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پایان اجرای مسعود فراستی
در «شب سینما»

...

سینمای ایران

لغو اکران مردمی «متری شیش و
نیم» در روز اول جشنواره
فیلم «متری شیش و نیم» به کارگردانی
سعید روستایی در حالی از جدول اکران
مردمی روز نخست جشنواره بازمانده است
که بنابر اعــام روابــط عمومی جشنواره
مشکلی برای مجوز نمایش ندارد.
بــه گــــزارش مــهــر« ،مــتــری شــیــش و نیم»
بــه کــارگــردانــی سعید روســتــایــی بــا وجــود
پیشفروش بلیت ،در اولین روز از اکــران
مردمیجشنوارهرویپردهنخواهدرفت.این
اثرسینماییقراربودروزچهارشنبه ۱۰بهمن
ماهدرتعدادیازسینماهایمردمیبهنمایش
گذاشته شــود امــا در سکوت عوامل فیلم و
مسئوالنجشنوارهخبررسیدهاستکهالاقل
در نخستین روز جشنواره برنامه اکرانهای
مردمی سینماهای جشنواره ،بدون این فیلم
اجرا خواهد شد .از روز گذشته اخباری مبنی
برنداشتنمجوزنمایشفیلمسینمایی«متری
ششونیم»دربرخیمحافلسینماییمطرح
شد و برخی احتمال فشارهای بیرونی برای
حذفاینفیلمازجشنوارهرامطرحکردنداما
وزیرارشاددرحاشیهآیینافتتاحیهجشنواره
ودرجمعخبرنگارانضمناظهاربیاطالعی
ازصحتاینگمانهزنیهاخبرازحمایتکامل
این وزارتخانه از فیلم سعید روستایی داد.
با وجود این و در حالی که خبر رسیده است
فیلم در روز نخست روی پرده نمیرود ،روابط
عمومی جشنواره در اولین واکنش رسمی،
شایعه مجوز نداشتن فیلم بــرای اکــران در
جشنوارهراتکذیبکرد.رایزنیهابرایتعیین
تکلیف فیلم از سوی عوامل و نیز مسئوالن
جشنوارههمچنانادامهدارد.
تأخیر در اکران «تختی»

فیلم سینمایی «تختی» به کارگردانی بهرام
توکلی به دلیل آماده نشدن نسخه نهایی به
ش در پردیس سینمایی ملت نرسید.
نمای 
بــه گـــزارش ایــســنــا ،ق ــرار بــود در سئانس
دوم سینمای مطبوعات و رسانهها ،فیلم
«تختی» به نمایش درآیــد که طبق اعالم
دس ـتانــدرکــاران جشنواره ،فیلم نسخه
نهاییاش به ایــن سئانس نرسیده و فیلم
«معکوس» پوالد کیمیایی که قرار بود دیشب
ساعت  ۲۱:۳۰در ایــن سالن به نمایش
درآید ،در این سئانس به نمایش درآمد.
تا زمان تنظیم این خبر ،قرار بود «تختی»
در ساعت  21:30به جای «معکوس» در
سینمای رسانهها اکران شود.

ایسنا  -با پایان فصل اول «شب سینما» از مجموعه برنامه «شبهای هنر» ،اجرای مسعود فراستی در این برنامه به پایان رسید و قرار بر این
بوده است که از شب گذشته ،گفتوگوهای سینمایی با اجرا و کارشناسی سیدحسن حسینی روی آنتن برود .حسن حسینی دانش آموخته
رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد ،منتقد و پژوهشگر سینمای ایران است.

داستانهای
یک افتتاحیه پرماجرا
مصطفیقاسمیان-س هشنبهشبمراسمافتتاحیه
جشنواره ملی فیلم فجر در پردیس تئاتر تهران
برگزارشدوپرازاتفاقاتگوناگونوحاشیههایریز
ودرشتبود.اینمراسمبااجرایمنصورضابطیان،
به اهدای جوایز مسابقه تبلیغات سینمای ایران
و تجلیل از چند چهره مهم تاریخ سینمای ایران
اختصاصداشت.گزیدهاتفاقاتافتتاحیهامسال
راکهبهقولمجری،میتوان«سالتحویلسینمای
ایران»نامید،درادامهمیخوانید:
تنها یک سخنرانی کوتاه
نکته جالبی که در ابتدای مراسم
به چشم مـیخــورد ،موجز بودن
بخش سخنرانیهای ابتدایی بود.
برخالف سا لهای قبل ،وزیــر ارشــاد و رئیس
سازمان سینمایی سخنرانی نداشتند و دبیر
جشنواره هم در یک اتفاق جالب ،در تنها دو دقیقه
و 29ثانیه ،به حاضران تبریک و خوشامد گفت .به
عالوه آن که متن سخنرانی وی ،روی کاغذ نوشته
شده بود .در ادامه مراسم هم ضابطیان اعالم کرد
که از صالحی وزیر ارشاد خواسته تا چند کالمی
بگوید ،ولی وی گفته در حضور هنرمندان ،باید
بیشتر شنونده باشد تا گوینده.
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 3سیمرغاهداشد
پس از سخنرانی داروغهزاده ،نوبت
بهاعالمبرگزیدگانبخشتبلیغات
سیوهفتمین دوره جشنواره فیلم
فجر رسید .سیمرغ بلورین بهترین عکاسی فیلم،
برایمجموعهتصاویر«بمب:یکعاشقانه»بهحبیب
مجیدی رسید .طاها ذاکر برای پوستر «کوپال»،
سیمرغ بهترین پوستر فیلم را به خانه برد و روحا...
موحدی بــرای تیزر فیلم «گــرگبــازی» شایسته
دریافتسیمرغبلورینبهترینتیزرشناختهشد.

۲

۳

برگزارشد.باحضوروزیرفرهنگوارشاداسالمی،
رئیس سازمان سینمایی و دبیر جشنواره روی
صحنه ،ازمجیدانتظامیفرزندآقایبازیگردعوت
شد تا برای برگزاری نکوداشت ،به آنها بپیوندد.
او با تبریک ســال جدید سینمای ایــران گفت:
«امــیــدوارم امسال ،سال پرباری بــرای سینمای
ایرانباشدوازخانهسینمابرایزحماتیکهدراین
مدتبرایماکشیدهاند،تشکرمیکنم».
بزرگداشت کارگردان «بانوی
عمارت»
در ادامـــه بــزرگــداشــت عــزیــزا...
حمیدنژادکارگردان«هوردرآتش»
و«اشکسرما»برگزارشد.علیرضاشجاعنوریکه
به تازگی در سریال پرمخاطب «بانوی عمارت» با
این کارگردان همکاری داشت ،روی صحنه آمد
و از خاطرات همکاری با او گفت .حمیدنژاد نیز
در سخنانی درباره کارنامهاش گفت« :هرکدام
از کارهایم را با عشق ساختم و سراغ ساخت هر
فیلمینرفتم.دراینبینازهمسرمتشکرمیکنم
که اجازه نداد من هر فیلمی را بسازم».

۴

حسرت ابراهیم حقیقی برای
آقای بازیگر
بزرگداشت ابراهیم حقیقی طراح
پوسترسینمایایران،قسمتبعدی
افتتاحیه بود که با حضور رسول صدرعاملی ،آتیال
پسیانی و علی اکبر صادقی انجام شد .حقیقی در
سخنانیگفت«:حسرتمایناستکهدرمیانشش
نفری که امشب بزرگداشت برای شان گرفتهاند،
جای یکی خالی اســت .سالها پشت میزی در
خانه هنرمندان مینشستم که عزتا ...انتظامی
مقابلمبودوحسرتامشبمایناستکهاودرمیان
مانیست».

نکوداشتیبرایآقایبازیگر
پسازپخشکلیپیازدرگذشتگان
س ــال گــذشــتــه سینمای ایـــران،
نکوداشتزندهیادعزتا...انتظامی
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۶

سخنانپربازتابمعتمدآریا

بخش بعدی مــراســم افتتاحیه،
مربوط به بزرگداشتی بــود که با
حــضــور رضــا کــیــانــیــان ،همایون

...

چهره ها و خبر ها
پانتهآپناهیهاماهآیندهبرایبازیدرنمایش
«مالقات» به کارگردانی پارسا پیروزفر ،روی
صحنه مـــیرود .ایــن تئاتر،
ترجمهنمایشنامه«مالقات
با بانوی سالخورده» توسط
پارسا پیروزفر است.

اسعدیان و علیرضا رئیسیان ،برای فاطمه معتمد
آریــا ،بازیگر پرسابقه سینمای ایــران برگزار شد.
معتمدآریا هم پس از صحبت های همکارانش با
این کنایه که «همه را به آقایی قبول دارند» گفت:
«منخوشحالمبهعنوانیکزنمیتوانمگوشهای
از احساسات زنانه و مادرانه را با سینما به مردم
سرزمینمنشاندهم.برایمنسختبودکهبپذیرم
در این جا حضور پیدا کنم .نمیخواهم بگویم
دلخورم ولی میخواهم بگویم جای آقای بیضایی
کهسهمزیادیدرتاریخفرهنگاینمملکتداشت
خالیاست».
این بازیگر گفت« :بزرگ ترین خوشحالی امشب
بــرای من ایــن اســت که خــانــواده سینما ایــن جا
جمع هستند و من سهم کوچکی از ایــن جمع
شدن دارم ،همکارانی که فکر میکنم به خاطر
از خودگذشتگیها و دوستیهای بیدریغشان
به این مهم ترین هنر مردمی این روزگــار چنگ
زدهایم ».وی ادامه داد« :باید بگویم باعث افتخارم
است که همه تیغهای تیز سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگیوهمهانتقادهاازهمهسوبهسویسینمای
ایران است چون دستیافتنی نیست و هر کسی از
هر طرف پیکان تیز انتقادهایش را سمت سینما
پرتابمیکندولیماخانوادهایدوستداشتنی،
محترم،واالومعتقدبهارزشهایانسانیهستیم.
صنعتوهنرسینمایمابزرگترینسفیرفرهنگی
ماست و این دلیل حمالت گسترده به سینمای
ایراناست».

۷

همخوانی یا تکخوانی

در ادام ــه تئاتری به کارگردانی
محمد رحمانیان درباره فیلمهای
تاریخسینمایایران،باحضورعلی
عمرانیوسانیاساالریوچهلهنرجویتئاتراجرا
شد.مهمتریناتفاقمراسماما،دراواخراینجشن

و پس از پایان نمایش رخ داد؛ جایی که ترانهای با
حضور چند نفر از هنرجویان تئاتر پخش شد که
برخیمعتقدبودندتکخوانییکزناتفاقافتاده
است .پخش تلویزیونی از شبکه نمایش قطع شد و
تصاویر مجری روی آنتن رفت .عصر دیروز آیتا...
نوریهمدانیدراینبارهگفت«:بهمااطالعدادند
کهدرافتتاحیهجشنوارهفیلمفجرعملضدارزش
انجام شده که این مسئله بسیار مایه تأسف است».
دادستان تهران هم اظهار کرد« :از وزیر محترم
ارشادانتظارمیروددرحوزههاییمثلمطبوعات،
سینما ،تئاتر و موسیقی و مراسم های دیگر حتما
به این نکته توجه کنند که موازین شرعی و قانونی
رعایت شود».
روابـــط عمومی جــشــنــواره فجر در بیانیهای
تکخوانی یک زن را در این مراسم تکذیب و اعالم
کردسوءتفاهمبهدلیلضعیفبودنصدایپخش
زنده تلویزیونی بوده است .سیدعباس صالحی
وزیر ارشاد نیز به انتقادها پاسخ داد و در بخشی
از توئیت خود در این بــاره نوشت...« :در پایان
نمایش نامهای از چهلسال سینما روایت شد و
سرودیباعنوانسالمبهچهلسالگی.جزصدای
جمعخوانی به من نمیرسید .به دوستانم گفتهام
قانون و شریعت معیار است».
بزرگداشت تدوینگر و دوبلور
پیشکسوت
آخـــــریـــــن بــــخــــش مـــــراســـــم،
بزرگداشتهاییبودکهبرایخسرو
خسروشاهی دوبلور و عباس گنجوی تدوینگر
سینمایایرانبرگزارشد.بهمنفرمانآراومسعود
کیمیایی فیلم س ــازان پیش کسوت سینمای
ایران در تقدیر از گنجوی حاضر شدند و منوچهر
اسماعیلی و منوچهر والیزاده نیز از حاضران در
بزرگداشتخسروشاهیبودند.

۸

مائده کاشیان  -برنامه «هفت» پس از جنجا لهای
فراوان بر سر انتخاب مجری ،از سهشنبهشب با اجرای
محمدحسین لطیفی روی آنتن رفت تا این برنامه که
بــرای مخاطبان تلویزیون و سینمادوستان جایگاه
ویــژ های دارد ،در پنجمین ســری خــود ،حا لوهوای
روزهای پرهیجان جشنواره فجر را به مخاطبان منتقل
کند.
«هفت» اما از همین ابتدای راه ،خالی از حاشیه نبوده
و یکی از آیتمهای آن با عنوان «شکوه چهل سالگی»
حسابی در فضای مجازی حاشیهساز شده است .حاشیه
اول مربوط به جای خالی اصغر فرهادی کارگردان مهم
سینمای ایران در این گزارش بود .گزارش «شکوه چهل
سالگی» ،آثار شاخصی را که بعد از انقالب اسالمی و
در دهه  60ساخته شده بود مرور میکرد و پس از آن با
بررسی دهههای مختلف ،از کارگردانان مهم سینمای
انقالب و سینمای دفاع مقدس نام برده میشد .نکته
مهم این بود که همه فیلمها از نظر مضمونی ،در حوزه

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

احسان کرمی دهم اسفند ماه برای اجرای
کنسرت گروه «نوشه» ،به عنوان خواننده
گـــروه روی صحنه خواهد
رفــت .او تــا بــه حــال تیتراژ
سریال تلویزیونی «هیئت
مدیره» را نیز خوانده
است.
بهنوش بختیاری که ابتدا قرار بود در سریال
«دنیای گمشده» ایفای نقش کند ،از بازی
در این مجموعه انصراف داده
اســـت .ایــن ســریــال قــرار
اســت بعد از تعطیالت
نــــوروز از شبکه دو
پخش شود.
امیرحسینآرماندردومینتجربهحضورش
در نمایش خانگی ،به جمع بازیگران سریال
«مــــانــــکــــن» اثــــــر حــســیــن
ســهــیــل ـیزاده پــیــوســت .او
اکنونباسریال«ممنوعه»در
شبکهنمایشخانگیحضور
دارد.

...

تلویزیون
پایان «حاال خورشید» در 18اسفند

گزارش«هفت»خبرسازشد
سینمای انقالبی و متعهد به شمار میرفتند .بنابراین
با توجه به موضوع آیتم ،جای خالی اصغر فرهادی در
آن گزارش اتفاق عجیبی به حساب نمیآمد .به ویژه
این که در ابتدای گزارش ،از هنرمندان شاخصی مانند
بهرام بیضایی ،ناصر تقوایی و عباس کیارستمی ،بابت
ساخت آثار درخشان در جریان سینمای انقالب نام برده
شد .جالب آن که در فضای مجازی ،خبری با عنوان
«گاف هفت در قدم اول» منتشر شد که به همین موضوع
اختصاص داشت.
یکی دیگر از اتفاقاتی که در این آیتم واکنش منفی
کاربران را به دنبال داشت ،حضور زهرا چخماقی به
عنوان گزارشگر بــود .از آن جایی که چخماقی بین
مخاطبان و عالقه مندان به سینما ،بیشتر با گزارشهای
خبری انتقادیاش درباره سلبریتیها در بخش خبری
 ،20:30شناخته میشود ،حضور او در برنامهای
سینمایی مانند «هفت» صدای اعتراض برخی کاربران
شبکههای اجتماعی را برانگیخته است.

مصطفی کیایی کارگردانی فیلم نامه سریال
«خوشنام» به نگارش برادرش محسن کیایی
را برعهده گرفته است.
فیلمنامهاینسریال30
قــســمــتــی کـــه فــضــای
کمدی دارد ،در مراحل
پایانینگارشاست.

رمزگشاییازگریمعجیب«غزل»
چند روز گذشته ،تصویری از چهرهپردازی شخصیت «غزل» با بازی مریم کاویانی در
سریال«بچهمهندس»سوژهشبکههایاجتماعیشدهبود.درقسمت 21اینسریال،
براینشاندادنکبودیچشماو،ازهالهبنفشرنگیاستفادهشدهبودکهغیرطبیعی
بودن آن ،باعث شد کاربران فضای مجازی تصویر او را با گریم شخصیتهای مهم
فیلمهای هالیوودی مقایسه کنند و با این اتفاق شوخیهای فراوانی کنند .بعد از
سیل انتقادات و شوخیها ،سیاوش چراغیپور بازیگر نقش «آقای الهوتی» پستی در
اینستاگرامخودمنتشرکردهوعکسیازچهرهپردازیاصلیآنشخصیتبهاشتراک
گذاشته است که اتفاق ًا بسیار طبیعیتر از چیزی بود که در سریال دیده میشد .او
در این پست توضیح داد که علت این اتفاق عجله در اصالح رنگ بوده و مشکل از
چهرهپردازی سریال نبوده است.
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رضا رشیدپور درباره زمان پایان فصل جاری
«حاال خورشید» و احتمال اجرای یک برنامه
سینمایی دیگر توضیحاتی ارائه کرد.
این مجری تلویزیون در گفتوگو با ایسنا
درباره ادامهدار بودن برنامه «حاال خورشید»
در تلویزیون اعــام کــرد که ایــن برنامه در
نیمههای اسفند به پایان میرسد .رشیدپور
با بیان این که حاال خورشید برای عید ویژه
برنامه ندارد ،گفت« :در برنامه حاال خورشید
تا پیش از عید نوروز ،حدود  ۱۸اسفند ماه در
خدمت مردم هستیم ».او توضیح داد« :برای
اجرایجشنوارهفیلمفجر،همافتتاحیهوهم
اختتامیه به من پیشنهاد شد اما ترجیحم این
بود که دوستان دیگر مراسم را اجرا کنند».
رشیدپور که ســال گذشته اجــرای برنامه
«هفت» در جشنواره فیلم فجر را بر عهده
داشت ،در پاسخ به این که اگر پیشنهادی
بـــرای اجــــرای بــرنــامــه سینمایی شــود،
میپذیرد؟ گفت« :قطع ًا دیگر نه در «هفت»
بلکه در تلویزیون برنامه سینمایی اجرا
نخواهم کرد برای این که خاطره خوبی از
اجرای آن نــدارم ».مجری «حاال خورشید»
در پایان از پرداختن به جشنواره جامجم در
این برنامه خبر داد.

