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تازه ها
همزمان با آزادسازی خرمشهر صورت میگیرد

وضعیت جسمانی شهاب حسینی
خوب است

یکی از رس��انههای کشور ،صبح
روز گذش��ته اخب��اری را مبنی
بر س��کته قلبی شهاب حسینی
بازیگر سینما و تلویزیون منتشر
کرده بود که این خبر از س��وی
همس��ر وی و محمد هادی کریمی رد ش��د .شهاب
حسینی بر اثر خستگی و احساس درد در قفسه سینه
در یکی از بیمارس��تانهای تهران در بخش اورژانس
بس��تری و روز گذش��ته نیز ترخیص ش��د .پریچهر
قنبری ،همسر شهاب حسینی در گفتوگو با مهر با
اش��اره به این مطلب که شرایط جسمی این بازیگر
خوب است ،گفت :عصر روز سهشنبه شهاب حسینی
ب��ه دلیل تنگی نفس به بیمارس��تان فوقتخصصی
نیکان منتقل ش��د و زیر نظر پزش��کان قرار گرفت.
وضعیت جسمانی همسرم در حال حاضر خوب است
و پزشکان اجازه ترخیص او را دادهاند .در همین راستا
محمد هادی کریمی از دوس��تان و همکاران شهاب
حسینی در پروژه سینمایی «طبقه وسط» با تکذیب
خبر سکته شهاب حسینی بازیگر سینما و تلویزیون
گفت :شهاب حسینی این روزها به دلیل فشار کاری
زیادی که داشت ،کمی احساس خستگی و بیحالی
میکرد و همین مساله سبب شد شب گذشته را در
بیمارستان بستری شود تا شرایط جسمی او به حد
نرمال برس��د .وی تاکید کرد :شهاب حسینی دچار
س��کته قلبی نشده ،من روز گذش��ته به دیدن او در
بیمارس��تان رفتم و خوشبختانه در شرایط جسمی
مناسبی قرار داشت .او در حال حاضر در بیمارستان
فوقتخصصی بستری است و بزودی مرخص خواهد
شد .کریمی در پایان تاکید کرد :شهاب حسینی نیاز
داشت در بیمارستان بستری شود و بررسیهای الزم
را برای وضعیت فیزیکیاش داشته باشد.
نرگس آبیار در کن مطرح کرد

«شیار  »۱۴۳ارتباط خوبی با
مخاطبان خارجی برقرار كرده است

نرگس آبیار ،كارگردان كشورمان
که این روزها در کن فرانسه بسر
میبرد درباره سینمای ایران در
این جش��نواره گفت :خریداران
و فیلمس��ازان مختلفی که برای
دیدن فیلم «ش��یار  »۱۴۳به بازار ك��ن آمده بودند
ارتباط خوبی با آن برقرار کردند .براساس این گزارش،
نرگس آبیار درباره بازتاب نمایش «ش��یار  »۱۴۳در
بازار فیلم جش��نواره بینالملل��ی کن در گفتوگو با
سینماپرس گفت :با اینکه  ۱۰دقیقه آخر فیلم بدون
صدا پخش ش��د اما تماش��اگران را تحت تاثیر قرار
داد .در میان تماش��اگران یک خانم از ترکی ه به من
گفت نگاه زنانه فیلم قابل ستایش است و در حقیقت
اعتقاد داشت نوع میزانسن و حرکت دوربین همه در
خدمت انتقال حس زنانه فیلم به مخاطب بوده است.
وی ادام��ه داد :تعداد دیگ��ری از بینندگان خارجی
معتقد بودند که «ش��یار »۱۴۳زب��ان جهانی دارد و
آنچه مهم است ارتباط مخاطب جهانی با فیلم است.
خوشبختانه کسی از مخاطبان خارجی سالن را ترک
نکرد و بهیاد دارم خانمی از جشنواره هاوایی میگفت
حتما با پخشکننده فیلم درباره نمایش آن صحبت
خواهد ک��رد .وی افزود :برای نمونه یک فیلمس��از
کلمبیایی پس از نمایش گفت که «شیار  »۱۴۳من
را یاد زنان شیلیایی انداخت که در انتظار فرزندانشان
بودند و اضافه کرد که فیلم او را یاد جنگهای داخلی
کش��ور خودش میاندازد .آبی��ار درباره فرصتهایی
که کن میتواند برای س��ینمای ایران داشته باشد،
گفت :حضور من در جشنواره کن خیلی خوب بود،
همینطور فیلمسازهای برگزیده جشنواره فیلم فجر
که شرکت داشتند تجربه خوبی را سپری كردند .وی
افزود :باید فیلمی س��اخته شود که تمام دنیا بتواند
با آن ارتباط برقرار کند تا مخاطب بیش��تری داشته
باشد و لذا از سازمان سینمایی برای ترتیبدادن این
برنامه جهت حضور فیلمسازان تشکر میکنم .آبیار
با اش��اره به حضور سینمای ایران در بازار کن گفت:
چتر سینمای ایران مكان خوب و آبرومندی بود اما
طی سالهای گذشته بیرون محوطه بازار ،محلی برای
سینمای ایران با عنوان «چادر» بود که سینمای ایران
چند سالی است که آن را از دست داده است .به نظرم
وجود آن خیلی الزم است چرا که برخی ایرانیان برای
انجام فعالیتهایشان غرفه ندارند و با این وجود چتر
امسال نمیتوانست همه افراد را تحت پوشش خودش
قرار دهد و اگر تمهیداتی برای برپایی دوباره آن انجام
ش��ود ،کمککننده خواهد ب��ود .وی درباره نمایش
برخی فیلمهای ضدایرانی در جشنوارههای خارجی
خاطرنش��ان کرد :در سالهای گذش��ته آثاری را در
جشنواره کن داشتیم که نگاه سیاسی در آن نبود ولی
در مقابل فیلمهای ضدایرانی هم حضور داشتند و كن
هر از گاهی نگاه سیاسی خودش را دنبال میکند .باید
تالش کنیم که جایگاه خودمان را در این جشنوارهها
پیدا کنیم ت��ا نگاه جهانیمان تقویت ش��ود اما اگر
حضور نداشته باشیم بالطبع به انزوا کشیده میشویم
و آثارمان هم دیده نمیشود .ما باید در سطح جهان
مخاطب خودم��ان را پیدا کنیم .وی در پایان درباره
فیلمهایی که در این جش��نواره دیده اس��ت ،گفت:
در می��ان  4فیلمی که دیدم فیل��م «هورس من» از
«تامیلی جونز» را خیلی دوست داشتم.

 3فیلم مجوز نمایش گرفت

جلسه شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی
برگزار ش��د .در این جلس��ه مج��وز نمایش  3فیلم
«امروز» به تهیهکنندگی و کارگردانی رضا میرکریمی،
«برف» به تهیهکنندگی و کارگردانی مهدی رحمانی
و «پنجاه قدم آخر» به تهیهکنندگی سعید سعدی و
کارگردانی کیومرثپوراحمد صادر شد.

اکران فیلم «چ» در دانشگاه مالزی

نگاهی به بازسازی مجدد فیلم پلیس آهنی

فیلمیورشکسته
با چاشنی گزینههای رویمیز!
کاوه قادری

با کمال تاس��ف باید اذعان کرد ک��ه آنچه امروز و
در س��ال  2014از «پلیس آهنی» باقی مانده ،عبارت
است از فوتورمانی بسیار ساده و سطحی و نازل همراه
با نوعی قهرمانپروری کلیش��های و دمده و بهرهگیری
صرف از جلوههای ویژه کامپیوتری که برآیندش��ان ،به
س��بب ضعف مفرط در فیلمنامه و میزانسن ،بیشتر به
بازی کامپیوتری مشابهت یافته تا یک فیلم سینمایی.
البته اینکه «پلیس آهنی» ژوزه پادیال مطلقا از شور و
حرارت «پلیس آهنی» پل ورهوفن برخوردار نیس��ت،
تنها نشاندهنده یک روی سکه است .روی دیگر سکه
هنگامی نمایان میشود که با گزارهای به نام سینمای
قرن بیس��ت و یکم مواجه میش��ویم .از یاد نبریم که
«پلی��س آهنی» ورهوف��ن ،متولد همان ده��های بود
که آثاری همچون «جنگ س��تارگان» و «بازگشت به
آین��ده» و «ای-تی» در آن آقایی میکردند و منتقدان
فیلمی همچون «س��وپرمن  »2را به مثابه یک قدیس
میستودند .پیشرفت تکنولوژی در آن دهه با آنچه امروز
رخ داده قاب��ل قیاس نبود و از این رو ،نفس بهکارگیری
جلوههای وی��ژه در آن دهه ،به خ��ودی خود موهبت
محسوب میشد .اما امروزه که «جنگ ستارگان»های
قرن بیس��ت و یکم ،تنها به س��بب تداعی نوس��تالژی
دهههای  70و  80مورد اقبال قرار میگیرند و نسخههای
به مراتب پیشرفتهتر «سوپرمن» در نهایت با نمرههای
متوسط رو به خوب منتقدان بدرقه میشوند و هواداران
بازیهای کامپیوتری با «پلی استیشن  »4دست و پنجه
نرم میکنند و «ویندوز  »9تا کمتر از یک س��ال دیگر
به بازار عرضه میشود ،این میزان تکیه و تاکید گسترده
پادیال بر بهکارگیری از جلوههای ویژه و تقویت ظاهری
گروه فرهنگ و هنر :محمد حیدری که پیش از این
در موسس��ه فرهنگی اکو فعالیت داشت و از مدیران
تئاتری کش��ور به ش��مار میآید ،زمان تحویل اتاق
ریاست سازمان سینمایی به حجتاهلل ایوبی ،یکی از
همراهان نزدیک رئیس سازمان بود .او سابقه زیادی
در حوزه تئاتر دارد و در دورههای مختلف کارگردانی
اختتامیه تئاتر فجر را برعهده داشت .حیدری مدعی
است شناختش از سینما کم نیست .او به عنوان مشاور
عالی و نماینده رئیس س��ازمان در امور جشنوارهها و
اصناف از حجتاهلل ایوبی در ماههای اولیه حضور ایوبی
در سمت رئیس سازمان سینمایی حکم گرفت .او در
گفتوگویی با یکی از خبرگزاریها تاکید کرده است:
جش��نوارههای بسیار زیاد و متنوعی در حوزه سینما
برگزار ش��ده و میشود و هر س��ال هم به تعداد آنها
اضافه میش��ود .این در حالی است که یک سیاست
مشخص کلی و راهبردی برای این جشنوارهها وجود
ن��دارد .او در بخش دیگ��ری از این مصاحبه عالوه بر
تعدد جش��نوارهها معتقد است باید در روند برگزاری
جش��نوارهها بازنگری صورت گی��رد :صرف برگزاری
جشنواره برای یک جشنواره اهمیتی ندارد .اگر نگاه
سارا ش�کری :فیلم سینمایی «ش��یفتگی» با طرح
موضوع یکی از معضالت اجتماعی ساخته شده است،
این موضوعات در سینمای ایران مورد توجه مخاطب
قرار میگیرد و کارگردان نیز تالش کرده با اس��تفاده
از بزرگنمایی یک معضل اجتماعی مخاطب را جذب
کند .در تولید این فیل م نمایی از چهره مظلوم زنان به
نمایش گذاش��ته میشود .حاجی شاه ،زنی با هیبتی
مردانه است که سرپرس��تی خواهر و خانواده خود را
برعهده دارد .بیآنکه کسی بداند ،خواهرزاده عقبمانده
او ،مورد اذیت و آزار قرار میگیرد .حاجی شاه بهدنبال
یافت��ن مجرم اس��ت .در ای��ن فیلم روی��ا تیموریان،
جنس��یت خود را پنهان کرده و با تراش��یدن موهای
خود و گذاش��تن کاله پشمی بر سر ،تصویر یک مرد
را در میان مردم ب��ه بهانه حفاظت از خواهر خود به
نمایش درآورده است .زن مردنما است اما هیچ دلیلی
از این رفتار را در فیلم به درستی نمیبینیم ،فیلمساز
مخاطب را در فض��ای نامعلوم و گنگ از اتفاقاتی که
فقط با اش��اره به « 30سال پیش» از آن یاد میشود،
رها میکند .فیلم سینمایی «شیفتگی» به کارگردانی
«عل��ی عصمت��ی زمانی» ب��ه گفت��ه کارگردانش به
موضوعات انس��انی پرداخته اس��ت .در «شیفتگی»
بیننده متوجه نمیش��ود ،کارگردان ب��ه کدام دلیل
که آن را یک موضوع انسانی خطاب کرده ،بازیگرش
را در یک مخفیکاری جنس��یتی قرار داده است .در
این فیلم تیموریان به طور کامل بیحجاب اس��ت و
به نظر ممیزی جش��نواره و ارش��اد در برخی تصاویر

بخش نمایشی ،بیآنکه اساسا بخش درام ،محل و مجالی مخاطب ناشناخته است که پادیال برای برانگیختن حس
برای عرضه شدن بیابد ،بسیار ناشیانه و نابخردانه به نظر همذاتپنداری مخاطب نس��بت به مورف��ی ،از طریق
میرس��د .تا جایی که فیلم ،حتی در باکس آفیس نیز هجوم بیرحمانه به احساسات آنی مخاطب ،حداقل در
توفیق چندانی کس��ب نمیکند .عجیبتر آنکه ظاهرا دو س��کانس به نمایش صریح و بیپرده و در عین حال
پادی�لا ب��ه این حقیق��ت تاریخی که برت��ری یک اثر بیمیزانسن وضعیت جسمانی مورفی ،پس از سوقصد به
س��ینمایی را نه صرفا تکنیک ،بلکه تلفیقی متوازن از او میپردازد .در ادامه ،اگرچه الکس مورفی نیمه انسانی-
تکنیک و لحن و بی��ان رقم میزند ،هیچگونه توجهی نیمهرباتی از طریق پالت ،شخصیتپردازی میشود اما
نکرده و در نتیجه ،اثری را آفریده که بزرگترین اغماض همین شخصیت حاصله نیز به سبب کمپرداختی وقایع
به آن توسط هر منتقدی ،نقدش
مرتبط به او ،نصفه و نیمه از آب
و بزرگترین مج��ازات برای آن  10دقیقه ابتدایی ،علنا فیلم نیس�ت درمیآید .تاکیداتی که روی رابطه
توس��ط هر مخاطبی ،تماشایش بلک�ه حداکث�ر در مق�ام ی�ک بازی مورفی با کالرا و پسرش (رابطهای
اس��ت 10 .دقیق��ه ابتداییاش ،کامپیوت�ری بد اس�ت؛ نوع�ی ارضای که تا پیش از سوءقصد به مورفی،
علنا فیلم نیس��ت بلکه حداکثر ش�خصی یا خوداقناع�ی متکبرانه در منحص��ر در یکی ،دو س��کانس
در مقام یک ب��ازی کامپیوتری قالب فتح 10دقیقهای تهرانی که بیشتر کمرمق درون خانه است) صورت
بد است؛ نوعی ارضای شخصی یا به کوچه پ�س کوچههای عربس�تان میگیرد ،آنقدر کدوار و به لحاظ
خوداقناعی متکبرانه در قالب فتح و اردن و ترکیه ش�بیه ش�ده اس�ت و حس دراماتیک کمرنگ است که
 10دقیقهای تهرانی که بیشتر به مردمش ،فارسی را با لهجههای افغانی بویژه از منظر منطق دراماتیک،
کوچه پس کوچههای عربستان و و آمریکایی صحبت میکنند و جملگی توجیهگر فراز و فرودهای رفتاری
اردن و ترکیه شبیه شده است و
در مورفی نیست .برای نمونه ،آیا
یا در فقر مطلقاند یا تروریست
مردمش ،فارسی را با لهجههای
مخاطب ح��ق دارد الاقل از خود
افغانی و آمریکایی صحبت میکنند و جملگی یا در فقر بپرسد که پس از کاهش غنای احساسات مورفی به 2
مطلقاند یا تروریست .به اینها اضافه کنید مقادیر زیادی درصد و به تبع آن ،بیاعتناییاش به همسر و فرزندش،
جلوههای ویژه جهت تظاهر به انفجار و دوربینی تماما چه تغییری در رابطه میان کالرا و مورفی صورت گرفت
لرزان جهت تظاهر به تعلیق و تنش و احیانا زمینهسازی که غنای احساسی مورفی را افزایش داده و وی را دچار
برای خشونت .تاسفانگیزتر آنکه اوضاع «پلیس آهنی» تحول ک��رد؟! و آیا چنین تحولی به لحاظ داس��تانی،
پادیال ،حتی پ��س از آن  10دقیقه مضحک و تصنعی جامپکاتی و تحمیلی نیست؟! مش��ابه این کمبود را
و زشت و پروپاگاندایی نیز تغییر چندانی نمیکند .در در توجی��ه فراز و فرودهای رفتاری س��ایر کاراکترها از
شخصیتپردازی ،شخصیت الکس مورفی آنقدر برای جمله س��لرز و نورتون نیز میتوان یافت .از قضا عمده

نگاهی به سمتهای «محمد حیدری» در سازمان سینمایی

فتح باب چند شغلهها در ملغمه وزارت ارشاد
و سیاس��تی پشت برگزاری آن
باش��د میتواند در بدنه سینما
و فیلمهایی که ساخته میشود
نیز تاثیرگذار باشد .این اتفاقی
است که در تمام جشنوارههای
دنیا میافتد و ش��ما میبینید
جش��نوارههایی مانند برلین ،کن و ...نهتنها روی آثار
تولیدی کشورش��ان بلک��ه روی آث��ار تولیدی دیگر
کشورهای جهان نیز تاثیرگذارند .او در جشنواره فیلم
فجر به عن��وان مدیر هنری فعالیت میکرد .با توجه
ب��ه گفتوگوی محمد حیدری ،م��ا باید از این مدیر
کارآمد که مدعی اس��ت در حوزه سینما حرفی برای
گفتن دارد توقع بازنگری در برگزاری جش��نوارهها را
داشته باشیم و جشنوارهها را تنها برای برگزاری و ارائه
آمار نبینی��م .او درباره پخش در حوزه بینالملل هم
ایدههای بسیار خوبی دارد که در گفتوگویش مطرح

کرده است« :اگر سینمای ایران
بخواهد در عرصه بینالملل به
شکل حرفهای فعالیت کند به
سازوکارهایی نیاز دارد .طبیعتا
در آن شرایط ،بخش بینالملل
ما فقط منحصر به انتخاب فیلم
مناس��ب برای اسکار نمیش��ود .بگذارید مقصودم را
خیلی دقیقتر بیان کنم .من فکر میکنم پخش ،نیاز
به یک تیم متخصص دارد که بداند کدام جش��نواره
به درد ما میخورد و چه فیلمی را به کجا بفرستد».
حیدری براساس صحبتهایش فرد خوشفکری به نظر
میرسد اما عملیاتی و اجراییکردن این فکرها نیاز به
فراغت بال و تمرکز دارد که با سمتهای متعدد بعید
به نظر میرسد افکار این مدیر به منصه ظهور برسد.
نمون��ه بارز این ناتوان��ی در اجراییکردن ایدههایش،
وضعیت نابسامان اصناف سینمایی کشور است .محمد

به بهانه صدور مجوز ویدئویی فیلم «شیفتگی»

ورود ضد زنترین فیلم جشنواره به شبکه نمایش خانگی

با فتوشاپ کالهی بر سر او گذاشته اما
موضوع تنها حجاب نیست .شخصیت
زن در این فیلم اهل نواختن س��از دف
است و در محافل مردانه با یک گروه از
مردان نوازنده ،دف مینوازد .سرپرست
این گروه عاش��ق شخصیت زن است و
به او میگوید که از خر ش��یطان پیاده
ش��ود و ب��ا او ازدواج کن��د .ای��ن فیلم
که در جش��نواره فیلم فجر به نمایش درآمد بیش��تر
بیننده را ب��ه یاد فیلمهای بدون مج��وز میاندازد و
این س��وال در ذهن ایجاد میش��ود که این فیلم در
جمهوری اسالمی پروانه ساخت نمایش گرفته است؟
بخشهایی از تصاویر فیلم به کرات و بارها و به علت
نامعلومی در این فیلم سیاه میشود .در این سیاهشدن
مکرر تصاوی��ر ،بیننده صدای بازیگران را میش��نود
ول��ی تصویر آنه��ا را نمیبیند .این اتف��اق با توجه به
موقعیت داس��تان و س��ایر موضوعات ذهن بیننده را
به تصویرس��ازی در ارتباط با تصویر سیاه شده سوق
میدهد .در «شیفتگی» آشکارشدن جنسیت واقعی
حاجی شاه و لباس زنانه پوشیدن او به معنای تحول
است! فیلمی که نه ابتدا دارد ،نه انتها و فاقد یک درام
مش��خص است .باید از کارگردان این سوال را پرسید

که چگونه داس��تان یک زن مردنما که
قاتل هم هس��ت در ش��هر یزد روایت
شده اس��ت ،پیداکردن چنین زنی در
شهر یزد به نظر شاهکار است ،شهری
که اصل و اساس��ش حیا و وقار است و
هنوز ه��م در خانهها اندرونی و بیرونی
معنی دارد در حالی که در شهری مثل
تهران اندرونی و بیرونی مفهوم خود را
از دست داده است .چرا چنین معضل اجتماعی باید
در ش��هر یزد که به دارالمومنین شهرت دارد روایت
شود؟ در جلسه مطبوعاتی این فیلم ،تیموریان درباره
ساختهش��دن فیلم در شهر یزد گفت :این فیلم جزو
س��ینمای مستقل است و ما هم سینماگران مستقل
هس��تیم .س��ینماگران مس��تقل از نظر مالی از کف
امکانات برخوردار هس��تند .وی ادام��ه داد :عصمتی
در این فیلم از همه امکانات خانوادگی خود اس��تفاده
کرد و حتی به ما اعالم کرد که دس��تمزد واقعی ما را
نمیتواند بپردازد .سینمای مستقل سینمای سختی
است و حمایت منتقدان و خبرنگاران را الزم دارد .اما
اینجا باید این نکته را یادآور شد که شهر یزد معروف
به دارالمومنین اس��ت و کارگردان عالوهبر استفاده از
وسایل ش��خصی تالش داشته است آنچه در ذهنش

مشکالت فیلمنامه نیز که تنها در روایت بدون خأل (و
البته نه بدون حفره) قصه خلوت خود موفق است ،عالوه
بر کمپرداختی مفرط کاراکترها ،به همین عدم طراحی
س��یر منطقی جهت ش��کلدهی کنش و واکنشها و
فراز و فرودهای داس��تانی برمیگردد که درامی افلیج
را موجب گش��ته است که حتی اندک کنشمندی ولو
قابل پیشبینی س��لرز به عنوان ضدقهرمان کلیشهای
و دم��ده ماجرا (همچون قهرم��ان) نیز نجاتبخش آن
نیس��ت .به این همه اضافه کنید تالش ناکام فیلمساز
در جای جای فیلم را جهت خلق میزانس��نی تعلیقزا
و پرتنش در قالب دوربینی که به دمدس��تیترین نحو
ممکن از روی س��هپایه برداشته شده و دائما به چپ و
راست و باال و پایین میلرزد و البته از یاد نبرید تقطیع
مکرر تصاویر و بهرهگیری از نماهای پرتعداد را که فاقد
هرگونه خالقیتان��د و نهتنها در ایجاد تعلیق ،توفیقی
ندارند بلکه از جنبه اکش��نی اثر به عن��وان تنها برگ
برنده آن نیز میکاهند .قطعا برای آن دسته از هواداران
«پلیس آهنی» که با شور و اشتیاق بسیار مایلند درباره
نس��خه بازسازی شده فیلم بدانند و بشنوند و بخوانند،
خوشایند نخواهد بود آب پاکی را روی دستشان ریختن
و پرده برداش��تن از بالک باستری ورشکسته و پوشالی
و عقیم و نیمه جان که به س��بب دارا بودن ساختاری
عاجز از ایج��اد هرگونه جذابیت ،درام خنثی ،قهرمان
غیرسمپاتیک و ضدقهرمان فاقد جذابیت و گیرایی الزم،
تم تکراری ،اکشن رقیق ش��ده و جلوههای ویژهای در
نهایت کمکارکرد ،هیچ نشانی از سلفش در اواخر دهه
 80ندارد اما چه میشود کرد ،وقتی عمال خود فیلم نیز
با مخاطبش چنین میکند؟
حیدری به عنوان نماینده رئیس س��ازمان سینمایی
در امور اصناف از ایوبی سمت گرفت اما اصناف هنوز
مراح��ل قانونی خود را طی نکردهاند و متاس��فانه در
میان اصنافی که قانونی هستند و اصنافی که مراحل
قانونی را نگذراندهاند مشکالت عدیدهای دیده میشود
ک��ه بروز و ظه��ور آن اختالفات را در جش��ن کانون
کارگردانان شاهد بودیم .پس این مدیر کارآمد هنوز
نتوانس��ته به وظیفه محوله از س��وی رئیس سازمان
س��ینمایی درس��ت عمل کند و اصناف هنوز دچار
مشکل هستند و اختالف آنها ریشهکن نشده است .در
این شرایط رئیس سازمان سینمایی ،دکتر «حجتاهلل
ایوب��ی» ضم��ن قدردانی از زحمات «محمدحس��ن
پزشک» طی سالهای گذشته ،طی حکمی «محمد
حیدری»را بهعنوان مدیرعامل جدید موزه سینمای
ایران منصوب کرد .حیدری که تا چندی پیش مدیر
شناختهشده در عرصه تئاتر کشور بود ،این بار عالوه
بر س��متهای گذشته باید به موزه سینما که هشت
سال تحت مدیریت محمدحس��ن پزشک بود ،کوچ
کند و آنگونه که رئیس س��ازمان سینمایی از او توقع
دارد مدیریت شود.
میگذرد را در این شهر به نمایش بگذارد .او با ساخت
آثار قبلیاش چون «اوریون» نشان داده است عامدانه
از این شهر در آثارش بهره میبرد و با طرح موضوعات
و معضالت اجتماعی در این ش��هر تالش دارد فضای
این ش��هر که ش��هره به دینداری است را بشکند .او
عالقه فراوانی به حضور در جش��نوارههای خارجی و
تش��ویق آن س��وی مرزها دارد .اما تصمیم سازمان
س��ینمایی و ارائه پروانه نمایش خانگی به این فیلم
بدون آنکه فیلم اکران شود کار بسیار شگفتانگیزی
اس��ت .همه عالقهمندان به هن��ر هفتم میدانند که
س��النهای س��ینما نمیتواند نظر مخاطب��ان را به
خ��ود جلب کند و درصد فروش فیلمها به مراتب در
سالنهای سینما کم ش��ده است اما فیلم در شبکه
خانگی مورد توجه قرار میگیرد و با مبلغ کمی این
فیلم در تمام خانهها رس��وخ میکند .فیلمی که اگر
در ابتدای آن مجوز وزارت ارش��اد نمایش داده نشود
شاید مخاطب متوجه این امر نشود که فیلم با موازین
اسالمی ساخته شده است یا گمان کند قبل از انقالب
س��اخته و امروز در شبکه نمایش خانگی توزیع شده
اس��ت .به نظر میرس��د کارگردان اهداف خاصی را
دنبال میکند و وزارت ارشاد هم در ارائه پروانه نمایش
به فیلم توجه الزم را ندارد و به گمان خودشان با عدم
اکران فیلم در س��ینماهای کشور ،جلوی دیدهشدن
فیلم را گرفتهاند اما با ارائه مجوز خانگی فیلم توسط
مخاطبان این شبکه که گسترده است دیده میشود و
کارگردان به هدف خود خواهد رسید.

همزم��ان ب��ا س��الروز آزادی
خرمش��هر و ایام جشن میالد
مبعث حضرت رسول اكرم(ص)
فیلم س��ینمایی «چ» ساخته
ابراهی��م حاتمیكیا از س��وی
رایزنی فرهنگی كشورمان روز شنبه سوم خرداد
س��اعت  16به وقت محلی در س��الن آمفیتئاتر
دانشگاه  UMمالزی به نمایش در میآید.
■■ادامه اکران «چ» در  40سینمای کشور
با پایان سرگروهی «چ» ساخته ابراهیمحاتمیکیا
در س��ینما آزادی ،اکران این فیلم در  ۴۰سالن
سینمای تهران و شهرستان ادامه دارد .امیر قطبی
مدیر فروش پخش شرکت فیلمیران در گفتوگو
با تسنیم ،گفت :اکران فیلم «چ» در  12سینمای
تهران و در مجموع  40س��ینما در کش��ور ادامه
دارد و تا شب گذشته  2میلیارد و  250میلیون
تومان فروش کل این فیلم بوده است .فیلم «چ»
به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا از سهشنبه 20
اس��فند ،اکران نوروزی خ��ود را آغاز کرد و از روز
چهارش��نبه  31اردیبهشت ماه سرگروهی «چ»
در س��ینما آزادی به فیلم سینمایی «اشباح» به
کارگردان��ی داریوش مهرجویی داده ش��د .فیلم
«چ» آخرین ساخته حاتمیکیاست و در خالصه
داستان آن آمده اس��ت:همزمان با بحران شهر
پ��اوه در مرداد ماه  ۱۳۵۸دکتر مصطفی چمران
به عنوان مع��اون دولت موق��ت در امور انقالب
به همراه س��رتیپ فالحی ،فرمانده وقت نیروی
زمینی ارتش وارد شهر پاوه میشوند تا به اوضاع
و امور سرکش��ی کنند .در این میان گروه اصغر
وصالی به عنوان فرمانده نیروهای مردمی که به
دستمالسرخها معروف بودند،تنها مدافعان شهر
پاوه محسوب میشدند.

رونمایی از مستند سینمایی
«حجاب ،راه رستگاری» بحرانی

مستند سینمایی «حجاب ،راه
رس��تگاری» که نخستین اثر
سینمایی مستقل درباره مفهوم
قرآنی حجاب به شمار میرود،
بهطریق دیجیتالی و با استفاده
از جلوههای ویژه رایانهای س��اخته شده و در هر
بخش آن روایت��ی از مفاهیم قرآنی حجاب برای
مخاطب ارائه میشود .بنابر اظهارنظر کارگردان،
در این مجموعه س��عی شده اس��ت با نگاهی نو،
مفاهیم قرآن��ی و احادیث ائمهاطه��ار(ع) درباره
حجاب ،عفاف ،حیا و حفاظت از وجوهات انسانی
به زبان تصویر بیان ش��ود ،بهگونهای که با ایجاد
حس و درک متفاوت از کلیشههای رایج در یک
فضاسازی مناسب به تفهیم معنای واقعی حجاب
بپردازد .هدف از ساخت این مستند ،ارائه منظری
قرآنی و به دور از هرگونه افراط و تفریط نس��بت
به مفهوم حجاب اس��ت و اینکه حجاب مختص
بانوان نیست و صرفا به پوشش منحصر نمیشود.
آیین رونمایی از مستند «حجاب ،راه رستگاری»
با حضور عوامل فیلم و شخصیتهای سیاسی و
فرهنگی ،سینماگران و نمایندگان رسانهها ساعت
 18روز دوشنبه آینده در آستانه مبعث حضرت
رس��ول(ص) آغاز خواهد شد که عالوه بر نمایش
مس��تند مذکور کارگردان این پروژه در سخنانی
کوت��اه درباره روند تولید آن صحبت خواهد کرد.
س��ریال  20قسمتی با محوریت حجاب از سوی
گروه یاد شده در دس��ت تولید است که مراحل
پایانی خود را طی میکند.

لطیفی «رؤیای من برزیل»
را میسازد

محمدحس��ین لطیف��ی ب��ه
حاشیههای بهوجود آمده برای
دو پ��روژه «رویای من برزیل»
و «ی��ار دوازدهم» پاس��خ داد.
توگو با
این کارگ��ردان در گف 
ایس��نا ،با بیان اینکه کار اصلی من در حال حاضر
س��اخت فیلم «رویای من برزیل» اس��ت ،گفت:
قطعا این فیلم با شروع جامجهانی در برزیل کلید
خواهد خورد؛ پروژهای که رسما از سوی سازمان
سینمایی ،بنیاد سینمایی فارابی و وزارت ورزش
و جوانان حمایت میش��ود .وی ادامه داد :قرار بود
فیلمبرداری این کار همزمان با اردوی تیم ملی در
اتریش آغاز شود که دوستان عالقهمند نبودند ما
به این کش��ور برویم ،لطف کردند و به هدفشان
هم رسیدند اما کار را رسما از برزیل آغاز خواهیم
کرد و در ایران ادامه میدهیم .لطیفی درباره پروژه
«ی��ار دوازدهم» نیز اظهار کرد :برای آن مجموعه
به دلیل اینکه عالقهمند ب��ودم بازیگران در کنار
تیم ملی حضور داش��ته باشند ،پذیرفتم مدیریت
هن��ری آن را برعهده بگیرم .همین حضور من در
دو پروژه باعث شده است ،خبرنگاران این دو را به
هم ربط دهند .وی افزود :سرمایهگذار پروژه «یار
دوازدهم» آقای هومن طالبی است که قرار است
مشکالت آن را حل کند و سیدجواد هاشمی هم
به عنوان تهیهکننده پیگیر این کار است و چون
مدیریت آن با من نیست ،خودشان باید پاسخگوی
حاشیههای پیشآمده باش��ند .خود من هنوز از
حضور در این پ��روژه انصراف ندادهام و همه چیز
بس��تگی به مدیریت دوستان دارد .محمدحسین
لطیفی بار دیگر تأکید کرد :کار اصلی من با فیلم
«رویای م��ن برزیل» خواهد بود که بیحاش��یه
و آرام کارش انجام میش��ود و قرار اس��ت با تیم
ملی عازم برزیل ش��ویم .اس��امی بازیگ��ران نیز
بزودی در نشستی اعالم خواهد شد.

