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محمد معتمدی
ممنوع الفعالیت نیست

محمد معتمدی ،خواننده موســیقی ایرانــی چند روز بعد
از برگــزاری اولیــن کنســرت رایــگان خــود در بوســتان «آب
موسیقی
و آتــش» تهــران بــه رهبــری علــی اکبــر قربانی ،عصــر روز
پنجشــنبه  22شــهریور از ممنــوع الفعالیتی خــود خبر داد .آنطــور که معتمدی
اعالم کرده مجوز کنســرت رایگان او برای اجرای پلی بک بوده و اجرا با ارکستر و
نوازندگان عامل ممنوع الفعالیتی او از سوی پلیس اماکن شده است .در بخشی
از یادداشــت معتمدی که در صفحه اینســتاگرام منتشر شد ،آمده است« :شنبه
هفته گذشــته من در برج میالد تهران کنســرت داشــتم اما قبل از اجرای برنامه
آقــای تابــع جماعــت مدیریت ایــن مجموعه به من اعــام کرد که گویــا از اداره
اماکن ناجا نامهای ارســال شــده که بنــده اجازه اجرا در مرکــز همایشهای برج
میالد را ندارم» دقایقی بعد از انتشــار این پست ،سرهنگ نوروزی رئیس پلیس
امنیــت تهران در گفتوگویی خبر ممنوعالفعالیتی معتمــدی را تکذیب کرد و
باشــگاه خبرنگاران از قول سرهنگ نوروزی نوشت« :معتمدی اگر مدعی است
که از ســوی پلیس ممنوع الکار شــده ،به ما مراجعه کند تا بررســی کنیم از کجا و
چــه نهادی این ممنوعالکاری به وی ابالغ شــده اســت» .همچنین علی ترابی،
مدیــرکل دفتر موســیقی وزارت ارشــاد نیــز در گفتوگویی با ایســنا بــا رد ادعای
معتمــدی تأکیــد کرد کــه برای کنســرت خیابانی معتمــدی مجوز اجــرای زنده
صادر شــده اســت و این دفتر هیچگاه مجوز پلیبک صــادر نمیکند .در نهایت
سیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد نیز در توییتی ضمن اعالم پیگیری این
اتفاق از طریق معاونت هنری ،ممنوعالفعالیتی معتمدی را سوء تفاهم عنوان
کرد و خبر داد که این خواننده نیز پست اینستاگرامیاش را حذف کرده است.

کیــوان ســاکت ،آهنگســاز و نوازنــده موســیقی ایرانــی در
روی خـط تشــریح تازهتریــن فعالیتهــای خــود از برگــزاری یــک
خـــــــبر کنسرت با همراهی ژیوان گاسپاریان در تاالر اپراهال شهر
ایروان کشــور ارمنســتان خبــر داد .به گفتــه او ،طبــق برنامهریزیهای انجام
گرفته روز جمعه  ۲۳شــهریور ماه این کنســرت در تاالر اپراهال شــهر ایروان
کشور ارمنستان برگزار میشود.

بازی لیال حاتمی در یک سریال شبکه نمایش خانگی

ســریال «نهنــگ آبــی» جدیدترین تولید شــبکه نمایــش خانگی بــه کارگردانی
فریدون جیرانی و تهیه کنندگی سعید ملکان کلید خورد .فیلمبرداری این سریال
که اولین تجربه حضور لیال حاتمی و ســاعد ســهیلی در شــبکه نمایش خانگی
است ،در یکی از پارکهای مرکز شهر به مدیریت تصویربرداری داوود رحمانی
آغاز شد و بزودی با حضور سایر بازیگران ادامه پیدا خواهد کرد .فیلمنامه «نهنگ
آبی» نوشــته بهرام توکلی است و بازیگرانی چون حسین یاری ،ویشکا آسایش،
مجیــد مظفری ،ماهور الوند ،حمیدرضا آذرنگ ،آزاده صمدی ،پریوش نظریه،
الهام کردا ،ستاره پسیانی و دیبا زاهدی در آن به ایفای نقش میپردازند.

سال تلخ دوبله

مراســم تشــییع زنــده یاد حســین عرفانــی صبح روز پنجشــنبه  ۲۲شــهریور
مقابل مســجد بالل صداوســیما برگزار شــد و پیکر این دوبلور فیلم و سریال
به سمت خانه ابدی خود در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) بدرقه شد.
ناصر ممدوح دوبلور باسابقه فیلم و سریال که یکی از سخنرانان مراسم بود
با اشــاره به درگذشــت عرفانی ،بهــرام زند و محمد عبادی ظرف یک ســال
گذشته اعالم کرد که امسال ،سال خوبی برای دوبله نبود.

نمایش فیلم فرهادی
با حضور وزیران فرهنگ و دارایی دولت اسپانیا

اولیــن نمایــش عمومــی «همــه میداننــد» فیلــم اســپانیایی اصغــر فرهادی
چهارشنبه شب در مادرید برگزار شد .خوسه گیرائو وزیر فرهنگ ،ماریا خسوس
مونترو وزیر دارایی اسپانیا و صدها تن از اهل فرهنگ و هنر این کشور به تماشای
این فیلم در مجموعه ســینمایی کایائو نشســتند .پنه لوپه کــروز ،خاویر باردم و
دیگــر بازیگران فیلم به همــراه گروه همکار فرهادی در ســاخت این اثر در این
نمایش حضور داشــتند .اشتیاق برای دیدن اولین نمایش «همه میدانند» به
حدی بود که ناچار دو سالن مجموعه کایائو در مرکز مادرید را به آن اختصاص
دادنــد .نمایش سراســری «همــه میدانند» از جمعه شــب در شــمار زیادی از
سینماهای شهرهای اسپانیا آغاز خواهد شد .در پایان نمایش فیلم ،تماشاگران
حاضر در دو سالن سینما چند دقیقه به افتخار اصغر فرهادی و بازیگران دست
زدند .خوســه گیرائو ،وزیر فرهنگ اســپانیا نیز شــخصاً به نزد فرهادی آمد و به
هنرمند بزرگ کشــورمان تبریک گفت .او «همه میدانند» را فیلم ارزشــمندی
برای سینمای اسپانیا خواند و برای موفقیت آن ابراز امیدواری کرد.

دیدن آل پاچینو
در تئاتر پاریس چقدر آب میخورد؟

مدیران عامل دو تعاونی «چاپخانه داران» و «لیتوگرافان» عنوان کردند

حمایت دولت فقط محدود به کاغذ نباشد
مریم شهبازی
خبرنگار

کمــک بــه واردات کاغــذ آن هــم بــا
قــرار گرفتــن دوبــارهاش در فهرســت
کاالهای اساسی یکی از اقدامات مهم
مســئوالن برای برقراری تعادل نسبی
در صنعــت نشــر اســت .هــر چنــد که
ایــن بخــش از صنعــت تنها بــه کاغذ
محدود نمیشود و آن طور که مدیران
عامــل دو تعاونــی «چاپخانــه داران»
توگــو بــا
و «لیتوگرافــان» در گف 
«ایران» عنــوان کردند ،حتی اگر تمام
خیابانهای کشــور مملو از کاغذ شــود
فقدان دیگــر ملزومات این صنعت از
جمله زینک ،مرکــب و الکل میتواند
به فلج شــدن تدریجی فعالیت نشــر،
چــه در حــوزه مطبوعــات و چــه کتاب
بینجامــد .از همیــن رو آنــان عــاوه بر
کمک به واردات کاغذ خواهان درنظر
گرفتن تســهیالتی مشــابه بــرای دیگر
ملزومات نشر نیز هستند.
به گفته فعاالن چــاپ و لیتوگرافی
به نظر میرســد توجه مسئوالن بیش
از ســایر وســایل و مواد مورد نیاز چاپ
معطوف به کاغذ شــده اســت .این در
حالی اســت که فعالیــت چرخه چاپ
حتی بدون یکی از قطعات و وســایلی
کــه در آن مصــرف میشــود ممکــن
نخواهد بود.در همین رابطه« ،شرکت
تعاونــی لیتوگرافــان» کشــور چنــدی
قبل درخواســت اســتفاده از ارزدولتی
بــرای واردات زینک را ثبــت کردهاند،
درخواســتها مدتــی اســت از ســوی
بانک عامل در حال بررســی است اما
گویا روند آن به کندی انجام میشود.
ëëگره کور واردات
غالمرضــا شــجاع ،مدیرعامــل
«شــرکت تعاونــی لیتوگرافــان»
کشــور درهمیــن رابطــه بــه «ایــران»
گفت«:حــدود ســه هفتــه قبــل وزارت
ارشــاد بــا تخصیــص ارز دولتــی بــه
واردات زینــک موافقت کــرد ،مدارک
مــورد نیاز ازســوی ما در اختیــار بانک
عامــل قــرار گرفــت تــا بعد از بررســی
درخواســت ما در اختیار بانک مرکزی
قرار بگیرد».
همــان طور کــه در ابتدا هم اشــاره
شد برای چاپ نشــریه و کتاب تنها به
کاغذ نیاز نیســت ،این در حالی اســت
کــه تنها بخشــی از ایــن ملزومــات در

زمــره کاالهایــی قــرار دارند کــه امکان
واردات آنهــا بــا ارز دولتی مهیاســت.
شــجاع کــه نماینــده فعــاالن صنعت
چــاپ در کارگــروه «تنظیــم بــازار
کاغذ» کشــور به شــمار میآیــد ،ادامه
داد«:فعالیــت ایــن کارگــروه آبان ماه
ســال گذشــته آغاز شــد و جلســات در
معاونــت «اقتصاد و تجــارت» وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت برگــزار
میشــد ،از اواســط مــرداد ماه حســن
یونــس ســینکی بــه عنــوان دبیــر این
کارگروه مسئولیتهای مرتبط با کاغذ
چــاپ ،تحریــر و روزنامــه را بــه عهده
وزارت ارشاد گذاشت».
بعــد از ایــن تفویــض اختیــار،
بازرگانانی که خواهــان واردات کاغذ و
برخی دیگر از ملزومات چاپ هســتند
باید از طریق وزارت ارشاد اقدام کنند.
فهرســت واردکنندکان متقاضی کاغذ
و زینــک قبل این تغییــر ،یک نوبت از
ســوی کارگروه مذکور به بانک مرکزی
ارسال شده است.
شــجاع ادامه داد« :بعد از اخذ این
تصمیم که ارشــاد متولی کاغذ اســت،
وزیر ارشاد تمام دست اندرکان چاپ،
تحریر و روزنامه و همچنین نمایندگان
ناظــران همچــون تعزیرات ،ســازمان
بازرسی و ســازمان حمایت از مصرف
کننــده را در کارگروهــی که قــرار بود به
همین منظور تشــکیل شود عضو کرد.
قرار شــد دو نماینده از مطبوعات و دو
نماینده هم از ناشــران در این کارگروه
شــرکت کننــد ،منتهــا از صنعت چاپ
تنها یک نفر دعوت شد».
او گالیه دارد که چرا ارشــاد با تکیه
بــر ایــن کــه چاپخانههــا عالوه بر نشــر
کتــاب و مطبوعــات ،کار تجــاری هــم
انجــام میدهنــد تنها یــک نماینده از
آنــان را بــرای حضــور در ایــن کارگروه
دعوت کــرده و عالوه براین آنان اجازه
واردات کاغذ هم ندارند!
آنطــور کــه شــجاع تأکیــد دارد بــه
استدالل حسین انتظامی که هماکنون
ریاســت کارگروه «ساماندهی کاغذ» را
بــر عهــده دارد ،چاپخانــه داران نباید
سهمیه کاغذ دریافت کنند».
او بــه درخواســت بــرای واردات
 2هــزار تــن کاغــذ چــاپ و تحریــر از
ســوی تعاونــی چاپخانــه داران اشــاره
کــرد و گفت«:ما همچنان بــرای دفاع
از حقمــان هم از طریق شــخص وزیر

ارشــاد و همچنیــن مجلــس شــورای
اســامی تــاش خواهیــم کــرد .یکــی
دیگــر از درخواســتها بــرای واردات
بــا ارز دولتــی بــرای زینــک اســت .بــا
نخســتین درخواســت ما برای واردات
زینــک موافق شــده امــا هنــوز مراحل
بررســی آن طــی نشــده اســت .ایــن
ســهمیه برابر با یک میلیون یوروست
کــه تنهــا  10درصد مصرف یک ســاله
چاپ را برطرف میکند .برای سهمیه
مشــابه دیگــری بــاز هــم درخواســت
دادهایم کــه با موافقت رئیس کارگروه
روبهرو نشــده ،آنان تأکیــد کردهاند که
تنها به بحث کاغذ رسیدگی میکنند».
البتــه آن طــور کــه شــجاع تأکیــد
دارد ،وزیر ارشــاد در نامه مســتقلی به
وزیــر صنعــت در ارتبــاط بــا ضــرورت
واردات زینــک بــرای کار نشــر توضیح
داده و خواســتار برخــورداری آن از
مزایــای گروه یــک (کاالهای اساســی)
شده اســت .شــجاع تأکید کرد« :حتی
اگــر نیازمان به کاغذ برطرف شــود اما
زینک ،مرکب ،الکل مورد نیاز چاپ و..
در اختیار نداشته باشیم بازهم قادر به
چاپ کتــاب و نشــریات نخواهیم بود.
برای رفــع نیازی کــه درارتبــاط با آنها
حس میشــود بایــد همچــون کاغذ از
حمایت جدی دولت برخوردار شود».
نامــهای کــه شــجاع بــه آن اشــاره
کــرد دوازدهــم شــهریورماه جــاری به
وزیرصنعت نوشته شده است.
ëëمشکل تنها کاغذ نیست
او ادامــه داد« :مــا در حوزه مرکب،
الــکل ،گالســه و الســتیک هــم بــا

مشکالت بســیاری روبهرو هستیم ،هر
چنــد که این مســأله از وظیفه کارگروه
کاغذ خارج اســت .کارگــروه کاغذ تنها
به کاالهای اساسی درجه یک صنعت
چــاپ توجــه دارد .همــه توجههــا در
حالــی متوجــه کاغــذ اســت کــه حتی
فقــدان دسترســی بــه یــک قطعــه یا
کاالی مــورد نیــاز میتوانــد منجــر بــه
تعطیلی چاپخانههای بزرگ شود».
نماینــده تشــکلهای صنعــت
چــاپ اســتانهای کشــور ادامــه داد:
«متأســفانه برخــی وارد کنندگانــی
که حتــی در این حوزه شــناخته شــده
نیســتند از ارز دولتــی بــرای واردات
کاغــذ اســتفاده کردهانــد امــا هنــوز به
دولــت اعــام موجــودی نکردهانــد،
کاالهــای آنــان هــر جــا کشــف شــود
بــه عنــوان احتــکار حســاب شــده و
ضبط میشــود .از همــه واردکنندگان
خواهــش میکنــم کاغــذ را بــا همــان
سودی که دولت اجازه داده در اختیار
مصرف کننــدگان بگذارنــد ،واقعاً 15
درصد ســود کمی نیست که برخی به
آن قانع نیستند».
احمدرضا اعتماد مظاهری ،رئیس
هیــأت مدیره تعاونــی چاپخانه داران
هــم بــه عنــوان یکــی از تشــکلهای
فعــال در زمینــه صنعــت چــاپ
درارتباط با درخواســت واردات زینک
و مرکب با حمایت دولتی به «ایران»
گفت«:بیــش از دو ماه اســت که هنوز
تکلیف واردات زینک و درخواستی که
در بانک عامل در حال بررســی است
مشــخص نشــده اســت .بعد از رشــد

قابــل توجــه ارز و بــروز مشــکالتی کــه
کم و بیــش همه دربــاره آن میدانند
درخواست واردات مرکب هم داشتیم
که با وجــود تأیید اولیــه بانک مرکزی
مشــخص نشــد کــه باالخره چــه ارزی
بــه ایــن درخواســت تعلــق میگیرد.
بعــد از تمدیــد دوبــاره تقاضایمــان
دیگر حتی با همان موافقت اولیه هم
روبــهرو نشــدیم .الــکل ایزوپروپیل که
از مواد بســیار مهم چاپ اســت هم با
چنیــن وضعیتی روبهرو شــد و وزارت
صنعــت و معــدن واردات آن را هــم
نپذیرفت».
او ادامه داد«:وزیر ارشاد جلسهای
مرتبــط بــا مشــکالت صنعــت چــاپ
تشــکیل داد که مــا هــم در آن حضور
داشــتیم .بعد از آن جلســه تخصصی
تــری با حضــور یکی معــاون صنعتی
وزیــر صنعــت و معــدن برپــا شــد که
نمایندگان مطبوعات و نشــریات هم
در آن حضور داشــتند .ما هم از ســوی
چاپخانه داران به همراه آقای شــجاع
در این جلسه حضور داشتیم و تالش
ارشاد بیشــتر در ارتباط با مطبوعات و
نشر بود».
رئیــس هیــأت مدیــره تعاونــی
چاپخانه داران تهران معتقد است که
به چاپخانهها توجه کمتری میشــود،
او ادامــه داد«:در جلســات مذکــور
تأکید کردیم که مشــکالت بخشهای
مختلف نشــر تنهــا کاغذ نیســت و اگر
خواهان برطرف شــدن مسائل فعلی
هســتید بایــد بــه لــوازم دیگــری مثل
زینکــی که آقای شــجاع گفته و مرکب

و الســتیک ســیلندری که ما میگوییم
هم توجه شود».
بــه گفتــه مظاهــری ،ایــن تعاونــی
چنــدان از ســوی وزارت صنعــت و
معــدن مــورد پذیــرش قــرار نگرفتــه
و آنــان تأکیــد دارنــد کــه تنهــا بــه
تولیدکننــدگان توجــه دارنــد .ایــن در
حالــی اســت کــه ایــن فعــال عرصــه
چــاپ میگویــد ایــن تعاونــی هــم
شــامل چاپخانــه دارانــی میشــود که
تولیدی هســتند .او گالیــه دارد که چرا
وقتــی کارگــروه تــازه کاغــذ بــا حضــور
ســازمانهایی چون تعزیرات تشکیل
شــده بــه غیــر از غالمرضــا شــجاع،
نماینــدهای از چاپخانــه داران بــه آن
دعوت نشده است.
ëëجایگاه تعاونی چیست؟
رئیــس هیــأت مدیــره تعاونــی
چاپخانــه داران دامــه داد«:آقــای
شــجاع کــه نمیتوانــد هــم نماینــده
لیتوگرافــان و هــم نماینــده چاپخانــه
داران باشــد ،مــا از مســئوالن دو
وزارتخانــه انتظــار داریــم کــه در
جلســههای بعدی حتماً بــه چاپخانه
داران هــم اجــازه حضــور و دفــاع از
خواســتههای خود را بدهند .ما را هم
در کنار نشــر و مطبوعات ببینند ،اصالً
مگــر ایــن دو صنــف بــدون همراهــی
چاپخانهها قادر به فعالیت میشــوند
که حاال ما را حذف کرده اند! از ســوی
دیگر مسألهای که اعضای ما را قدری
رنجانده اســت این است که چرا نباید
کاغذ به جای ناشر از همان ابتدا میان
چاپخانه داران توزیع شود!»
مظاهــری تأکیــد دارد در اصــل 44
قانــون اساســی بحــث تعاونیهــا بــه
شــکلی پررنگ عنوان شده است ،او از
مسئوالن میخواهد بگویند که جایگاه
تعاونیها در شرایط فعلی کجاست؟
او حتی تأکید دارد که میتوان تضمین
داد که این کاغذ تنها برای کارهای نشر
کتــاب و مطبوعــات صــرف شــود .این
تعاونــی ســه هفتــه قبــل پروفرمهای
«پیــش فاکتورهــای خارجــی» ورود 2
هزار تن کاغذ را به کارگروه ارائه کردیم
اما درخواســت ما رد شده ،هر چند که
درصــدد طــرح دوبــاره درخواســتمان
هستیم .وقتی دولت رقم بسیار باالیی
بــرای واردات کاغــذ درنظــر گرفتــه،
مســئوالن نبایــد دیگــر کاالهــای الزم
برای چاپ را به فراموشی بسپارند».

نسخه تازه  31سال بعد از فیلم نخست ،گیشهها را مقهور خود کرده است

«ویرانگر» ویرانگرانه پیش میرود
وصال روحانی
خبرنگار

نســخه تازه «ویرانگر» که از روز گذشته
(جمعــه  23شــهریور) در بخشهــای
وســیعی از جهــان به نمایــش درآمد،
حرکت خود را بســرعت بهسوی صدر
جــدول آثــار پرفــروش آغــاز کــرده و
دوشــنبه این هفته که آمار این منطقه
اعــام میشــود ،بعیــد اســت فیلــم
دیگــری بتوانــد از آن پیشــی بگیــرد.
بــه نظــر میرســد «ویرانگــر» حتــی
«آسیاییهای دیوانه ثروتمند»The« ،
 »Megو فیلــم ترســناک «راهبــه» را
که درهفتههــای اخیر پیشــتازبودهاند،
تحتالشعاع قرار دهد.
«ویرانگــر :شــکار شــکل گرفتــه
اســت» قســمت چهــارم از این ســری
فیلمهای حادثهای و علمی -تخیلی،
در بردارنده هیوالهای ویژهای اســت و
اگر دو نســخه «بیگانه مقابل ویرانگر»
را هــم وارد محاســبات خــود کنیــم،
ایــن ششــمین فیلــم از ایــن مجموعه
بهشمار میآید .فیلم نخست در سال
 1987بــا بــازی آرنولــد شــوارتزنگر در
نقش اصلی عرضه شــد و به موفقیت

زیــادی درگیشــهها رســید و ســپس دو
اثــر دنبالــهای بــا نامهــای «ویرانگر»2
و «ویرانگــران» در ســالهای  1990و
 2010بــدون آرنولــد روانــه بازار شــدند
کــه هیچیک حضــور و فــروش موفقی
نداشتند.
ëëاز بازیگری تا کارگردانی
فیلــم فعلــی توســط شــین بلــک
کارگردانی شــده و سناریوی آن را بلک
همــراه با فرد دکر نوشــته اســت .بلک
همانــی اســت کــه  31ســال پیش یک
نقــش جنبــی و درجــه دوم را در فیلم
اوریژینــال بــازی کــرد .جــان دیویس
هــم کــه از تهیهکننــدگان اصلــی هــر
 3قســمت قبلــی بــوده ،بــاز بــا همین
عنــوان بــه صحنــه فیلــم چهــارم بــاز
میگــردد و بازیگــران ایــن فیلــم کــه
دیگر اثری از آرنولد بینشــان نیســت،
بویــد هالبروک ،تره وانتــه رودز ،کیگان
مایــکل کی ،اولیویا مــان ،تامس جین،
الفی الن و استرلینگ کیبراون هستند
و فیلمبــرداری و تدویــن تصاویــر بــه
ترتیــب با الری فونــگ ،هری بیمیلر و
بیلی وبر بوده است.
ëëنجات شهر کوچک
در موضوعــی کــه بیشــباهت بــا

عکس :سینمای جهان

آل پاچینو هنرپیشه نامدار امریکایی در روزهای  ۲۲و ۲۳
آن سوی اکتبر در تئاتری در پایتخت فرانســه اجرا خواهد داشت.
مرز
او در ایــن نمایــش بــه بازگویــی نــکات برجســته دههها
فعالیــت بازیگریاش میپــردازد اما قیمــت گزاف بلیتهــای این نمایش
بســیاری از هواداران را ناامید کرده اســت .برای این دو شــب نمایش ،حدود
 ۲هزار صندلی از روز سهشــنبه در اینترنت در معرض فروش قرار داده شد.
بالفاصلــه در ســاعات اولیه بلیتهــای  ۱۹۰ ،۹۰و  ۳۷۰یورویــی این نمایش
بــه پایان رســیدند و اکنــون تنها امکان خریــد بلیتهــای گرانقیمت  ۵۵۰تا
 ۹۵۰یورویی وجود دارد .طبق گزارش مهر و به نقل از منابع فرانســوی ،این
قیمتهای گزاف بســیاری از هواداران را که امید بســیاری بــرای دیدن زنده
پاچینو در پاریس داشــتند ناامید کرده اســت .به خصوص زمانی که بدانیم
این قیمت برای بســیاری از اهالی ســاکن پاریس که در آن گرانترین اپراها و
نمایشها بین  ۲۵۰تا  ۳۵۰یورو تخمین زده میشود بسیار سنگین است.

از ســال  70اگــر چــه بهعنــوان منتقــد
فیلــم در هفته نامــه ســینما فعالیت
داشــت اما ورود جــدیاش به عرصه
ســینما با دستیاری مســعود کیمیایی
در فیلــم «ضیافــت» شــکل گرفــت و
بعدهــا همــکاری با ایــن کارگــردان را
در «مرســدس» ادامــه داد 6 .ســال
بعــد در اولیــن تجربــه کارگردانیاش
فیلــم تحســین شــده «بوتیــک» را
ســاخت و برنــده ســیمرغ بلوریــن

بهترین فیلم اول از جشــنواره بیســت
و دوم فیلــم فجــر شــد .ســال  86بــا
فیلم «بیپولــی» اولین فیلم پرجایزه
کارنامــه کاریاش را جلــوی دوربیــن
بــرد و در ادامــه بــا «آرایــش غلیــظ»
بــه شــکلی جدیتــری بهعنــوان یــک
فیلمســاز اجتماعی توجهها را به خود
جلــب کــرد« .رگ خــواب»اش گرچه
در جشنواره ســی و پنجم فیلم فجر با
واکنشهــای متفاوتــی همراه شــد اما

در ادامــه مســیر ،هــم در اکــران و هم
در جشــنوارهها و جشنهای سینمایی
حضــوری موفــق داشــت .حمیــد
نعمــتاهلل بالفاصلــه بعــد از «رگ
خــواب» ســراغ ســاخت «شــعله ور»
رفــت که ایــن روزها روی پرده اســت.
ایــن فیلمســاز اجتماعی بــه تازگی در
نشستی با موضوع ابتذال در سینمای
ایــران گفتــه اســت« :در ایــن صنعت
سینما آدمهای زیادی کار میکنند که

شایســته این حرفه نیستند و آدمهای
شایســته جایشــان خالــی اســت.
عرصــه ســینما و فیلمســازی دســت
آدمهــای نامحــرم افتــاده؛ آدمهایی
که مال این کسب نیستند ».او معتقد
اســت مبتذل چیزی اســت که از فرط
اســتفاده کهنــه و فاقــد معنی شــده و
ســطحی باشــد .نعمتاهلل در بخش
دیگــری از صحبتهایــش انتقــادی
ضمنــی به فراوانی آثــار طنز و کمدی

اکران داشته و گفته است« :بحث این
نیســت که چون مــردم فــان فیلم را
دوست دارند فقط همان گونه ساخته
شــود ،جنبــه دیگــر ایــن اســت کــه
فیلمسازان و مسئوالن چه
فیلمهایــی بــه مردم
نشــان دادنــد و
ذائقــه آنهــا را
چگونه تربیت
کردهاند».

عکس :آنــا

کنسرت مشترک کیوان ساکت با نوازنده
سرشناس در ارمنستان
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قصه هر ســه قســمت و بهتــر بگوییم
هــر  5بخش «ویرانگر» قبلی نیســت،
یــک گــروه از مــزدوران بینالملــل و
ســرکوبگران اجتماعــی کــه در ازای
مبالغــی حاضرنــد بــرای هرکســی
آدم بکشــند ،دســت بــه دســت هــم
میدهنــد تــا یــک شــهر کوچــک را
از بــای هجومهــای مکــرر هیوالهــا
و موجــودات کریــه ویرانگــر رهایــی

بخشــند« .ویرانگر :شــکار شکلگرفته
اســت» روز  17شــهریورماه امســال
در جشــنواره بینالمللــی و معتبــر
تورونتــوی کانــادا که همچنــان جریان
دارد ،بــرای نخســتین بار اکران شــد و
در اکثر نقدهای کارشناســان بواســطه
نمایشهــای فردی و شــدت و حدت
برخوردها و بار ســرعت و اکشن فیلم،
مورد تحســین واقع شــد ،امــا موضوع

شــلوغ و همچنیــن تعــدد حــوادث
موازی ،شخصیت ســازیهای ناکامل
و یک بخش پایانی مبهم باعث شده
انتقاداتی هم از فیلــم صورت پذیرد.
نگــرش دوم ســبب شــده کمپانــی
فاکس که تهیهکننده و مســئول توزیع
ایــن فیلم اســت ،بــه  30میلیون دالر
فکر کند .هزینــه تولید فیلم حدود 90
میلیون دالر بوده است.

ëëقیاسها و رقمها
تهیهکننــدگان فیلــم امیدوارنــد که
این فیلم از آخرین ورســیون «بیگانه»
کــه بــا نــام تکمیلــی « »Covenantدر
اردیبهشــت مــاه امســال بــه نمایــش
درآمد ،کمتر نفروشــد و بــه آغاز اکران
 36/1میلیــون دالری آن فیلم برســد.
پیش تر«ترمیناتور :پیدایش» در  5روز
نخســت اکــران فــروش  42/4میلیــون
دالری را بــا  3783ســالن در ســطح
امریــکا و کانادا تجربه کــرده بود و حاال
ویرانگــر کار خــود را بــا بیــشاز  4هــزار
سالن در امریکای شمالی آغاز میکند.
البتــه چندی پیــش در بازســازی فیلم
«مومیایــی» بهرغــم اضافه شــدن تام
کروز معروف به جمــع بازیگران فیلم
و در اختیــار داشــتن  4035ســالن در
امریکای شمالی ،شروع اکرانی باالتر از
 31/6میلیون دالر به ثبت نرسید .اینها
میگوید ،صدرنشــینی بســیار محتمل
«ویرانگر» جدید در سنیماهای امریکا
و برخی کشــورهای دیگر ممکن اســت
بــا بعضی خدشــههای آشــکار و نکات
منفی متعدد همراه شود و شرینی یک
پیــروزی خیرهکننــده و تام و تمــام را از
فیلم میگیرد.

