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«سرلک» با مجنون زمانه آمد

مراسم اختتامیه ششمین جشنواره «هنر برای صلح»
برگزار شد

آلبوم «مجنون زمانه» با صدای ســینا
سرلک و آهنگسازی انوش جهانشاهی
در آخرین روزهای هفتهای که گذشت،
راهــی بــازار موســیقی ایــران شــد .این
مجموعه شــامل هفــت آهنگ با کالم
تصنیــف و آواز و دو آهنــگ بــیکالم
است .سینا ســرلک در قطعات باکالم
از ســرودههای شــاعران نامداری چون
موالنــا ،فروغــی بســطامی ،وحشــی

بافقــی ،جامــی و نظامــی بهــره گرفته
است.
سینا ســرلک ،خواننده موسیقی سنتی
ایرانی ،این بخت را داشــته اســت که با
معدودی از بهترین استادان موسیقی
معاصــر ایــران همنشــینی و از نزدیک
همکاری داشــته باشــد .او هشت سال
شــاگرد مســتقیم محمدرضا شجریان
بوده و ردیفهای آوازی و تکنیکهای

صداســازی را در محضر این استاد آواز
آموخته است .عالوه بر شاگردی خسرو
آواز ایــران ،او در دو مقطع مختلف که
فرهــاد فخرالدینــی و نــادر مشــایخی
مســئولیت رهبری ارکســتر ملــی ایران
را برعهــده داشــتند ،در ایــن ارکســتر
خواننــده و تــک خــوان بــوده اســت.
ســرلک همچنیــن در ارکســتر همایون
پایــور و ارکســتر ملــل بــه سرپرســتی

پیمــان ســلطانی نیــز فعالیت داشــته
است .البته او در نزد مخاطب عام ،در
همخوانی چند ترک با محسن چاوشی
در مجموعه شهرزاد مانند «کجایی» و
«افســار» به شــهرت رســید .او ک ه زاده
الیگــودرز اســت ،از کودکــی زیــر نظــر
پدر و بــا ملودیهای محلــی بختیاری
(موسیقی لری) پای در مسیر موسیقی
گذاشــت و درهفت ســالگی در ســریال

تلویزیونی «شــاخه طوبی» که از شبکه
یــک ســیما پخــش میشــد ،ترانــهای
محلــی خوانــد .در آلبــوم «مجنــون
زمانــه» نوازندگانــی چــون انــوش
جهانشــاهی ،ســینا جهانآبادی ،پاشا
هنجنی ،روشنک نوری ،مجید عسگری
و محسن علیزادگان نواختهاند .سرلک
پیــش از ایــن کار ،آلبــوم «در بنــد تــو
آزادم» را منتشر کرده بود.

اهدای نشان صلح به ابتهاج و بیضایی

ششــمین جشــنواره «هنــر بــرای صلــح» با اهــدای نشــان عالی
«هنر بــرای صلح» به چهــار هنرمند پیشکســوت و تأثیرگذار در
فرهنگ
عرصــه هنــر عصــر پنجشــنبه  ۱۲مهرماه بــه کار خود پایــان داد.
فریدون فربود ،دبیر ششــمین جشــنواره «هنر برای صلح» در بخشی از مراسم از
برپایی بخش موســیقی ششمین جشنواره «هنر برای صلح» که به دلیل تقارن با
مــاه محرم و صفر حذف شــده بــود ،در آیندهای نزدیک خبــر داد .علیرضا تابش
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و مجید مالنوروزی مدیرکل سابق دفتر هنرهای
تجســمی نیــز در ایــن مراســم در ســخنانی کوتــاه جشــنواره «هنر بــرای صلح» را
تأثیرگــذار و هنرمنــدان را موظــف بــه نمایش این موضــوع دانســتند .مالنوروزی
همچنیــن نســبت به بیمهــری به جشــنواره «هنر بــرای صلح» ابراز تأســف کرد
و خواســتار تالش و پشــتکار بیشتر مدیران این جشــنواره در این مسیر شد .در این
مراسم از سیدعلی احمدی مدیرعامل مؤسسه رسانههای تصویری و مریم جاللی
مدیر پردیس سینما گالری ملت به پاس همراهی با جشنواره «هنر برای صلح»
تجلیل به عمل آمد .در بخش پایانی مراســم نیز نشــان عالی «هنر برای صلح»
به هوشــنگ ابتهاج به پاس نیم قرن تالش برای احیای شــعر فارســی و موسیقی
ایرانی ،بهرام بیضایی ســینماگر پیشکســوت ،حسین محجوبی نقاش پیشکسوت
و کامبیز درمبخش طراح و گرافیســت پیشکسوت اهدا شد .تینا پاکروان کارگردان
ســینما کــه در ســالن حضور داشــت ،نشــان «هنر برای صلــح» بهــرام بیضایی را
دریافــت و ابراز تأســف کرد که بهــرام بیضایی در ایران حضور ندارد .نشــان عالی
«هنر برای صلح» هوشنگ ابتهاج را فریدون فربود دبیر جشنواره دریافت کرد.

تأکید صالحی بر حذف فاصله افتتاح
تا بهرهبرداری طرحهای فرهنگی

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،در نهمین سفر برنامهای خود
روی خـط به اســتانها ،صبح روز پنجشــنبه  12مهرماه به قم ســفر کرد و
خـــــــبر در آیینی تفاهمنامه همکاریهای فرهنگی با اســتانداری این
شــهر را امضا کرد .همچنین در این روز استودیوی قرآنی آفاق بهعنوان پنجمین
استودیوی ضبط برنامههای قرآنی کشور ،با حضور سید عباس صالحی در بنیاد
بینالمللی آفاق قم افتتاح شد .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه این سفر
توگــو با خبرنگاران با تأکید بر اینکــه هدف ما از افتتاح طرحهای فرهنگی
در گف 
اقدامی نمایشــی نیســت گفت :فاصله افتتاح و بهر ه برداری طرحهای فرهنگی
در کشــور باید به صفر برسد.طرحهای فرهنگی باید در زمانی افتتاح شوند که به
طور کامل تجهیز و بالفاصله برای استفاده عموم مورد بهرهبرداری قرار گیرند.

خبر غافلگیرکننده برای طرفداران «شهرزاد»

حسن فتحی اعالم کرد که عالقهمند است تا فصل چهارم سریال «شهرزاد» را بسازد،
او همچنین ابراز امیدواری کرد که این امکان در آیندهای نزدیک برایش محقق شــود.
ایــن کارگردان در اینســتاگرامش نوشــت« :بــه رغم مدعیانی که منع عشــق میکنند،
همچنان عالقهمند به ساخت فصل چهارم سریال شهرزاد هستم و امید آن دارم که
امکان تحقق این امر در آتیه نزدیک فراهم شود .در پناه خدا شاد و سالمت باشید».

فیلم برادران محمودی در راه اسکار

فیلم سینمایی «شکستن همزمان بیست استخوان» به کارگردانی جمشید محمودی
با نام بینالمللی (رونا مادر عظیم) با هنرمندی محسن تنابنده در نقش یک مهاجر
افغانســتانی در ایران به اســکار معرفی شــد« .شکســتن همزمان بیســت اســتخوان»
سومین فیلم برادران محمودی است که از طرف سینمای افغانستان برای شرکت در
مراســم اُسکار به این آکادمی معرفی میشود .پخشکننده بینالمللی فیلم برادران
محمودی شرکت فرانسوی نوری پیکچرز به مدیریت کتایون شهابی است.

از تقوایی تا مثقالی در سینما کوروش

در نخســتین روز از هفتــ ه ملی کودک ،کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان در
نظر دارد در یک سانس  ۹۰دقیقهای «دو راه حل برای یک مسأله»« ،همسرایان»،
«نــان و کوچــه» و «دنــدان درد» از عبــاس کیارســتمی« ،رهایــی» ناصــر تقوایــی،
«درخــت ســیب» از پرویــز نادری و انیمیشــنهای «پســر ،ســاز و پرنده» از فرشــید
مثقالی و «هفت شهر» علیاکبر صادقی برای عموم عالقهمندان به سینما و بویژه
ســینمای کودک به نمایش بگذارد .ویژه برنام ه «شــبی با سینمای کانون» ساعت
 ۲۰:۳۰شنبه روز  ۱۴مهر در پردیس سینمایی کوروش اکران میشود.

توقیف سریال « ۱۳شمالی»

پخش مجموعه « ۱۳شــمالی» که هر شــنبه در شبکه نمایش خانگی انجام میشد ،تا
رفع ابهامات وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی متوقف شد .طبق گفته تهیهکننده ،پس
از پاسخگویی به ابهامات وزارت ارشاد پخش مجدد آن از سر گرفته خواهد شد .پخش
سریال « ۱۳شمالی» برعهده شرکت تصویر دنیای هنر است و حمید گودرزی داور این
مســابقه و کامبیز دیرباز ،محمدرضا هدایتی ،امیرحسین آرمان ،هادی کاظمی ،سحر
قریشی ،لیال اوتادی ،سمانه پاکدل و بهاره افشاری هم شرکتکنندگان مسابقهاند.

بازیگرانی که دستمزدهای نجومی میگیرند
مریم سادات گوشه

خبرنگار

داســتان پولهــای کثیف چند روزی اســت
کــه خود ســناریوی یک فیلم شــده اســت.
فیلمــی کــه نقــش بازیگــران اصلــیاش
را تهیهکنندگانــی ایفــا میکننــد کــه
ســرمایهگذاران میلیــاردی از آنها حمایت
میکنند .اسپانسرهایی که بهدنبال فروش
خــوب مجموعــه فیلمهایــی هســتند کــه
حتــی اگــر هــم محتوایــش چنگــی بــه دل
نزند ،اما بــازی چهرههای پرطرفدار آرزوی
پولهــای میلیاردی را محقــق میکند و در
نهایت همین چهرههای سینمایی هستند
کــه با ایــن ترفند ،قیمت بــازی را آنقدر باال
مــی برند کــه کار حتی به محاســبه قیمت
به دالر کشــیده شــده اســت .اما نکته مهم
اینجاســت کــه اگــر این ســریال ادامــه پیدا
کند روزی خواهد رســید که ســینمای ایران
نابــود خواهــد شــد .چــرا کــه تهیهکنندگان
مســتقل ســینما آنها کــه وقــت میگذارند
تــا بــا فیلمنامــهای خــوب و تأثیرگــذار و با
بودجهای محدود فیلم بسازند از پس این
قیمتها برنمیآینــد .بازار کاذبــی که این
چهرههــا بــه راه انداختهانــد باعــث شــده،
حتی بازیگران دســت دوم و چندم هم گاه
تا مرز700میلیون تومان نرخ دستمزدشان
را بــاال ببرند و اینگونه اســت که انتهای این
ســناریو آنقــدر تلــخ تمــام خواهد شــد که
تهیهکنندگان مستقل دیگر نتوانند فیلمی
تولیدکنند.
حــاال کــه برخــی تهیهکننــدگان زبــان بــه
اعتراض گشــودهاند ،ســازمان ســینمایی و
دولت را مســئول رســیدگی به این موضوع
میداننــد .فاطمــه ذوالقــدر نایــب رئیس
کمیســیون فرهنگــی مجلــس نیــز روز
چهارشــنبه  11مهرماه با تأکید بر اینکه باید
نظــام تهیه کنندگی ســینما دســتمزدهای
بازیگــران را تعیین کند از انفعال ســازمان
ســینمایی و خانــه ســینما انتقاد کــرد .این
در حالــی اســت کــه ابراهیــم داروغــهزاده
معاون سازمان سینمایی در این خصوص
بــه «ایــران» میگوید« :این موضــوع کامالً
صنفــی اســت و دولــت از نظــر قانونــی
امــکان ورود بــه قیمتگــذاری دســتمزد

عوامل سینما را ندارد ،نظام تهیه کنندگی
ســینمای ایران بهعنوان صنــف کارفرما با
هماهنگیهای بیشــتر میتوانند در واقعی
کردن و منطقی کردن دستمزدها تأثیرگذار
باشند».
پیشتر سید غالمرضا موسوی عضو هیأت
رئیسه شــورایعالی تهیهکنندگان سینمای
ایــران گفتــه بــود« بــا تهیــه کنندگانــی کــه
دســتمزدهای غیرمتعارف پرداخت کنند،
بهعنــوان متخلف برخــورد صنفی خواهد
کرد وآنها با انواع جریمههای صنفی روبهرو
خواهند شــد .حتی در مــواردی امکان دارد
شورایعالیباهماهنگیمعاونتسینمایی
اجــازه اکران فیلم را طــی زمان خاص ارائه
نکنــد یا تهیهکننــده بــرای دریافــت پروانه
فیلمســازی در هماهنگــی بــا معاونــت
سینمایی با مشکالتی روبهرو شود».
ëëمعمــوالً در ســینمای ایــران چیــزی
پنهان نمیماند
امــا ســؤال مهمــی کــه ذهنهــا را بــه خود
مشــغول کــرده ایــن اســت کــه چگونــه
شــورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران
میخواهــد تهیهکننده متخلــف را جریمه
کند؟ با کدام مدرک و ســند .تهیهکنندهای
که یک قرارداد صوری با بازیگرش میبندد
با همــان قیمت متعارف و در پشــت پرده
کلیــد طالیی ماشــین مــدل باال یــا چکی با
رقــم نجومی بــه بازیگر میدهــد را چگونه
میتــوان تخلفــش را اثبات کرد؟ تا بشــود
حتی جریمهاش کرد؟
ســید غالمرضا موســوی در پاســخ به این
ســؤال میگوید«:اساســاً تعداد آدم هایی
کــه خــارج از عــرف دســتمزد میگیرند از
تعداد انگشــتان دست کمتر است .یعنی
همه ســینماگران میدانند که اگر ســینما
ســرپا نباشد آنها هم نخواهند توانست به
شغلشانادامهدهند.چهبازیگرباشندچه
در رستههای حرفهای دیگر سینما باشند.
شورای عالی تهیهکنندگان در بررسیهایی
کــه پایــان ســال  96انجــام داد ،اوایل بهار
ســال  97اعالم کــرد بــا تهیهکنندگانی که
رعایــت دســتمزدهای عــرف را نکننــد و
مبالغی خارج از عــرف بپردازند ،برخورد
خواهنــد کــرد .ایــن برخوردها شــکلهای
متعــدد و متفاوتــی دارند.شــاید در کوتــاه

موسوی

مدت پیش نیایــد و در میان مدت متوجه
شویم».
او در خصــوص اینکــه چــه ســاز و کاری
میتــوان برای راســتی آزمایی تعیین کرد؟
میگوید« :معموالً در سینمای ایران چیزی
پنهــان نمیماند .یعنی هر زمــان هر کاری
بکننــد بعــد از مدتــی تقریباً تمامــی اهالی
ســینما و فعاالن صنفی میتوانند موضوع
را بفهمنــد .خــود بازیگــران اولیــن کســانی
هســتند که موضــوع را در اولیــن فرصت با
تهیهکنندگان دیگر اعالم خواهند کرد».
موســوی ادامه میدهد«:هدف این است
کــه اجازه داده نشــود تا شــرایط اقتصادی
بــه گونــهای رقــم بخورد تــا اقتصــاد ایران
دچار هــرج و مــرج شــود .دســتمزدهایی
هم که خــارج از قاعده پرداخت میشــود
ســرمایهگذارانی دارد کــه تــاوان رفتــار
تهیهکننــده را میدهند .تهیهکنندگانی که
این کار را میکنند از جیب دیگری این کار را
میکنند .نوع رفتار اینها نوعی سوء استفاده
از حرفهشان است .باید منافع سرمایهگذار
را حفظ کنند .آنهایی که دستمزد خارج از
عرف می دهند به اقتصاد ســینمای ایران
لطمــه میزنند و بــه دیگــر تهیهکنندگان
خســارت میزنند ،با آنها برخورد میشود
و در این زمینه معاونت ســینمایی وزارت
ارشــاد هــم حامی صنف بــرای مبــارزه با
آنهایی اســت که رعایت حقوق همکاران

کریمی

خود را نمیکنند».
 ëëبا وجود حسن نیت آقای موسوی راستی
آزماییاتفاقنمیافتد
نــادر طریقــت تهیهکننــده و کارگــردان در
مورد راستی آزمایی قرارداد تهیه کنندگان،
میگوید«:چطورمیخواهندراستیآزمایی
کننــد؟ تهیــه کنندگانــی که پولهــای کثیف
دارند در چرخه ســینما میآورنــد و پولها
را میخواهنــد تمیز کننــد .قــراردادی مثالً
 100میلیونــی با بازیگــری میبندند و بعد
پشت پرده  200میلیون دیگر هم میدهند.
چه کســی میخواهد ثابت کند کــه آن 200
میلیون گرفته شــده اســت؟ به نظــر من با
وجــود حســن نیــت آقــای موســوی چنین
چیزی اتفــاق نمیافتد .بهخاطــر اینکه ما
خودمان دوست نداریم این قضیه درست
شود».
او درباره راهکار اصالح این موضوع میگوید:
«بایــد بازیگــران دیگــر را آورد .مــن شــنیدم
بازیگری که من برای نقش دومم هم شــاید
بــه زور راضی شــوم با او قــرارداد ببنــدم ،در
جایــی دیگــر گفتــه  700میلیون تومــان پول
میگیرمتابیایم.چطورجرأتمیکندچنین
حرفی بزند؟ راســت هــم میگوید چون من
و امثــال من که چنیــن پولهایی نمیدهیم
کسی با او قرارداد میبندد که پول کثیف دارد
و بابــت آن هم کلــی پول به جیــب میزند.
بعضــی بازیگــران بــا خودشــان اسپانســر

داروغهزاده

میآورنــد و میگویند من مثــاً  400میلیون
پول میگیرم ولی اسپانسر بیارم و  50درصد
پــول را هم برمــی دارم .یکدفعــه میبینیم
دســتمزد آن بازیگر بــاالی دو میلیارد تومان
میشود .و این یک معضل بزرگ است باید
بازیگــران جوان و خــوب را آورد و نقشهای
خوب به آنها داد».
او در پاســخ بــه اینکــه افزایــش بیرویــه
و بیقاعــده دســتمزدها چــه لطمــهای
بــه ســینماگران مســتقل میزنــد؟
میگوید«:دستمزدهایی که بیرویه باال رفته
همه به خاطر اشــخاصی است که پولشویی
میکنند و پولهای کثیفشان را وارد سینمای
ایران کردهاند .باعــث و بانیاش این افراد و
برخی مؤسسات هستند .چون یک فیلمساز
مســتقل نمیتواند مثالً  700میلیون تومان
دستمزد بدهد و بازیگران را به دستمزدهای
بسیار باال عادت دادهاند».
طریقــت ادامــه میدهد«:ایــن پولهــای
کثیــف باعــث میشــود فیلمهــای کثیــف
بــا موضوعات ســخیف هم ســاخته شــود.
بازیگــران کمکــم تنبل شــدند .مثــاً اکنون
کــه مــن یــک فیلــم میخواهــم بســازم و
فیلمنامــه را بــه چنــد بازیگــر زن دادهام
عذرخواهی کردهاند .نه به خاطر فیلمنامه
به خاطر اینکه نقش ســختی اســت و اینها
به نقشهای آسان عادت کردهاند .اگر هم
یک درصــد بیایند بهخاطر دســتمزدهای

آنچنانی ما نمیتوانیم از پس آن بربیاییم.
یعنــی یک موضــوع بغرنجی رادر ســینما
به وجــود آوردهاند که به کل ســینما لطمه
یزند».
م 
وی ادامــه میدهــد« :اکثر دســتمزد را هم
بازیگر میگیرد .چــه از زمان آقای فردین و
چــه اکنون .در تمام دنیا هم به این صورت
اســت .که بازیگــر مثالً یک دســتمزد  50یا
 70میلیــون دالری میگیــرد امــا برای یک
فیلــم خــوب هــم ســرمایهگذاری میکند.
وقتی میبیند یک فیلمساز خوب مستقل
است مثالً با  7میلیون دالر با او کار میکند.
این مســائل در سینمای ایران وجود ندارد.
مالک همه پول است».
ëëسینمابایدبهیکصنعتتبدیلشود
محمدهــادی کریمــی فیلمســاز در ایــن
بــاره میگوید«:ســینمای ایــران هنــوز بــه
یــک صنعت بــا تعریف مشــخصی که هر
صنعتی در جهان امروز دارد تبدیل نشــده
اســت و الجــرم عرضــه ،تقاضــا ،تولیــد و
توزیعش ،دچار مشکل است .انداموارهای
کــه به خاطر تورم حجم افزای آن در تولید
و نقصان و کاستی رشدش در بخش توزیع،
باعث ناموزونی شده است آنهم نه در حد
یــک نازیبایی بلکــه مرزهای عــدم تعادل
را هــم رد کــرده و هــرروزه باعــث گشــایش
بحثهایــی چــون دســتمزد بازیگــران و
مافیــای اکــران و ....در ســایتها و جرایــد
مختلف میشود .عالج ریشهای این درد آن
است که هنر سینما اوالً از قالب رسانهای که
قرار است تریبون پیام این جناح و آن جناح
سیاسی و این نحله و آن صبغه فکری شود
بیــرون بیاید و به ذات هنــریاش برگردد و
ســپس با حفظ همان ذات هنری در قالب
صنعــت ادامه حیات دهد .صنعت یعنی
عرضه وتقاضای مشــخص ،تولید و توزیع
مشــخص و مبــادی ورودی و در آمدهــای
مالی کامالً شفاف و مشخص و گرنه مقابله
با چنــد بازیگر یا تهیهکنندهای کــه پول باال
داده یا گرفتهاند ،آب در هاون کوفتن است.
هــر وقت از زیر میزیهای خــارج از قرارداد
فــی المثــل در فوتبــال ،جراحیهای مهم
و ...رهاشویم میتوان امیدوار بود که در این
حوزه هم اتفاق مشــابه بیفتد ،کــه عمالً از
پیش نتیجهاش معلوم است».

از «روما» تا نمایندگان سینمای ژاپن ،آلمان ،سوئد و اسپانیا

همه رقبای فیلم جلیلوند برای تصاحب جایزه اسکار
وصال روحانی
خبرنگار

با پایــان یافتــن آخرین مهلــت ثبتنام
کشــورها برای رقابت در میدان تصاحب
اســکار برتریــن فیلــم «خارجــی» (غیــر
انگلیسی زبان) ســال  2018آثار  79کشور
بــه آکادمــی علــوم ســینمایی و هنرهای
تصویری که نهاد اهداکننده اسکار است(و
مقر آن در شــهر لسآنجلس امریکا قرار
دارد) تسلیم شد.
نماینده ایران در این شــاخه از اسکارهای
 24گانــه ،فیلــم «بــدون تاریــخ ،بــدون
امضا» ســاخته وحید جلیلوند اســت که
در جشــنواره ســال پیــش ( )2017ونیــز
ایتالیا برنده دوجایزه در قســمت موسوم
بــه «افقهــا» شــد .نویــد محمــدزاده و
امیرآقایــی از بازیگــران اصلــی این فیلم
هستند .فیلم البته در چند جشنواره دیگر
نیز مورد اقبال منتقدان قرار گرفته است.
ایران در این شاخه خاص از اسکار سابقه
یــک بــار کاندیدایــی و دو مرتبــه پیروزی
نهایــی را دارد .ابتدا«بچههای آســمان»
بــه کارگردانی مجید مجیــدی کاندیدای
این جایزه شــد و سپس دو فیلم از اصغر
فرهادی تاریخ ســاز شدند .ابتدا «جدایی
نادر از سیمین» که «اسکار خارجی» 2012
را ربود و سپس «فروشنده» که این افتخار
را در ســال  2016تکرار کرد .با این حال در
ســالهای اخیر مــواردی از ناکامی نیز در
ایــن رقابت ویــژه بهنام ایران ثبت شــده

است .ازجمله در سال  2014که «گذشته»
دیگر فیلــم فرهادی با عوامل فرانســوی
بهرغمبهرهگیریازبرهنیسبژوهنرپیشه
مطرح زن فرانســوی به جمــع کاندیداها
هم راه نیافت و همچنین در سال گذشته
که «نفس» ساخته نرگس آبیار به همین
سرنوشت دچار شد.
ëëازاینجارانده،ازآنجامانده
در مــورد «همه میدانند» فیلم امســال
فرهــادی نیز امیدهــا و احتماالتــی برای
شرکت در نود و یکمین دوره جوایز اسکار
وجود داشت اما چون سرمایهگذاران این
فیلم اســپانیایی و هر دو بازیگر اصلی آن
(خاوییــر بــاردم و پنهلوپــه کــروز) هم از
همین کشورند و برخی قواعد و الزامهای
دیگــر هــم رعایــت نشــده بــود ،از جانب
ایــران قابل معرفی نبود و جالبتر اینکه
وزارت فرهنــگ اســپانیا هم ایــن فیلم را
نپسندید و فیلم «قهرمانان» را بهعنوان
نماینده رســمی این کشــور به محاسبات
اولیــه اســکار  2019معرفی کــرد تا «همه
میدانند» از اینجا رانــده و از آنجا مانده
شــود« .قهرمانــان» در جشــنواره ســن
سباستین اســپانیا صاحب جوایزی شد و
در اکران عمومی هم گیشه موفقی داشته
است.
ëëازآغازتاامروز
اولیــن بــار کــه ایــران در انتخابات اســکار
برترین فیلم «خارجی» شــرکت کرد ،به
ســالهای قبــل از انقالب و فیلــم «دایره
مینــا» ســاخته داریــوش مهرجویــی و به

اســکار  1977بازمیگــردد ولــی در برخی
متون ســینمایی ایران اشــاره شــده که در
ســال  1958هم یک فیلم مســتند بهنام
«باد صبا» ساخته البرالموریس فرانسوی
بهعنوان یک کار هنری از ایران به آکادمی
اســکار معرفی شده بود .با این اوصاف تا
امــروز  24فیلــم از جانب ســینمای ایران
در ادوار مختلف اســکار به آکادمی علوم
ســینمایی معرفــی و پیشــنهاد شــدهاند
و امــروزه ایــن آکادمــی وســایر نهادهــای
شــاخص ســینمای جهان روی سینمای
بالنده ایران حســابی ویژه باز کردهاند و از
پخش گسترده آثار ما استقبال میکنند و
ابایی از اهدای جوایز خود به ایران ندارند.
ëëازبرندهشیرطالییتافاتحنخلطال
رقبای «بدون تاریــخ ،بدون امضا» فیلم
ابتکاری و جالب وحید جلیلوند در اسکار
 2019کــدام فیلمها هســتند؟ با تذکر این
نکته که  79کشــور حاضر در رقابت اولیه
امسال بســیار کمتر از  92کشوری هستند
که وارد کورس سال پیش شده و در زمینه
تعداد حاضران رکوردشــکن شده بودند،
باید متذکر شد که مدعی اول و کم رقیب
اسکار خارجی امسال فیلمی نیست بجز
«رومــا» ســاخته جدیــد و تحســین شــده
آلفونسو کوارون مکزیکی که دوران کودکی
خــود وی و خانــوادهاش را در زاغههــای
مکزیکوسیتی و در شهرکی به همین نام
به شیوه سیاه و سفید به تصویر میکشد.
بــا این حــال حضــور همزمان ایــن فیلم
در دو بخش اســکار «خارجی» و «اســکار

بانی فیلم

تغییرحیرتانگیزبازیگرسرشناس

تصاویر کریســتین بیل در فیلم جدیدش منتشر شد و باز هم
آن سوی هــواداران ایــن بازیگر را غافلگیر کــرد .او بار دیگــر برای ایفای
مــــــــرز یک نقش ظاهرش را تغییری اساســی داده اســت .کریستین
بیل از آن دســت بازیگرانی اســت که برای باورپذیر شــدن نقشی که بازی میکند
حاضــر اســت ،ظاهــر و اندامــش را تــا آنجــا که
امــکان دارد تغییــر دهــد .او در «ماشینیســت»
وزنــش را تــا حــدی کــم کرد کــه منتقــدان را به
تحســین واداشت و در نقطه مقابل در «اخاذی
امریکایــی» بــا اضافــ ه وزن در قالبــی دیگر فرو
رفــت .بیــل که بازی در ســه گانه بــه یادماندنی
«شــوالیه تاریکــی» اثــر کریســتوفر نــوالن را در
کارنامــه دارد این بار در فیلم «معاون» ()Vice
در نقش یک شخصیت معاصر سیاسی امریکا
یعنــی دیــک چنی بــازی میکنــد و بــرای بازی
در ایــن نقش دوبــاره ظاهرش را تا حــد زیادی
تغییر داده اســت .طبــق گــزارش خبرآنالین و
بــه نقل از اینــدی وایر« ،معاون» بــه کارگردانی
آدام مککی داســتان دیک چنی را روایت میکند که یکی از مشهورترین معاون
اولهــای رئیسجمهــوری در تاریخ معاصر امریکا اســت .در این فیلم سیاســی
تاریخی کریستین بیل ،در کنار ایمی آدامز در نقش لین چنی ،استیو کارل در نقش
دونالد رامسفلد و سم راکول در نقش جرج دبلیو بوش جلوی دوربین رفته است.

گزارش «ایران» در پی اعتراض تولیدکنندگان سینما و نمایندگان مجلس

صحنهای از «بدون تاریخ ،بدون امضا» نماینده ایران در انتخابات اسکار امسال

برترین فیلم سال» (مهمترین جایزه در
شــاخههای  24گانه اســکار) با این حسن
بــرای رقبــای «روما» همراه اســت که اگر
آکادمــی اســکار بخواهــد اســکار بهترین
فیلــم ســال را بــه این فیلم بدهــد ،طبق
یــک رســم قدیمــی از اهــدای همزمــان
«اسکار خارجی» به آن احتراز خواهدکرد
و این شــانس را به سایر مدعیان این رده
خواهــد داد و «رومــا» از زمــان تصاحــب
جایزه شیر طالیی ونیز در اواسط شهریور
مــاه چنــان اوج گرفتــه و تحســین شــده
کــه امکان پیــروزیاش در شــاخه اصلی،
اندک نیســت و کــوارون ســابقه فتح این
جایزه بزرگ را در سال  2013هم با فیلم
فضایی «جاذبه» دارد.
ســایر فیلمهایی که میتواننــد در حضور
«رومــا» و بخصــوص بــا نادیــده گرفتــه
شــدن این فیلم (و انتقال شــانسهایش
به قســمت اصلیتر اســکار برترین فیلم

ســال) بخــت قابــل توجهی برای کســب
مجســمه طالیــی بهتریــن فیلــم غیــر
انگلیسی زبان سال داشته باشند ،این آثار
هستند« :یوم الدین» ساخته نادین لبکی
فرانسوی که بهنام کشور مصر به آکادمی
اســکار معرفی شــده« ،دزدان فروشگاه»
کاری از سینمای ژاپن و برنده نخل طالی
کن امســال« ،هرگز ر و برنگردان» کاری از
آلمــان که در ونیز امســال ســروصدا کرد،
«مرز» از ســینمای سوئد که از قضا خالق
آن یــک ایرانــی تبــار بهنام علی عباســی
اســت و در جشــنواره کــن جایــزه بخــش
«نوعــی نــگاه» را صاحــب شــد و تاکنون
در بیــش از  20جشــنواره بینالمللــی
امتحانهــای مثبتــی را پس داده اســت،
«مــن جادوگــر نیســتم» از انگلیــس و
«قهرمانــان» از اســپانیا که پیشــتر وصف
آن را آوردیــم .در حالــی کــه ایــران در 7
ســال گذشته دوبار به اسکار برترین فیلم

خارجی دســت یافته ،ســینمای کشــوری
در حد و اندازههای باالی فرانســه از زمان
پیــروزی «ایندوچیــن» بــا بــازی کاتریــن
دونوو در نقش اصلی در انتخابات اسکار
 1993هرگــز ایــن جایــزه را از نــو نبــرده و
بواقع تن به حســرتی  25ساله داده است
تا  9پیروزیاش در ادوار قبلی این شــاخه
به خاطرههایی در دور دست تبدیل شود.
ëëیکفهرستاولیههمدرکاراست
و یــک نکتــه مهــم و اضافــه دیگــر اینکه
شــاخه اســکار برتریــن فیلــم «خارجی»
(غیر انگلیسی زبان) بر خالف  23شاخه
دیگــر ایــن جوایــز  91ســاله ،دومرحلهای
است .یعنی قبل ازاین که در اواسط دهه
ســوم دیمــاه  5نامزد نهایــی در هر یک
از شاخهها معرفی شــوند ،یک فهرست
 9فیلمی غربال شــده برای شــاخه اسکار
خارجی در اواخر آذرماه منتشــر میشود
کــه آن را  Short Listمینامنــد و نشــانگر
حذف فیلمهایی بیشمار و باقی ماندن
فقــط  9نــام در میــان صاحبــان شــانس
تصاحب این جایزه اســت و  5کاندیدای
نهایی نیز طبعاً از درون همان فهرســت
 9اســمی اســتخراج خواهــد شــد .بــا این
اوصاف سینمای ایران هم آذرماه مطلع
میشــود که «بدون تاریخ ،بــدون امضا»
شانســی بــرای تصاحــب معروفترین و
تبلیغاتیتریــن جایــزه ســینمای جهــان
دارد یا بختهایش در همان مرحله اول
بازبینی فیلمها توســط اعضــای آکادمی
اسکار محو و زائل شدهاست.

