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  نخســتین تصاویر از  هانده ارچل بازیگر مشهور 
ترکیه ای فیلم »مست عشــق« به کارگردانی حسن 
فتحی منتشر  شد . او نقش کیمیا خاتون را در »مست 

عشق« بازی می کند.  

  در مراســم اهدای جوایز جشــنواره فیلم تالین 
که شنبه شب برگزار شد، فیلم نرگس آبیار موفق به 
کســب جایزه  بهترین فیلم از نظر مخاطبان شد . این 
جایزه ۲ هزار یورویی از جوایز مهم این جشنواره است . 
بهمن طاووسی  کارگردان ایرانی فیلم »نام های گل ها« 
محصــول بولیوی/قطر/کانادا نیز جایــزه ویژه هیأت 

داوران بخش مسابقه  فیلم های اول را گرفت .

  رومن پوالنســکی بــه دلیل طومــار اعتراضی 
دانشجویان مدرسه سینمایی لودز از سفر به لهستان 
منصرف شــد .  مدیر این مدرسه ســینمایی گفت، 
۹۹ درصد دانشجویان منتظر آمدن پوالنسکی برای 
برگزاری مسترکالس  بودند و چه حیف که پوالنسکی 
سفر خود را کنسل کرد . طومار اعتراضی دانشجویان 
به دلیل مســائل اخالقــی  این ســینماگر پرافتخار 

جمع آوری شده بود. 

روی خط سینما 

  »دیوید بالداچی«، نویســنده آمریکایی مشهور 
و پرفروش  داســتان های جنایی بار دیگر موفق شد با 
نگارش رمان جدید خود به صدر  فهرســت رمان های 
پرفروش نشــریه نیویورک تایمز راه  یابد. »یک دقیقه 
مانده به نیمه شــب« عنوان رمان جدید »بالداچی« 
است که  موفق شده در نخستین هفته حضورش در این 
فهرست، رقیب های خود را کنار بزند و در صدر فهرست 

قرار بگیرد .

  کتاب های »طنزآوران جهان نمایش« نوشته کارل 
فالنتین با گردآوری و ترجمه داریوش مودبیان، »سه 
خواهر، سه ملکه« نوشته  فیلیپا گریگوری با ترجمه 
علی اکبر عبدالرشیدی و »سقف این خانه کوتاه است« 

نوشته ناصح کامگاری را نشر گویا منتشر  کرده است.

  شماره جدید ماهنامه سینما و ادبیات منتشر شد. 
در این شــماره پرونده ای درباره سهراب شهید ثالث 
منتشر  شده و در بخش های دیگر شاهد مباحثی درباره 
نفت و ادبیات داستانی و ویژگی های سبکی کارگردانی 

در  سینمای ایران هستیم.  

   »فکرهای خصوصی« جدیدترین کتاب یاسمن 
خلیلی فرد اســت که منتشر شده  اســت . این کتاب 
همچون کتاب قبلی این نویســنده،   »انــگار خودم 

نیستم« درباره  انسان ها و روابط آنها با یکدیگر است.    

روی خط کتاب
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سایت بیپ تونز که یک وب گاه بارگذاری موسیقی است 20 آهنگ برتر ماه آبان 98 را براساس باالترین تعداد دانلود کاربران اعالم کرد. طبق 
آمارهای منتشرشده، همچنان عالقه مندان به موسیقی پاپ با اختالف دوبرابری نسبت به موسیقی سنتی در صدر جدول قرار گرفته اند. در این 
میان »گروه چارتار«، »بهنام بانی« و »محمد معتمدی« به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در این فهرست به خود اختصاص داده اند. »برگردی  ای 
کاش« به آهنگسازی و خوانندگی محمد علیزاده در رده چهارم فهرست آهنگ های پربازدید آبان ماه قرار دارد و بعد از آنها هم آهنگ »دلتنگ« به 
خوانندگی علیرضا عصار، »کجایی نگارم« از سینا سرلک، »عاشقم باش« به آهنگسازی، ترانه سرایی و خوانندگی فرزاد فرخ، »چه حالی میشی« از 

هوروش بند و »تنهایی« به ترانه سرایی و خوانندگی روزبه بمانی در رتبه های بعدی این فهرست قرار دارند.
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در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکانهای امن 
را تعیین کنید. این مکان 

می تواند زیر یک میز محکم، 
یا کنار دیوار داخلی به دور از 

پنجره باشد.

چارتار در صدر 
آهنگ های برتر 
سایت بیپ تونز

پوالدامین| در شــرایطی که درست دو ماه به آغازین روز جشنواره فیلم 
فجر مانده، فهرست فیلم هایی که احتمال حضور در فستیوال  امسال را دارند، 
سالی پرشور و پررونق را نوید می دهد. سالی پر از سروصدا و جنجال البته نه 
از جنس جنجال های جعلی که این  روزها بر ســر انتخاب سالن رسانه ها راه 

افتاده است.
جشــنواره اما فارغ از اینکه در چه سالنی برگزار شــود و فیلم هایش را در 
عصبیت بعد از گذر از صف های طویل و نفس بر برج  میالد ببینیم، یا آرامش 
سالن های چندگانه سینما ملت؛ امســال تنوعی در فیلم ها را نوید می دهد. 
جشنواره  امســال بی تردید از این نظر که ســینماگران نسل های مختلف 
سینمای ایران را میزبانی خواهد کرد، در قیاس با چند سال اخیر  فستیوالی 
متفاوت جلوه می کند. در حقیقت رســانه هایی که در چند ســال اخیر ادعا 
کرده اند ســینمای ایران درگیر یک تغییر  نسل اساسی شــده و نسل اول 
سینماگران بعد از انقالب در این بین از گردونه بیرون افتاده اند، در فستیوال 

امسال به بوته نقد و  محک گذاشته می شود.
امســال جشــنواره می تواند صحت و سقم ادعاهای نســل های مختلف 
فیلمسازی را قضاوت کند. در سالی که مسعود کیمیایی، داریوش  مهرجویی، 
ابراهیم حاتمی کیا، مجید مجیدی، حمید نعمت اهلل، محمدحسین مهدویان، 
نیکی کریمی، بهروز شعیبی، سعید ملکان،  هاتف علیمردانی، سامان سالور و 
رضا درمیشیان فیلم دارند که حتی اگر در این بین چند فیلم هم به جشنواره 
نرســد، باز هم شــاهد  دوره ای پرنام خواهیم بود. اگر این را هم در نظر آوریم 
که مثال حسن فتحی هم درحال فیلمســازی است و زمزمه های  فیلمسازی 
رخشان  بنی اعتماد، تهمینه میالنی و بهمن فرمان آرا نیز این روزها در رسانه ها 

منتشر شده، می توان به سالی خوب برای  سینمای ایران امید بست.
خونشد

بعد از جنجال های فیلم قاتل اهلی مسعود کیمیایی این بار در کنار یکی 
از سرمایه گذاران پرحاشیه یکی دو سال اخیر ســینمای ایران  قرار گرفته و 
فیلمی ساخته که گفته می شــود تمام عناصر سینمای کیمیایی را در خود 
دارد. همین هم باعث می شــود نگاهی  امیدوارانه به این فیلم داشته باشیم، 
حتی اگر گروه بازیگران این فیلم یکی از ضعیف ترین و کم نام و نشان ترین 
گروه های فیلم های  کیمیایی باشند. درواقع حضور سعید آقاخانی، نسرین 
مقانلو،  لیال زارع و بهاره کیان افشــار به عنوان بازیگران »خون شد« اگرچه 
 باعث انتقادهایی نیز شــده، اما از این نظر که کیمیایی تصمیم گرفته دایره 
بسته عوامل همیشگی اش را شکسته و سراغ تیپ دیگری  از بازیگران برود، 
برای دوســتداران این کارگردان نویدبخش است. به خصوص که می گویند 
در دو سال اخیر کیمیایی به شدت در  پی ســاخت این فیلم بوده و در زمان 

فیلمبرداری نیز با انگیزه ای فوق العاده پشت دوربین ایستاده است.
المینور

البته گفته می شــود که این فیلم در جشــنواره حضور نخواهد داشــت 

و داریوش مهرجویی با درس هایی که از فیلم بدفرجام ســنتوری  آموخته، 
تصمیم گرفتــه فیلم جدیدش را که مثل آن فیلــم جنجالی این نیز درباره 
موسیقی است، وارد چالشی بی حاصل نکند. اما مهم تر  از اینکه فیلم جدید 
مهرجویی که رســانه ها برخی به شیطنت آن را ســنتوری 2 نامیده اند، در 
جشنواره خواهد بود یا نه؛ اینکه این  کارگردان پس از 6 سال دوری دوباره به 

سینما بازگشته است، اتفاق مهمی است.  
المینور را وحیــده محمدی فر و داریــوش مهرجویی نوشــته اند و رضا 
درمیشــیان نیز تهیه کنندگی آن را برعهده داشته اســت. در المینور  علی 
 نصیریان، ســیامک انصاری، مهــرداد صدیقیان و پردیــس احمدیه بازی 
می کنند. نــام فیلم و عکس های منتشرشــده گواهــی می دهند  داریوش 
مهرجویی دوباره ســراغ موســیقی و نت های آن رفته. اتفاقی که تردیدها 
را دربــاره فرجام فیلــم افزایش می دهد و بســیاری را  نگــران می کند که 
آیا سرنوشــت ســنتوری ناکامی که با توقیفش تهیه کننده اش را دق داد و 
بازیگرش را هم به جالی وطن واداشت،  برای المینور و پردیس احمدیه هم 

تکرار خواهد شد؟
خورشید

مجید مجیدی سال هاست از سطح اول سینمای ایران فاصله گرفته. یعنی 
از زمانی که ســراغ پروژه حضرت محمد و بعد هم  فیلمسازی در سرزمین 
هندوستان رفت که هیچ کدام نتوانســتند خاطره موفقیت های فیلم هایی 
چون بچه های آسمان، پدر، باران و آواز  گنجشک ها را استمرار بخشند. این 
کارگردان اما ظاهرا ادعا کرده که با خورشید تمام سال های دوری را جبران 

خواهد کرد. 
فیلمی  درباره کودکان کار که می تواند یادآور همان مجید مجیدی باشد 
که در فیلم هایش به مضامیــن اجتماعی می پرداخــت. جنبه امیدآفرین 
 خورشید، همکاران مجید مجیدی است. جایی که این کارگردان در نوشتن 
فیلمنامه با نیما جاویدی، کارگردان سرخپوســت همــکاری  کرده، هومن 
بهمنش را پشــت ویزور نشــانده و نقش مهم فیلمش را هم به جواد عزتی 

سپرده است. 
خروج

فیلم جدید ابراهیم حاتمی کیا قبل از ساخته شدن هم جنجالی بود. زمانی 
که عده ای از بازیگران از بازی در این فیلــم خودداری کردند.  اما فارغ از این 
جنجال های رسانه ای گفته می شود »خروج« از نظر موضوعی مهم ترین فیلم 
 سال خواهد بود. فیلمی اجتماعی و  سیاسی درباره اعتراض و طغیان گروهی 
از مردم که از بی تفاوتی در قبال انجام وعده ها به ســتوه آمده اند. خروج تنها 

و تنها با اتکا  به همین خالصه داستان هم می تواند کنجکاوی برانگیز باشد. 
  باید دید حاتمی کیا در این فیلم که گفته می شــود نیم نگاهی هم داشته 
به »زنده  باد زاپاتا«ی الیا کازان می تواند هواداران همیشــگی اش  را راضی 
از سالن بیرون بفرســتد یا نه. با توجه به تفاوت اعتراض جمعی این فیلم با 

اعتراض قهرمان تک افتاده همیشــگی  حاتمی کیا، پاسخ این پرسش بسیار 
دشوار است و هیچ بعید نیست »خروج« طرفداران این سینماگر اجتماعی 
را با او مخالف کند.  کسانی که فیلمنامه خروج را خوانده اند، در این امر تردید 

ندارند. 
قاتلووحشی

اگرچه جدیدتریــن فیلم حمید نعمت اهلل با بحران هــای زیادی در طول 
ساخت مواجه شده و حتی در اواخر فیلمبرداری هم به دلیل  مشکالت مالی 
فیلمبرداری آن برای چند روز متوقف شــده؛ اما با این حــال باز هم اگر به 
جشنواره برسد، بی تردید از فیلم های مهم  امسال خواهد بود. فیلمی جنایی 
که گفته می شــود مثل دو فیلم اخیر این کارگردان روی خصایص انسانی 
تمرکز کرده است. قاتل و  وحشــی ویژگی های زیادی برای کنجکاوی دارد. 
از داســتان جنایی فیلم تا سر و شــکل لیال حاتمی که گفته می شود برای 
تیغ زدن  موهایش مبلغ هنگفتی گرفته. بازیگری که پیشــتر در فیلم های 
بی پولی و رگ خواب هم با نعمت اهلل همکاری کرده و هر بار هم  نتایجی قابل 

قبول حاصل آمده است.  
درختگردو

محمدحسین مهدویان امسال درخت گردو را در جشنواره خواهد داشت. 
فیلمی که در آغاز به دلیل شایعاتی که در مورد  اختالفات  رضوی و مهدویان 
بر سر این فیلم مطرح شــد، از فیلم های کنجکاوی برانگیز  سال لقب گرفت 
و بعد هم با انتشــار عکس های گریم  فیلم، ظاهر متفــاوت مهران مدیری و 
پیمان معادی و البته موضوع آن  که گفته می شــود نگاهی متفاوت انداخته 
به ماجرای بمباران  شیمیایی حلبچه. همه اینها باعث شده در رسانه ها شایع 

شود که مهدویان با فیلم جدیدش خیلی ها  را شوکه خواهد کرد. 
دیگران

»مجبوریم« رضا درمیشیان نیز از فیلم های مهم امسال است. به خصوص 
بعد از اینکه درمیشــیان اعالم کرد فیلم داریوش  مهرجویی را به جشنواره 
نخواهد داد، اما خود با پنجمین فیلمش بعد از »بغض«، »عصبانی نیستم!«، 

  »النتوری« و »یواشکی«  در فستیوال فیلم فجر حضور خواهد یافت.  
»آتابای« نیکی کریمی با بازیگرانی چون جواد عزتی،  هادی حجازی فر و 
سحر دولتشاهی و فیلمنامه ای که  هادی حجازی فر نوشته،  این کنجکاوی 
را احتمــاال جواب خواهد داد که آیا نیکی کریمــی در پنجمین فیلمش در 

کارگردانی قدمی به جلو برداشته یا نه؟
روز صفر  سعید ملکان نیز پروژه مهمی است. اولین ساخته سعید ملکان 
در مقام کارگردان شــاید با سوژه خبرســاز و ملتهب آن درباره   دستگیری 
عبدالمالک ریگی در آسمان یکی از خبرســازترین فیلم های امسال باشد. 
باید دید ملکان که در ســال های قبــل  با تنگه  ابوقریــب و تختی در مقام 
تهیه کننده در جشنواره حضور داشت، در مقام کارگردان نیز موفقیت های 

تهیه کنندگی اش را تکرار خواهد  کرد یا نه. 

نورا بیگ| صبــح دیروز محمد باقر نوبخــت، معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان 
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منفی برای جامعه هنری صحبت کرد، اما چند ســاعت بعد ماجرا طــور دیگری رقم خورد. 
روابط عمومی سازمان برنامه وبودجه ابتدا از دستور نوبخت برای دریافت 50درصدی مالیات 
از فعالیت های فرهنگی، هنری، انتشاراتی و مطبوعاتی خبر داد و چند ساعت بعد خبر را طور 
دیگری اصالح کرد. ابتدا خبر در ســایت این ســازمان، این طور تنظیم شده بود که براساس 
دستور رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور، معافیت مالیاتی فعالیت های انتشاراتی،  مطبوعاتی، 
فرهنگی و هنری در الیحه بودجه ۹۹ با نرخ 50 درصد محاسبه خواهد شد.  خبر اصالح شده 
پرتال سازمان اما بر تداوم معافیت های مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر تاکید دارد: »بر اساس یکي از 
بندهاي پیش نویس »تمامي فعالیت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري داراي مجوز 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مشمول 50درصد معافیت مالیاتي هستند.« که با دستور 
دکتر نوبخت این بند حذف شد. لذا فعالیت هاي مزبور کماکان از معافیت صددرصدي برخوردار 
خواهد بود.« موضوع حذف معافیت های مالیاتی هنرمندان، در هفته های گذشــته در حد 

پیش نویس از سوی سازمان  امور مالیاتی مطرح شده بود. نوبخت صبح دیروز هم به مهر گفته 
بود که دولت با طرح پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی هنرمندان  در پیش نویس الیحه اصالح 
برخی قوانین و مقررات مالیاتی مخالف است:  »بخشی که باید از معافیت مالیاتی مستثنا شده یا 
تقلیل  پیدا کند، بخش فرهنگ و هنر نیست، حتی ما باید اگر می توانیم در این باره مالیات منفی 
هم داشته باشیم، یعنی مساعدت هایی را  به عنوان »یارانه« پرداخت کنیم نه اینکه از این بخش 
حساس و ارزشمند فرهنگ و هنر بخواهیم مالیات بگیریم.« همه اینها درحالی است که پیرو 
مصوبه بیست وهفتم بهمن سال ۱۳۸0 مجلس همه فعالیت های  فرهنگی، هنری و انتشاراتی و 
مطبوعاتی از پرداخت مالیات معاف بودند. در روزهای گذشته سید عباس صالحی، وزیر ارشاد 
و  حتی برخی هنرمندان ازجمله فاطمه معتمد آریا و کامبیز درم بخش، کاریکاتوریست معروف 
ایرانی و  هادی مظفری، مدیرکل دفتر  هنرهای تجسمی هر کدام با نامه، مصاحبه و کاریکاتور 

نسبت به پیشنهاد حذف معافیت های مالیاتی انتقاد کرده بودند.
معافیت های مالیاتی و چند نکته

بحث جنجالی و پرحاشیه حذف معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر اما و اگرهای زیادی 

دارد، مثل موضوعی که معتمد آریا  مطرح کرده است: »این نمایش شکوه، جاه، مقام و پولی که 
در این صفحات مجازی خیلی متداول شده مانند همین فرش قرمزها،  برای تعداد محدودی 
از هنرمندان ماست. بقیه کسانی هســتند که واقعاً در طول  سال یا به سختی امورات شان را 
می گذرانند یا  اصال به سختی درآمدی برای امرار معاش دارند.« درواقع اصل دریافت مالیات 
از هنرمندان از زمان طرح دستمزدها و درآمدهای  میلیاردی سلبریتی ها و خوانندگان پاپ 
موسیقی مطرح شــد درحالی که گردش مالی بســیاری از تئاترها، کنسرت های موسیقی 
سنتی،  دفاتر انتشاراتی و موزه ها و در کل هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی، 
فرهنگی و باستانی آنقدری نیست که از  آنها مالیات هم دریافت شود. بنابراین انتظار این بود 
که دست اندرکاران در سازمان برنامه وبودجه و سازمان امور مالیاتی به فکر دسته بندی  هنرهای 
تجاری و غیرتجاری باشند و با در نظر گرفتن گردش مالی، جدول مالیاتی را تدوین کنند و به 
تصویب برسانند. این اقدام باعث می شد تا مثال  سلبریتی هایی که برای حضور در یک فیلم، 
تئاتر، سریال شبکه نمایش خانگی یا حتی کنسرت دستمزدهای میلیاردی دریافت  می کنند 
و گاه دستمزدشان نیمی از کل پروژه را شامل می شود هم مثل فوتبالیست ها یا سایر اقشار 
پردرآمد مالیات پرداخت کنند.  البته ممکن است این سلبریتی ها هم پس از اعمال مالیات، 
سهم آن را به درآمدشان اضافه کنند که نتیجه آن افزایش ۱0 تا ۲0 درصدی هزینه های تولید 
است، بنابراین در صورت محاسبه مالیات برای آنها هم باید ترتیبی اتخاذ شود تا مالیات به ایجاد 

تورم در ساخت تولیدات فرهنگی منتهی نشود. 

دستور جدید معاون رئیس جمهوری درباره حذف معافیت مالیاتی هنرمندان
معافیت صد در صدي مالیات برای فعاالن فرهنگی پا برجاست

برگ های برنده جشنواره فیلم فجر چه فیلم هایی خواهند بود؟

نبرد نسل ها در سینمای ایران


