
افشین صادقی؛ کارگردان و تهیه کننده »زنبور کارگر« ،درباره آخرین روند تولید این فیلم سینمایی در گفت وگو با »صبا« عنوان 
کرد: حدود دو ماه از فیلمبرداری سپری شده و یک ماه دیگر باقی مانده است که تا پایان شهریورماه به پایان می رسد. او ادامه داد: 
پروژه بسیار سنگینی را در دست تولید داریم و سختی زیادی برای فیلمبرداری متحمل شده ایم. در هر روز به دلیل حساسیت باالی 
ما در کار، ۴۰ یا ۵۰ ثانیه فیلمبرداری نهایی انجام می شود و به همین دلیل مدت زمان تولید فیلم ما طوالنی شده است. وسواس 
زیادی در فیلمبرداری، دکوپاژ و بازی گرفتن از بازیگران و… از جانب من و سعید نعمت اهلل نویسنده کار وجود دارد و تمام تالشمان 
این است که فیلمی باکیفیت در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر ارایه کنیم. صادقی با اشاره به این که در حال حاضر در منطقه 
ولیعصر تهران در حال فیلمبرداری هستند، عنوان کرد: به طور مثال یکی از سختی های کار ما گرفتن سکانسی از صحنه برفی در 
سال های گذشته برای تیتراژ فیلم است که در این فصل گرما باید آن را فیلمبرداری کنیم که انرژی زیادی از ما گرفته است. او با اشاره 
به این که بازی حمید فرخ نژاد در فیلم »زنبور کارگر« به پایان رسیده است، اضافه کرد: در حال حاضر به طور همزمان تدوین فیلم 
توسط خشایار موحدیان در حال انجام است و بازی علیرضا آرا هم به پایان رسیده و به زودی بازی سعید آقاخانی هم به پایان می رسد. 
کارگردان »مقلد شــیطان« گفت: چهار ماه مراحل ویژوآل افکت ما به طول می انجامد و یکی از مشکالت در این بخش، ورود تاور 
کرین به استودیو است که ارتفاع ۷۰متری دارد. تاحدودی از این ارتفاع را می توانیم به استودیو وارد کنیم و بقیه آن باید ماکت سازی 
شود. صادقی در پایان عنوان کرد: از تمام عوامل فیلم به دلیل سختی هایی که برای تولید این پروژه متحمل می شوند، تشکر می کنم. 
حمید فرخ نژاد، شبنم مقدمی، سعید آقاخانی، پگاه آهنگرانی، حسین مهری، علیرضا آرا، مارال فرجاد، ستایش موسوی و... گروه 
بازیگران این درام اجتماعی را تشکیل می دهند. از سعید نعمت اهلل، نویســنده این کار، به تازگی مجموعه »برادر جان« در شبکه سه سیما روی آنتن بود و »زنبور کارگر« بعد از »حوالی اتوبان« و 
»طاووس های بی پر«، سومین فیلم سینمایی او در مقام سناریست به شمار می رود. افشین صادقی نیز دو فیلم سینمایی »داشتن و نداشتن« و »مقلد شیطان« و بیش از سی فیلم تلویزیونی را در 

جایگاه کارگردان در کارنامه خود دارد.

»زنبور کارگر« یک ماه دیگر فیلمربداری دارد

سیروس تسلیمی با بیان این که سینمای کودک مهجورترین سینماست، گفت: در شرایط امروز باید کارگردان های شناخته شده ای که بیشتر فیلم 
اجتماعی می سازند، وارد فضای فیلمسازی کودک شوند و باور کنند که کودکان، جامعه ما را می سازند.

 به گزارش ایسنا؛ این فیلمنامه نویس و تهیه کننده قدیمی سینما که تهیه آثاری چون »زیر پوست شهر«، »زندان زنان«، »عشق شیشه ای«، »میکس« 
و نیز نویسندگی آثاری مثل »پرنده کوچک خوشبختی« را در کارنامه خود دارد، در ارزیابی وضعیت امروز سینمای کودک نوجوان بیان کرد: بعد از 
فیلم هایی از قبیل »پرنده کوچک خوشبختی«، سینمای کودک به سمت سینمای معناگرا و روشنفکری رفت و از بدنه فیلم هایی که کودکان دوست 
دارند، دور شد. شاید در این زمینه فیلم های کیارســتمی بی تاثیر نبود، فیلم های زیبایی بودند اما بعد از آن کودکان قشر متوسط جامعه این فیلم ها 
را درک نکردند یا از آن استقبال نکردند. او افزود: این اتفاق به مرور ادامه یافت و ســینمای کودک به یک سینمای کم فروش تبدیل شد. در دهه8۰ 
سالن دارها وقتی دیدند که فیلم های کودک فروش ندارد، به سمت فیلم های کمدی خصوصا کمدی های مستهجن رفتند و قشر متوسط جامعه و عامه 
تماشاگران به این نوع فیلم ها عالقه مند شدند. تهیه کننده »عشق شیشــه ای« اضافه کرد: از طرفی هم برای فیلم های کودک نتوانستند بازیگرهای 
مطرح و قصه های جذاب پیدا کنند و کمی بعد از فیلم های آقای مجیدی به سمت سینمای جشــنواره ای رفتند. در این شرایط بود که فیلمسازان 
ما از هم دور شدند و سینمای مستهجن مانند یک سیالب سرزمین سینمای کودک را اشغال کرد. تسلیمی در ادامه بیان کرد: در بخش دولتی هم 
مدیرکل ها مدام در حال تغییر هستند و کسی نتوانست برای حل این مشکل سیاست گذاری درستی کند. در حال حاضر شرایط به گونه ای شده که 
اگر به سرگروه سینمایی بگویی فیلم کودک داری، حاضر به اکران فیلم  نمی شود، هرچند که موظف باشند این کار را انجام دهند، چرا که موظفی در 
ایران فقط مختص بخشنامه است و در کف سینما کسی گوشش بدهکار این مصوبات نیست. او افزود: در دوره ای هم گروه کودک تشکیل شد اما موفق 

نبود. دلیلش هم این بود که سینماگرانی که فیلم کودک می ساختند به سمت فیلم های جشنواره ای رفتند و از توده مردم دور شدند. تسلیمی ادامه داد: برای این که فیلم کودک موفقی ساخته شود، باید کارگردان های قوی که این روزها 
بیشتر فیلم اجتماعی می سازند، وارد فضای فیلمسازی کودک شوند و باور کنند که کودکان جامعه ما را می سازند. در کشورهای خارجی به این نتیجه رسیده اند که افراد خالفکار روش تربیتی درستی در کودکی نداشته اند. برای درست 
تربیت شدن به مهدکودک، مدرسه و فیلم های خوب و آموزنده نیاز است. او با اشاره به این که در حال حاضر کودکان ما بین ماهواره و فضای مجازی رها شده اند، گفت: االن هر بچه 1۰ ساله یک تلفن همراه دارد و با فضای مجازی در ارتباط 
است. سرنوشت این کودکان چه می شود؟ کودکان جهان شمولی می شوند که ایرانی نیستند و فقط توقعاتی از خانواده هایشان دارند. تهیه کننده »زیر پوست شهر« در این راستا ادامه داد: متاسفانه عوض شدن هر چند سال رئیس جمهور 
و وزیر در این امر موثر است چرا که نمی توانند یک فکر ملی برای اعتالی جامعه داشته باشند و زمانی که مسئول هستند را صرف امور دیگری می کنند که بی ربط هستند. تسلیمی در پایان گفت: سینمای کودک مهجورترین سینماست 

درحالی که در سینماهای دیگر کشورها بسیار ژانر موفقی است، همان طور که فیلم های دفاع مقدس مهجور مانده و در این زمینه خیلی کم فیلمی ساخته می شود.  

 فیلمسازان اجتامعی، فیلم کودک بسازند

 شنبه 12 مرداد 1398/ شماره 1166
3خـبـر   سینما

صبا:  ســامانتا مورتون؛ بازیگر 
نامــزد جایزه اســکار فیلم های 

»در آمریکا«، »گزارش اقلیت« و »رذل و دوست داشتنی« 
در مصاحبه خود با ونیتی فیر گفت که از همکاری با وودی 
آلن پشیمان نیســت و قدرشــناس این تجربه برای همه 
زندگی اش است. مورتون که با آلن در سال1۹۹۷ در فیلم 
»رذل و دوست داشتنی« کار کرده، گفت: من با کارگردانی 
کار می کردم که مهربان و بامزه بود و کار کردن با او تجربه 
فوق العــاده ای بود. پس از آن زندگــی ام تغییر کرد. برای 
همیشه قدردان و سپاسگزار او هســتم. در فیلم »رذل و 
دوست داشــتنی« مورتون نقش یــک زن الل را از طبقه 
پایین جامعه که عاشق یک گیتاریست جاز با بازی شان پن 
می شود، بازی می کرد. مورتون برای این نقش نامزد جایزه 
اسکار بازیگری شد. مورتون اعالم کرد با وجود مواجهه آلن 
با اتهام سوءاستفاده جنسی از دیالن فارو دختر خوانده اش، 
او هیچ گاه از کار کردن با آلن احســاس پشــیمانی نکرده 
اســت. این بازیگر پیش از این در سال۲۰1۴ از تجربیات 
تلخ خود که چندین بــار مورد سوءاســتفاده قرار گرفته 
بود، صحبت کرده بــود. او در این باره گفته بود: نســبت 
به هرکســی که مورد سوءاســتفاده قرار گرفته احساس 
همــدردی می کنم. وودی آلــن کارگردان اســطوره ای 
ســینمای جهان با وجود هجمه هایی که این روزها علیه  
او هســت هم اکنون در حال فیلمبرداری فیلم جدیدش 
با حضور کریستوف والتز در کشور اسپانیاست. او چندی 
پیش نیز اعالم کرد که قصد کناره گیری از سینما را ندارد.

مهر :  بــا اشــاره بــه فیلم 
سینمایی »شهر گربه ها« گفت: پیش تولید این پروژه 
ســینمایی آغاز شده است و قرار اســت شهریورماه 
جلوی دوربین برود و تا امروز حضور بازیگرانی چون 
فرهاد آییش، امین زندگانی، ملیکا عبدالرزاقی، امیر 
غفارمنش در این پروژه قطعی شده است. او بیان کرد: 
البته تعداد دیگری از بازیگران هســتند که در حال 
مذاکره برای پیوستن آن ها به این پروژه هستیم. این 
کارگردان سینما تاکید کرد: »شهر گربه ها« یکی از 
پروژه های پر از ویژوآل افکت اســت چرا که داستان 
این فیلم خیال انگیز اســت و باید یک فانتزی همراه 
با دکور، لباس، گریم و ویژوآل افکت عجیب داشته 
باشد که می توان گفت در ســینمای فانتزی ایران 
تقریبا کم نظیر اســت. او ادامه داد: یک شــخصیت 
انیمیشــن خاص در این فیلم سینمایی حضور دارد 
که از چهره های شناخته شده جهانی به شمار می رود؛ 
درواقع قرار اســت ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز 
در »شــهر گربه ها« نقشی داشته باشــد. هاشمی 
گفت: این پروژه یک فیلم موزیکال است و قرار است 

خواننده های حرفه ای در این فیلم بخوانند.

ترامپ بازیگر 

»شهر گربه ها« می شود

حامیت بازیگر نامزد اسکار

 از وودی آلن

مذاکرات با افلک و آرماس برای بازی 

در نقش زوجی پرحاشیه ادامه دارد

صبا :  بن افلک و آنــا ِد  آرماس 
در حال مذاکره برای پیوستن به 

اقتباسی ســینمایی از رمانی به قلم پاتریشیا های اسمیت به 
نام »آب عمیق« هستند. کارگردانی این اثر بر عهده آدریان 
لین است و سم لوینسون، خالق سریال »سرخوشی« به همراه 
زک هلم، فیلمنامه آن را نگاشته اند. پشتیبانی مالی این پروژه 
را نیز کمپانی »New Regency« انجام می دهد. »آب عمیق« 
داستان زوج گرفتار و درگیری به نام های »ملیندا«)ِد آرماس( 
و »ویک«)افلک( است که باهم قرار گذاشته اند که می توانند 
روابطی جدا از یکدیگر داشــته باشــند، »ویک« اما طاقت 
نمی آورد و با برانگیخته شدن حسادتش سعی در بازپس گیری 
توجه همسرش به شیوه  ای غیرمعمول دارد و آن سر هم کردن 
یک داستان خیالبافی درباره یک قتل است؛ اتفاقی که واقعا 
به وقوع می پیونــدد! آنا ِد آرماس هم اکنــون در حال کار در  
»Bond۲۵«، بیست وپنجمین فیلم از مجموعه جیمز باند است. 
آثاری که به زودی با نقش آفرینی او منتشر می شوند، کمدی 
سیاه »چاقوکشی« به کارگردانی ریان جانسون و همچنین 
اثری از نت فلیکس به نام »بلوند« بــا بازی او در نقش مرلین 
مونرو هســتند. آخرین حضور بن افلک نیز در فیلم پرخرج 
نت فلیکس یعنی اکشن »مرز سه گانه« بوده است و قرار است 
به زودی با تریلر سیاسی »آخرین چیزی که او می خواست« به 

کارگردانی دی ریس روی پرده های سینما بیاید.

صبا:  محمدحســین مهدویان؛ کارگردان جوان ســینمای ایران که 
سابقه ساخت فیلم های موفق »ایستاده در غبار«، »ماجرای نیمروز« و 
»التاری« را دارد، قرار است با پیمان معادی در فیلم جدیدش همکاری 
کند. »درخت گردو« به کارگردانی محمدحسین مهدویان که پروانه 
ساخت آن ماه گذشته صادر شد، قرار است به تهیه کنندگی سیدمصطفی 
احمدی تولید شود. سیدمصطفی احمدی تهیه کننده »درخت گردو« 
نیز پیش از این تهیه کنندگی برنامه »دورهمی« را برعهده داشت و این 
روزها سریال »هیوال« به تهیه کنندگی او و کارگردانی مهران مدیری در 

حال پخش از شبکه نمایش خانگی است.

کیــوسک

امیر جدیدی
 بازیگر »روز صفر«

پیمان معادی مقابل دوربین 
مهدویان می رود

اسامی فیلم های کوتاه داستانی و پویانمایی ایران در بخش بین الملل راهیابی فیلمنامه »خواِب بیدار«
 به فستیوال آمریکایی 

ایلنا:  فیلمنامه »خواِب بیدار« )Sleep No More( به نویسندگی ایمان داوری به بخش 
رقابتی دوره سی وهفتم جشنواره بین المللی Flickers' Rhode Island  آمریکا که طی 
۲3سال برگزار شده، راه یافته که این جشنواره جزو 1۰ جشنواره برتر آمریکا در زمینه 
سینما و همچنین جزو پنجاه فســتیوال برتر از نگاه مجله  Movie Maker محسوب 
می شود و یکی از رویدادهای مهم سینمایی اســت که مورد تأیید فستیوال بفتا و 
همچنین آکادمی اسکار است. فیلمنامه »خواِب بیدار« پیش از این در جشنواره های 
مختلفی درخشیده که از جمله آن ها می توان به حضور در بخش داوری جشنواره 
Independent Talents International Film  و همچنیــن نامــزدی دریافت بهترین 
 Flickers'  اشاره کرد. جشنواره  Twister Alley Film Festival فیلمنامه در جشــنواره
Rhode Island از ٦ تا 11آگوست در رود آیلند )Rhode Island( آمریکا برگزار خواهد 
شد. ایمان داوری یکی از فیلمنامه نویسان و کارگردانان جوان مستقل کشور است 
که تاکنون بیش از ده هــا فیلمنامه کوتاه و بلند و همچنیــن فیلم های کوتاه او در 
جشنواره ها و رویدادهای بین المللی حائز دریافت جایزه و همچنین راهیابی به مراحل 

نهایی فستیوال ها شده است.

بانی فیلم : امیر جدیدی به فیلم سینمایی »روز صفر« پیوست. 
چندی پیش شورای پروانه ساخت با تولید فیلمنامه »روز صفر« 
به کارگردانی ســعید ملکان موافقت کرد. ایــن فیلم به زودی 
جلوی دوربین می رود و امیر جدیدی اولین بازیگری است که به 
این پروژه پیوسته است. جدیدی پیش از این با ملکان در مقام 
تهیه کننده در »تنگه ابوقریب« همکاری داشته است. فیلمنامه 
»روز صفر« را سعید ملکان و بهرام توکلی به صورت مشترک به 

نگارش درآورده اند. 

صبا:  دبیرخانه سی ودومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
اسامی فیلم های ایرانی پذیرفته شــده در دو بخش کوتاه داســتانی و پویانمایی 
کوتاه در بخش »بین الملل« را اعــالم کرد. در هر یک از این دو بخش ســه فیلم 
به عنوان نمایندگان ایران در بخش »بین الملل« معرفی شــدند که اسامی آن ها 

به شرح زیر است: 
پویانمایی های کوتاه: 1- »کالف« به کارگردانی ملیحه غالم زاده و تهیه کنندگی 
سیدجواد حسین نژاد ۲- »سیم ششم« به کارگردانی و تهیه کنندگی بهرام عظیمی 
)محصول مرکز گسترش ســینمای مســتند و تجربی( 3- »قصه مردی که لب 

نداشت« به کارگردانی و تهیه کنندگی میالد شاه جانی
کوتاه داستانی: 1- »پســر دریا« به کارگردانی و تهیه کنندگی عباس جاللی یکتا 
)محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی( ۲- »بی سیم« به کارگردانی 
محمدحسین امانی و تهیه کنندگی حســین دارابی )محصول ناجی هنر و باشگاه 
فیلم سوره( 3- »آلوهای وحشــی« به کارگردانی و تهیه کنندگی فرید هاشم زاده 

)تهیه شده در شبکه فارس(.
 ســی ودومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانــان ۲8مرداد تا 

۴شهریور۹8 به دبیری علیرضا تابش در شهر تاریخی اصفهان برگزار می شود.


