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بودجه سال آینده سینما شوخی استباز هم برای اسپیلبرگ آهنگ می سازمسید محمدحسین  پناهی؛  درگذشت
بسیاری از مخاطبین او را به چهره بیشتر می شناسند.

محمدحسین پناهی نخستین بار در ســال 1365با بازی در فیلم 
»تیرباران« به کارگردانی علی اصغر شادروان، در سینما حضور یافت . در 
سال 13۷۷ نیز دوره پرتالشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذراند. اثر 
مهم محمدحسین پناهی در این سال، بازیگری در سریال »کهنه سوار« 

به کارگردانی اکبر خواجویی محسوب می شود.
او در سریال کهنه سوار نقش مهمی بازی کرده است که توانست با 
مهارت خود، آن نقش و همچنین خودش را میان مخاطبان تلویزیون 

مطرح کند. 
پناهی از مجموع ۹ اثری که در کارنامه دارد، در ۷ اثر در ســینما با 
نام های فیلم »ده رقمی«، فیلم »احضارشدگان«، فیلم »زیر نور ماه«، 
فیلم »عشق گمشده«، فیلم »ســفر پرماجرا«، فیلم »هراس« و فیلم 
»تیرباران« به ایفای نقش پرداخته و در 2 اثر در تلویزیون با نام های سریال 

»کهنه سوار« و سریال »سوخته دالن« بازی کرده است. /صباخبر

جــان ویلیامز آهنگســاز ۹0 ســاله ای که به عنــوان یکی از 
اسطوره های هالیوود شناخته می شود، در مراسمی که به تازگی 
برگزار شد تا در آن از وی و آثاری که برای اسپیلبرگ ساخته تجلیل 
شود، گفت حتی پس از بازنشســتگی برای فیلم های اسپیلبرگ 
آهنگ می سازد. اســپیلبرگ که از این عبارت متعجب شد بود، 
بالفاصله گفت: پس بهتر اســت زودتر کار بعدی ام را تعیین کنم. 
ویلیامز در ادامه یادآوری کرد که پدر خود اسپیلبرگ نیز در حالی 
که بیش از 100 ساله بود، به کار مشــغول بود. ویلیامز تابستان 
خبر داده بود که »فابلمن ها« و »ایندیانا جونز« آخرین فیلم هایی 
خواهند بود که برایشان آهنگ می ســازد و پس از آن بازنشسته 
می شــود. طبیعی اســت که ســخنان جدید وی به مذاق همه 
دوستداران سینما خوش آمد. اولین کار مشترک آنها »شوگرلند 
اکســپرس« به 5 دهه پیش بازمی گردد. نامزدی 52 اسکار برای 

ویلیامز یکی از آن رکوردهای بی سابقه است. /مهر

امیر سیدزاده تهیه کننده سینما نقطه نظرات خود را درباره بودجه 
اختصاص داده شده در بخش سینمای کشور در سال آینده ارائه کرد.

بودجه سال 1402 اعالم شد و 4۸0 میلیارد تومان در وزارت ارشاد 
به بخش سینمایی اختصاص داده شــد. این رقم واکنش هایی را در 

جامعه سینمایی و هنری به همراه داشت.
امیر سیدزاده تهیه کننده سینما در این باره گفت: وقتی اختصاص 
چهارصد و هشتاد میلیارد تومان به بخش سینمایی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی را دیدم، متعجب شدم و این رقم بیشتر برایم شوخی 
به نظر می رســید تا یک مبلغ واقعی. این رقمی مناسب برای بخش 

فرهنگی یک کشور نیست.
سیدزاده در پایان اضافه کرد: اگر کیفی گرایی باشد، تولیدکنندگان 
توان انجام کار با کیفیت را دارند. ضمن اینکه محصول نهایی که از محل 
اختصاص بود، به ثمر می نشیند، با کیفیت می شود و تاثیر مثبتی را در 

پیشبرد اهداف فرهنگی جامعه دارد. /صباخبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: کار هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر، ظرف یکی دو روز آینده تمام 
می شود و پس از جمع بندی هئیت انتخاب، 22 فیلم  به روال سال های گذشته، اعالم خواهند شد. محمد 
مهدی اسماعیلی در حاشیه مراسم پایانی جایزه جالل آل احمد، درباره زمان معرفی فیلم هایی که امسال 
در جشنواره فیلم فجر به نمایش درخواهند آمد، افزود: این هیات در حال جمع بندی هستند. الحمدهلل اکثر 
قریب به اتفاق کسانی که فیلم هایشان را ثبت کرده بودند، کارهایشان آمده و هیات انتخاب نیز این فیلم ها 
را بررسی کرده است. اسماعیلی درباره وضعیت سریال نمایش خانگی »سقوط« با بازی حمید فرخ نژاد که 
این روزها در فیلیمو پخش می شود، گفت: این موضوع را از ساترا بپرسید و خودشان باید پاسخ بدهند. /ایسنا

کارگردان فیلم ســینمایی »حرف آخر« معتقد است که ســلیقه ای برخورد کردن یعنی خودی و 
غیرخودی قائل شدن برای هنرمندان و این بنای غلطی است که زمینه فساد را پایه گذاری می کند.

ابراهیم شفیعی ضمن اشاره به دشواری های ساخت فیلم »حرف آخر« گفت: باید بپذیریم که در سینما 
رابطه جای ضابطه را گرفته است و افرادی که دارای رابطه ای نیستند، نمی توانند فیلم خود را به راحتی 
و بدون مشکل بسازند. متاسفانه نام و میزان رابطه، افراد را شایسته دریافت تسهیالت و حمایت می کند. 
اگر یک کارگردان گمنام و بی نام و نشان باشید و یا وصل به کسی یا سازمانی نباشید، هیچ حمایتی در راه 

ساخت فیلم نخواهی داشت و باید مشقت های زیادی را برای تولید فیلم تحمل کنید./تسنیم

تسهیالت فقط به خودی ها ارائه می شوداتمام کار هیات انتخاب فیلم فجر تا دو روز آینده 

دبیر ویراستار دبیر تحریریه معاون سردبیر سردبیر صفحه آرا ساعت پایان  ساعت شروع

بهروز افخمی گفت: ممکن است اگر دوباره مســئولیت برنامه هفت به من پیشنهاد 
شود، مجددا مدیریت برنامه را بپذیرم.

هفت همچنان مهم ترین برنامه سینمایی تلویزیون است که بیش از یک سال است، 
بدون هیچ دلیل موجهی ، رنگ آنتن تلویزیون را ندیده اســت. اظهارنظر افخمی برای 
بازگشت مجددش به برنامه هفت از این جهت اهمیت می یابد که محسن برمهانی معاون 
سیما هم روز گذشته، خبرهایی از بازگشت  برنامه هفت به تلویزیون داد. برمهانی در این 
باره گفته است: »می دانید که سرقفلی ویژه برنامه های سینمایی تلویزیون با برنامه هفت 
است و این برنامه برای ما خیلی جدی است. خبری که باید بدهم این است که برنامه هفت 

به خاستگاه اصلی اش شبکه نمایش می رود.«
بهروز افخمی در حاشیه کارگاه »مدرســه انقالب، کوچک جنگلی« درباره احتمال 
حضور دوباره برای اجرا در برنامه هفت گفت: حرف ها تمام شده بود و فکر می کنم تاثیرش 
را هم گذاشته بود. اگر حرف ها تمام شده باشد و تاثیر نداشته باشد، آدمی ممکن است 
خود را راضی کند که حرف ها را تکرار کند، ولی اگر تاثیر گذاشته باشد و جنجالی درست 
شده باشد و فضایی درســت کند، مجبورند به آن حرف ها اهمیت دهند. اما اگر دوباره 

بخواهید همان حرف ها را تکرار کنید، یعنی وقت خود را تلف می کنید.
وی ادامه داد: اآلن دوره دیگری برای سینماست؛ درواقع هجوم دیگری به سینمای 
ایران شده و از داخل خود آن، پوشش هایی برای تخریب سینما اتفاق می افتد. ممکن است 
که اآلن یک نفر، با رویکرد دیگری برنامه هفت را جلو ببرد. با این حال هر زمانی به این 
نتیجه  برسم که دیگر نمی توانم برنامه ای را ادامه دهم، دیگر کار نمی کنم. من برنامه ساز 

روتین نیستم. /صباخبر

حاضرم دوباره به هفت برگردم


