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قرائتی:
درآمدی از «درسهایی از قرآن» نداشتهام

...
تلویزیون

«خندوانه»براینوروزآمادهمیشود
رامبد جــوان درب ــاره ویژهبرنامه نــوروز ۹۸
«خندوانه» اعــام کرد که در حال طراحی
مسابقاتجدیدیهستند.
مــجــری و کـــارگـــردان بــرنــامــه «خــنــدوانــه»
در گفتوگویی با ایسنا دربــاره ویژهبرنامه
«خندوانه» برای نوروز ،۹۸اظهار کرد« :برای
عید برنامههایی در نظر گرفتهایم و در حال
طراحیدونوعمسابقهنیزهستیمکههرکدام
رابتوانیم،استفادهمیکنیم؛اگرهمهیچکدام
نشد،بهسراغکارهایدیگرمیرویمیاازهمان
فرمولهایقبلیاستفادهمیکنیم».

بهروز افخمی درباره دو برنامه سینمایی که
برایشبکه 5دردستتولیددارد،توضیحاتی
ارائهکرد.
بهروزافخمیدرگفتوگوبامهردربارهبرنامه
استعدادیابیخوددرحوزهفیلمسازیاظهار
کرد« :این برنامه با نام «فیلمساز» به صورت
آموزشی و دربــاره فیلم سازی است که چند
فصل خواهد بود و فصل اول آن تا قبل از ماه
رمضانسال ۹۸رویآنتنشبکه 5میرود».
وی ادامه داد« :از آن جا که این برنامه در چند
فصل خواهد بود مشخص نیست در فصل
اول به کــدام یک از حــوزه های فیلم سازی
پرداخته خواهد شد .با این حال ،این برنامه
برای جوانانی که قرار است فیلم سازی را یاد
بگیرند،ظرفیتخوبیدارد».
افخمی در واکنش به مقایسه میان این برنامه
و دیگر برنامه های استعدادیابی در حوزه
بازیگری اظهار کرد« :من نمی دانــم ،با این
حال فکر می کنم اگر در برنامه بخشی برای
بازیگری و آموزش بازیگری داشته باشیم ،باز
هم شبیه برنامه های دیگر نخواهد شد ».این
کارگردان سینما درباره چنین برنامه هایی
توضیحداد«:کسانیکهپولندارندبهکارگاه
هایفیلمسازیبروند،میتوانندازاینطریق
آموزشببینندضمناینکهخودمنهمبرای
فیلم سازی به کالس نرفتم و نکات خود را از
طریقهمینبرنامههایادگرفتم».

...

 3نکته درباره فهرست فیلمهای حاضر در جشنواره فیلم فجر

چهره ها و خبر ها

سوت آغاز رقابت زده شد

مــائــده کــاشــیــان  -بعد از حــواشــی فـــراوان
و انــصــراف سه کــارگــردان سینما از رقابت با
آثار دیگر ،باالخره اسامی فیلمهای حاضر در
سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر در بخشهای
مختلف اعــام شــد .بــه همین بهانه نگاهی
انداختهایم به سه نکته درباره این فهرست:

ستارهها دست پر آمدند
بسیاری از بازیگران سینما با
دو یا سه فیلم در بخش مسابقه
جشنواره سیوهفتم ،شانس
خود را برای دیده شدن در این رویداد سینمایی
باال برد هاند .پریناز ایزدیار ،نوید محمدزاده،
فاطمهمعتمدآریا،هدیهتهرانی،سعیدآقاخانی،
پیمان معادی و بابک حمیدیان ،هرکدام با دو
فیلم و بهرام رادان ،مهناز افشار ،علی مصفا،
فرهاد اصالنی و مهرداد صدیقیان هرکدام با
سه فیلم ،دراین رقابت حضور دارند.

1

اولینهای نامآشنا
در فــیــلـمهــای بــخــش س ــودای
سیمرغ ،نام سه چهره به چشم
میخورد که امسال برای اولین
بار در مقام کارگردان ،در جشنواره فجر حضور
دارند .جواد رضویان با فیلم کمدی «زهرمار»
در بخش نگاه نو حضور دارد .البته او قبال فیلم
«کمی شیرین ،بسی فرهاد» را ساخته و منتظر
اکران عمومی این فیلم است ،فیلمی که با پروانه
سینمایی ساخته نشده بود .محسن تنابنده هم
امسال با دومین ساخته خود «قسم» ،برای اولین
بار به رقابت جشنواره فجر آمده و پوالد کیمیایی
نیز دیگر بازیگری است که با اولین فیلم خود
«معکوس» در بخش نگاه نو داوری خواهد شد.

2

جزئیات«فیلمساز»اززبانافخمی

باشگاه خبرنگاران جوان  -حجتاالسالم محسن قرائتی درباره دریافتی خود از تلویزیون و همکاری مستمرش با رسانه ملی گفت« :چند
روز پس از پیروزی انقالب بود که برنامه من روی آنتن رفت ».این استاد اخالق درباره درآمدش از این برنامه افزود« :تا امروز دریافتی از برنامه
«درسهایی از قرآن» نداشتم و فقط آن زمانی که حج عمره  ۱۰۰هزار تومان بود ،مهمان صداوسیما شدم و حج رفتم».

3

غایبان جشنواره حاضر شدند
مــحــمــدرضــا هنرمند و رســول
صدرعاملی در ایــن فهرست،

مهمترین غایبان جشنواره طی سالیان اخیر
بودهاند .محمدرضا هنرمند سال گذشته ،بعد
از  16سال دوری از سینما ،فیلم «سمفونی
نهم» را جلوی دوربین برد و حاال این فیلم در
جشنواره سیوهفتم فجر رونمایی میشود.
رســول صدرعاملی هم امسال بعد از مد تها
با فیلم «سال دوم دانشکده من» به جشنواره
فجر آمده است .آخرین حضور او به جشنواره
سیام برمیگردد که سیمرغ زرین را در بخش
جایزه ویژه دبیر جشنواره ،برای فیلم «در انتظار
معجزه» دریافت کرد.
فهرست کامل فیلمهای بخش سودای
سیمرغ سیوهفتم را میخوانید:
«آشفتهگی» ساخته فریدون جیرانی
«ایده اصلی» ساخته آزیتا موگویی
«بنفشه آفریقایی» ساخته مونا زندی حقیقی
« ۲۳نفر» ساخته مهدی جعفری
«پالتو شتری» ساخته مهدی علیمیرزایی
«تیغ و ترمه» ساخته کیومرث پوراحمد
«جمشیدیه» ساخته یلدا جبلی
«خونخدا»ساختهمرتضیعلیعباسمیرزایی
«درخونگاه» ساخته سیاوش اسعدی
«ســال دوم دانــشــکــده مــن» ساخته رســول
صدرعاملی
«سرخپوست» ساخته نیما جاویدی
«سمفونی نهم» ساخته محمدرضا هنرمند
«شبی که ماه کامل شد» ساخته نرگس آبیار
«طال» ساخته پرویز شهبازی
«تختی» ساخته بهرام توکلی
«قسم» ساخته محسن تنابنده
«قصر شیرین» ساخته رضا میرکریمی
«م ــاج ــرای نــیــمــروز  :۲رد خـــون» ساخته
محمدحسین مهدویان
«متری شیش و نیم» ساخته سعید روستایی
«مردی بدون سایه» ساخته علیرضا رئیسیان
«مسخره باز» ساخته همایون غنیزاده
«ناگهان درخت» ساخته صفی یزدانیان

حمیدرضا آذرنگ در حال ایفای نقش در
سریال «ن.خ» ساخته سعید آقاخانی است.
او همچنین مدتی است
در مــقــام کـــارگـــردان و
بازیگر ،نمایش «خنکای
ختم خاطره» را روی
صـــحـــنـــه بـــــرده
است.

دبیر جشنواره عمار مطرح کرد

لزوم نقد انقالب در «عمار»

دبیر جشنواره فیلم «عــمــار» پنج شنبه شب
در برنامه سینمایی «شهرفرنگ» شبکه خبر
حضور یافت و درباره نهمین دوره این جشنواره،
توضیحاتیارائهداد.
به گزارش شبکه خبر ،نادر طالبزاده در ابتدای
این گفتوگو اظهار کرد« :ابداع جشنواره فیلم
عمار ،فکر بکری بود که اساس کار آن دفاع از
انقالب اسالمی است ».وی با بیان این که این
جشنوارهمختصانقالباست،گفت«:جشنواره
فیلم عمار یک جشنواره خاص است که پایهگذار
آنشهیدآوینیاست».
▪نقد انقالب توسط بچههای انقالب

طالبزاده با بیان این که انقالب اسالمی بدون
نقد نمیتواند روی پا بایستد ،گفت« :چیزی
که من دوســت دارم دربـــارهاش صحبت کنم،
نقد اســت .نقد انقالب باید توسط بچههای
انقالب اسالمی باشد .شاید حتی قابل پخش
در تلویزیون هم نباشد ».دبیر جشنواره فیلم
«عمار» با بیان این که این جشنواره انقالب را
نقد میکند ،افــزود« :در جشنواره فیلم عمار
فیلمهای خوب و مستندی ساخته میشود که
شاید قابل پخش از تلویزیون نباشد .در بخش
فیلمهای داستانی درام هم هنوز کار میکنیم
اما در بخش مستند کارهای خوبی شده است».
طالبزاده در بیان اهمیت نقد سینمایی گفت:
«این فیلم ساز است که میتواند در یک ساعت
با پنجاه نفر مصاحبه کند و مثل موزاییک کنار
هم بچیند تا مخاطب نتیجهای بگیرد و متوجه
شود مسئله مورد نقد چیست .کاری که دولت و
مجلسنمیتوانندبکنند».
دبیر جشنواره عمار ،در ادامــه نمونههایی از
فیلمهای منتقدانه این جشنواره را این گونه
برشمرد« :پارسال کاری دربــاره رشوهخواری
داشتیم؛فیلمسازرفتهبودومصاحبههایجالبی
گرفته بود .امسال چند کار قوی داریــم درباره

مسائلی که کشور را دچار بحران میکند .مث ً
ال
درباره صید ماهی در جاسک و بندر لنگه ،یکی از
بچههای آن جا فیلمی با فرمت قوی فیلم سازی
ساختهومسئلهراخالصهکردهاست».
▪عمارمخالفسینمایایراننیست

نــادر طــالـبزاده با بیان ایــن که عمار ،مخالف
جریان و سینمای ای ــران نیست ،افـــزود« :در
سینمای هنری ایــران برخی مواقع فیلمهای
خوبی ساخته میشود که به اوج رسیده است.
این فیلمها تبلیغات منفی و دروغ گویی علیه
کشور را میشکنند ».طالبزاده افزود« :بخشی
از سینمای ایران دینی است که به طور طبیعی با
فرمتهایجدیدسینماییدرحالرشداست».
▪فضای گفتمان انقالب را در غرب باز کنیم

او به پیشنهاد خود به مسئوالن سینمایی کشور
اشاره کرد و گفت« :فضایی غیرجشنوارهای در
واشنگتن ایجاد کنیم تا کارشناسان و منتقدان
آمریکاییدربارهفیلمهایایرانیصحبتکنند».
طالبزاده با بیان این که باید باب گفتمان را در
غرب باز کنیم ،تصریح کرد« :با سینما میتوان
گفتمان را در جهان غــرب بــه جــای رفتن به
جشنوارههای کن ،سنسباستین و فیالدلفیا
باز کرد .در این باره قدمهایی هم برداشته شد.
میتوانیم در کندیسنتر ،هفته فیلمهای ایرانی
بگذاریموازمنتقداندعوتکنیم».دبیرجشنواره
فیلم «عمار» با تصریح بر این که ایران در جهان
غرب حرف برای گفتن دارد ،گفت« :باید محافل
فکریایجادکنیموازحالتتدافعیخارجشویم.
باید فضای گفتمان انقالب اسالمی را در غرب
باز کنیم ».او با بیان این که باید در غرب محفل
فکری ایجاد کرد ،افزود« :باید تاریخ معاصر ایران
وتاریخدفاعمقدسرابهشکلدیگریازسینمادر
غرببهنمایشگذاشت.سینمابهتریناسلحهدر
مقابلتبلیغاتدروغینغربعلیهایراناست».

...

سینمای ایران
تبریزی :حامد بهداد ،آنتونی
کوئین سینمای ایران است
فیلم نیوز  -کمال تبریزی در گفتوگوی
تــازهاش دربــاره «مارموز» با تمجید از حامد
بهداد گفت« :بعد از ساخت «مارموز» دیدم
حامد بهداد از نظر بــازی بسیار منعطف و
چندپهلوست .این جور آدمها را در سینمای
جــهــان هــم خیلی کــم داریــــم اال یــک نفر
و همه تهیهکنندهها وقتی دربــاره نقشی
نمیتوانستندبهنتیجهبرسندبهسراغآنتونی
کوئینمیرفتند.آنتونیکوئینمتفاوتترین
کارکترها را بازی کرده و من حامد بهداد را
آنتونی کوئین سینمای ایران میدانم چون
خیلیانعطافداردوتغییراتعجیبوغریبی
در بازیهایش میدهد ».تبریزی در ادامه
گفت« :به نظرم حق مطلب درباره او ادا نشده
است.حامدبهدادجزوانسانهاینابغهاست
هرچند روحیههای خاص خودش را دارد و
مثالمیگویدتاموتورمروشننشودنمیتوانم
کار کنم و همه باید منتظر باشند موتورش
روشن بشود! با وجود این بدقلقیها بسیار
تداشتنی است».
دوس 
در واکنش به این اظهارات ،پرویز پرستویی
نیز پستی اینستاگرامی گذاشت و در بخشی
از آن نوشت« :من نمیگم حامد بهداد بازیگر
بزرگی است یا کوچک اما خواهش میکنم با
تمام احترامی که براتون قائل هستم به پاس
تجربه خوبی که با شما در فیلم «لیلی با من
است» و «مارمولک» و «مهر مادری» داشتم،
تن آنتونی کوئین رو توی قبر نلرزونید .اگه
میخوایم برای فیلم مون تبلیغ کنیم ،از هر
کس و هر چیزی به عنوان دستاویز استفاده
نکنیم و سعی کنیم آد مهــا رو با خودشون
مقایسه کنیم .شما فیلم ساز ارزشی هستید،
از شما توقع داریــم اسیر تبلیغات کاذب
نشوید».

