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خـبـرسینما
111رای برای
جعفرگودرزي

صبا :شوراي مركزي انجمن
منتقــدان و نويســندگان
سينمايي ايران انتخاب شدند .مجمع عمومي
ساليانهانجمنمنتقدانونويسندگانسينماي
ايران چهارشنبه ٢٠ديماه در تاالر سيفاله
داد خانه ســينما برگزار شد و جعفر گودرزي
بيشترينآراراكسبكرد.
دراين مجمــع كه ١٢٥نفر از اعضــا اصالتا و
وكالتا حاضر بودند پس از ارائه گزارش شوراي
مركزي و بازرس ،جلسه انتخابات به رياست
غالمرضا موسوي برگزار شد و پس از معرفي و
صحبتهاي ١٥نامزد شوراي مركزي و ٤نامزد
بازرسي ،انتخابات برگزار شد .پس از شمارش
آرانتايجزيربهدستآمد:تعدادكلآرا١٢٣راي.
اعضای منتخب شــورا -١ :جعفر گودرزي
١١١راي -٢ .خسرو دهقان ٨٩راي -٣ .جواد
ي ٥٣راي-٥ .
ي ٨٨راي -٤ .اصغر نعيم 
طوس 
ق٤٩راي.
رضا درستكار٥٢راي -٦.زهرا مشتا 
ي٤٢راي.
 -٧الهام حسام 
اعضــاي عليالبــدل شــوراي مركزي:
 -١سپيده ابرآويز ٤١راي -٢ .انسيه نجفي
 ٣٥راي.

گزارش «صبا» از نشست وزیر ارشاد
با مدیران سیوششمین جشنواره فیلم فجر

سیدعباس صالحی در نشست با مدیران و دبیران اجرایی سیوششمین جشنواره فیلم فجر گفت:
جشنواره فیلم فجر قله جشنوارههای کشور ماست

بهگزارش«صبا» ،سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ
و ارشاد اســامی در جمع مدیران سی و ششمین
جشنوارهفیلمفجرحضوریافت.اودرجمعمدیرانو
دبیران اجرایی سیوششمین جشنواره فیلم فجر ،با
اظهار خرسندی از اتفاقات جدید در جشنواره عنوان
کرد :تشــکر میکنم از جناب مهندس حیدریان
و دکتر داروغهزاده و تمام کســانیکه در این اتفاق
بسیار مهم و قابلتوجه برای سینما و کشور فعالیت
میکننــد .بهطور طبیعی جشــنوارهها مهماند و
جشــنوارههای فجر مهمتر هســتند .جشنواره
ســینمایی فجر هم قله جشــنوارههای کشور ما
است یعنی اهمیت آن باتوجه به ضرایب و ازلحاظ
جایگاهی که دارد ،افزوده میشود .به همین جهت
افرادی که در دبیرخانه فعالیت میکنند ،میدانند
ت فجر ،بــا نگاه مضاعفی دیده
که اهمیت و تاثیرا 
میشود.
او افزود :در کشور ما جشنوارههای مختلفی برگزار
میشود ،درخصوص جشنوارههای فجر ،به ترکیبی
از جشنوارههایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
برگزار میکند ،میرسیم و این به یک نقطه خاص
بدل میشود .ازسویی سینما بهعلت ویژگیهای که

«محمدرسولالله(ص)»
بهمنایشخانگیرفت

صبا«:محمدرسولاهلل(ص)»
مجید مجیدی وارد شــبکه
نمایش خانگی شد .سرانجام پرهزینهترین
فیلم تاریخ سینمای ایران با کارگردانی مجید
مجیدی و تهیهکنندگی شــرکت نورتابان از
چهارشنبه ۲۰دیماه توسط موسسه تصویر
گسترپاسارگاددرسراسرکشورتوزیعشد.این
فیلمهمماننددیگرمحصوالتموسسهتصویر
گستر پاســارگاد بهصورت آنالین در سایت
 www.lotusplay.comقابل مشاهده است.
بنابر اعالم این موسسه باتوجه به حجم باالى
اثربهدليلمدت زمان١٧٨دقيقهاىوهمچنين
كيفيت FUIIHDوصداىدالبى١/٥كانال،اين
اثر بابستهبندى جديد ودر قالب ۲DVDتهيه
و عرضه شد .در این فیلم علیرضا شجاعنوری،
مهدی پاکدل ،مینا ساداتی ،محسن تنابنده،
ساره بیات ،داریوش فرهنگ ،رعنا آزادیور،
پانتهآمهدینیا،نسریننصرتیوصادقهاتفی
بهایفاینقشمیپردازند.

بامدادبیات«پاسیو»
راآهنگسازیمیکند

صبا :بامــداد بیات فرزند
زندهیاد بابک بیات ،موسیقی
متن فیلم «پاســیو» بــا کارگردانی مریم
بحرالعلومی را میسازد .بامداد بيات فرزند
زندهياد بابك بيات متولد ٦٤تهران است.
او آهنگساز ،تنظيمكننده و مدرس موسيقى
و داراى دو مدرك كارشناسى در رشتههاى
آهنگسازى فيلم و موسيقىجاز از دانشگاه
هامبر كاناداست.
از كارهاى شاخصى كه او در ساخت موسيقى
آنها دســتيار پدرش بــوده میتوان به
فيلمهایی چون« :دستهاى آلوده» « ،سام
و نرگس»« ،دو زن» و سريال «واليت عشق»
اشاره کرد.
از كارهاى مســتقل فیلمهای سينمايى
«حوالى اتوبان »« ،قند تلخ »« ،بنبســت
وثوق» و سريال «آفتاب و زمين» هستند.
فیلمبــرداری «پاســیو» چند یپیش به
پایان رســیده و اینروزها مراحل پساز
تولید را ســپری میکند تا برای حضور در
سیوششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
آماده شود.
بهناز جعفرى ،محدثه حيرت ،كريم امينى،
ياسمن ترابى ،حسين ملكى ،بهروز قادرى،
سحر غمخوار ،محمدرسول صفرى و بابك
انصارى؛ باحضور پوريا پورســرخ و شقايق
فراهانى در«پاسیو» ايفاى نقش كردهاند.

فیلمفجرقلهجشنوارههاست
داشته و دارد ،بیش از هر هنر دیگری در کشور دیده
میشودومحلتوجهوقضاوتقرارمیگیردوهمین
امر باعث سخت شدن کار مدیران جشنواره فیلم
فجر میشود چراکه فعالیت آنها ،بیش از هر اتفاق
فرهنگی دیگری در معرض قضاوت ،داوری و دیده
شدن قرار میگیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بااشاره به در معرض
دید قرار گرفتن جشــنواره توســط مخاطبان و
سینماگران ،بیان کرد :در بهمنماه ،چ ه کسانیکه
سینماییهستندوچ هکسانیکهسینمایینیستند،
بهنوعی در فضای سینما و جشنواره فیلم فجر قرار
میگیرند و بهنوعی کل کشور درگیر این جشنواره
میشود که این کار مدیران جشــنواره را دشوارتر
میسازد ،حساسیت را افزایش میدهد و بهدلیل در
معرض دیده شدن قرار گرفتن،فشار روحی و روانی
و کاری ایجاد میکند.
او بااشاره به تجربیات دبیرخانه جشنواره فیلم فجر
طی ۳۶سال ،تصریح کرد :بهرهگیری از تجربیات
باعث خواهد شد که سختیها کاهش یابد و مسیر
راحتتر طی شود .امســال گزارشهایی بهدست
ما رسیده ،نشــان دهنده این اســت که کارهای

قابلتوجهی صورت گرفته تا جشنواره امسال بسیار
پربارتر برگزار شود .با اینکه احتمال داده میشد
با تقلیل تعداد فیلمها حاشــیهای از ناحی ه افرادی
که به جشــنواره راه پیدا نمیکنند ،ایجاد شود اما
اینگونه نشد.
صالحی چند نکته را به مدیران و دبیران جشنواره
فیلم فجر متذکر شــد و تاکید کرد :دوره مدیریت
با فاصله تمام شده اســت .در گذشته ممکن بود
که با این نوع مدیریت اعتــدال ایجاد کرد ولی در
حالحاضر فضای اجتماعی و ارتباطی ما نوع دیگری
از مدیریت را ایجاد کرده است .هرچقدر نزدیکتر
باشیم سوءتفاهمها کمتر میشود .اصحابرسانه و
منتقدینبایداینحسراداشتهباشندکهمیتوانند
بهراحتی انتقاد کنند .اینکه ما به اتاقهای شیشهای
نزدیک شــویم و فاصله خودمان بــا مخاطبان را
ازلحاظ قضاوتهای مبتنی بر حدس و گمان دور
کنیم ،کمک میکند به اینکه جشنواره سالمتر و
کمحاشیهتر برگزار شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی با ارزشگذاری به
ابتکار جشنواره امسال در این راستا ،ازجمله برگزاری
نشست دبیر جشــنواره و نماینده هیات انتخاب

پوریا آذربایجانی در گفتوگو با «صبا»:

«جشن دلتنگی» شبیه فیلمهای آمریکای جنوبی نیست

فیلم من شبیه هیچ یک از فیلم های دیگر یا کارگردانان آمریکای جنوبی نیست.
پوریا آذربایجانی؛ کارگردان فیلم ســینمایی «جشــن دلتنگی» که یکی از
توگو با «صبا» درباره فاکتورهای موردتوجه
منتخبان جشنواره فجر است در گف 
هیاتانتخاب برای قرار دادن آن در فهرست سودای سیمرغ خاطرنشان کرد:
نمیدانم فیلم چه فاکتورهایی داشته،چون من در آن جلسات نبودم ،ولی از نظر
خودم فیلمی بسیار شریف و اصیل است .از این نظر که این فیلم من است و شبیه
هیچ یک از فیلمهای دیگر یا کارگردانان آمریکای جنوبی نیست.
او در ادامه افزود:فیلمی است که من و همسرم که فیلمنامهنویس آن است ،بدون
هیچ سفارش و انگیزه پیچیدهای از تولید فیلم آن را نوشتیم و به روند تولید رسید.
بهنظرم خیلی شریف تولید شد و خیلی هم شریف به بخش مسابقه رسید ،بدون
اینکه فشار خاصی پشتش باشد.احساس میکنم جای خود را پیش مخاطبان
حفظ خواهد کرد .اینکه بخواهیم بگوییم جوایز خاصی خواهیم گرفت یا نه
خیلی زود است.
آذربایجانی در ارتباط با ایده ساخت فیلم توضیح داد :آدمی هستم که همیشه
احساس میکنم روابط عادی آدمها خیلی زیاد مهم اســت و به مرور دارد از
بین میرود .آدمها سعی میکنند بهجای اینکه همدیگر را ببینند و رو در رو
موضوعات را بههم منتقل کنند ،به یکدیگرپیاممتنی دهند ،حتی دیگر زحمت
پیام دادن را هم به یکدیگر نمیدهند.به دلیــل این اتفاقات تصمیم گرفتم
فیلمی بسازم که ببینم چقدر ارتباطات دنیای مجازی جدا از خوبی و بدی آن،

زندگیمان را احاطه کرده است .با همسرم این فیلمنامه را نوشتیم و سپس به
تولید رسید و االن بسیار خوشحالم که آن را ساختم.
وی در پاســخ به این ســوال که باتوجه به خالی بودن نام بعضی از بزرگان در
جشنواره پیشبینی میکرده که فیلم جزو منتخبان فجر باشد یاخیر گفت:
اصوال زمانیکه فیلمی را میسازم ،طبیعی است تمام تالشم را میکنم تا هر
انرژیای که در من و همه عوامل سازنده فیلم وجود دارد خرج شود و کار خوبی
شود .اینکه فیلم در جشنواره فجر انتخاب شده اتفاق خوبی است ،به این دلیل
که ممکن است در اکران بازخوردهای خوبی داشته باشیم و مسائل دیگر .در
عینحال زمانیکه داشتم فیلم را به جشنواره فجر میدادم خیلی به این موضوع
توجه نمیکردم که چهکسانی قرار است فیلم به جشنواره بدهند ،چه از نسل
خودمان و چه نسلهای قبلی .ما فیلم را دادیم و انتخاب شد .حتی تا روز آخر
خیلی برایمان روشــن نبود که فیلم انتخاب میشود یا نه .فقط بهعنوان یک
انتخاب که باید انجام شود فیلم را دادیم به جشنواره و انتخاب شد.
او در پایان در ارتباط با فعالیتهای جدیدش افزود:در حالحاضرکار جدیدی در
دست ندارم .پیشنهاداتی وجود دارد ،ولی امسال بهدلیل خستگی نمیخواهم
کاری داشته باشــم .از تلویزیون پیشــنهاداتی دارم که طوالنیمدت است و
نمیدانم جان انجام دادن آن را دارم یا نه .برای سینما هم قصهای را نوشتهام
و هنوز تهیهکنندهای ندارد .ترجیح میدهم دو-سهماه آخر سال را به کارهای
خودم بپردازم.

قصه «فاش» درباره رهاشدن
از خالف است

«دیپلماسیشکستناپذیرآقای
نادری» در پراگ

صبا :فیلم مستند «دیپلماسی شکستناپذیر آقای
نادری» ساخته مشترک بهتاش صناعیها و مریم
مقدم در بخش مســتند هفتمین جشنواره فیلم
های ایرانی پراگ روی پــرده خواهد رفت .در این
جشنواره که از۹تا۱۴ژانویه برگزار میشود گزیدهای
از فیلمهای داستانی ،مستند و کوتاه سینمای ایران
در سه شهر پراگ و برنو از کشور چک و براتیسالوای
اســلواکی بهنمایش گذاشته میشــود .این فیلم
همچنین بهزودی در فستیوال فیلم گوتنبرگ سوئد
روی پرده خواهد رفت.

صبا :قصه «فاش» درباره رهاشدن سیامک از برادر
خالفکارش است .برادر سیامک برای پنهان شدن از
دست طلبکارها به خانه سیامک آمده و او قصد دارد
از این معضل رهایی پیدا کند.
احسان مختاری کارگردان فیلم کوتاه «فاش» یکی
از چهارفیلم کوتاه سیوششــمین جشنواره فیلم
فجر درباره فیلمش گفت :قصه «فاش» درباره رها
شــدن کاراکتر اصلی فیلم (بهنام سیامک) از برادر
خالفکارش است .برادر سیامک برای پنهان شدن
از دســت طلبکارها به خانه سیامک آمده و او قصد
دارد از این معضل رهایی پیدا کند .مختاری بااشاره
به شــرایط تولید فیلمش ،گفت :مدتزمان فیلم
«فاش» ۱ ۵دقیقه است .بهدنبال فضاهای بسیاری
برای فیلمبرداری رفتیم .زیرا قصد ما دور شدن از
فضای آپارتمانی صرف بود و بهدنبال یک معماری
پیچیده بودیم تا قصه فیلــم بهصورت خوبی برای
مخاطب روایت شود.

کیــوسک

«الزانیا» با اکبر عبدی
کلیدخورد

صبا:فیلمسینمایی«الزانیا»بهکارگردانیحسینقناعت
با بازی اکبر عبدی کلید خورد .این بازیگر پیشکسوت
که اینروزها جلوی دوربین رفته اســت ،نقش اصلی
«الزانیا» را برعهــده دارد« .الزانیا» به تهیهکنندگی
احمداحمدیوکارگردانیحسینقناعتدرحالیکلید
خورده که اسامی دیگر بازیگران و عوامل کامل این فیلم
در روزهای آینده اعالم خواهد شد .عالوهبر اکبر عبدی،
حضور عبداله اسکندری بهعنوان طراح گریم ،هاشم
علیاکبریبهعنوانمدیرتولیدوسحرشهامتبهعنوان
طراحصحنهولباسقطعیشدهاست.

مایکلداگالساتهامآزار
جنسیراانکارکرد

مهر :مایکل داگالس اتهام آزارجنسی از سوی یکی از
همکارانسابقشراانکارکرد.داگالسگفت:صالحدیدم
که پیش از منتشر شدن اخبار مربوط به این شکایت
موضع خود را درباره آن بیان کنم تا شاید به تنویر افکار
عمومی کمک کند .این هنرپیشه هالیوود افزود :یکی
از کارمندانش بااشاره به رویدادهایی مربوط به ۳۰سال
موادعایآزاردیدن
پیش،اورابهانجامرفتارجنسیمته 
کرده است.این کامال ساختگی و دروغ است و از بنیاد
واقعیت ندارد .چندیپیش از طریق وکیلم مطلع شدم
یکی از رسانهها درحال آماده کردن گزارشی در اینباره
است .زن شاکی همچنین مدعی شده پس از اخراج ،من
پنهانی مانع استخدام او در یک موسسه دیگر شدهام.
شاکی همچنین مرا به فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک
هنگام مکالمات تلفنی متهم کرده است .من به شهرت
خودم در عالم کاری میبالــم ،حتی فارغ از تاریخچه
خوشنامیپدرمدرعرصهسینما.متعجبمکهاگرچنین
چیزی بوده ،چرا بعد از۳۲سال س ر باز کرده است.

