فرهنگ و هنر

چهارشنبه اول مرداد 1393

اکران

سانس اول همه سالنهای سینما
آزادی رایگان است

نمای دور

سونی فیلم بعدی بوالک را میسازد

تیت تیلور مسؤولیت کارگردانی
پ��روژهای را برعهده گرفته که با
حضور س��اندرا ب��والک و درباره
صعود و سقوط براونی وایز مدیر
اجرایی بازاریاب��ی ظروف تاپرور
در کمپانی س��ونی ساخته میشود .به گزارش مهر
به نقل از هالیوود ریپورتر ،کمپانی سونی معاملهای
امضا کرده که طبق آن حقوق رسمی پروژهای بینام
را که درباره صعود و س��قوط مدی��ر اجرایی تاپرور
است ،خریداری میکند .ساندرا بوالک در این فیلم
نقشآفرین��ی میکند و ت ِیت تیلور آن را کارگردانی
خواهد کرد .دیوید هابرمن و تاد لیبرمن از کمپانی
ماندویل ک��ه تاکنون فیلمهایی مانن��د «مبارز» و
«ماپتس» را تولید کردهاند ،مسؤولیت تهیه این فیلم
را با همراهی تام شلی برعهده خواهند داشت .ت ِیت
تیلور نیز از طریق کمپانی وایوال فیلمز خود ،یکی از
تهیهکنندگان این پروژه خواه��د بود .این پروژه در
محیطی کامال رقابت��ی و در حالی که کمپانیهای
بزرگ دیگ��ر مانند ب��رادران وارن��ر و پارامونت نیز
ی آن بودند،
خواستار به دس��ت آوردن حقوق رسم 
در نهایت نصیب سونی ش��د .بوالک که با کمپانی
ب��رادران وارنر برای بازی در فیل��م «جاذبه» قرارداد
بسته بود 20 ،میلیون دالر برای بازی در این نقش
دریافت کرد و با محاس��به س��ود حاصل از فیلم در
مجم��وع  70میلیون دالر کس��ب کرد .بعد از فیلم
نامزد دریافت جایزه اسکار «جاذبه» ،این اولین نقش
رسمی بوالک خواهد بود .تیلور فیلمنامه این فیلم را
با اقتباس از کتاب غیرداستانی « ُمهرگشایی تاپرور»
نوشته باب کیلینگ نوشته است که داستانش درباره
فعالیتهای براونی وایز ،رئیس بازاریابی تاپرور(ظروف
نگهداری غذا در یخچال) است .کمپانی تاپرور ابتدا
توسط ارل سایالس تاپر افتتاح شد اما وقتی در دهه
 1950وایز وارد صحنه شد به فروش خارقالعادهای
دست یافت .به سرعت میهمانیهای تاپرور که توسط
وایز برگزار میش��د کل کشور را در بر گرفت و خود
وایز ه��م به اندازه محصولی که میفروخت معروف
ش��د .در سال  1954او تبدیل به اولین زنی شد که
روی جلد مجله بیزنسویک قرارگرفت اما وایز و تاپر
با هم به مش��کل خوردند و تاپر او را در سال 1958
از کمپانی بیرون انداخت و تمام سعی خود را برای
پاک کردن نام او انجام داد.

خبرنگار فرهنگی «وطن امروز» باشید

هموطن گرامی! نقدها و یادداش��تهای خ��ود را در
حوزه فرهنگ و هنر ،اعم از نقد سینمایی ،نقد کتاب
و گزارش فرهنگی از سراسر ایران برای روزنامه ارسال
کنید .ضمن انتش��ار مطالب ش��ما به نام خودتان در
روزنامه ،هر ماه به بهترین مطلب ارس��الی هدیهای از
طرف «وطن امروز» تعلق خواهد گرفت.
Farhangi@vatanemrooz.ir

تازهها

گفتوگوی «وطن امروز» با سعید عصمتی درباره فیلم «برف»

جشنواره فجر درگیر شعارهای سیاسی شد

زهرا قزیلی :در نگاه اول به فیلم «برف» شاید این تصور
به ذهن خطور کند که فیلم قصه «امید» است؛ جوانی
که تازه از خدمت سربازی به خانه بازگشته اما در اصل
قص�ه مربوط به یک خانواده اس�ت که در مقطع کوتاه
یک روزه به اعضای این خانواده و مش�کالتی که با آن
دست و پنجه نرم میکنند ،نزدیک میشویم .فیلمنامه
«برف» توس�ط حسین مهکام نوشته ش�ده و مهدی
رحمانی کارگردان جوان و صاحبسبک سینمای ایران
آن را کارگردانی کرده است اما نکته مهم اینکه سعید
عصمتی روی فیلمی که المانهای فروش و گیش�ه را
ندارد سرمایهگذاری کرده است .فیلم بدون هیچ تبلیغ
خاصی در شرایطی که جامجهانی در حال برگزاری بود
و مقارن با ماه مبارک رمضان ،روی پردهسینماها رفت.
عصمتی در پاس�خ به اینکه چرا روی فیلمی مستقل
و به دور از المانهای گیش�ه سرمایهگذاری کردید ،با
لبخند پاس�خ میدهد« :مگر وقتی در  10روز محرم و
صفر  150میلیون خرج هیات میکنید امید به بازگشت
سرمایه دارید؟» عصمتی معتقد است :در شرایط فعلی
باید تالش کنیم فیلمهایی بسازیم که سفیر فرهنگی
مناسبی برای معرفی ایران و ایرانی به مخاطب جهانی
باشد .با سعید عصمتی ،سرمایهگذار فیلمهای «برف» و
«دیگری» به گفتوگو نشستیم که از نظرتان میگذرد.

***
■■فیلمسازانی که نگاه درس�ت به اجتماع دارند
کارنمیکنند

در ش�رایطی که س�ینمای ایران بازگش�ت س�رمایه
مناسبی برای سرمایهگذاران ندارد چطور شما به عنوان
س�رمایهگذار به فیلم «برف» پیوس�تید و چه زمانی این
اتفاق رخ داد؟

 10روز از فیلمبرداری گذش��ته بود ،آقای رحمانی
پیشنهاد دادند و من هم پذیرفتم .فیلمنامه را به صورت
دیتیل نخواندم اما کلیات فیلمنامه را خواندم و راشهایی
که فیلمبرداری ش��ده بود را دیدم و کار را پسندیدم ،در
طول فیلم هم چندین جلسه در خدمت آقای رحمانی
بودی��م و در مراحل فنی (تدوی��ن و صداگذاری) حضور
داشتم .دوس��تانی که مرا میشناسند و با روحیات من
آشنا هس��تند میدانند که دغدغههای اجتماعی را در
همه عرصهها -به جهت نوع فعالیتهایی که دارم -رصد
میکنم .برخی دوس��تانم گله کرده و میگفتند با علم
بر این که میدانی س��ینما امروز فروش چندانی ندارد و
سرمایهگذاری روی فیلم بازگشتی نخواهد داشت ،چرا
سرمایهگذاری کردی و من در پاسخ گفتم وقتی در 10
روز محرم و صفر  150میلیون خرج هیات میکنید مگر
امید به بازگشت سرمایه دارید؟ مگر جز این است که قصد
دارید یک پیام فرهنگی به مخاطب ارائه شود ،این پیام
هم محدود به یک محله در نهایت یک منطقه میشود
اما سینما در حد یک کشور است .یک اثر میتواند سفیر
فرهنگی باشد ،ما در جامعه نیاز داریم به چنین سفرای
فرهنگی .در سالهای گذشته به دالیل مختلف فضای
ایران را س��یاه و چرک جلوه دادن��د امروز ما باید تالش
کنیم با ساخت آثار مناسب سفیر مناسب فرهنگی باشیم.
اکثر فیلمسازانی که نگاه درست اجتماعی دارند متاسفانه
در شرایط فعلی یا کمکار شدهاند یا اصال کار نمیکنند.
افرادی مانند آقای رحمانی که دغدغه مسائل اجتماعی
دارند و فارغ از گیش��ه و سوپراستار مسائل اجتماعی را
رصد میکنند و منتقد س��ازنده آن هستند را باید مدد
کنیم و صدایشان را بشنویم .عالوه بر حمایت مادی ،این
دسته از فیلمسازان باید حمایت معنوی هم شوند چون
عمرشان را صرف این دست از کارها به جهت نهیب زدن
و اصالح جامعه میکنند ،در حالی که نگاه مادی و گیشه
به اثرشان ندارند و بیشتر دغدغهمند هستند.
■■باید همسو با جریان فیلم حرکت کرد

اکث�ر س�رمایهگذاران در طول فیلمب�رداری به دالیل
مختلفاعمالنظرمیکنندکهباعثگالیهمندیفیلمساز
میشود شما چقدر در کار پیشنهاد داشتید یا اعمال نظر
کردید؟

اینقدر ایش��ان مس��لط بودند که نیاز به اعمال نظر
نبود وقتی فردی را برای رهبری گروه انتخاب میکنید
باید همسو با او حرکت کنید و اگر پیشنهادی هم داده
میشود باید در مسیر فیلم باشد.
■■«برف» به اساس خانواده توجه دارد

درب�اره پایانبن�دی فیلم س�ینمایی «ب�رف» عدهای
معتقدند پایان مناس�بی برای فیلمی ک�ه خانواده محور
اس�ت ،ن�دارد .ش�ما نظ�ر خاص�ی در ط�ول کار درباره
پایانبندی آن نداشتید؟

به نظرم مخاطب امروز پایان مشخص را نمیپسندد.
پایان ش��یرین و تلخ برای مخاط��ب امروز دیگر جذاب
نیس��ت .قضاوت کردن هریک از این افراد که در طول
داستان با آنها روبهرو میشویم کار اشتباهی است ،چون
هریک از این افراد قصههای مس��تقل خود را دارند و ما
نشست خبری گردهمایی بزرگ هنرمندان کشور
در حمای��ت از م��ردم مظلوم غزه روز گذش��ته (31
تیرماه) با حضور محس��ن مومنیشریف رئیس حوزه
هنری و جمعی از مدیران دفاتر حوزه هنری سازمان
تبلیغات اسالمی برگزار شد .محسن مومنیشریف در
این نشست خبری در سخنانی با بیان اینکه آنچه امروز
در غزه میگذرد میدان بزرگی است برای امتحان همه
آنهایی که با بشریت و انسان سر و کار دارند ،اظهار کرد:
در این میدان مدعیان صلح که خود را با سرنوشت بشر
پیوندخورده میدانستند ،رسوا شدند و رهبران لیبرال ـ
دموکراسی هم چشمبسته به توجیه جنایاتی پرداختند
که در غزه در حال اتفاق اس��ت .دیدیم که آقای اوباما
باره��ا از این جنایت دفاع کرد و دیدیم که وقتی چند
ماه قبل دنبال بهانهای برای اشغال سوریه بودند همین
آقایان چه اش��ک تمساحهایی ریختند اما امروز برای
کشته ش��دن صدها زن و مرد و کودک هیچ تاسفی

عكس :ابراهیمحیدری،وطنامروز

مدیر پردیس س��ینما آزادی با
اشاره به اینکه سانس اول همه
سالنهای این سینما شامل هر
فیلمی برای هر مراجعهکنندهای
رای��گان اس��ت به این مس��اله
تاکید کرد که ایرانیها چندان عالقهای به س��ینما
رفتن ندارند .رضا سعیدیپور ،مدیر پردیس سینما
آزادی درباره اجرای طرح «س��ینما کارت» به مهر
گفت :هرچند مدیران سینمایی برای جذب بیشتر
مخاطبان به س��ینما طرحهای مختلفی را اجرایی
میکنن��د اما هرکدام از ای��ن طرحها میتواند تنها
بخشی از ظرفیت خالی سالنهای سینما را پر کند
ولی در کل باید گفت هر طرحی که بتواند در جذب
مخاطب به سینما موفق عمل کند خوب است .طرح
«س��ینما کارت» نیز از این امر مستثنا نیست و ما
نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که سازمان سینمایی
برای  70میلیون نفر جمعیت ایران امکاناتی را فراهم
کند تا به سینما بروند .وی معتقد است :برای جذب
مخاطب به س��ینما و ایجاد عادت سینما رفتن در
مردم ،نهادها و سازمانهای دیگر نیز باید وارد عمل
شوند .س��عیدیپور افزود :خوشبختانه ما در ایران
نهادهای فرهنگی بس��یاری داریم که اگر هرکدام
وارد عمل ش��وند و شرایط مناسبی را برای سینما
رفتن مردم فراهم کنند ،بیشک سینمای ایران در
گیشه موفق میش��ود .مدیر پردیس سینما آزادی
درباره نقش سینماها در جذب مخاطب نیز توضیح
داد :سینماها نیز میتوانند شرایطی را برای جذب
مخاطب فراهم کنند .قرار نیس��ت که همیشه نگاه
اقتصادی داش��ته باشیم بلکه باید قبل از هر چیز و
برای بازدهی اقتصادی در س��ینما ،فرهنگ سینما
رفتن را در مردم ایجاد کنیم .بهعنوان مثال پردیس
سینما آزادی ،سانس اول همه سالنهای خود را هر
روز به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میدهد،
در چنین ش��رایطی افرادی که توانایی مالی ندارند
هم میتوانند از دیدن یک فیلم در یک س��ینمای
خوب لذت ببرند .وی با اشاره به اینکه سانسهای
رایگان در س��ینما آزادی از ساعت  13تا  16برای
همه سالنهای این پردیس است ،بیان کرد :در این
سانسها از کسی پرسیده نمیش��ود که چه کاره
اس��ت ،بلکه هر کس که به س��ینما بیاید میتواند
بهصورت رایگان فیلمهای مورد عالقه خود را تماشا
کند .س��عیدیپور گفت :تمام طرحهایی که برای
جذب مخاطب در سینما اجرا میشود ،نسبی است.
طرحهایی از این دست مانند طرح سینما کارت تنها
میتوان��د به آمدن مردم به س��ینما کمک کند اما
مساله مهم این است که آیا مردم تمایلی به سینما
آمدن دارند یا خیر؟ مردم اقبالی نشان نمیدهند.
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تنها بخش کوتاهی از زندگی آنها را به تصویر کشیدیم.
اما از نظر من پیام فیلم به مخاطب به درس��تی منتقل
میش��ود .پیام فیلم ،خانوادهمحوری اس��ت .در «برف»
ب��ا زحمات آقای رحمانی و مهکام به این نکته مهم که
خان��واده دارای «ارزش» و «اعتب��ار» زیادی اس��ت پی
میبریم .ما خان��واده را امروز فراموش کردهایم ،خانواده
در سیس��تم سنتی معانی و تعاریف متفاوتی نسبت به
تعاریفی که امروز برای آن در نظر گرفته شده ،دارد .در
این فیلم به اساس خانواده توجه کردیم .از ارکان خانواده
صحبت میکنیم .برادر به دلیل مشکالت مالی گرفتار
ش��ده اما باز هم دغدغهاش خواهرش است .یک همسر
که شوهرش به مش��کل برخورد کرده با چه ادبیاتی با
او صحب��ت میکند .خواهر در دف��اع از برادر (که باعث
نابسامانی امروز خانواده است) برمیآید و این مهم را در
نظر میگیرد که برادر معامله کرده و حاال متضرر شده
است .به عقیده من برآیند فیلم نتیجه و پیامی است که
به مخاطب القا میشود نه چند دقیقه پایانی فیلم .با چند
دقیقه پایانی نباید یک اثر را قضاوت کنیم.
■■مخاط�ب از داس�تانهای سردس�تی و بیپایه
خسته شده

به عنوان یک سرمایهگذار که قصد دارید کار دیگری را
هم در س�ینما پی بگیرید چرا سینمای ایران مورد توجه
مخاطب قرار نمیگیرد و مخاطب با سینما قهر کرده است؟

به عقی��ده من فیلمنامههای
ام��روز دچار مش��کل هس��تند.
مخاطب ما از فهم باالی تصویری
برخوردار اس��ت و باید ب��رای او
خوراک مناس��ب فراه��م کنیم.
نباید مخاط��ب را کمخرد و گاها
بیخ��رد فرضکنی��م .بیننده از
داستانهای سردس��تی و بیپایه و اساس خسته شده
اس��ت .قهری که امروز شاهد آن هستیم و مخاطب به
سالن سینما نمیرود ناشی از این است که سازنده اثر به
شعور مخاطب توهین کرده است .بیننده نیاز دارد که با
دیدن فیلم به تفکر و تعمق واداشته شود .اگر بخواهیم
داستان را بسته ببینیم و با شروع و پایان معین ،قدرت
تصمیمگیری و انتخاب را از مخاطب س��لب کردیم ،از
فضای جامعه امروز دور خواهیم بود .همانگونه که برای
یک مش��کل واحد ممکن اس��ت به تعداد افرادی که از
آن مش��کل مطلع هس��تند بتوان راهحل یافت باید در
قصههایی از این دس��ت که شخصیتهای متعددی در
آن حض��ور دارند و در یک مقط��ع زمانی خاص به آنها
نزدیک میش��ویم ،پایانی مناس��ب در نظر گرفت ،باید
دس��ت مخاطب را برای تصمیمگیری ب��رای هریک از
شخصیتها باز گذاشت .مخاطب امروز را نباید محدود
کرد .متاسفانه فیلمهای امروز سینما در حوزه نوشتاری
(فیلمنامه) سطح کیفی پایینی دارند و به همین دلیل

تماشاچی قهر کرده اس��ت .ما باید فیلمنامه و اثر را به
یک اس��تاندارد برس��انیم که بینن��ده از کار لذت ببرد.
استانداردس��ازی در صنعت سینما یکی از قسمتهای
اصلی فرهنگس��ازی اس��ت .فیلم «مادر» مرحوم علی
حاتم��ی را اکثر افراد دیدند و از آن لذت بردند .به نظرم
ادامه روند فیلم «مادر»فیلم «برف» است .این دو فیلم در
یک راستا قرار دارند ،زیرا بنیان یک خانواده در «مادر»
مطرح میش��ود .در فیلم زندهیاد حاتمی ارکان خانواده
حول یک محور مشخص که مادر است حرکت میکنند.
ن سالها
فیلم «مادر» سبک فراموش شده زندگی را در آ 
دوباره در یاد و خاطرهها زنده کرد .در «برف» هم اساس
خانواده مطرح است و حضور پررنگ «مادر» .چند فیلم
را میتوانید مثال بزنید که این نوع نگاه را دنبال کردهاند؟
چقدر نیاز جامعه امروز ما دیدن این نوع آثار اس��ت؟ ما
در خانوادهه��ا تزلزل فرهنگی داریم .احترام به بزرگتر
در خانواده از بین رفته اس��ت .در این فیلم به همه ابعاد
خانواده اشاره شده است.
■■ج�وان در خانواده رش�د نکن�د جوگیر جامعه
میشود

  ورود مادربزرگ به خانه ایجاد نگرانی میکند اما رفته
رفته فضا تغییر میکند.

در ابتدا مخاطب ش��اید از حضور مادر خانواده نگران
شود اما کمکم میفهمیم پسر خانواده مشکالت را به مادر
انتقال داده و او با تدبیر این روز را
مدیریت میکند .بزرگترها با توجه
به تجربیاتشان میتوانند مشکالت
جوانان را که در طول روز بیشتر با
دوستانشان همراه هستند را حل
کنند .جوانان ما به دلیل مراوده کم
با خانواده اکث��را دچار هیجانات و
شتابزدگی هستند .جوانان به دوستانی اعتماد میکنند که
اصال عقبه و پیشینه آنها را نمیدانند اما به خانواده یعنی
جایی که رش��د پیدا کردهان��د اعتماد نمیکنند و در این
موقعیت است که جامعه ضربهپذیر میشود .جامعه زمانی
که به اصالت خود و خان��واده اعتماد و تکیه کند و از آن
بهره بگیرد سرنوشتش بهگونهای رقم میخورد که دختر،
شوهرش را از دست نمیدهد ،مولفههای شخصیت خود
را گ��م نمیکند و هیجانی فکر نمیکند .وقتی در فضای
خانواده نخواهد تجربه کند ،جوگیر اجتماع میشود و در
اجتماع غوطه میخورد .باورهای یک بانو در دنیا از تشکیل
خانواده چیست؟ اینکه در استادیوم برود و جیغ بزند؟ این
اشتباهی است که وقتی جوان در خانواده رشد نمیکند
دچار این هیجانات میشود.
■■هر شوکی جشنواره را به یک سمت حرکت داد
چرا «برف» در جش�نواره امسال مورد بیمهری قرار
گرفت؟

جش��نواره امس��ال نس��بت به دورههای گذش��ته

مومنیشریف در نشست گردهمایی بزرگ هنرمندان کشور مطرح کرد

هنرمندان ایرانی ،مدافعان همیشگی آزادی

نمیخورند و رسانههایشان نیز
واقعی��ت را تحری��ف میکنند.
مومن��ی ادام��ه داد :فاجعه غزه
بعد از حادثه حلبچه بزرگترین
جنایت بشری به شمار میرود
که البته تاکنون نگذاش��تهاند
ابعاد آن رس��انهای ش��ود .به اعتقاد من این حرکتها
نش��انه اضمحالل تمدن لیبرالی است و متاسفیم که
در جوامع روش��نفکر امروز کسانی هستند که مروج
این تمدن هس��تند .رئیس حوزه هنری افزود :روزگار
نهچن��دان دور اس��رائیل میتوانس��ت در یک حمله
چند روزه به بیروت برس��د اما در سالهای اخیر این

س��ومین بار است که آنها برای
اش��غال غزه تالش میکنند و
هر بار نیز مجبور به عقبنشینی
شدهاند که خود این مساله هم
بشارتی اس��ت که قرآن کریم
درباره پیروزی حق داده اس��ت.
مومنی در ادامه هنرمندان ایرانی را مدافعان همیشگی
آزادی نامی��د و گفت :به گواهی کارنامه فعالیت حوزه
هنری در ه��ر حادثهای که در آن به کرامت انس��ان
تعدی ش��ده اس��ت هنرمندان به میدان آمدهاند .در
این دست اتفاقات هنری برخی به نکوهش هنرمندان
میپردازند و میپرسند که برای فلسطین چه کردهاید.
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سیاسیتر بود .اولین سال دولت جدید بود که جشنواره
را مدیریت میکرد .جش��نواره امس��ال سیاس��ی شد و
جوگیر سیاس��ت وزارت ارشاد و نتوانس��ت ثباتی را در
نوع داوریها رعایت کند .با هر شوکی که ایجاد میشد
جشنواره به یک سمت تغییر مسیر میداد .ثبات معین
و تعریف شدهای نداشت .جشنواره امسال بیشتر درگیر
شعارهای سیاسی شد .مشابه این نوع جشنواره را در دوره
اصالحات هم میتوانیم ببینیم که فرهنگ عرصه تاخت
و تاز سیاست ش��د .نوع ارائه جوایز اصال مبنی بر ارزش
و اعتبار دس��تاوردهای فنی اثر نب��ود .بزرگترین انتقاد
من به جشنواره امس��ال نادیده گرفته شدن کارگردانی
آق��ای رحمانی ب��ود .فیلمی که در بخ��ش فیلمنامه و
تدوین نامزد جش��نواره میشود چگونه ممکن است در
بخش کارگردانی کاندیدا نباش��د .به زبان تصویر تبدیل
شدن فیلمنامه مهارت کارگردان است و در مرحله بعد
تدوین اثر شکل میگیرد و حلقه اصلی میان این دو دیده
نش��د .عدم کار کارشناسی در جشنواره سال گذشته به
وفور دیده ش��د .یک نگاه کارشناس��ی باید این موارد را
رصد میکرد .در جش��نوارههای گذشته به عنوان تشکر
و قدردانی از زحمات افراد فارغ از جشنواره جوایزی اهدا
میشد که متاسفانه این کار هم انجام نشد .جالب است
که بیشتر فیلمهای جش��نواره در نیمه اول سال اکران
میشود اما متاس��فانه در اکثر آنها دغدغههای فرهنگ
دیده نمیش��ود .وقتی در جش��نواره دقت نظر نداریم و
کارشناسی شده جوایز اهدا نمیشود و دوستان مرعوب
اسمها میشوند ،بازخوردش را در اکران و از سوی مردم
میبینیم .ش��ما شاهد بودید اکثر فیلمهایی که نامهای
بزرگ پشت سر آنها بود در اکران نتوانستند موفق عمل
کنند و مورد توجه واقع شوند.
■■سالم کارکردن اعتبارش بیشتر از به هرقیمت
کار کردن است
زمان اکران فیلم زمان خوبی نبود؛ ش�ما نتوانستید از
سد مافیای پخش و اکران عبور کنید؟

عقیده دارم سالم کارکردن اعتبارش بیشتر از به هر
قیمت کار کردن است .فیلم ما همین پیام را دارد نباید
در عمل با تفکر فیلم فاصله میگرفتیم .باید سالمت کار
کنیم و وعده خدا را فراموش نکنیم .وعده خداوند پابرجا و
صادق است ،ما هم بر همین اساس حرکت کردیم .سعی
میکنیم معامله ما با خداوند باش��د .اعتقادم بر باورهای
دینیام استوار است .انفاق در امر فرهنگ به عقیده من
از اهمیت خاصی برخوردار است و محفوظ است و جای
دوری نمیرود .تاثیر فرهنگی بر مخاطب برایم اهمیت
بیشتری دارد .س��عی کردم در این شرایط سالمت کار
کنم و از رفتارهای ناسالم پرهیز کردم همانطور هم که
میبینید روز به روز مخاطب فیلم در س��ینماها افزایش
پیدا میکند و مردم از دیدن فیلم راضی هستند.
ب�رای حضور در جش�نوارهها و پخش جهانی تدبیری
دارید؟

اواخر هفته گذشته اکران فیلم در لندن با پشتکار و
همت آقای رحمانی آغاز شده و در جشنوارههای مختلف
حضور داشته اس��ت که امیدواریم در عرصه بینالمللی
دیده ش��ود و نام ایران را به عنوان یک س��فیر فرهنگی
سرافراز کند.
■■فضاسازی و تنش مناسب کار فرهنگی نیست

ب�ه ی�اد دارم در زمان تولید ،یک م�اه و چند روز برف
متوقف شد و گروه منتظر بارش برف بود ،شما اعتراضی
نداشتید؟

فیلم برف عنایت خداوند را در همه مراحل به دنبال
داش��ت .ما نیاز داشتیم در ش��ب برف ببارد که همین
اتف��اق هم افتاد ،در مجم��وع اتفاقات خوبی برای فیلم
افت��اد .معتقدم وقتی ف��ردی را به عنوان یک خالق اثر
میپذیریم باید به او اعتماد کنیم .فضاس��ازی و فش��ار
آوردن و تنشه��ا جوابگوی یک کار فرهنگی نیس��ت
باید در زمان مناسب کار اجرایی و عملیاتی شود .آقای
رحمانی اشراف کامل داشتند و هم مطمئن بودم به نحو
احسن کار انجام میشود.
بازهم در حوزه فرهنگ و باالخص سینما سرمایهگذاری
خواهید کرد؟

بله! دوست داشتم کار بعدی را با آقای رحمانی کار
کنیم اما ایش��ان دغدغهای ب��رای کار بعدی خود دارند.
فیلمنامه بعدی را آقای امیر عربی مینویس��ند و ظرف
چند روز آینده درباره کارگردان تصمیمگیری میکنیم.
ای��ن فیلم هم با محور خانواده اس��ت که طرح اولیه اثر
مربوط به خودم اس��ت و میتوان گفت دغدغه شخصی
است .امیدوارم فیلمی در شأن ایرانی بسازیم و مخاطبان
با سینما آشتی کنند .متاسفانه سینما به انزوا رفته است.
 75میلی��ون جمعیت داریم ،اگر یک درصد جمعیت به
سینما بروند آمار فروش خیلی باال میرود .باید علت اینکه
مردم با سینما بیگانه شدهاند را در مضامین و محتوای آثار
جستوجو کرد نه در اقتصاد.

م��ن میخواهم از هنرمندان ایران دفاع کنم .هنرمند
ایرانی در هیچ حادثه بشری از این دست ساکت نبوده
است و درباره موضوع فلسطین و ...هم به مراتب بهتر
از کشورهای مرتجع عرب کار کردهاند .مومنی افزود:
امام ما همیشه از اسالم آمریکایی یاد میکردند و آن
را در مقابل اس�لام محمدی قرار میدادند و امروز هم
جلوههایی از آن را میبینیم .من یادم هست در سال
 87زمانی که در مدینه و در ایام حج به سر میبردم،
اسرائیل به غزه حمله کرده بود و با وجود پیام محکمی
که حضرت آقا داده بودند در شهر پیامبر هیچ خبری
نبود و حتی یک برگ روزنامه نیز پیدا نمیشد و من به
زحمت در مغازه یک افغانی توانستم یک برگ روزنامه
بخوانم اما دو س��ال بعد که با خانواده در عمره به سر
میبردیم و ماجرای حمله به سوریه پیش آمده بود در
همه جای مکه و مدینه مفتیان سعودی که مفت هم
نمیارزند بشار اسد را نفرین میکردند.

سینماها رنگ عیدفطر گرفتند

در اک��ران ماه مب��ارک رمضان
به جز فیل��م «رد کارپت» رضا
عط��اران هی��چ فیل��م دیگری
نتوانست موفق عمل کند .اکران
عید فط��ر از مدتها قبل مورد
توجه صاحبان فیلم قرار داشت و با رایزنیهایی که
صورت گرفت باالخره اکران عید مش��خص شده و
از امروز  4فیلم «آذر ،ش��هدخت ،پرویز و دیگران»،
«امروز»« ،فرشتهها با هم میآیند» و «کالشینکف»
به عنوان فیلمهای اک��ران عید فطر به نمایش در
میآیند و فیلم «رد کارپت» هم همچنان به نمایش
خود در سینماها ادامه میدهد .تنوعی در چیدمان
فیلمهای اکران عید فطر دیده میشود که صاحبان
آثار امیدوارند فیلمهایش��ان به خوبی دیده شود و
دوباره رونق به س��ینمای ایران بازگ��ردد .در میان
فیلمهای اکرانی «آذر ،شهدخت ،پرویز و دیگران»
ب��ه کارگردانی بهروز افخمی عن��وان بهترین فیلم
جش��نواره را از آن خ��ود کرد و با توجه به مضمون
خانوادگی احتماال میتواند مخاطب را با خود همراه
کند« .کالشینکف» س��اخته سعید سهیلی نیز با
توجه به موضوع اجتماعی که به آن پرداخته و فیلم
قبلی فیلمساز (گشت ارشاد) که دچار حواشی شد،
احتماال مورد توجه ق��رار میگیرد .فیلمهای دیگر
از جمله «امروز» (رضا میرکریمی) و «فرش��تهها با
هم میآیند» (حامد محمدی) نیز اقبال خود را در
جذب تماشاگر آزمایش میکنند.

گردهمایی هنرمندان
در حمایت از مردم غزه

گردهمایی حمایت از مردم غزه
در آس��تانه روز جهانی قدس با
حض��ور هنرمن��دان عرصههای
سینما ،تئاتر ،تلویزیون و موسیقی
عصر امروز در فرهنگسرای شفق
برگزار میش��ود .مرضیه برومند ،اکبر عبدی ،کمال
تبریزی و محسن تنابنده از جمله حاضران این مراسم
هستند .این مراسم به همت انجمن سینمای جوان
مقاومت و سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران
س��اعت  18امروز ( 1مرداد) در آس��تانه روز جهانی
ق��دس برگزار میش��ود و از چهرههای سرش��ناس
حاضر در آن میتوان به مرضیه برومند ،اکبر عبدی،
کمال تبریزی ،حسین محباهری ،حسین محجوب،
اصغر همت ،محبوبه بیات ،س��یما تیرانداز ،مسعود
آبپرور و محسن تنابنده اشاره کرد .هما خاکپاش،
لیال بلوکات ،ش��یوا خسرومهر ،ش��راره رخام ،مهسا
کرامتی ،ملیکا و مهراوه ش��ریفینیا ،مریم کاظمی،
مهدی سلوکی ،حسن جوهرچی ،علی اوجی ،احمد
پوررحمانی ،س��عید نوراللهی ،ساعد هدایتی ،رامبد
شکرابی و شهرام عبدلی از دیگر میهمانان گردهمایی
حمایت از غزه هس��تند .خش��ایار اعتمادی ،محمد
زارع ،مجید اخش��ابی و امیر یگان��ه به نمایندگی از
خوانندگان پاپ ،منوچهر اسماعیلی ،دوبلور و گوینده
پیشکس��وت و محمدرضا حیاتی ،گوینده اخبار هم
در این همایش حضور دارند .حجتاالس�لام شهاب
مرادی رئیس س��ازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری
تهران ،محمد خزاعی دبیر جشنواره فیلم مقاومت،
محمدرضا شرفالدین رئیس انجمن سینمای انقالب
و دفاع مقدس و جمعی از هنرمندان در این مراسم
سخنرانیمیکنند.

تأکیدقالیباف بر ایجاد محلی دائمی
برای برپایی نمایشگاه قرآن

شهردار تهران در جریان بازدید
از نمایشگاه قرآن با بیان اینکه
س��اخت دارالق��رآن (مرک��ز
قرآن ش��هر تهران) در تپههای
عباسآباد در حال انجام است،
گف��ت :باید محلی دائمی برای برپایی نمایش��گاه
قرآن ایجاد شود .محمدباقر قالیباف ،شهردار تهران
دوش��نبه ش��ب به فاصله یک روز مان��ده به پایان
بیس��ت و دومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم
از این نمایش��گاه بازدید کرد .وی در این بازدید از
بخشهای فضای مجازی ،دارالکتاب ،دانش��گاهی،
آم��وزش و پرورش ،عفاف و حجاب و بانوان بازدید
کرد و از نزدیک در جریان دستاوردهای قرآنی قرار
گرفت .قالیباف در این بازدید با تأکید بر لزوم ایجاد
محلی دائمی برای برپایی نمایشگاه قرآن ،برنامهها،
محافل و مسابقات قرآن و ...گفت :ساخت دارالقرآن
(مرکز قرآن شهر تهران) در تپههای عباسآباد در
حال انجام است .وی افزود :طراحی معماری کام ً
ال
ایرانی ـ اسالمی این مجموعه باعث شده است زمان
زیادی صرف این پروژه شود اما امیدواریم این مرکز
ب��زرگ قرآنی تا  2الی  3س��ال آینده بتواند محل
برگزاری محافل ملی و بینالمللی قرآن شود.

پخش  ۶انیمیشن از شبکه پویا

همزمان با تش��دید حمالت ددمنشانه رژیم
صهیونیس��تی به مناطق غیرنظامی غزه ،شبکه
پویا برنامههای مناسبتی ویژهای را برای روز قدس
در نظر گرفته اس��ت .به گزارش فارس 6 ،عنوان
انیمیشن مرتبط با مساله فلسطین جهت پخش
از این ش��بکه در روز قدس ،در نظر گرفته ش��ده
است.انیمیشن «آرزوهای کوچک» که بازگوکننده
آرزوهای کودکان فلسطینی است ،به کارگردانی
و نویسندگی مهدی زرگری و تهیهکنندگی مرکز
پویانمایی صبا تولید شده و ساعت  9:40روز جمعه
از این شبکه پخش خواهد شد .انیمیشن «آفتاب
در قفس» یکی دیگر از برنامههای مناسبتی شبکه
پویا در روز قدس اس��ت که ساعت  11:30از این
شبکه پخش خواهد شد.

