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آخرین وضعیت بهرام عظیمی
در بیمارستان

...
خبر

رئیسیان :امتیاز مستند «گروه  23نفر»
در مالکیت من است
علیرضا رئیسیان اعالم کرد« :حق امتیاز تصویری مجموعه
مستند «گروه 23نفر» متعلق به من است و هرگونه استفاده
از آن بدون مجوز من غیرقانونی و غیراخالقی است».
این کارگــردان ســینما در گفتوگویی با ایســنا بیان کرد:
«پیرو خبر منتشر شده از سوی سازمان اوج مبنی بر ساخت
فیلم « ۲۳نفر» ،باید به اطالع برسانم که امتیاز تصویری و نیز
طرح و تهیهکنندگی این کار در اختیار من است که برهمین
اســاس ،ســال  ۸۵مجموعه مســتندی را با نام «گروه 23
نفر» طبق این طرح و با تحقیقات دکتر محمد شهبا ،در ۲۰
قسمت ساختیم و سال ۸۸دو بار از شبکه چهار سیما پخش
شد و مورد تقدیر هم قرار گرفت ».او افزود« :همچنین از این
مجموعه مستند یک فیلم  ۹۰دقیقهای تولید شد که آن هم
پخش شده است ».رئیســیان تصریح کرد« :چند سال قبل
حوزه هنری به تهیهکنندگی حبیب احمدزاده و کارگردانی
مهدی جعفری ،قصد داشت فیلمی از این مجموعه بسازد
که من ناچار شدم به وزارت ارشاد شکایت کنم و چون امتیاز
آن را در اختیار داشتم ،جلوی کار گرفته شد .یک بار دیگر
هم ســازمانی مربوط به دفاع مقدس قصد ســاخت فیلمی
از این طرح را داشــت که آن هم متوقف شد تا این که مدتی
قبل شنیدم سازمان اوج قصد دارد پروانه ساخت یک فیلم
سینمایی را از این طرح بگیرد که این موضوع را هم پیگیری
کردم و جلوی صدور پروانه ساخت آن گرفته شد .به همین
دلیل برایم عجیب بود که دیدم خبری از این سازمان برای
ساخت فیلم منتشر شده ،چرا که چندی قبل از طریق یک
رابط تماس گرفته بودند تا برای انتقال امتیاز تصویری فیلم
توافقی صورت گیرد اما هنوز اتفاقی نیفتاده است».
رئیســیان تأکیــد کرد« :ایــن امتیــاز متعلق به شــخص من
اســت و اجازه نخواهم داد کســی بــدون مجوز مــن از روی
آن اثــری تصویری تولیــد کند ،بــا این حــال اگر بــه توافق
برسیم ،براساس شروطی که مشخص خواهد شد ،ممکن
اســت اجازه ســاخت فیلم داده شــود اما با توجه بــه آن چه
تاکنون پیش آمده به نظرم اقدام سازمان اوج غیراخالقی،
غیرحرفهای و غیرقانونی است».
مســتند «گــروه  23نفــر» بــه کارگردانی مهــدی جعفری
و تهیهکنندگــی علیرضــا رئیســیان ،محصــول ســه ســال
تولیــد از  1385تــا  1388اســت .ایــن مســتند روایتگــر
داســتان  23نفر از نوجوانــان  13تا  18ســاله در عملیات
مقدماتی بیتالمقدس اســت که اســیر میشــوند و صدام
پس از شکست در خرمشــهر به دنبال سوءاســتفاده از این
ماجرا بــود .گفتنــی اســت روز یک شــنبه روابــط عمومی
سازمان هنری-رسانهای اوج ،خبری مبنی بر ساخت فیلم
سینمایی «بیستوسه نفر» را به کارگردانی مهدی جعفری
و با سرمایهگذاری این سازمان ،منتشر کرد .در خبر مذکور،
اشارهای به منبع اقتباس این فیلم سینمایی نشده بود.
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نگاهی به فیلمهای موج جدید اکران که از فردا روی پرده میروند

پاییزرنگارنگ سینما

جاده قدیم
منیژه حکمت
موضوع« :جاده قدیم» داســتان زنی به نام «مینو» اســت
که شــب عید به خانه برمیگــردد تا در کنــار خانوادهاش
باشد؛ اما مشکالتی برایش پیش میآید . ...این فیلم یک
درام خانوادگی اجتماعی با تمرکز بر مســائل زنان است
که میتواند مورد توجه خانوادههای ایرانی قرار گیرد.
بازیگــران :نقــش اصلــی فیلم را مهتــاب کرامتــی بازی
میکند و آتیــا پســیانی هم نقــش مقابل اوســت .پرویز
پورحســینی ،تــرالن پروانــه و محمدرضــا غفــاری دیگر
بازیگران این اثر هستند.
نقطه قوت :تجربه نشــان داده که فیلمهای فیلمســازان
زن با رویکرد تمرکز بر مســائل زنان ،در ســالهای اخیر
همیشــه مخاطب خــودش را داشــته و آثار آنهــا معمو ًال
مورد توجه مردم قــرار میگیرد« .جاده قدیــم» هم با این
که احتما ًال پرفروشترین فیلم اکــران پاییز نخواهد بود،
اما میتواند با جذب کســانی که فضــای زنانه و پرداختن
به دغدغههای زنان را میپسندند ،کمک شایانی به تنوع
مخاطبان بکند.
افتخــارات« :جــاده قدیــم» در بخــش ســودای ســیمرغ
سیوششمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت ،اما
نتوانست در هیچ رشتهای نامزد سیمرغ شود.

حاشیهنشــینی و مواد مخــدر دارد و روابــط خانوادگی و
نسبتهای عاطفی-انسانی را هم مد نظر قرار میدهد.
داســتان مغزهایی که زنگ زده اند و صاحبان شان مانند
گوســفندانی هســتند که به چوپــان نیاز دارنــد ،روایتگر
مجموعهای از مســائل اجتماعــی مانند تعصــب ،عقده،
قدرتطلبی و خانواده است.
بازیگران :نقشهای اصلی این فیلم را نوید محمدزاده،
فرهاد اصالنــی و نوید پورفــرج بازی میکنند که هرســه
نفــر در جشــنواره فجر نامــزد ســیمرغ بازیگری شــدند.
فرید سجادی حســینی که پس از «فروشنده» چند نقش
معمولی بــازی کــرده بــود ،در این فیلــم نقش کوتــاه اما
تاثیرگــذاری را بــازی میکنــد .نازنیــن بیاتــی و مرجان
اتفاقیان هم دیگر بازیگران این فیلم هستند.
نقطه قــوت :فیلــم نامــه جــذاب و خوشریتــم ،موضوع
اجتماعــی مــورد پســند مخاطــب ســینماروی ایرانــی،
کارگردانی متفــاوت و خاص هومن ســیدی و بازیهای
روان و باورپذیر« ،مغزها »...را به یکی از امیدهای فروش
سینما در پاییز تبدیل کرده است .سکانسهای اکشن هم
میتواند مورد توجه مخاطبانی قرار گیرد که به تماشــای
تصاویر متفاوت روی پرده عالقه دارند.
افتخارات :حاصل حضور «مغزها »...در سیوششــمین
جشنواره فجر  11نامزدی در بخشهای مختلف بود که
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه را برای هومن ســیدی
و بهترین صداگــذاری را برای علیرضــا علویان به ارمغان
آورد .این فیلم موفق به دریافت دو سیمرغ بلورین بهترین
فیلم از نگاه هنر و تجربه و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران
هم شد تا یکی از آثار موفق جشنواره اخیر لقب بگیرد.

هومن سیدی
موضــوع« :مغزهــا »...داســتانی اجتماعی بــا محوریت

محمد عنبرسوز  -دور جدید فعالیت سینماها در نیمه دوم سال  97از چهارم مهرماه آغاز میشود و فهرست
فیلمهای آماده اکران نشان میدهد تنوع گیشه در پاییز میتواند به رضایت حداکثری مخاطبان و حضور مردم
با سالیق مختلف در سالنها منجر شود .در این مطلب به معرفی آثاری میپردازیم که طی روزهای آینده روی
پرده نقرهای خواهند رفت.

تجربه قبلــی کارگردان و تصاویر و تیزرهای منتشرشــده
نشان میدهد که «هشتگ» هم به موضوعات اجتماعی و
خانوادگی ناشی از فضای مجازی میپردازد.
بازیگران :بازیگران اصلی «هشــتگ» نیوشــا ضیغمی و
بهاره رهنما هستند؛ دو بازیگری که در این فیلم به کمک
گریمهای خاص و طراحی لباس متنوعی که برایشان در
نظر گرفته شــده ،ســعی کردهاند اوقات خوشــی را برای
مخاطب شــان رقم بزنند .عکس نیوشــا ضیغمی با گریم
مردانه طی روزهای گذشته در فضای مجازی مورد توجه
قرار گرفته بود .ســیدجواد هاشــمی و امیــد روحانی هم
بازیگران مرد «هشتگ» هستند .این فیلم از حضور چهار
بازیگر کودک و نوجوان هم بهره میبرد.
نقطه قوت :مهمترین نقطه قوت «هشتگ» کمدی بودن
آن است .هنوز هم کمدیها با اختالف محبوبترین آثار
سینمایی برای مخاطبان ایرانی هستند و میتوان فروش
خوبی برای «هشتگ» پیشبینی کرد.
افتخارات :فیلــم کمدی «هشــتگ» ،مطابق عرف حاکم
بــر ســینمای ایــران ،در جشــنوارهها شــرکت نکــرده و
ســازندگانش ،بالفاصلــه پــس از اتمــام مراحــل تولید و
تدوین ،برای دریافت مجوز اکران اقدام کردهاند؛ بنابراین
افتخار جشنوارهای هم ندارد.

عرق سرد
سهیل بیرقی

هشتگ
مغزهای کوچک زنگ زده

مهر  -بهرام عظیمی که چند روز پیش دچار شکستگی در ناحیه ران شده است ،درباره وضعیت جسمانی خود گفت« :حدود  ۱۰روز پیش طی حادثهای
قسمت باالی استخوان رانم دچار خردشدگی شد که تحت عمل جراحی قرار گرفتم ...اما بعد از چند روز پزشکان متوجه شدند که استخوان من در حال
سیاه شدن است ،از همین رو قرار است ظهر امروز (دیروز) یک عمل دیگر انجام شود ...بعد از جراحی هم باید حدود دو ماه بستری باشم و استراحت کنم».

رحیم بهبودیفر
موضــوع :فیلــم قبلــی رحیــم بهبود یفــر بــه وضــوح
دغدغههای ایــن کارگــردان درباره پررنگ شــدن نقش
فناوری در دنیای جدید را منعکس میکرد .اگرچه هنوز
خالصه داســتان رســمی «هشــتگ» منتشــر نشــده ،اما

...

حاشیه روز

موضوع :ماجرای «افروز اردســتانی» کاپیتــان تیم ملی
فوتبال که برای خروج از کشور با ممانعت همسرش مواجه
میشــود ،خط اصلی داســتان «عرق سرد» اســت .فیلم
به طور مســتقیم روایتی از زندگی نیلوفــر اردالن بازیکن
تیم ملی فوتســال اســت و با اعتراض همســر این بازیکن
هم مواجه شد.
بازیگران :باران کوثری و امیر جدیــدی زوج اصلی فیلم
هستند که در کنار سحر دولتشاهی ،لیلی رشیدی و هدی
زینالعابدیــن برای روایــت ماجرای «عرق ســرد» جلوی
دوربین رفتهاند.

...

ویدئوی روز

نقطه قوت :تیــم بازیگری «عــرق ســرد» مهمترین نقطه
قوت این فیلم محسوب میشوند .تمام پنج بازیگر اصلی
این فیلــم در سیوششــمین جشــنواره فیلم فجــر نامزد
بخش بازیگــری شــدند و در نهایت امیر جدیدی و ســحر
دولتشاهی توانستند سیمرغ را به خانه ببرند.
افتخارات« :عرق سرد» در سیوششمین جشنواره فیلم
فجر بــه نمایش درآمد و با هشــت نامزدی و ســه ســیمرغ
بلورین یکی از موفقترین آثار جشنواره اخیر لقب گرفت؛
اتفاقــی کــه بــرای دومیــن فیلــم یــک کارگــردان جوان
موفقیتی قابل توجه است.

سوفی و دیوانه
مهدی کرم پور
موضوع« :سوفی و دیوانه» چنان که از خالصه داستانش
(تنها یک بیت شعر) پیداست ،یک درام عاشقانه و شاعرانه
بین مرد و زنی است که شباهت چندانی به یکدیگر ندارند
و رابطهشــان موضوعــی نامتعــارف در جامعه محســوب
میشود.
بازیگران :نقش اصلی «ســوفی و دیوانه» را امیر جعفری
بازی میکنــد .بهآفرید غفاریــان بازیگر جــوان این فیلم
نیز پس از «سوفی و دیوانه» در دو فیلم «درساژ» و «مردی
بدون ســایه» بازی کرده و میتواند ســورپرایز اثر باشــد.
محمدرضا شــریفینیا ،ســیامک صفــری و الهه حصاری
دیگر بازیگران این فیلم هستند.
نقطــه قــوت« :ســوفی و دیوانــه» یــک فیلم سرراســت و
کمهیاهوســت کــه بــا نمایــش قابهــای جــذاب و زیبــا
با کمتریــن حاشــیهای قصــه اصلــی را روایــت میکند.
همین موضوع میتواند باعث شــود این فیلم مورد توجه
مخاطبانی قرار گیرد که به دنبال روایت قصههای ساده
بدون حرفهای شعاری و پیچیده هستند.
افتخــارات« :ســوفی و دیوانــه» از معــدود فیلمهــای
اکراننشــده ســیوپنجمین جشــنواره فیلم فجر اســت
که تنها موفق شــد در بخــش بهترین فیلمبــرداری نامزد
سیمرغ شود.

...

سوژه روز

جوسازی بی دلیل برای «مغزهای کوچک زنگزده»

انتقاد تند محمد دالوری از رفتار وزیر بهداشت

کارگاه بازیگری رایگان پژمان بازغی در سوئد

دیروز صبح برخی رســانهها در یــک خبر عجیب،
مدعی شدند :فیلم ســینمایی «مغزهای کوچک
زنگزده» از ســوی حــوزه هنری تحریم شــده و در
سینماهایایننهادبهنمایشدرنخواهدآمد.این
خبر از آن جا عجیب بود که پیشــتر اعالم شده بود
ســینما آزادی متعلق به حوزه هنری ،سرگروهی
اینفیلمرادراکرانعمومیبرعهدهداردوطبیعت ًا
ممکننیستهمسینمایحوزههنری،سرگروهفیلمباشدوهمحوزههنریفیلم
راتحریمکردهباشد!اینخبرعجیبوغریبکهساعتیبعدهمتکذیبشد،این
گمانه را ایجاد کرد که سازندگان فیلم قصد دارند با جوسازی ،شانس فیلم را در
اکرانعمومیافزایشدهند؛نکتهایکهپیشتربهکمکبرخیفیلمهاآمدهاست.

محمد دالوری یکی از مجریان برنامه «پایش» یک
شنبهشــب در این برنامه ،در واکنــش به ویدئوی
منتشرشــده از پاسخ تمســخرآمیز وزیر بهداشت
به یک پیرمرد نانوا در بجســتان که نمیتوانست
هزینه فیزیوتراپیاش را تامیــن کند ،جملهای از
مادربزرگش نقل قول کــرد و گفت :گاهی حرف
نزنیم بهتر است! این مجری بعد از این که ماجرای
گفتوگوی وزیر بهداشــت و پیرمرد نانوا را تعریف کرد ،با کنایه به وزیر ،گفت:
مادربزرگشوقتیکسیحرفعجیبیمیزدهمیگفتهحرفزدنبلدنیستی،
حرف نزدن هم بلد نیستی؟! ویدئوی پاســخ مجری «پایش» به وزیر بهداشت
بارها در فضای مجازی دیده شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

پژمان بازغی پســتی در صفحه اینستاگرام خود
منتشــر کــرد و از برگــزاری یــک کارگاه رایــگان
بازیگری در کشور سوئد خبر داد .از قرار معلوم او
قصد دارد امروز در ایــن کارگاه ،تجربیاتش را در
زمینه بازیگری با عالقه مندان سینما و بازیگری
در میــان بگــذارد .اما برخــی از کاربــران فضای
مجازی و دنبالکنندههای صفحه شخصی او ،به
برگزاری این کارگاه در کشور سوئد ،واکنش منفی نشان دادند و به او پیشنهاد
کردند چنین فرصتهایــی را در اختیار افراد عالقه مند بــه بازیگری در ایران
بگذارد که توانایی پرداخت شهریه کالسها و کارگاههای آموزشی را ندارند.
این برنامه را انجمن مراودات فرهنگی ایران و سوئد برگزار میکند.

...

چهره ها و خبر ها
سارا بهرامی به تازگی بازی در فیلم «سرکوب» را آغاز کرده
است .پیش از این قرار بود به جای او طناز
طباطبایی در این فیلم ایفای نقش کند.
عالوه بر او بــاران کوثری ،الهــام کردا و
پردیــس احمدیــه در «ســرکوب» بازی
میکنند.
منوچهــر هــادی تصویربــرداری فیلــم پرســتاره «رحمان
 »1400را که قرار اســت خرداد ماه ســال
آینده در ســینماها اکران شــود ،بــه پایان
رســاند .او این شــبها فصل دوم سریال
«دلدادگان» را روی آنتن شــبکه سه
دارد.
هنگامه قاضیانی به تازگی بازی در فیلم «زعفرانیه  14تیر»
بــه کارگردانی ســیدعلی هاشــمی را به
پایان رســانده اســت .این فیلم که یک
درام اجتماعــی اســت ،احتمــاال در
ســیوهفتمین جشــنواره فیلــم فجر
حضور خواهد داشت.
صابر ابر به همراه الهام کردا و پانتهآ پناهیها نمایش «تئاتر»
را در تماشــاخانه ایرانشــهر بــه روی
صحنــه میبــرد .او در دو فیلــم
«مســخرهباز» و «هتتریک» هم بازی
کرده است که تاریخ دقیق اکران آنها
مشخص نیست.
رعنا آزادیور کــه به تازگی «به وقت خمــاری» را روی پرده
ســینماها داشــت ،در فصل پاییز بــا فیلم
«بهت» بــه کارگردانی عبــاس رافعی به
ســینما بازمیگردد .او در ایــن فیلم در
کنــار مهتــاب کرامتی ایفــای نقش
کرده است.
عباس غزالی که این روزها با فیلم «همــه چی عادیه» روی
پرده ســینما حضور دارد ،نیمه دوم آبان
ماه با جدیدترین سریال سازمان هنری
رسانهای اوج به تلویزیون میآید .قصه
سریال «مینو» در زمان جنگ تحمیلی
میگذرد.
ســروش صحت از هفته آینده با اجرای سری جدید برنامه
«کتاب باز» بــه تلویزیــون برمیگردد .او
همچنین قرار اســت بــه زودی با فیلم
«قانون مورفی» بــه کارگردانی رامبد
جــوان ،روی پــرده ســینماها حضــور
داشته باشد.
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