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تکذیبطراحیلباسواحدهنرمندان
سازمان سینمایی استفاده از لباسهای واحد یا
یونیفرمبرایحضورهنرمنداندرمراس مسینمایی
را تکذیب کرد .به گزارش روابط عمومی سازمان
سینمایی ،در خصوص شیوه نامه صیانت به آگاهی
میرساند« :تهیه این شیوهنامه روز گذشته (روز
سهشنبه) از سوی کارگروهی با حضور نمایندگان
وزارتفرهنگوارشاداسالمی،صداوسیما،وزارت
ورزشوجوانان،قوهقضاییهودیگرنهادهایذیربط
پیشنهادشدهاستوطی روزهایآیندهبامشورتو
دعوتازهمهسازمانهاواصنافمرتبطازقبیلخانه
سینما ،خانه تئاتر ،خانه موسیقی ،وزارت ورزش،
صداوسیما و دیگر حــوزه های فرهنگی ،هنری،
ورزشی پیشنویس این شیوهنامه تهیه خواهد شد.
الزم به توضیح است بعضی اظهاراتی که متعاقب
برنامه «سالم صبح بخیر» امروز (روز چهارشنبه)
نظیر لباس واحد ،یونیفرم و ...صورت گرفته است،
صحتندارد».

واکنش ساداتیان به شکایت ارشاد
در پی ادعای تهیهکننده فیلم «متری شیشونیم»
درباره انتشار نسخه غیرقانونی فیلم توسط وزارت
ارشــاد ،روز پنج شنبه باشگاه خبرنگاران جوان
خبری منتشر کرد مبنی بر این که وزارت فرهنگ و
ارشاداسالمیازتهیهکنندهوکارگرداناینفیلمدر
دادگاه رسانه به دلیل نشر اکاذیب و تهمت ،شکایت
کرده است .تهیه کننده فیلم «متری شیش و نیم»
در واکنش به این مسئله ،خبر شکایت ارشاد را تایید
کرده و گفته است که برای اثبات ادعای خود شاهد
داردوخواستارپیگیریاینموضوعازطریقمراجع
قضاییشدهاست.سیدجمالساداتیاندرگفتوگو
باایسنا،بابیاناینکهازسامانهالکترونیکی«سما»،
پیامکی مبنی بر شکایت وزارت ارشــاد به شماره
همراه وی فرستاده شده ،افزوده است« :به دنبال
مطرح کــردن این صحبت که شک نــدارم «متری
شیشونیم»ازوزارتارشادقاچاقشده،احتماالاین
شکایت مطرح شده است .در آن پیامک آمده است
که وزارت ارشاد در دادسرای فرهنگ و رسانه از من
شکایتکردهاست».ساداتیانبابیاناینکهشنیده
است مسئوالن وزارت ارشاد مدعی شدهاند «متری
شیشونیم»توسطعواملفیلمبهبیروننفوذکرده،
اظهارکرد«:مانیزمعتقدیمکه اینفیلمتوسطعوامل
وزارتارشادبهبیرونقاچاقشدهاست.منمیگویم
باید یک مرجع صالح شهود ما را ببیند و بشنود و
سپس دربــاره همه چیز تصمیمگیری کند ».وی با
تاکید بر اینکه شاید بهترین مرجع ،همان سیستم
قضاییکشورباشدکهحرفدوطرفراگوشدهدو
بهیکجمعبندیبرسدتاشبهاترفعواینقضیهبه
طورکاملحلشود،گفت«:بااینکهشکایتازطرف
وزارتارشاداست،امامعتقدمبایدمدارکبهصورت
کامل بررسی شوند .چون هر طرف یک ادعا دارند.
بنابراین باید هر دو طرف در مرجعی صالح مدارک
خود را ارائه دهند تا ببینیم حرف یا مستندات کدام
یکدرستتراست».
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 5فیلم جشنواره امسال فجر که
اتفاقات مستند را روایت میکنند

براساس
یکداستان
واقعی

چهره ها و خبر ها
علی نصیریان این روزها با فیلم
«مــســخــرهبــاز» بــه کــارگــردانــی
همایونغنیزاده،حضورموفقی
را در گیشه تجربه میکند .این
فیلم پس از  10روز اکران ،تقریبا
یکمیلیاردو 200میلیونفروختهاست.

درخت گردو

روز صفر

محمدحسین مهدویان

سعیدملکان

مصطفــی قاســمیان  -عالقهمندان به ســینمای ایران
میدانند که در کشور ما ،آثار سینمایی که داستانهای
واقعــی را دراماتیزه کنند یا حداقل در بســتر ماجرایی
واقعی روایت شــوند ،چندان پرتعداد نیســتند .با این
حال ایــن اتفاق در ســالهای اخیــر ،روندی افزایشــی
داشته است و در حالی که در جشــنواره فجر سال ،94
هیچ فیلمی با داســتان واقعی وجود نداشت ،تعداد آن
ها در سالهای بعد ،به یک ،سه و چهار فیلم رسید و پنج
فیلم در مراحل مختلف تولید اســت که برای جشنواره
امسال ساخته میشود .ســازندگان هر پنج فیلم هم از
اهالی سرشناس سینمای ایران هستند و به جز ابراهیم
ایرجزاد ،سوابقی امیدوارکننده در ساخت داستانهای
واقعی دارند.

داستان «درخت گردو» با بمباران شیمیایی شهر سردشت در
سال 1366مرتبط است و اگرچه هنوز عکسی منتشر نشده ،اما
ظاهر ًابخشیاززمانفیلمدرهمانسالهامیگذرد.مهدویانکه
پیشتربا«آخرینروزهایزمستان»«،ایستادهدرغبار»ودوقسمت
«ماجرای نیمروز» ،تبحرش را در دراماتیزه کردن داستانهای
واقعینشانداده،اینباربهسراغماجراییتأثربرانگیزرفتهوآنطور
کهخودشروایتکرده،درحالساختیکدرامآراماست؛دقیق ًا
برعکس آن چه در آثار قبلیاش تجربه کرده است« .درخت گردو»
شرایط همکاری نامهای بزرگی را فراهم آورده که از زمان انتشار
اولینخبرها،کنجکاویبرانگیزبودهاست.بسیاریازعالقهمندان
بهسینمامنتظرندتادستپختجدیدمهدویانرااینبارباحضور
مهران مدیری و پیمان معادی ببینند« .درخت گردو» بعد از سه
همکاری پیاپی ،اولین فیلم مهدویان خواهد بود که سیدمحمود
رضویتهیهکنندهآننیست.

چهرهپرداز چیرهدست دهه  80و  90که چند سالی است وارد
جرگه تهیهکنندگان شده و از قضا تهیه کنندگی آثار شایستهای
چون «ابد و یک روز»« ،تنگه ابوقریب» و «غالمرضا تختی» را
برعهده داشته ،در  40سالگی برای اولین بار روی صندلی
کارگردانی نشسته و کار خود را با یک داستان واقعی شروع کرده
است .فیلم اکشن «روز صفر» به ماجرای دستگیری عبدالمالک
ریگی رئیس گروه تروریستی جندالشیطان میپردازد که فیلم
نامه آن را سعید ملکان با بهرام توکلی همکار آثار اخیرش نوشته
است .امیر جدیدی نقش یک مأمور امنیتی را ایفا میکند و ساعد
سهیلی در نقش «عبدالمالک» جلوی دوربین رفته است« .روز
صفر» احتما ًال با «شبی که ماه کامل شد» مقایسه خواهد شد و
چارهای ندارد جز آن که از فیلم نرگس آبیار بهتر باشد .از این
نظر ،کار سعید ملکان که همزمان تهیهکنندگی پروژه را هم
برعهده دارد ،در اولین تجربه کارگردانی ،دشوار خواهد بود.

عنکبوت

کاغذ شطرنجی

مست عشق

ابراهیم ایرجزاد

بهروز افخمی

حسن فتحی

قاتالن زنجیرهای همیشه سوژههایی جذاب برای اهالی سینما
بودهاند و فیلمهای قابل توجهی در تاریخ سینما ،درباره آنان
ساخته شده است .این روزها محسن تنابنده نیز در نقش یکی از
چند قاتل زنجیرهای ایرانی جلوی دوربین رفته که در مطبوعات
به «قاتل عنکبوتی» مشهور است .فیلم «عنکبوت» اثر ابراهیم
ایــرجزاد ،داستانی را از زندگی «سعید حنایی» قاتل مشهدی
روایت میکند که در اواخر دهه ،70وحشتآفرین شده بود .از آن
چه ایرجزاد در اولین فیلم خود «تابستان داغ» به تصویر کشیده،
میتوان حدس زد که «عنکبوت» احتما ًال با مایههای روان
شناسانهساختهشدهووجهمعماییچندانیندارد.ایرجزادبرای
فیلماولشکهبهشدتتلخبود،تحسینشدوانتظارهارابراییک
فیلم باکیفیت دیگر باال برده است .مختصات شخصیت «قاتل
عنکبوتی» ،نشانههایی از یک شاهنقش دارد که محسن تنابنده
را برای کسب چهارمین سیمرغ امیدوار میکند.

داستانی واقعی که بر اساس خاطرات یک بازپرس جنایی به نام
ناصر بیگدلی نوشته شده ،مبنای فیلم نامه «کاغذ شطرنجی»
است .این فیلم در دهه  60میگذرد و شامل چند ماجرای
پلیسی است .بهروز افخمی پیشتر سابقه ساخت دو داستان
واقعی را دارد؛ یکی سریال خاطر هانگیز «کوچک جنگلی» و
دیگری فیلم سینمایی «فرزند صبح» درباره امام خمینی(ره)
که از قضا فیلم دوم ،ممکن است امسال به اکران برسد .نقش
اول فیلم «کاغذ شطرنجی» را مهدی زمینپرداز ،بازیگر نقش
«حسن باقری» در «آخرین روزهای زمستان» بر عهده دارد که به
تدریج از سایه فیلمهای محمدحسین مهدویان خارج میشود.
افخمی بیشتر از دو ماه پیش فیلم برداری را شروع کرده و آماده
شدن فیلم تا زمان جشنواره فجر ،قطعی است .ظاهر ًا این فیلم،
طلیعه مجموعه فیلمهای پلیسی بهروز افخمی است که قصد
دارد در آینده نزدیک ،جلوی دوربین ببرد.

پرحاشیهترین فیلم این فهرست ،اثری است که حسن فتحی
دربارهموالنامیسازد.انتخاببازیگرنقش«موالنا»وبعداختالف
نظر علما درباره شخصیت شمس تبریزی ،نام «مست عشق» را
حسابی بر سر زبانها انداخته است .حسن فتحی با کارگردانی
داستانهای واقعی بیگانه نیست .او سابقه ساخت زندگی
مالصدرا را در سریال «روشنتر از خاموشی» دارد و موالنا ،دومین
چهرهازمشاهیرایرانیاستکهبرشیاززندگیاشتوسطحسن
فتحی ،دراماتیزه میشود .این کارگردان همچنین «مدار صفر
درجه» و «شهرزاد» را در بستر حوادث واقعی تاریخ معاصر ساخته
و از قضا هر سه اثر ،محصوالت موفقی بودهاند .ترکیب جذاب
بازیگران «مست عشق» شامل شهاب حسینی ،پارسا پیروزفر و
حسام منظور ،در پروداکشنی احتما ًال پرهزینه که از ایران و ترکیه
پشتیبانی میشود ،نوید موفقیت این فیلم را میدهد؛ اگرچه بیم
آن میرود که فیلم برای جشنواره امسال ،آماده نشود.

بستریشدهبود.

فریدون جیرانی قرار است امروز
از بــیــمــارســتــان مــرخــص شــود
و درمــان او در منزل ادامــه یابد.
جیرانی دوشنبه هفته گذشته،
سکتهمغزیکرده ودربیمارستان

آتــیــا پــســیــانــی ایـــن روزهـــا
مشغول بازی در فیلم «سلفی
با دموکراسی» به کارگردانی
عــلــی عــطــشــانــی اســـت .ایــن
فیلم ادام ــه «دمــوکــراســی تو
روز روشن» است که سال  89اکران شده بود.
بــهــرام رادان از امـــروز بــا فیلم
«آشفتهگی» اثر فریدون جیرانی،
روی پرده سینماهای شهر اسلو
درنروژدیدهخواهدشد.اینفیلم
قــرار اســت در شهرهایی مانند
هامبورگ،لندن،آمستردامومونیخهماکرانشود.
آزادهصمدیازامروزتاسوممهربه
جای الهام کردا ،نمایش «بداهه»
را به کارگردانی آروند دشتآرای
اجــرا میکند .الهام کــردا برای
اجــرای تئاتر «شنیدن» به ژاپن
میرودودرچنداجرای«بداهه»حضورندارد.

رابرت زمکیس؛ گزینه کارگردانی «پینوکیو»
رابــرت زمکیس در حــال مــذاکــره اســت تا
کارگردانی نسخه الیواکشن فیلم «پینوکیو»
را برای دیزنی انجام دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،رابرت
زمکیس به منظور کارگردانی الیو اکشن
«پینوکیو» برای شرکت دیزنی ،وارد مذاکره
شده است .این فیلم را اندرو میانو و کریس
وایتس تهیه خواهند کــرد .ایــن در حالی

است که وایتس نویسنده فیلم نامه آن است.
ابتدا پل کینگ کارگردان «پدینگتون» برای
کارگردانی این فیلم انتخاب شد اما او به
دالیل نامشخص در اوایل سال این پروژه را
ترک کرد .در هر حال از آن جا که قراردادی
بــرای کارگردانی فیلم منعقد نشده بود،
اکنون رابرت زمکیس برای ساخت این فیلم
مورد توجه قرار گرفته است.

سینمای جهان

ممنوعیت اکران فیلم جدید
تارانتینو در چین
کوئنتین تارانتینو حاضر نیست صحنههای مربوط
به بروس لی را از فیلم جدیدش حذفکند به همین
دلیل فیلم «روزی روزگــاری در هالیوود» در کشور
چیننمایشدادهنمیشود.
به گــزارش مهر ،تارانتینو گفته است فیلم «روزی
روزگاری در هالیوود» را مطابق با خواست چینیها
تدوینمجددنمیکند.درحالیکهچینیهامنتظر
تماشایفیلمجدیدکوئنتینتارانتینوبودندواحتمال
میرفت این فیلم فروش قابل توجهی در این کشور
داشته باشد ،به نظر میرسد این اکران منتفی شده
است .گفته شده این تصمیم پس از آن گرفته شد
که شنان لی دختر بروس لی به دلیل نحوه نمایش
شخصیت پدرش در فیلم ،شکایت خود را به وزارت
ملیفیلمچینارائهکردهاست.اعتراضدختربروس
لیبهایندلیلاستکهپدرشبهعنوانفردیمغرور
و وراج نشان داده شده که تالش دارد شخصیتی را
که پیت نقش اش را ایفا میکند ،به مبارزه بکشاند،
درحالیکهاوچنینشخصیتینبود.

