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بر خالف ادعای توقیف،
«قصر شیرین» مجوز گرفت

...

در اولین جلسه شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی در سال جدید که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد ،مجوز نمایش دو فیلم
«قصرشیرین» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی و «وکیل مدافع» به کارگردانی سلما بابایی صادر شد .این در حالی بود که روابط
عمومیفیلم«قصرشیرین»ادعاکردهبودپروانهنمایشفیلمبهدلیلمخالفتیکنهادانتظامیصادرنشدهوفیلمتوقیفشدهاست.

نوشت« :اگه این برنامه یه حرکت قشنگ کرده باشه همینه ».کاربر
دیگری هم نوشت« :آفرین به این روحیه و پشتکارش و آفرین به «برنده
باش» برای این کار خیر ».پرویز پرستویی هم با انتشار پستی در صفحه
اینستاگرامش از گلزار تشکر کرد و نوشت« :از این که باعث شدی یه
هموطنبعد 30سالبتونهباقاشقغذابخورهبهعنوانیهایرانی،تشکر
میکنم و بهترینها رو براتون از خدای بزرگ خواهانم .چقدر زندگی
بخشیدن و شاد کردن آدمها لذت بخشه».

تلویزیون

▪در جست وجوی هیجان و جذابیت

«پایتخت» ویژه عید فطر منتفی شد
تهیهکننده مجموعه تلویزیونی «پایتخت»
اعالم کرد قسمت ویژه این مجموعه برای
عید فطر تولید نخواهد شد.
الهام غفوری در گفتوگو با مهر ،دربــاره
سرانجام اپیزود ویژه «پایتخت» که پس از
منتفیشدن ساخت آن برای نوروز  ۹۸قرار
بود بــرای عید فطر آمــاده شــود ،بیان کرد:
«ما فع ً
ال درگیر ساخت سریال «خوابزده»
هستیم و نمیتوانیم پروژه دیگری را شروع
کنیم ».وی افــزود« :اپیزود ویژه «پایتخت»
بیشتر فضای نوروزی دارد و اگر قرار باشد
برایمناسبتدیگریساختهشودداستانش
تغییر میکند ،بنابراین ساخت این اپیزود را
در عید فطر در دستور کار نداریم».

درباره حواشی مسابقه پنج شنبهشب «برنده باش»

مهمان«ماهعسل»در«برنده باش»

مسابقهپنجشنبهشب«برندهباش»بادواتفاقمتفاوتوالبتهحاشیهای
همراهبودکهباعثشدمخاطبانبههرکدامازآنهاواکنشهایمثبت
و منفی فراوانی نشان دهند .واکنشهای مثبت مربوط به یکی از
شرکتکنندگانبودکهشرایطمتفاوتیداشت.اینشرکتکنندهدارای
معلولیتجسمیبودوباهدفتامینهزینهعملجراحیفکشدربرنامه
حاضر شده بود .کم بودن سطح معلومات یکی از شرکتکنندگان این
برنامههم،باعثانتقاداتمنفیعلیهبرنامهشدهبود.
▪مهمان «ماه عسل» مهمان «برنده باش» شد

سیدعلیموسوی،اولینشرکتکنندهمسابقهکهبهصورتمادرزادی

دچار معلولیت بود ،قبال در برنامه «ماه عسل» هم حضور پیدا کرده بود
و برای بسیاری از مخاطبان آشنا بود .پیش از این که او در برنامه حاضر
شود ،مستند کوتاهی از شرایط سخت زندگی او که اهالی «ماه عسل»
هفت سال قبل پخش کرده بودند ،روی آنتن رفت .وقتی محمدرضا
گلزار در ابتدای برنامه ،سؤال همیشگی خود مبنی بر این که چه
تصمیمی برای خرج کردن جایزهاش دارد را از این شرکتکننده
پرسید ،وی توضیح داد که  30سال پیش فکش در سانحهای شکسته
و  31سال است که به اجبار با قاشق چایخوری غذا میخورد .در
پایانبرنامهمحمدرضاگلزاراعالمکردحامیمالیمسابقههزینهعمل
فک و دندان او را تأمین میکند .کاربری در واکنش به این خبر خوب

آن چه در  3روز نخست سیوهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر گذشت

بازگشت «حاال خورشید»

بعد از ماه رمضان

مدیر گروه اجتماعی شبکه  3سیما از آخرین
تغییرات برنامه های این شبکه خبر داد.
ناصر کریمان در گفتوگو با فارس ،درباره
برنامه «حــاال خورشید» اظهار کــرد« :این
برنامه به طورموقت تعطیل شده تا عوامل
آن استراحتی داشته باشند و پس از آن
دوباره به آنتن برگردند ».وی گفت« :طبق
برنامهریزیهای انجام شده ،برنامه «حاال
خورشید» با پایان ماه مبارک رمضان در
شبکه  3سیما ادامه پیدا می کند ».کریمان
همچنین از پخش «هفت» از هفته آینده خبر
داد و اعالم کرد« :این برنامه قرار است با
اجرایمحمدحسینلطیفیوحضورمسعود
فراستی از هفته آینده روی آنتن شبکه 3
سیما بــرود ».وی دربــاره برنامههای «عصر
جدید»و«برندهباش»نیزگفت«:خوشبختانه
این برنامهها جزو پربینندهترین برنامههای
تلویزیون هستند و بناست طبق روال در ماه
مبارک رمضان نیز مهمان خانههای آنها
باشند».

یکیا
آغاز رقابتجهانیفجر با فیلم ماندگار حاتم 
گروه سینما و تلویزیون  -سیوهفتمین جشنواره جهانی فیلم
فجر روز چهارشنبه با نمایش نسخه مرمتشده فیلم «دیدهبان» آغاز
به کار کرد .در بخشهای مختلف جشنواره جهانی فجر امسال،
 ۱۶۳فیلم از  ۶۴کشور جهان نمایش داده میشوند که  23عنوان
از آنها برای اولین بار رونمایی میشوند .جشنواره جهانی فجر در
مدت هشت روز به دبیری سیدرضا میرکریمی در پردیس سینمایی
چارسو و سینما فلسطین تهران برگزار میشود.
▪افتتاحیه با یک فیلم کالسیک مرمتشده

پیش از مراسم افتتاحیه ،کتاب سهزبانه «دیدهبان» با حضور ابراهیم
حاتمیکیا رونمایی شد .این کتاب مشتمل بر تحلیلی از سینمای
ابراهیم حاتمیکیا با تمرکز

بر سه فیلم «دیدهبان»« ،از کرخ ه تا راین» و «آژانس شیشهای» است
که در یک مجلد توسط انتشارات خانه هنرمندان ایران و با حمایت
جشنوارهجهانیفیلمفجرمنتشرشدهاست.رضاکیانیانرئیسکاخ
جشنوارهدربارهبخش«فیلمهایکالسیکمرمتشده»درجشنواره
گفت« :در همه جای دنیا فیلمهایی را که در حال نابود شدن است با
کمک دیجیتال مرمت میکنند و ما هم در سالهای اخیر در ایران
فیلمهای مهمی از تاریخ سینمایمان را مرمت کرده و در این بخش از
جشنوارهجهانیفیلمفجربهنمایشمیگذاریم.اولینفیلمیکهدر
جشنوارهجهانیفیلمفجرمرمتواکرانشدفیلم«بادصبا»بود.یکی
ازفیلمهاییکهامسالنمایشمیدهیم«دیدهبان»است».
▪حاتمیکیا« :دیدهبان» واکنش من به شرایط آن دوران بود

ابراهیم حاتمیکیا پیش از نمایش فیلمش در این مراسم ،با بیان
این که «دید هبان» کسی است که دشمن را میبیند و دوست
و همرزمش را از وجود دشمن آگاه میکند ،افزود:

حاشیه دوم برنامه ،مربوط به شرکتکنندهای بود که پاسخ دو
سؤال بسیار ساده را نمیدانست« .برنده باش» مدتهاست میزبان
شرکتکنندگانی است که اطالعات عمومی زیادی ندارند و از طریق
ی مجری به سختی به چند سوال جواب
سه گزینه کمکی و با راهنمای 
داد ه و خیلی زود مسابقه را ترک کردهاند .این اتفاق عالوه بر این که
هیجان مسابقه را بسیار کم کرده ،باعث شده «برنده باش» به تکرار
بیفتد و جذاب نباشد .نزدیک ترین نمونه این اتفاق مربوط به برنامه
پنجشنبهشباست.یکیازشرکتکنندگاناینمسابقهپاسخسوال
بسیار سادهای مانند این که «صحیفه سجادیه مجموعه مناجات کدام
امام است» را نمیدانست و بعد از مدتی تفکر ،از کمک حضار استفاده
کرد .کاربری در واکنش به این اتفاق نوشت« :کاری ندارم به این که
جواب این سوال را بلد نیست ولی صحیفه سجادیه دیگه اسمش
روشه!» این شرکتکننده نام شاعر «علی ای همای رحمت» را هم
نمیدانست و از گزینه کمکی حذف دو گزینه استفاده کرد و بدتر آن
که بین محمدتقی بهار و شهریار ،گزینه بهار را انتخاب کرد .کاربری
نوشت« :نه میدونه علی ای همای رحمت از کیه ،نه صحیفه سجادیه
مربوط به کدوم امامه! اینا چه جوری میان برنده باش؟» کاربر دیگری
هم با کنایه نوشت«:همون طور که میبینید «برنده باش» سطح
مطالعه را بسیار افزایش داده!» یک کاربر هم نوشت« :خوبه نگفت
رهی معیری!»
«من همیشه در زمان حال زیستهام و به آن چه اتفاق افتاده واکنش
نشان دادهام .زمانی که «دیدهبان» را ساختم موج عقبنشینیها
شروع شده بود .فضایی که در این فیلم مطرح است ،آن خط حامل
یا احساس من به عنوان فیلم ساز ،به وضعیت حاکم در آن دوران
است .زمانی که اوضاع خوب نیست و دیدهبان باید به همرزمانش
گرا بدهد و اگر ناچار شود مجبور میشود حتی جای خودش را
هم بکوبد».
▪آغاز دارالفنون با نویسنده سریال «شهرزاد»

از پنج شنبه روز دوم جشنواره سیوهفتم ،بخش «دارالفنون» با دو
کارگاه فیلم نامهنویسی با حضور مهران کاشانی فیلم نامهنویس
«آواز گنجشکها» و نغمه ثمینی فیلم نامهنویس سریال «شهرزاد»
آغاز به کار کرد .بخش «دارالفنون»  60دانشجو دارد که  28نفر
آنهاازکشورهایمختلفهستندوبرخیتوانستهانددرکشورهای
خود به مرحله ساخت فیلمهای بلند سینمایی برسند .در این بخش
بیش از ۲۰ورک شاپ و مسترکالس برگزار میشود .دیروز نیز چند
کارگاه برگزار شد که از جمله آنها کارگاه طراحی صحنه زیلکه بوئر
سینماگر آلمانی و کارگاه کارگردانی محمدحسین مهدویان بود.
▪رونمایی از آثار داوودنژاد و صحت

از میان فیلمهای ایرانی مهم سیوهفتمین جشنواره جهانی فجر،
فیلم «مصائب شیرین  »2به کارگردانی علیرضا داوودنــژاد روز پنج
شنبهرونماییشدوباحضورعواملدرپردیسسینماییچارسوروی
پردهرفت.اینفیلمپساز 20سالازساختقسمتاول،تولیدشده
است«.زغال»بهکارگردانیاسماعیلمنصفمحصولمشترکایران
وفرانسهنیزامروزدرسالنرسانههارونماییمیشود.فردانیزاولین
فیلم سینمایی سروش صحت با عنوان «جهان با من برقص» که در
سکوتخبریساختهشدهاست،رویپردهخواهدرفت.

...

چهره ها و خبر ها
امیر جدیدی بعد از دو سال دوری از تئاتر ،به
زودی بــرای بــازی در تئاتر «شــاه ماهی» به
کارگردانی رضا بهاروند روی
صـــحـــنـــه مــــــــــــیرود .او
تهیهکنندگی این نمایش را
نیزبرعهدهدارد.
سعید آقــاخــانــی در جدیدترین فعالیت
سینماییاش ،بــه جمع بــازیــگــران فیلم
اجــتــمــاعــی «زنـــبـــور کـــارگـــر» به
کــارگــردانــی افشین صادقی
اضـــافـــه شــــده اســــت .حمید
فرخنژادوشبنممقدمینیز
در این اثر بازی میکنند.
آناهیتا درگاهی به تازگی روزهای پرکاری
را پشت سر گذاشته است .او این روزها در
حـــال ای ــف ــای نــقــش در فیلم
«سینما شهر قــصــه» اســت و
پــیــش از آن هــم در فیلم
«چشم و گــوش بسته»
بازی کرده بود.
عبدالرضا کاهانی بعد از ساخت فیلم «آزاد
مثل هــوا» در کــانــادا ،ایــن روزهــا مشغول
نــگــارش فیلم نــامــه فیلم
جــدیــد خـــود اســـت و در
صــــورت صــــدور پــروانــه
ساخت ،قصد دارد این
فیلم را در ایران بسازد.
اندیشهفوالدوندبرایبازیدرسریال«پساز
آزادی» به کارگردانی محمدعلی باشهآهنگر
جلوی دوربین رفته است .او
آخــریــن ب ــار ســریــال «بچه
مهندس» و «بانوی عمارت»
را روی آنتن داشت.
امیررضا دالوری بازی در سریال «بهترین
سالهای زندگی ما» را به کارگردانی احمد
کــاوری به پایان رسانده .این
سریال تاریخی و عاشقانه،
اقتباسی از رمان «مهاجران»
نوشته هاوارد فاوست
است.
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