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اعتراضهایرسمیبهتحریماختتامیه

چهره ها و خبر ها

آیا سیمرغهای «روز صفر» و سعید ملکان پس گرفته میشود؟

استعفایدستهجمعی
برگزارکنندگانسزار
هیئت نظارت بر آکادمی سزار ،که معادل اسکار
برای فرانسه محسوب میشود ،اعالم کرد پس
از مراسم اهدای جوایز سزار که  ۲۸فوریه برگزار
میشود،استعفاخواهدکرد.
بهگزارشمهر،انتظارمیروددرنتیجهاینتصمیم،
آلن ترزیان رئیس آکادمی سزار نیز استعفا کند.
دیگر اعضایی که استعفا میکنند شامل دنیل
تامپسون،فیلیپالبور،مارگارت ِم ِنگووژیلژاکوب
رئیسپیشینجشنوارهکنهستند.
خبر شوکآور استعفای  ۲۱عضو انجمن حمایت
از سینما که سازمان ناظر بر آکادمی سزار است،
به دنبال نامزد شدن فیلم پوالنسکی در ۱۲بخش
از جوایز سزار مطرح شده است .سزار در این دوره
عالوهبرحمایتازفیلم«یکافسرویکجاسوس»
پوالنسکی ،برای نادیده گرفتن شخصیتهایی
چــون کلر دنــی کــارگــردان و ویرجین دسپنتس
نویسندهدریکیازرویدادهایاخیراینآکادمی،به
شدتباسرزنشروبهروشدهاست.اینتصمیمچند
روزپسازآنصورتمیگیردکهآکادمیسزارقول
دادساختارعملیاتیاینمجموعهرااصالحکند.
در هفتههای اخیر جوایز سزار با فشار فزایندهای
مبنیبرتحریمروبهروشدهاست.بسیاریازمدیران
صنعت سینما از فقدان برابری جنسیتی ،تنوع و
شفافیت در بدنه رأیدهندگان سزار و نیز خود
آکادمی شکایت داشتند .طوماری بــرای تغییر
اساسی در این جوایز ،روز پنجشنبه در روزنامه
لوموندفرانسهمنتشرشدکه ۴۰۰چهرهسینمای
فرانسهامضاکردهبودند.امضاکنندگاناینطومار
اعتقادداشتنددیگرمراسمجوایزسینماییازجمله
بفتاوجوایزفیلماروپاخیلیدموکراتیکترهستند
زیرا اعضا میتوانند اعضای هیئت مدیره خود را
انتخاب کنند .در این طومار آمده است« :آکادمی
ســزار  ۴۷۰۰عضو دارد امــا به عنوان عضو ،ما
نمیتوانیم درباره عملکرد آکادمی نقشی داشته
باشیم».

تبعات اقدام سعید ملکان و دیگر عوامل فیلم
«روزصفر»درتحریممراسماختتامیهجشنواره
فجر،همچنانادامهدارد.ایناقدامکهازسوی
ویبهعنوانیککارگردانفیلماولیبسیاردور
ازانتظاربود،واکنشهایشدیدیرابرانگیخته
که احتما ًال بیشتر از تصور اولیه ملکان بوده
است.واکنشهایاولیهرویصحنهاختتامیه
بود؛ جایی که یکی دو نفر از برندگان از جمله
امیربنانتهیهکننده«خورشید»پسازدریافت
سیمرغ بهترین فیلم ،به غیبت ملکان و دیگر
عوامل «روز صفر» در مراسم کنایه زدند .حتی
یکی از داوران نیز گفت که تندیس سیمرغ را
نگه میدارد تا وقتی بابت این تأخیر (غیبت)
عذرخواهیشد،آنراتحویلدهند.
▪بیانیهایبرایتوجیه

واکنشها همزمان بــا بــرگــزاری مــراســم به
شبکههای اجتماعی هم کشید و بسیاری از
اهالیرسانه،اقدامملکانرانادرستدانستند.
شایدبههمینعلتبودکهسعیدملکانساعتی
بعد از برگزاری مراسم اختتامیه ،در بیانیهای
توجیهاتی برای این اقدام منتشر کرد ،اگرچه
توجیهات وی مورد قبول اهالی سینما قرار
نگرفتوهمچناناغلبواکنشها،علیهاوبود.
در بخشی از بیانیه عوامل «روز صفر» آمده
بود« :خواستیم در کنا ِر مدیران فرهنگی
جاانداختنمسیری
قرارنگیریمکهاصراربر
ِ
دارند که شایسته سینمای ایران نیست.
مسیری که پر از باجدهی و تکریم کسانی
است که با پنجه کشیدن به صورت
سینما بــاعــث مــنــفــور شــدن
همکاران سینمایی ،نزد
مردم میشوند .با سپاس
از داوران و احــتــرام به
انتخابهایشان و با
آگاهی از برنده شدن
در پنج رشته ترجیح
ـم
دادیــــم در مــراسـ ِ
اختتامیه شرکت
نــکــنــیــم تـــا بـــرای
آیــنــدگــان جــوابــی
داشته باشیم که ما

داریــوش مهرجویی بــرای فیلم
«المــیــنــور» مــتــقــاضــی اکـــران
نوروزی شد .این فیلم که امسال
تــولــیــد شـــده ،ف ــرم شــرکــت در
جشنواره فجر را پر نکرده و از
ابتدا برای اکران عمومی آماده شده است.

ِ
هایغلط
ترویجرویه ِ
شریکاینبیفرهنگیهاو ِ
نیستیم.سینماومردم،تحریمشدنینیستند».
اشاره مستقیم این بیانیه ،به اهدای سیمرغ
بهترین بازیگر نقش اول مرد به پیمان معادی
بود ،اگرچه بعد ًا دبیر جشنواره فجر در توئیتر
«پذیرش فیلم «خورشید» بهرغم دیر رسیدن
به جشنواره» را دیگر دلیل تصمیم عوامل «روز
صفر»برایغیبتدراختتامیهاعالمکرد.
▪واکنشهایتنددبیروداور

یک روز بعد از مراسم اختتامیه ،ابراهیم
داروغهزاده دبیر جشنواره فجر در گفتوگو با
ایسنابهاقدامعوامل«روزصفر»واکنشنشان
داد و در این باره گفت« :باعث تعجب ،حیرت
وتأسفبود.تحریممراسماختتامیهجشنواره
فیلمفجرتوسطعواملفیلمیکهپنجسیمرغ
جشنوارهراگرفتهبودند،بیسابقهبودهاست».
فرشته طائرپور یکی از اعضای هیئت داوران
بخش نگاه نو نیز در گفتوگو با کافه آپارات در
این باره گفت« :یا سیمرغ را با یادداشت «این
تنهاسیمرغبخشفیلماولیهایجشنواره۳۸
استکهبرندهآنباناسپاسیبرایدریافتآن
روی صحنه نیامد» به موزه
سینمامیفرستیمیاآن
رابهیکیازفیلمهای
دیگری که یک رأی
از ای ــن فیلم کمتر
داشتند ،میدهیم».
صــحــبــتهــای دبــیــر
و داور ج ــش ــن ــواره در
خصوص عوامل فیلمی
که اختتامیه جشنواره
را تحریم کــرده بودند،
آنقدر تند و بیسابقه است
که میتوان اقدامی شدید
علیه سعید ملکان را نیز
پیشبینی کــرد ؛ خصوص ًا
آن که وی برای اولین فیلم
خود و در حالی که هنوز در
عرصه کارگردانی ،به نامی
معتبرتبدیلنشده،اختتامیه
راتحریمکردهاست.

پرونده همه بدشانسیهایجواد عزتی
بازیگری که امسال هم مانند 3سال گذشته با وجود
نقشآفرینیهای تحسینشده ،به سیمرغ دست نیافت
مصطفی قاسمیان  -از مدتها قبل از سیوهشتمین جشنواره ملی فیلم فجر ،در محافل
سینمایی ،بسیار شــنیده میشــد که جواد عزتی احتما ً
ال 5-4فیلم در جشنواره خواهد
داشت و از آن جا که از فیلمهایش هم خبرهای خوبی میرسید ،این احتمال مطرح میشد
کهاویکیازشانسهایاصلیکسبسیمرغاست.بااینحالسهشنبهشبوطیاختتامیه
جشنواره ،مشخص شد که او یک بار دیگر دستش از سیمرغ کوتاه مانده؛ ماجرایی که این
بارباحواشیخاصیهمهمراهبود.بههمینبهانهبهحضورموفقجوادعزتیدرچهاردوره
اخیرجشنوارهفجرپرداختهایم؛جاییکهبازیهایخوبیبهنمایشگذاشتهوهربارتایک
قدمی جایزه رفته ،اگرچه به این افتخار دست پیدا نکرده است .ناگفته نماند بر سر خوب
بودنبعضیازاینبازیهامثلحضورشدر«ماجراینیمروز»و«شنایپروانه»توافقبیشتری
وجود دارد و بر ســر بعضی دیگر کمتر .توالی بازیهای خوب و گاهی عالی طی چهار سال
متوالی،اینتلقیرابهوجودآوردهکهجوادعزتیواقع ًابدشانساست.
▪ماجراینیمروز/جشنواره35

یکی از اولین حضورهای جــواد عزتی در نقش
غیرکمدی« ،ماجرای نیمروز» به کارگردانی
محمدحسین مهدویان بــود .او بــازی در نقش
مکمل«صادق»رابرعهدهداشتکهیکشخصیت
باهوش و مرموز اطالعاتی بود و از لحاظ ظاهری
نیزشبیهسعیدامامیچهرهپردازیشدهبود.فیلم
«ماجراینیمروز»موردتوجهمخاطبانومنتقدان
قرارگرفتوحتیبهدوجایزهبهترینفیلموبهترین
فیلم از نگاه تماشاگران نیز دست یافت ،اما برای
عزتی تنها یک نامزدی به ارمغان آورد .او در آن
جشنوارهنویدمحمدزادهرابرایبازیفوقالعاده
در «بدون تاریخ ،بدون امضا» رقیب خود میدید،
که از هر لحاظ رقیب قدری بود و برای این فیلم
جوایزفراوانیگرفت.
▪تنگهابوقریب/جشنواره36

در جشنواره ســال بعد ،جــواد عزتی بــا «تنگه
ابوقریب» حاضر بــود ،محصول مشترک بهرام
توکلی و سعید ملکان که فیلم چشمگیری از آب
درآمــده بود و بهرغم برخی نواقص در فیلم نامه
و شخصیتپردازی ،به دلیل ویژگیهای فنی
تحسین شد .فیلم در نهایت به جوایز فراوانی از
جمله سیمرغ بهترین فیلم دست یافت ،اما عزتی
اگرچهبازیاشکمابیشموردتوجهمنتقدانقرار
گرفت،امابرایاینفیلمنامزدنشد.سیمرغنقش
اول به امیر جدیدی دیگر بازیگر «تنگه ابوقریب»
(بهصورتمشترکبا«عرقسرد»)رسیدوباتوجه
به نقشآفرینیهای بسیار خوب او ،کسی هم
اعتراضی نداشت .در آن سال امین حیایی برای
«شعلهور»ونویدمحمدزادهبرای«مغزها»...دیگر
شانسهایسیمرغبودند.
▪التاری /جشنواره36

عزتی در ســال  96حسابی پرکار بــود و عالوه
بر بازی در دو فیلم بسیار پرفروش «آینه بغل» و
«هزارپا» ،در دو فیلم جدی هم بازی کرده بود .او
«التاری»بهکارگردانیمحمدحسینمهدویانرا
نیز در جشنواره سیوششم داشت« .التاری» هم
ازلحاظمضمونوهمازلحاظفرم،جنجالیترین
فیلم جشنواره شد؛ مخاطب فراوان و همچنین
مخالفان فراوانی داشت .با این حال کمتر کسی
دربارهبازیجوادعزتینظرمنفیداشتوبسیاری
بازیویراکهکوتاههمبود،پسندیدند.بااینحال
فیلمموردتوجهداورانجشنوارهقرارنگرفتوتنها
دریکرشتهفنینامزدشد.سیمرغبهترینبازیگر
مکمل نیز به جمشید هاشمپور برای «دارکوب»
رسید که انتخابی بسیار جنجالی بود و مخالفان
زیادیپیداکرد.

▪ماجراینیمروز:ردخون/جشنواره37

آخرین همکاری عزتی با مهدویان هم مورد توجه
منتقدانقرارگرفت.اودردنباله«ماجراینیمروز»،
یکباردیگرنقش«صادق»راایفاکرد؛درحالیکه
اینبار،کاراکترابعادیمنفییافتهبود«.ردخون»
نظر بسیاری از منتقدان را جلب کرد .عزتی نیز
موفق بود ،اما باز هم در حد نامزدی جایزه .نکته
جالب این بود که تهیهکننده اعالم کرد نام عزتی
را برای نقش اول به جشنواره ارائه کرده ،ولی او
در نقش مکمل نامزد شد! اگرچه این بار رقبای
وی بسیار قدر بودند و او قافیه را به علی نصیریان
برای«مسخرهباز»باخت؛هرچنددرمیاننامزدها،
نوید محمدزاده برای «متری شیشونیم» و آرمین
رحیمیانبرای«شبیکهماه»...نیزحضورداشتند
کهبازیهردوتحسینشدهبود.
▪شنایپروانه/جشنواره38

جواد عزتی امسال با اختالف زیــاد ،پرکارترین
هنرپیشه جشنواره بود و پنج فیلم داشــت :دو
نقش اول و سه نقش مکمل .فیلم «شنای پروانه»
بهکارگردانیمحمدکارت،موردتحسینفراوان
مخاطبان و منتقدان قرار گرفت و پنج جایزه ،از
جمله دو سیمرغ بازیگری مکمل برای امیر آقایی
وطنازطباطباییوهمچنینجایزهبهترینفیلماز
نگاهتماشاگرانراگرفت.بازیعزتینیزدرنقش
التتوبهکردهایبهنام«حجت»،آنقدرخوببود
کهبههمراهدوبازیبسیارخوبازفرامرزقریبیان
در «خروج» و پیمان معادی در «درخت گردو» را
جزو شانسهای اصلی کسب جایزه نقش اول
مردمیدانستند،امادرنهایتحتینامزدهمنشد
و جایزه نیز به معادی رسید؛ جایزهای که بسیار
جنجالیهمشد.
▪آتابای/جشنواره38

دیگر فیلم جــواد عزتی در جشنواره امسال که
مورد تحسین منتقدان قرار گرفت« ،آتابای» به
کارگردانی نیکی کریمی بود .پیش از جشنواره
همشنیدهمیشدکهکریمیفیلممتفاوتیساخته
و در خالل جشنواره مشخص شد این شنیدهها
حقیقت داشته اســت .جــواد عزتی در این فیلم
که پرترهای از شخصیت «آتابای» با بازی هادی
حجازیفر بود ،نقش مکمل کوتاهی بازی کرده
بود که برای بهترین بازیگر نقش مکمل ،نامزد
هم شد ،اما در نهایت به سیمرغ دست نیافت.
درباره امسال ،شایعات فراوانی هم به وجود آمد،
از جمله این که گفته شد سعید راد عضو هیئت
داوران بخش ســودای سیمرغ ،تهدید کرده در
صورت اهدای جایزه به عزتی ،از هیئت داوران
کنارهگیریخواهدکرد!

هدیه تهرانی از روز چهارشنبه
بــا فیلم «دوئـــت» بــه سینماها
آمده است .او که در جشنواره
فجر با نقشی کوتاه در «سینما
شهرقصه» حاضر بود ،به زودی
سریال «همگناه» را در نمایش خانگی خواهد
داشت.
الدن مستوفی از اول بهمن
مــاه با فیلم «چهل و هفت» به
کــارگــردانــی مشترک احمد
اطراقچی و علیرضا عطاءا...
تبریزی به سینماها خواهد آمد.
شعار تبلیغاتی این فیلم« ،نه به خشونت علیه
زنان» است.
مصطفی کیایی با «مطرب» در
آستانه یک رکوردشکنی قرار
دارد .این فیلم در هفته جاری
رکــــورد  38میلیارد تومانی
«هــزارپــا» را خواهد شکست و
پرفروشترینفیلمتاریخسینمایایرانخواهدشد.
ترانه علیدوستی بازی در فیلم
سینمایی «اورکا» به کارگردانی
سحر مصیبی را به پایان رساند.
او در این فیلم با مهتاب کرامتی،
مــهــتــاب نــصــیــرپــور و مسعود
کرامتی همبازی شده است.

سینمای ایران

«ارتشسری» 30بهمندرسینماها
فیلم سینمایی «خوب ،بد ،جلف :ارتش سری»
آخر بهمن روانه سینماهای کشور میشود.
بهگزارشفارس،دومینقسمتازفیلمسینمایی
«خوب ،بد ،جلف» با عنوان «ارتش سری» از ۳۰
بهمن در سینماهای سراسر کشور روی پرده
مــیرود« .ارتــش ســری» دومین ساخته پیمان
قاسمخانی ،به تهیهکنندگى محسن چگینی
و بازیگری پژمان جمشیدی ،سام درخشانی و
حامد کمیلی است .این فیلم ادامهای بر داستان
«خوب ،بد ،جلف» است که در سی و پنجمین دوره
جشنواره فیلم فجر حضور داشت .پیشفروش
بلیتهاى سئانسهاى اولیه فیلم از شنبه در
سینماتیکت آغاز میشود« .بانو فیلم» پخش این
فیلم کمدی را بر عهده دارد.

خبر

«عالء الدین  »2ساخته میشود
بعد از موفقیت میلیارد دالری الیواکشن
«عالءالدین» دیزنی به دنبال ساخت دنبالهای با
داستانی جدید است.
به گزارش صبا ،به دنبال موفقیت تجاری نسخه
بــازســاز یشــده دیزنی از پویانمایی کالسیک
محبوب خود یعنی «عالءالدین» ،این کمپانی
تصمیم بــه ساخت قسمت دوم آن بــر مبنای
فیلمنامهای از جان گتینز و آندریا برلوف گرفته
است .این پروژه فعال در مراحل مقدماتی خود به
سر میبرد ،اما ظاهرا دست اندرکاران این فیلم
جدید بعد از شش ماه بحث و گفت وگو درباره
خط روایی داستان آن به نتیجه رسیدهاند .دانا
لین و جاناتان آیریخ که تهیهکنندگی نسخه اول
این الیواکشن را بر عهده داشتند ،کار تولید این
دنباله جدید را انجام میدهند.
هنوز معلوم نیست که آیا گای ریچی ،کارگردان
نسخه سال  ،۲۰۱۹برای هدایت قسمت دوم
«عالء الدین» بازمیگردد یا نه.

