتند .تنها چاره این بود که خودم
خط قرمزهای تلویزیون را مراعات کنم و جدا از بقیه
بایستم تا حذفم بیدردسرتر باشد و به داوران دیگر
لطمه نزند».

صبا  -بهروز مفید تهیهکننده سریال «محکومین» درباره میزان رضایت مخاطبان از این مجموعه گفت« :بازخوردهایی که از سمت مدیران
شبکه داشتیم نشانگر این موضوع بود که مردم این کار را دوست داشتند .با سفارش شبکه یک سیما قراراستسریدوممجموعه «محکومین»
نیز ساخته شود ».سریال «محکومین» دی ماه ازشبکه یک سیما پخش شد .این مجموعه به مجازات جایگزین میپرداخت.
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سینمای جهان

مصطفی قاسمیان

info@khorasannews.com

نحوهبرگزاریاختتامیهجشنوارهفیلمفجر

نهچندانحرفهای
محمد عنبرسوز  -سیوششمین جشنواره فیلم فجر همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران به کار
خود پایان داد و با وجود همه حواشی ،صاحبان سیمرغها مشخص شدند .از تحلیل جوایز که بگذریم ،شیوه
برگزاری مراسم و برنامهریزی اهدای جوایز از سطحی متناسب با جشن بزرگ سینمای ایران برخوردار نبود
و نقاط ضعف بعض ًا عجیبی در آن دیده میشد.
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در آرزوی یک طراحی ساده

رضــا رشــیدپور کــه امســال بــا اجرای
برنامــه «هفــت» و مراســم اختتامیه در
مرکــز توجهــات رســانه ای مرتبــط بــا
جشــنواره قرار داشــت ،در مراســم در
حد و اندازه های خودش هم ظاهر نشــد .با نبوغی که از
رشیدپور سراغ داریم ،انتظار میرفت او طراحی ویژهای
الاقل برای اجرای خودش در مراسم پیش بینی کند؛ با
این حال اجرای ساده و سطح پایین این مجری که به نظر
می رسید به دلیل مشــغله زیاد در  10روز اخیر ،فرصت
فکر کردن به اجــرا را پیدا نکــرده ،باعث شــد بینندگان
حسرت رشــیدپور «شــب شیشــه ای» یا «حاال خورشید»
را بخورند.
رشــیدپور البته ســعی می کــرد فاجعــه تکراری ســال
گذشــته و ترفنــد وحشــتناک قدردانی از عکاســان در
حســاس ترین لحظات جشــنواره را که توســط احسان
کرمی به اجرا گذاشته شــد ،مرتکب نشود .او اما تقریبا
در زمان اعالم تمام جوایز چشــم از برگه برنمی داشت
و بــا لحــن اغراق آمیــزش بــه نحــوی مصنوعی ســعی
می کرد هیجــان را القا کند کــه البته موفق هــم نبود.
واکنش های پرشــمارش به حضار و صحبتش از پشــت
تریبون با افراد مختلف ،به تعبیر بســیاری بی احترامی
به بیننده تلویزیون بود .شوخی های عجیب و ساده ای
مانند کلیشه «کی خسته است؟ !»« ،کیا میگن ...برنده
میشــه؟ !» و مکث بیش از حدش در پایــان جمله «اهدا
می شود به ،»...باعث خراب شدن فضای هیجان انگیز
مراسم شــده بود .در مجموع به نظر می رسد در حالی
که بسیاری از برنامه های تلویزیونی از تیم نویسندگان
استفاده می کنند ،مسئوالن برگزاری مراسم اختتامیه
هم می توانســتند برای همین یک شــب شــوخی های
جذاب تری طراحی کنند تــا مخاطب لذت دیگری غیر
آگاه شدن از اسامی برندگان را هم تجربه کند.
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جوایز بی قاعده

یکی از نکات عجیب مراســم اختتامیه
که مجری هم مدام ســعی داشت آن را
عادی جلــوه دهــد ،ناهمگونــی جوایز
بود .فارغ از نوسان تعداد نامزدی های
بخش هــای مختلــف ،هیچ کــس درســت نفهمیــد چرا
بعضی بخش ها دو سیمرغ داشــتند و توضیحات مجری
مراسم و رسول صدرعاملی در برنامه «هفت» درباره وجود
کارهای خوب پرتعداد هم ،هرگز مخاطبان را قانع نکرد.

مگر در مراســم بین المللــی تاکنون پیش نیامــده که دو
کارگردان خوب به رقابت بپردازند؟ واقع ًا چاره دیگری
جز اضافه کــردن جایزه نبود؟ درباره متــر و معیار جایزه
مــن درآوردی «بهتریــن فیلــم از نــگاه هنروتجربــه» هم
مخاطب تا انتها در ابهام باقی ماند؛ همانطور که هومن
ســیدی هم با لحنی طعنه آمیز از وجود این جایزه اظهار
بیاطالعی کرد!
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کلیپ های پراشتباه

شــکل اجــرای مراســم هم چیــزی در
حــد یــک همایــش کامــ ً
ا معمولــی
بــود .در حالی کــه در میان مــردم هم
هســتند کســانی که بــرای برگــزاری
مراســم مختلف شــخصی ،از شــرکت های حرفــه ای
برگزارکننــده مراســم کمــک می گیرنــد ،اختتامیــه
جشنواره اما پراشتباه و سطحی برگزار شد .کلیپ های
ازپیش تهیه شده عموم ًا دارای خطاهای فاحشی بودند
و با فهرست نامزدهای اعالم شــده در مواردی اختالف
داشتند؛ به طوریکه رشیدپور بارها مجبور شد کلیپها
را اصالح کند .نــام خانوادگی ماهور الونــد در کلیپ به
اشــتباه «الوندی» خوانده شــد و نام مــارال جیرانی هم
اص ً
الدرکلیپنبود.درچندموردهمپاکتهابهاشتباهبه
دست رشیدپور رسید که این مجری کارکشته با آگاهی
خودش پاکت درست را درخواست کرد.
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آن برگزاری برای این حضار

نکتــه تأســف بار مراســم امســال که
در چنــد ســال اخیــر هــم دیده شــده،
مزه پرانی هــا و فریادهــای عــده ای از
حضــار بــود کــه روی اعصــاب بیننده
تلویزیونــی راه می رفت .جالــب این که افــرادی آن قدر
نزدیک هســتند که می توانند به راحتی صــدای خود را
به گوش برندگان و مجری برسانند ،طبیعت ًا نه آدم های
معمولی ،که همان هنرمندان فرهیخته و اهالی سینما
هســتند .مشــخص نیســت چرا این عزیزان کــه از نحوه
پوشــش تلویزیونی این قدر گالیــه دارند ،اصل ســاده و
ابتدایی ســکوت در ســالن و احترام به دیگــران را درک
نمی کنند و با فریادهای آزاردهنده شــان درصدد دیده
شدن و ابراز احساســات هســتند .عجیب تر اما واکنش
هنرمنــدان روی صحنــه بود کــه به جــای بی توجهی به
این افــراد ،باب گفت وگــو را از آن باال با خوشــمزه ها باز
میکردند.

از یک شنبه شــب و ســاعتی پس از پایــان مراســم اختتامیه جشــنواره فجر ،برخــاف چیزی که
پیش بینی می شــد ،آن چه بیش از هرچیز (حتی جوایز) در فضای مجازی ترند شد ،صحبت های
اعتراضی ابراهیم حاتمیکیا بود .صحبتهایی که در شبکههای اجتماعی با واکنشهای متناقضی
مواجه شد و عم ً
ال یک دوقطبی ســاخت که عالقه مندان سینما را به دو دســته له و علیه او تقسیم
میکرد .این صحبتهای حدود 4دقیقهای که در ابتدا با آرامش زیادی هم شروع شد ،به خروش پایانی
انجامید که فضای خبری کشور را تا  24ساعت بعد ،هنوز تحت تأثیر قرار داده است .شبکههای اجتماعی پر از
اظهارنظر درباره این صحبتهاست و حتی برخی سینماگران را به واکنش واداشته است .در این میان حتی کار
به رئیس سازمان صداوسیما و نمایندگان مجلس نیز کشیده است .اما ابراهیم حاتمی کیا به چه چیز اعتراض
داشت؟
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«فیلم ارگانی» فحش است؟

اولین انتقــاد ابراهیــم حاتمی کیــا ،به
برخوردی بود که برخی رسانهها درباره
وابستگیمالیپروژههایشبهنهادهای
حکومتی (از جمله سازمان اوج) دارند.
اوبهمعناسازیهااشارهکرد؛اتفاقیکهچندسالیهست
در رسانههای مجازی افتاده و با استفاده از واژگانی چون
«فیلم ارگانی»« ،فیلــم حکومتی»« ،ســینمای دولتی» یا
«سینمای نفتی» به برخی فیلمها حمله میشود .جالب
آن که برای این رســانهها هیچ اهمیتی ندارد بســیاری از
فیلمهای دیگر هم از بودجههای دولتی برای فیلمسازی
اســتفاده کرده باشــند یا نه؟ بلکــه چیزی که مهم اســت،
موضوعی است که فیلم بدان میپردازد .مشابه ماجرایی
کهبرای«گزارشیکجشن»افتادوکمترموردانتقاد
برخی رســانهها قرار گرفت .در ایــن میان ،آن چه
حاتمیکیاانتظارنداشت،بازتولیداینادبیاتدر
برنامههایتلویزیونیمانند«هفت»بودکهقاعدت ًا
باید مجری سیاســتهای ســازمان صداوسیما
باشندولیبهگونهایمعکوسعملوبااستفادهاز
همینادبیات،بهفیلمهاییمانند«بهوقتشام»
حملهمیکنند.اشارهحاتمیکیاامااحتما ًال
پیــش
به نظرسنجی چند شب
برنامــه «هفــت» بــود:
«بــا ســرمایه گذاری
نهادهــای مختلــف در
حــوزه فیلم ســازی بــرای
ســاخت آثار پرخــرج و ملی
موافقیــد؟» نظرســنجی که
به زعــم حاتمیکیــا ،احتمــا ًال به
فیلمهای مؤسسه اوج در
جشنوارهامسال
یعنــی «بــه وقت
شــام» و «تنگــه
ابوقریــب» اشــاره
داشت.
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«کــمــدی نــاخــواســتــه» یــعــنــی نقد
سینمایی؟

دومین نکته ای که ابراهیم حاتمی کیا
به آن نقد داشت ،ادبیاتی بود که برخی
رســانه ها در برخورد با «به وقت شــام»
اســتفاده کردنــد .اگــر همیــن حــاال گشــتی در فضای
مجــازی بزنیــد ،برخــی رســانه های ســینمایی را پیــدا
می کنید که واژگانی چون «کمدی ناخواســته» را برای
فیلم حاتمی کیا به کار برده اند! تا جایی که نگارنده این
سطور ،از ســینما درک کرده ،این عبارت و سایر واژگان
مشابه ،نهتنها در زمینه «نقد سینما» برشمرده نمیشود،
بلکهبیشتر«تمسخر»و«تحقیر»استوهیچنسبتیبانقد
فرمیسینماییندارد.اینادبیات،دقیق ًامشابه
همان ادبیاتی اســت که پیشتر به خاطر
آن به مسعود فراستی انتقاد می شد.
استفاده این منتقد سینما از واژگانی
چون «مقوا» و «ماقبل نقد بودن» در
ســال هایی که منتقد «هفــت» بود،
واکنش های بسیاری را برانگیخته
بود و حــاال برخی رســانه ها ،با
رنگی دیگــر ،جا پــای او
گذاشتهاند.

آن چه حاتمیکیا انتظار
نداشت ،بازتولید ادبیات
سایتهای سینمایی در برنامه
«هفت» بود که او را به انتقاد از
رشیدپور واداشت

بنابراین در همین حال که اعتراض ابراهیم حاتمیکیا ،وارد بوده و به مواردی درست اشاره داشته،
اما شیوه اعتراض او قابل دفاع نیست .او که در3دهه گذشته ،همواره از فیلمسازهای مهم سینمای
ایران بوده و به قول خودش ،بارها در اختتامیه جشنواره فجر ،روی صحنه آمده و رفته ،میتوانست
روش دیگری را برای انتقاد برگزیند .در همین زمینه ،دو نقد به روش اعتراض حاتمیکیا وارد است:

«مورد اول را در  24ســاعت اخیر ،بارها
گفته انــد .آیــا ابراهیــم حاتمی کیــا،
کارگردان باســابقه و کاربلد ســینمای
ایــران ،کــه بارهــا تجربه نشســتهای
مطبوعاتــی و گفت وگوهــای زنــده
تلویزیونی را در کارنامه دارد ،نمیتوانســت با لحنی آرام،
اعتراضکند؟آیادرصورتیکهاوباآرامشپشتمیکروفون
قرار میگرفت و انتقاد میکرد ،حرفهای او (که منطقی
هم بود) بیشتر مؤثر نبود؟ در واقع ،او با عصبانیتی که باید
کنترلمیکرد(ونکرد)حرفهایخودرابهحاشیهراند.
حاالبیشترازآنکهبهصحبتهایمنطقیودقیقاوتوجه
شود ،این حرفها به «جنجالســازی بیمورد یک برنده
سیمرغ» تعبیر میشود و عم ً
ال حرفهای او در سایه لحن
تندششنیدهنمیشود.

1

«به عالوه ابراهیم حاتمی کیا باید بین
رشــیدپو ِر مجری اختتامیه و رشیدپو ِر
مجری «هفت» تفکیک قائل می شــد و
انتقادهای خود را در جای مناسب بیان
می کــرد .شــناخت نادرســت زمــان و
مکان ،از تأثیر حرف های حاتمی کیا در نظر مخاطبان و
عالقه منــدان ســینما کاســت .آیــا بهتــر نبــود ابراهیم
حاتمیکیا دعوت برنامه «هفت» را قبول میکرد و در این
برنامه در برابر رشیدپور می نشست و انتقادهای خود را
در فضایــی آرام ،مطــرح می کــرد؟ آیــا در ایــن صورت،
مخاطبــان برنامــه بیشــتر بــه او و صحبت هایــش حــق
نمیدادند؟ متأسفانه این روش انتقاد ،بیشتر از آن که به
نفع انتقادهای عالمانه حاتمی کیا تمام شود ،به ضرر او
تمام شد و صحبتهایش را به حاشیه برد.
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رئیسرسانهملی:حقباابراهیمحاتمیکیاست
عبدالعلی علی عســکری رئیس ســازمان صداوســیما
در گفت وگــو با فارس درباره صحبت هــای حاتمی کیا
گفت« :در ایــن زمینه در برنامه «هفت» اشــتباه کردند
و تذکر الزم در این خصوص داده شــده اســت ».رئیس
ســازمان صداوســیما فیلــم ســینمایی «به وقت شــام»
را اثــری منحصربه فــرد و نمایانگــر اقتدار و انســانیت
جمهوری اســامی دانســت و تصریح کرد« :از ســردار
حاج قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی

کــه از ســاخت ایــن فیلــم ارزشــمند حمایــت کردنــد
سپاسگزاری می کنم».
علی عســکری در پایــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
جشنواره فیلم فجر امسال را چگونه ارزیابی می کنید؟
گفت« :به نظرم جشــنواره امسال نســبت به سال های
قبــل بهتــر مدیریت شــد ،اما در همیــن جا بایــد بگویم
که فیلــم ســینمایی «التاری» هــم که فیلمی انســانی،
عاشقانه و جوانمردانه بود مظلوم واقع شد».

«برو بیرون» به اسکار فیلم نامه نزدیک تر شد
برندگان  2018انجمن نویسندگان برای معرفی بهترین
فیلمنامه سال اعالم شد.
به گزارش مهر ،در مراسمی که انجمن نویسندگان آمریکا
( )WGAبــرای معرفــی برنــدگان بهترین فیلم نامه ســال
برگزار کــرد ،فیلم نامــه «بــرو بیــرون» و «مرا با نــام خودت
صدا بزن» به عنــوان بهترین فیلم نامه های ســال در بخش
سینما انتخاب شــدند« .برو بیرون» نوشته جوردن پیلی به
عنوان برنده بهترین فیلم نامه غیراقتباســی انتخاب شد و
«مریض بــزرگ»« ،من ،تونیا»« ،لیدی برد» و «شــکل آب» را
ناکام گذاشــت .جایــزه بهتریــن فیلم نامه اقتباســی نیز به
«مرا با نام خودت صدا بزن» نوشته جیمز آیوری رسید که با
اقتباس از رمان آندره آسیمان نوشته شده است« .هنرمند
فاجعه» « ،لوگان»« ،بازی مالــی» و «مادباند» دیگر مدعیان
این بخش بودند.
در بخش تلویزیونی نیز فیلم نامه ســریال های «سرگذشت
ندیمه»« ،ویــپ»« ،فلینــت»« ،دروغ های کوچــک بزرگ»،
«بهتره با ساول تماس بگیری» و «ویل و گریس» نیز به عنوان
بهترین فیلم نامه ها انتخاب شــدند .در این مراسم «جین»
نوشــته برت مورگان نیز به عنوان بهترین فیلم نامه مستند
معرفی شد.

اسکورسیزی سریال می سازد
مارتین اسکورسیزی کارگردان برنده اسکار قصد ساخت
سریالی حماسی درباره رومی ها را دارد.
به گــزارش خبرگــزاری مهــر ،در حالی کــه «وایکینگ ها»
به یکــی از پرطرفدارترین ســریال های جهــان بدل و حتی
موجب ایجاد موجی از ســفر گردشــگران به اسکاندیناوی
شــد و «تودروها» نیــز همین موفقیــت را ثبت کــرد ،اکنون
مایکل هرست فیلم نامه نویس بریتانیایی خالق این آثار ،با
کارگردان هالیوودی مارتین اسکورسیزی همراه می شود
تا ســریالی درباره رومی ها بســازد .این ســریال بــا عنوان
«سزارها» داســتان دوران روم باستان را روایت می کند و با
دوران ظهور ژولیوس سزار ،شروع میشود .فیلمنامه اولیه
سریال نوشته شــده و متن بقیه فصل نخســت آماده است.
این سریال که درامی تلویزیونی اســت در قالب چند فصل
جلو میرود .انتظار میرود فیلمبرداری این محصول سال
آینده در ایتالیا شروع شود.

...

سینمای ایران

انتقاد دبیر صنف انیمیشن خانه سینما از
جشنواره فجر
علی نوری اسکویی ،دبیر صنف انیمیشن خانه سینما در
یادداشتی به نقد رفتار سی وششمین جشنواره ملی فیلم
فجر با تنها انیمیشــن حاضر در این رقابــت پرداخت .این
یادداشــت رفتار جشــنواره را در نادیده گرفتن «فیلشاه»
مورد انتقاد قرار داد و ایــن کار را تحقیر این اثر دانســت.
بخشی از این یادداشت را بخوانید:
«من ســه بــار در بخــش مســابقه جشــنواره فجر شــرکت
داشــته ام .دو بار به عنــوان فیلم ســاز و یک بار بــه عنوان
داور و بر اساس همین تجربه ،ســاختار عجیب و غیرقابل
تصور این جشــنواره متفاوت از همه جــای جهان را خوب
می شناســم و امروز هم نه اعتــراض به داوران جشــنواره
دارم و نــه بــه اهالی ســینما بلکــه اعتراض حقیر شــخصا
متوجه وزیــر محتــرم فرهنگ و ارشــاد اســامی و جناب
مهندس حیدریان ریاست محترم سینمایی ایشان است.
چرا اجازه می دهنــد برترین آثار ســینمایی انیمیشــن را
در جشــنواره بپذیرنــد و ایــن گونــه تحقیر کننــد؟ آن هم
در جشــنواره ای که برای ریز و درشــت اصناف سینمایی
از طراحی لبــاس و صدابــرداری گرفته تا چهــره پردازی
و ...برنامه ریــزی شــده و در برخــی رشــته های آن حتی
ســیمرغ هایش دوقلوزا شــده اند ،جشــنواره ای که همه
چیز آن مصلحت اندیشی است تا علمی ،جشنواره ای که
در این سی و شــش سال به ندرت شــاید فقط یک یا دو بار
سابقه داشته که دبیر انتخابی آن ســابقه قبلی در دبیری
جشــنواره ای حتــی در ابعــاد جشــنواره های اســتانی را
داشته باشد».
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