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برج میالد میزبان
کنسرت علیرضا قربانی

علیرضاقربانیکهپسازبرگزاریکنسرت«دختپریوار»بیشاز ۷ماهاستکنسرتی درپایتختبرگزارنکردهاست،هشتمبهمنکنسرتیرابا
اجرایآثارفردینخلعتبریومهیارعلیزادهبرگزارخواهدکرد.بهگزارشمهراینکنسرتدرادامهاجرای«دختپریوار»بهآهنگسازیمهیارعلیزاده
است،اماقطعاتبرگزیدهفردینخلعتبریبرایقربانیوخصوص ًاآثارشاخصآلبوم«منعاشقچشمتشدم»بهرپرتواراینبرنامهافزودهشدهاست.
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چهرهها و خبرها
نگرانی برای یک فاجع ه قریبالوقوع
کیانوش عیاری  13سال پس از ساخت «بیدار
ش��و آرزو» ب��ا مضمون زل��زل��ه ب��م میگوید :این
فیلم به نیت جلبتوجه مسئوالن ساخته شد
چون کشور ما روی گسل است و احتما ًال روزی
در تهران همچنین اتفاقی خواهد افتاد .وی
افزود :چند سال پس از زلزله بم به این شهر رفتم
و دی��دم برخی م��ردم هنوز در کانکس زندگی
میکنند .اکران «بیدار شو آرزو» شاید سرسوزنی
توجهرابهفاجع هقریبالوقوعتاریخبشرجلبکند.
خود را ممنوع الکار کرده ام
رؤیا تیموریان درباره حضور کمرنگ چند سال
اخیرشدرتلویزیونگفت:بهدلیلکیفیتنداشتن
کارهای پیشنهادی بارها اتفاق افتاده است سه
،چهارسالخودمراممنوعالکارکردهام.بایدبگویم
کیفیتبازیگریدرتلویزیونبسیاردچارنزولشده
ودیگرشاهدحضوربازیگرانصاحبناموباتجربه
نیستیم.متنهاییهمکهنوشتهمیشوندارتزاقی
و سطحی هستند .شرایط اقتصادی تلویزیون
خیلی بد است و به هرکه قصد کار دارد میگویند
حامیمالیبیاورد.
آوردن فرشته مرگ به تاالر حافظ
نمایش «فرشته م��رگ» به کارگردانی مسعود
رایگان از دهم دیم��اه ساعت 19:30در تاالر
حافظ روی صحنه میرود .نمایشنامه «فرشته
مرگ» برگرفته از مونولوگهای «فرشته مرگ»
نوشته«عادلحکیم»و«خانم» Mنوشته«میاتورن
کویست» است که توسط مسعود رایگان ترجمه
و بازنویسی شده است.این نمایش با بازی نسیم
ادبی و توماج دانش بهزادی اجرا خواهد شد .رؤیا
تیموریاندرایننمایشبهعنوانمشاورکارگردان
حضوردارد.
افروختن چراغ دیوان تئاترال
م��راس��م ش �بچ��راغ نمایش «دی���وان تئاترال»
نوشته محمود استاد محمد با طراحی هنری و
کارگردانی روزبه حسینی با حضور رؤیا نونهالی
برگزار و این نمایش اجرای خود را در تماشاخانه
سنگلج آغاز کرد .این پ��روژه موزیکال با بازی
علیرضا ُد ّر ی ،رؤی��ا بختیاری ،نرگس امینی
،پژند سلیمانی ،مروارید مهر رضا علوی ،حمید
جباری  ،علی
خوشنویس ،سهیل بابایی ،ماندانا ّ
افشاری ،نسترن عاشوری و روزبه مهر تا  ۳۰دی
ساعت  18:30روی صحنه است.

...

پیک خبر

وزیر ارشاد برای حل مشکل فیلمها
ورود میکند
به گفته دبیر شورای عالی تهیه کنندگان ،وزیر ارشاد برای حل مشکل
تبلیغات ماهواره ای آثار سینمایی ظرف چند روز آینده با مسئوالن
قوه قضاییه مذاکره می کند.مهرداد فرید با اشاره به توقف اکران فیلم
سینمایی «مشکل گیتی» ساخته بهرام کاظمی به دلیل پخش تیزرهای
آن از ماهواره و با وجود تاکید دستاندرکاران آن که تبلیغی به ماهواره
ندادهاند به مهر گفت  :من و همکارانم در شورای عالی تهیه کنندگان
درصددحلمشکلایناثرهستیمومیدانمکهرییسسازمانسینمایی
و تیم همراه او مشغول مذاکره با مسئوالن قوه قضاییه هستند .فرید
افزود :طی چند روز آینده سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی با مسئوالن قوه قضاییه درباره مشکالت این چنینی که برای آثار
به وجود می آید ،گفت وگو می کند.

جشنواره ملی تئاتر بهرام بیضایی به بهار
 ٩۶موکول شد
نخستین جشنواره ملی تئاتر بهرام بیضایی که ق��رار بود  ۵دی ماه
همزمانبازاد روزبهرامبیضاییدر ۴بخشاصلینمایشنامهخوانیآثار،
نمایشنامه نویسی (اقتباسی و آزاد) ،مقاالت علمی  ،پژوهشی و سمینار
تخصصی (ادبیات ،تئاتر و سینما) و بخش جنبی ورک شاپ ها و کارگاه
های آموزشی برگزار شود ،به دلیل استقبال فراوان متقاضیان در بهار
 ٩۶برگزارخواهدشد.بهگزارشمهردراینراستابارایوتوافقهمگانی
اعضای شورای سیاستگذاری و شورای علمی جشنواره مصوب شد به
دلیلاستقبالگستردهمتقاضیانبرایشرکتدر ۴بخشاینجشنواره،
کهآثارفراوانیراازسراسرکشوربهدبیرخانهجشنوارهفرستادهاند،زمان
کافی و بیشتری برای بررسی و داوری این حجم از آثار اختصاص پیدا
کند.از این رو مقرر شد زمان برگزاری جشنواره از دی ماه  ٩۵به بهار ٩۶
موکول شود که تاریخ دقیق آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

ایده جدید تنابنده در فصل پنجم "پایتخت"
تهیهکنندهسریال«پایتخت»5بااشارهبهاینکهایدهجدیدمحسنتنابنده
در فصل پنجم سریال "پایتخت" اجرایی می شود ،گفت :سری جدید این
سریال تلویزیونی را در آتن کلید می زنیم.الهام غفوری در گفت و گو با
میزان اظهار کرد :حدود  4 ،3قسمت فصل پنجم سریال "پایتخت" در
آتن جلوی دوربین می رود و ترکیب بازیگران اصلی همان ترکیب سابق
است به این معنا که تمامی بازیگرهای اصلی سریال "پایتخت" در فصل
جدید این اثر تلویزیونی حضور پیدا می کنند.وی تصریح کرد :بازیگرهای
جدیدپنجمینفصلسریال"پایتخت"نیزتاهفتهآیندهمشخصمیشوند.
غفوری همچنین توضیح داد :برای جذابیت هر چه بیشتر فصل پنجم
سریال "پایتخت" باید به این نکته اشاره کنم که محسن تنابنده یک ایده
برای ساخت فیلم سینمایی "پایتخت" داشت که ایده بسیار خوبی بود و
قرار بود با گرفتن مجوز ،این ایده را در قاب سینما عملی کنیم.وی افزود:
چنین خواسته شد ایده ای که تنابنده برای فیلم سینمایی " پایتخت"
داشت را دوباره به صورت سریال برای تلویزیون بسازیم که روی همان
ایده فکر و بر همین اساس کار نگارش فیلم نامه را آغاز کرده ایم.وی یادآور
شد :تالش می کنیم تا سریال "پایتخت" را از 15بهمن به بعد کلید بزنیم.
وی با اشاره به زمان آغاز پخش سریال "پایتخت" خاطرنشان کرد :درحال
حاضرماهرمضانبهعنوانزمانپخشسریالتلویزیونی"پایتخت"مطرح
شدهاست.باتوجهبهشبهایقدروروزهای 14و 15خرداد،فصلپنجم
"پایتخت" در کمتر از 30قسمت تولید می شود .
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واکنش فرزند کیارستمی به اظهارات وزیر بهداشت درباره پرونده پزشکی پدرش

این پرونده مختوم شد!
پس از اظهارات جدید وزیر بهداشت درباره
اینکه م��رگ زن��دهی��اد عباس کیارستمی
میتوانست اتفاق نیفتد ،بهمن کیارستمی
یادداشت جدیدی نوشت و در آن جمالت
کوتاهی از گزارش کمیسیون پزشکی را در
کناربرخینقلقولهاازجملهحرفهایتازه
قاضیزاده هاشمی قرارداد.به گزارش آی
سینماوزیربهداشتنیزروزگذشته(دوشنبه)
درب��اره این موضوع صحبت ک��رد .به گفته
وی مشخص ش��دن هرچه سریعتر نتیجه
پرونده پزشکی زندهیاد کیارستمی به نفع
جامعه پزشکی است و سوءتعبیرها و ابهامات
را برطرف میکند.بهمن کیارستمی روز
گذشته (دوشنبه) یادداشتی با عنوان «این
پرونده مختوم شد» را منتشر کرد .به گزارش
ایسنا ،وی در ای��ن ی��ادداش��ت آورده است:
«سرانجام نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی
همصادرشد،اینگزارشبهدادسرایجرائم
پزشکی ارائه خواهد شد و رای نهایی توسط
این دادسرا صادر میشود .اما یک جمله از
متن این گ��زارش برایم تأملبرانگیز است:
«پس از جراحی اول و بروز خونریزی ،عمل
جراحی دوم با تأخیر صورت گرفته است.
هرچند این تأخیر صورت گرفته در درمان
ع��وارض ،تأثیری در فوت بیمار نداشته اما
در تشدید و ب��روز مشکالت بعدی ازجمله
عفونتهای مکرر و ط��والن��ی ش��دن مدت
بستری مؤثر بوده است ».بااینوجود بهتازگی
دکتر هاشمی وزیر بهداشت چنین گفتهاند:
«متأسفیم که شخصیت ارزشمندی چون
کیارستمیراازدستدادیمومیتوانستاین
اتفاق نیفتد .درباره پرونده آقای کیارستمی
هم اینکه آی��ا واقعا تخلفی ش��ده یا خیر را
قانون باید تعیین کند و این موضوع هم که آیا
نسبت جرم با مجازاتی که در نظر گرفتهشده،
متناسب اس��ت یا خیر را هم قانون باید در
موردش اظهارنظر کند».اگر اظهارنظر قانون
را به اظهارنظر وزی��ر اضافه کنیم به چنین
عبارتی میرسیم« :این اتفاق میتوانست
نیفتد هرچند قصور پزشک معالج در فوت
بیمار بیتأثیر بوده است ».حاال پرسش این
است که این اتفاق چگونه میتوانست نیفتد
اگر قصور پزشک معالج در فوت بیمار بیتأثیر
بوده».بهمن کیارستمی نقلقول دیگری را
آورده و اظهار کرده است« :جواب این سؤال

را دکتر حاجی میر اسماعیل رئیس دانشگاه
علوم پزشکی ایران شانزدهم تیرماه یعنی ده
روز بعد از مرگ پدرم و پیش از آغاز بررسی
پرونده توسط نظام پزشکی یا پزشکی قانونی
به بنده داد ه است و حاال نزدیک به ۶ماه بعد از
بررسی علت مرگ کیارستمی توسط این دو
سازمان ،وزیر بهداشت نیز با تشخیص اولیه
ایشان همنظر است که نوشت ه بودند« :بهیقین
دیدارتان با وزیر بهداشت را در دفتر ایشان به
خاطردارید.همانموقعکهدرخواستحضور
پزشکی از فرانسه را بر بالین پدر داشتید و
دکتر هاشمی شخص ًا این موضوع را پیگیری
کردند و برای بار دوم با سفر استاد به فرانسه
مخالفت کردند .ما همچنان باور داریم اگر
مرحوم کیارستمی در ایران میماندند ،مانند
بسیاری از بیمارانی که چنین سیر درمانی
را طی میکنند و گاهی اوقات هم عارضهای
برایشانپیشمیآیدورفعمیشود،بهسالمت
از بیمارستان مرخص میشدند.
شمااماتصمیممتفاوتیگرفتید،پستبعاتش
رانیزبپذیریدوانگشتاتهامرابهسویدیگران
نگیرید ».فرزند کیارستمی در پایان تصریح
کرده است« :با اظهارنظر سازمان پزشکی
قانونی و البته با اشاره وزیر بهداشت ،علت
اصلی مرگ کیارستمی مشخص شد ،این
پروندهمختومشدواینفیلمبهسکانسپایانی
رسید .برای خطوط پایانی این یادداشت هم
از بخشهایی از همان نامه دکتر حاجی میر
اسماعیل استفاده میکنم« :درهرصورت
خوباستبدانیدموضوعدرمانمردمکشور

نهیکفیلماست؛نهپایانیداردونهتماشاچی
میخواهد اما ملت شریف ای��ران ،بهترین
قاضی این عرصه هستند».
▪ ▪پرونده کیارستمی سریعتربررسیشود
به نفع جامعه پزشکی است

از س��وی دیگر دی��روز وزی��ر بهداشت نیز در
گفتوگوبامهرمشخصشدنهرچهسریعتر
نتیجه پرونده پزشکی زندهیاد کیارستمی
را به نفع جامعه پزشکی دانسته است که
سوءتعبیرهاوابهاماترابرطرفمیکند.سید
حسنقاضیزادههاشمیباابرازامیدواریاز
اینکه پرونده کیارستمی با عدالت مورد
قضاوت قرار گیرد و هرچه سریعتر نتیجه آن
اعالم شود ،اظهار کرد« :ازنظر حقوقی این
رسیدگی باید در نظام پزشکی و در دستگاه
قضایی دنبال شود و من این را میدانم که
پرونده در هر دو بخش مسیر خ��ود را طی
میکند ،اما اینکه چرا با تأخیر پرونده پیش
میرود ،سؤالی است که من هم دارم .ظاهر ًا
کار قضاوت اینگونه است ».وی همچنین
بازهم به ل��زوم تسریع دررون��د ای��ن پرونده
پزشکی اشاره و اظهار کرد« :تأکید میکنم
ما در وزارت بهداشت دوست داریم که هرچه
سریعتر در این پرونده اعالم رای شود ،چراکه
در مورد زندهیاد عباس کیارستمی موضوع
کام ً
الروشن است و نیاز به زمان طوالنی برای
اعالم رای نیست .هرچقدر که زمان بیشتری
طی ش��ود ،حاشیههای این پرونده بیشتر
خواهد شد».

شهرام ناظری:موسیقی سنتی ایران نیازمند هوای تازه است
شهرام ناظری میگوید« :موسیقی ایرانی
گنج بزرگی است که باید از آن صیانت کرد.
ما در این نوع موسیقی ظرفیتهای خوبی
داری��م اما به دالی��ل بسیاری اهالی این نوع
موسیقی از تمام ظرفیت استفاده نکردند .ما
برای روزآمد کردن موسیقی سنتی و محلی
باید دستمان را بهطرف ادبیات نوین ایران
نیز دراز کنیم و از آن مدد بگیریم».به گزارش
ایسنا ،روزنامه شهروند نوشت« :بناست در
کنسرت شهرام و حافظ ناظری که در بوشهر
برگزار میشود از ای��ن استاد آواز به خاطر
تالشهایش تجلیل شود و مردم بوشهر در این
کنسرت تندیس صلح را به شهرام ناظری اهدا
کنند» .ناظری در این گفتوگو با شهروند
تصریح ک��رده اس��ت موسیقی سنتی ای��ران
در رک��ودی دائمی فرورفته و باید ب��رای این
شرایط فکری ک��رد .شهرام ناظری اظهار
میکند:موسیقی ایرانزمین ،چه محلی و چه
انواع دیگر آن ،چنان به ادب پارسی وابسته و به
آن پیوسته است که نمیتوان تفکیک چندانی
بین آ نه��ا قائل شد.موسیقی اصیل ای��ران
موسیقی است که نه همه آنکه بخش غالبش
موسیقی غم است و اندوه.
درست است که بخشی از موسیقی ما با الهام
از ادبیاتمان غمگنانه است اما در بخشهای
دیگرموسیقیمحلیوملی،موسیقیجشنها
و پایکوبیهای دستهجمعی و ازایندست
مایههای شاد داریم .برخی افراد که سودای
دیگر در سردارند ،با سری کاری و تولید آثار کم

محتوا و کم کیفیت ،بهراحتی کارهای نازلی
به خورد مردم میدهند .آنطور که تجربه این
سالها به ما نشان داده ،برخی از خوانندگان
پاپ از این فضایی که به وجود آمده (و ازقضا
ما اهالی موسیقی سنتی و ملی ایران نیز در
رقم خوردن آن سهمی داریم) ،سوءاستفاده
و طرفداران وی��ژهای نیز برای خود دستوپا
کرد هاند .این نظر که چون موسیقی سنتی
بر پایه اشعار حافظ ،خیام ،سعدی و موالنا
بناشده است نمیتواند به نیاز مخاطب امروز
پاسخ دهد و موسیقی ایرانی را کمفروغ ساخته
اس��ت ،نظری بسیار س��اده و سطحی است .
ازنظر من موسیقی صرفنظر از اینکه متعلق
به کدام گونه باشد ،مزایا و معایبی دارد .اینکه
از مزایای یک نوع موسیقی خاص استفاده
شود یا معایبش به نمایش درآی��د ،به افرادی
بستگی دارد که دست بر آتش آن نوع خاص
ازموسیقی دارند.
موسیقی ایرانی محلی ،ملی و سنتی ما نیز از
این قاعده مستثنا نیست.باید این واقعیت را
بپذیریم که موسیقیسنتیمااگرنگوییمفشل
است اما قطع ًا دچار رکود دائمی شده است.ما
بهعنوان افرادی که در حوزه موسیقی فعالیت
میکنیم باید به فکر روزآمدکردنش باشیم.
باید واقعبین بود و خطرهایی که موسیقی
سنتی را به کمین نشسته است شناخت .باید
توجه داشته باشیم موسیقی سنتی ،قابلیت
یکبعدی کردن و خشک بار آوردن هنرمند را
دارد.چون از ریشه و پایه قوی خبری نیست .

متأسفانه اکنون با ای��ن وض��ع بهطور نسبی
دچاررکود هستیم ،یعنی نگاه بیریشه و بدون
مبنا توسط برخی افراد بهاصطالح نوگرا که
بیسوادی زیادی هم دارند و وارد عرصه هم
شد هاند ،وضع موسیقی ایرانی را اسفناک
خواهد کرد.باید توجه داشته باشیم موسیقی
ایرانی گنج بزرگی است که باید از آن صیانت
کرد.ما برای روزآمد کردن موسیقی سنتی و
محلی دستمان را باید بهطرف ادبیات نوین
ای��ران نیز دراز کنیم و از آن مدد بگیریم .ما
میتوانیم حتی از آثار بدون کالم هم استفاده
کنیم .نگاه محدود و غیرواقعبینانه را کنار
بگذاریم و موسیقی سنتی که متعلق به امروز
است ،ارائ��ه کنیم.من در بخشی از کارهایم
سراغ شعر نو رفتم و نخستین کسی بودم که
شعر نو را با سازوکار آواز ایرانی اجرا کردم و
شعر نو را بهصورت آواز و ریتم آزاد خواندم.
تأکید میکنم ام��روز موسیقی سنتی ما در
رکودی خاص فرورفته و نیازمند هوای تازهای
است که باید در فضای آن دمیده شود.

ناصر تقوایی :من وهم نسالنم ناگهان پیدا نشدیم
ناصر تقوایی گفت :سینمای ایران شاید اولین
هنر باشد که در سطح بینالملل شناخته شده
است و امیدوارم نگاه منتقدانه در آن به شکلی
رشد کند که عرصه زد و بند و تسویه حساب
نباشد.به گزارش ایسنا ،این فیلمساز پس از
پایاننمایشنامهخوانی«شبهزارویکم»نوشته
بهرامبیضاییکهشامگاهپنجمدیماهدرسالن
کنفرانس تئاترشهر برگزار شد اظهار کرد:
برخی آدمها چند حرفهای کار میکنند و بهرام
بیضایی یکی از آن ها بود که هم در تئاتر و سینما
فعالیتمیکردوهمخوبمینوشتونمیدانم
در عرصه هنر دیگر چه کارهایی مثل او باید
انجام داد .تقوایی افزود :او از همان ابتدا شیفته
تئاتر و بعد سینما بود و در نمایشنامههایش
خیالپردازی غریبی داشت .من نخستین بار

در آبادان و زمانی که برای اجرای یک نمایش
به همراه عباس جوانمرد به این شهر سفر کرده
بود ،با او آشنا شدم که همان دیدار سرآغاز یک
دوستیدیرینهشد.تقواییگفت:سینماازهمه
هنرها استقبال میکند و اصال خالص نیست.
سینما مثل یک جامعه میماند که هنرهای
دیگر به شکل تکنیکی در آن قابل استفاده
هستند.هر چند متأسفانه ما تاریخ معاصر
خود را خیلی عمیق نگاه نمیکنیم و گاهی
برخی افراد قربانی یکسری روابط خصوصی
فردی میشوند و به جای اینکه شناخته شوند
گمراهکننده میشوند .سینمای ما امروز با پیدا
کردن مسیر خود یک مدعی محسوب میشود
و دیگر نسل فیلمهای بد و سردستی در ایران از
بینرفتهاست.اینموضوعرشدسلیقهاجتماع

را نشان میدهد و البته اگر از آن نوع فیلمها هم
در سینمای ما پیدا شود استثنا هستند .امروز
سینمای ما جای شعر را گرفته و توانسته موفق
باشد.کارگردان «ای ایران» اظهار کرد :نسل
ما و اف��رادی مثل من ،کیمیایی ،مهرجویی و
حاتمیناگهانپیدانشدیم.هرکسیکارخودو
راه خود را پیدا کرد و شاید سازمانهای دولتی
این روزها باید این نقش را ایفا کنند تا راه را برای
استعدادها باز کنند.

ادبیات وسینما

گردهمایی ادیبان بر خوان فردوسی
نشست «ترانگیزان؛ بر خوان فردوسی» با حضور
جمعی از شاعران و ادیبان هشتم دیماه در پردیس
شهید مفتح دانشگاه فرهنگیان شهرری برگزار
میشود.به گ��زارش ایسنا در این نشست علمی و
ادب��ی ،قدمعلی سرامی ،مصطفی رحماندوست،
اسماعیل امینی و مهران بیغمی از استادان و ادیبان
کشور ،گفتارهایی درباره جایگاه فردوسی در زبان
و ادب فارسی ارائه خواهند کرد .یاسر موحدفرد
دبیرکل بنیاد فردوسی نیز گزارشی از دستاوردهای
فرهنگی ادبی این بنیاد و دیگر نهادهای کارگزار

فرهنگی ایران را بیان خواهد ک��رد.از برنامههای
هنری «بر خوان فردوسی» میتوان به نقالی مجتبی
حسنبیگی ،ن��وای پهلوانی مرشد زورخانه امیر
خواجهوندی و شعرخوانی یعقوب آزادی اش��اره
داشت.همچنین کارگاه خوشنویسی و نمایشگاه
سردیسهای مفاخر ایرانی اسالمی برگزار خواهد
شد.نشست «ت��ران��گ��ی��زان؛ ب��ر خ���وان ف��ردوس��ی»
چهارشنبه  ۸دیماه از ساعت  ۱۴در تاالر پردیس
شهید مفتح دانشگاه فرهنگیان شهرری برگزار
خواهد شد.

افشاگری پوالد کیمیایی درباره تهیه کننده «قاتل اهلی»
ب��ا ب��اال گرفتن اختالفات بین
م��س��ع��ود ک��ی��م��ی��ای��ی و منصور
لشگری قوچانی ک��ارگ��ردان و
تهیه کننده فیلم «قاتل اهلی»،
پ��والد کیمیایی فرزند مسعود
کیمیایی و یکی از بازیگران این
فیلم روای��ت عجیبی از اتفاقات
وحواشی پشت صحنه این فیلم
را که در طول فیلم ب��رداری رخ
داده است افشا کرد .به گزارش
آی سینماپوالد کیمیایی میگوید «:قوچانی زمان
ساخت فیلم قصد داشت فیلم نامه «قاتل اهلی» را
با تشخیص خود تغییر دهد .فیلم نامه توسط مسعود
کیمیایی بعد از چند نوبت بازنویسی ،قرار شد به
تهیه کنندگی منصور لشگری قوچانی ساخته شود.
بازنویسیها باعث شد سکانسهایی به فیلمنامه
اولیه اضافه و یا کم شود.
تهیهکنندهفیلمبهسلیقهخودفیلمبرداریرامتوقف
کرد و بعد از کلید خوردن «قاتل اهلی» سکانسهایی
از آن جلوی دوربین رفت ،اما در حالی که هنوز 10
الی  12سکانس حساس از این فیلم باقی مانده
ب��ود ،تهیه کننده ب��دون اط�لاع ک��ارگ��ردان ک��ار را
متوقف کرد و بنا بر سلیقه خوداعالم کرد دیگر به
فیلم برداری سکانسهای باقیمانده نیازی نیست.
بخشهای ضبط نشده از فیلم ،جزو سکانسهای
بسیار مهم و تاثیرگذار «قاتل اهلی» به حساب
میآید .زمان فیلم برداری قرار شد بعد از سکانس
کنسرت ،سکانسهای باقی مانده از جمله سکانس
پایانی فیلم به شکل جداگانه گرفته شود ،اما بعد از
فیلمبرداری در برج آزادی ،تهیه کننده به سفر رفت
و فیلم بالتکلیف ماند .تهیه کننده زمان پیش تولید
«قاتل اهلی» ،نسخهای از فیلم نامه را به پدرم داد که
در آن دخل و تصرف کرده بود .دقیقا به خاطر دارم
زمانیکهدرمشهدبودیم،نسخهایازفیلمنامه«قاتل
اهلی» را مقابل پدرم قرار داد که بخشهایی از آن به
صورت نقطه چین پر شده بود و از وی خواست برخی
از این نقطه چینها را با دیالوگهای مخصوص به
خود پر کند ،اما وقتی پ��درم کمی از فیلم نامه را

ورق زد ،متوجه شد تهیه کننده
فیلم به دلخواه خود ،دیالوگهایی
را به فیلمنامه اضافه کرده است
که باعث ناراحتی بسیار زیاد وی
شد و مجبور شد جایگاه قوچانی
در سینما را به او ی���ادآوری کند.
حتی ای��ن اتفاقات باعث شد در
مقاطعی اعالم کند از ساخت این
فیلم انصراف خواهد داد و کار به
جدایی هم کشید .در نهایت با
میانجی گری وزارت ارشاد این فیلم هر طور بود،
جلو رفت .تهیه کننده زمان ساخت فیلم میخواست
اط��راف کیمیایی را خلوت کند  .در ابتدا دستیار
کارگردان را تغییر داد و سپس صدابردار را عوض
کرد تا آدمهای خود را سر پروژه بیاورد پس از اینکه
سکانسهای کنسرت را گرفتیم ،قوچانی به سلیقه
خودش تصمیم گرفت فیلم برداری را متوقف کند و
حتی تجهیزات فیلمبرداری را پس دادند .درحالی
که سکانسهایی از بازی من ،خانم آهنگرانی و امیر
جدیدی در این فیلم همچنان ضبط نشده.
پانزدهدقیقهازبازیمندرفیلمحذفشدهوبرخیاز
مهمترینسکانسهاازجملهپایانبندیفیلمبرداری
نشدهاند و این باعث شده داستان فیلم با پراکندگی
زیادی مواجه شود .ایشان حتی به نقش آقای پرویز
پرستویی هم رحم نکرده و سکانسهایی از بازی
ایشان در «قاتل اهلی» را ح��ذف ک��رده که باعث
شده نقش قهرمان اصلی داستان کمرنگ شود.
سکانسهای زی��ادی از نقشهای ما حذف شده و
برخی سکانسها گرفته نشده است ،به طوری که
کارگردان،فیلمبردارو...همهمتفقالقول،معتقدند
سکانسهایاصلیفیلمنامههنوزفیلمبردارینشده
است! فرزند مسعود کیمیایی در پایان میگوید« :ما
شکایت خود را با مدارکی که در اختیار داری��م ،از
طریق خانه سینما و مجامع قضایی پیگیری خواهیم
کرد ،چون اینگونه نیست که یک تهیه کننده با تولید
چهار فیلم ،در مولف بودن کارگردانی به نام مسعود
کیمیایی تشکیک ایجاد کند و بخواهد با آبروی پدر
بنده بازی کند» .
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