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 تابلو نقاشی »اسپلش« از »دیوید  هاکنی«، نقاش مشهور بریتانیایی در حراجی » ساتبیز« به 
قیمت بیش از ۲۳ میلیون پوند فروخته شد. این تابلو نقاشی را که  سال ۱۹۶۶ »دیوید 
 هاکنی« خلق کرد و پیش تر  سال ۲۰۰۶ به قیمت ۲.۹ میلیون پوند در حراجی » ساتبیز« فروخته 
شد، در روزهای گذشته بار دیگر در همان حراجی به عنوان گل سرسبد رویداد آثار هنری 
معاصر »ساتبیز« به فروش رسید. با فروخته شدن این تابلونقاشی به قیمت ۲۳.۱ میلیون 

پوند، رکورد سومین اثر گران قیمت فروخته شده » هاکنی« به ثبت رسید.

 محمدعلی کریم خانی، خواننده و خالق قطعه »آمدم  ای شاه 
پناهم بده« به دلیل کسالت و بیماری در بیمارستان بستری شد. 
آلبوم »ساقی سرمست« حاصل سه سال زحمت کریم خانی و آریا 
عظیمی نژاد است که در دستگاه ها و گوشه های مختلف ایرانی 

اجرا و  سال ۹۱ منتشر شده است.

 پیش فروش نمایش »آگوست در اوسیج کانتی« با کارگردانی میکائیل شهرستانی، 
دراماتورژی هما علیزاده و تهیه کنندگی مرتضی مرتضوی در سایت تیوال آغاز شد. این 

نمایشنامه را »تریسی لتس« نوشته و به قلم »آراز بارسقیان« ترجمه شده است. 

 سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر از شامگاه چهارشنبه شب بیست وسوم بهمن تا 
روز چهارشنبه سی ام بهمن در تاالر وحدت، تاالر رودکی، بنیاد آفرینش های هنری نیاوران، 
آزادی و سالن میالد نمایشگاه  تاالر سوره حوزه هنری، مجموعه فرهنگی-هنری برج 
بین المللی میزبان مخاطبان خواهد بود و ۸۲ گروه موسیقی در بخش های موسیقی 
دستگاهی، نواحی، کالسیک، بین الملل، پاپ، ارکسترال، تلفیقی، بانوان، کودک و نوجوان با 

۹۰ اجرا در ۸۰ نوبت به اجرای برنامه می پردازند.

 نمایش »چ.ف.ت.  بر وزِن رفت« با بازی کامران تفتی، سید جواد 
یحیوى، ُدنا تارفی، کیارش حق گو به کارگردانی محمد خان حسینی 
از اول اسفند رأس ساعت ۲۰ در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه 
زندگی  به  که  تراژدی-کمدی  نمایش  این  درخالصه  می رود. 
خانواده ای ایرانی در آمریکا می پردازد، آمده است: »همه مردم دنیا 

چفت اند... همه مردم دنیا بازی می خورند...«

  پیش بینی  می شد بازار فیلم اروپا امسال میزبان حضور رکوردشکن صنعت 
سینمای چین باشد، اما با توجه به افزایش بحران جهانی مرتبط با شیوع ویروس 
کرونا و کشته شدن بیش از  هزار نفر در چین، صنعت سینمای چین امسال و در 
هفتادمین جشنواره فیلم برلین غایب خواهد بود. کمپانی های چینی که امسال 
قصد حضور در بازار فیلم اروپا در جشنواره برلین را داشتند، به سبب دشواری های 
آلمان  گزینه دیگری به جز لغو سفرهای خود به  ایجادشده برای دریافت ویزا، 

نداشته اند. 

  فیلم مستقل »چاقوها بیرون« موفق شد آمار فروشش را درنهایت تعجب به 
مرز ۳۰۰ میلیون دالر برساند. این فیلم که ساخته رایان جانسون است، از نوامبر 
راهی سینماها شده، نامزدی اسکار را کسب کرده و ۱۵۹ میلیون دالر در آمریکا و 
۱۴۰.۹ میلیون دالر در بازار جهانی فروخته است تا فروشش به ۲۹۹.۹ میلیون دالر 

برسد. 

  مارگو رابی بعد از عملکرد قابل توجه خود در »بمب خبری« و کسب نامزدی جایزه 
با  هم بازی شدن  و  راسل   

ُ
ا دیوید  جدید  پروژه  به  پیوستن  درحال  حاال  اسکار 

کریستین بیل است. گویا فیلمنامه به قلم راسل است و تهیه کنندگی آن را متیو 
بودمن برعهده دارد که در کارنامه  حرفه ای اش سابقه تولید آثاری چون »جوی« و 

»حقه بازی آمریکایی« دیده می شود. 

  فیلم های سینمایی »نرگس مست« در گروه فرهنگ، »بی وزنی« در گروه ایران، 
»یادم تو را فراموش« در گروه »زندگی« و »پالتو شتری« در گروه باغ کتاب، چهار 

فیلمی هستند که از روز چهارشنبه روی پرده سینماها رفتند. 

روی خط سینما 

»قهرمان« نام فیلم جدید اصغر 
فرهادی است که گویا 

فیلمبرداری آن از تابستان آینده 
در شیراز شروع می شود. نشریه 

سینمایی ددالین به تازگی از 
شروع فیلمبرداری فیلم جدید 

اصغر فرهادی بعد از »همه 
می دانند« خبر داده و اعالم کرده 
است که کمپانی »ممنتو فیلمز« 
هفته آینده فیلم جدید فرهادی 
را در بازار جشنواره برلین عرضه 

می کند و احتماال رقابت داغی 
برای خرید امتیاز فیلم این 

کارگردان برنده دو جایزه اسکار 
به راه خواهد افتاد. در این فیلم 

که از تابستان آینده در شیراز 
فیلمبرداری خواهد شد، اصغر 

فرهادی سراغ بازیگران مشهور 
ایرانی می رود که پیش از این از 

آنها در فیلم هایش بازی نگرفته 
است. در گزارش ددالین آمده 

است: »آن طور که شنیده ایم 
این فیلم درامی پرتعلیق خواهد 
بود و این کارگردان قرار است با 
بازیگران مشهور ایرانی که قبال 
با آنها همکاری نکرده است؛ در 

این فیلم همکاری کند. 
تهیه کنندگان این فیلم فرهادی 

و الکساندر ماله گی از کمپانی 
ممنتو فیلمز خواهند بود. این 

کمپانی تهیه سه فیلم آخر 
فرهادی را برعهده داشته است 

و عالوه بر آن اکران فیلم در 
فرانسه را نیز برعهده دارد.« قرار 

است این هفته نسخه 
انگلیسی زبان فیلمنامه در 

اختیار سرمایه گذاران در بازار 
برلیناله قرار بگیرد. الکساندر 

مورئو، مدیر فروش و بازاریابی 
ممنتو فیلمز که پنج فیلم 

فرهادی را فروخته، دراین باره 
گفته است: »مفتخریم که این 
پروژه فوق العاده را از کارگردان 

مولف بزرگی مثل فرهادی 
عرضه می کنیم. او کارگردانی 

محکم و استاد تعلیق است که 
همیشه توانسته مخاطبانش را 
به سینماها بکشاند. فیلمنامه 

این فیلم هم واقعا 
شگفت انگیز است و به 

مسائل معاصر جوامع مدرن ما 
تأکید دارد.«

 شیراز 
لوکیشن اصغر فرهادی 

برای فیلم تازه اش

]پوالد امین[جشنواره سی وهشتم هم به پایان رسید و در مراسمی که جنجال هایش 
کمتر از مجموع  جنجال های جشنواره در 10روز برگزاری اش نبود، نام برندگان بخش های 
مختلف اعالم شد تا این دوره نیز  به پایان راه رسیده باشد. در مراسمی که بیشتر از برندگان 
و بازندگانش، عکس پربازدید صندلی های خالی  گروه سازنده فیلم »روز صفر« و حذف 
صحبت های فرشته طائرپور، امیر آقایی و و محمدحسین مهدویان در تلویزیون در یاد 
غ پیمان معادی- که برخی از رسانه های مجازی   سینمادوستان خواهد ماند و البته سیمر
به شدت به آن  انتقاد و اعتراض کردند- که چرا جایزه جشنواره فجر به بازیگری داده شده 
که جشنواره را تحریم کرده  است. در این بین البته نادیده ماندن فیلم آتابای نیکی کریمی را 
نیز نمی توان و نباید فراموش کرد که به  باور بسیاری از منتقدان بهترین فیلم نیکی کریمی 
و حتی بهترین فیلم جشنواره بود. روایتی شاعرانه از  یک عاشقانه بدفرجام با نگاه مترقی 
اجتماعی که واجد ارزش های سینمایی محسوس و ملموسی بود، اما به  سیاق تقریبا تمام 
سال های جشنواره چوب نگاه اجتماعی سازندگانش را خورد و دست خالی جشنواره را  ترک 
کرد، درحالی که حداقل در زمینه های فیلمنامه و کارگردانی و حتی بازیگری نقش اصلی مرد، 

غ گرفته بود.    یک سر  و گردن باالتر و بلندتر از فیلم ها و سینماگران سیمر
غ بهترین فیلم برای فیلم »خورشید« نیز انتقادهای پردامنه ای را به وجود آورد،  سیمر
به خصوص بعد از  انتشار اخبار حمایت مالی بانک شهر از این فیلم و البته از جشنواره 
که شائبه هایی را به وجود آورد.  بگذریم از جنجال های کوچک تر، مانند اینکه بعد از پایان 
مراسم، در شماری از کانال های سینمایی  سازندگان برخی از فیلم های راه نیافته به بخش 
مسابقه چند هفته ای به عقب بازگشته و به کلیت  انتخاب فیلم های بخش مسابقه 
اعتراض کردند، هواداران شماری از فیلم ها با هواداران فیلم های دیگر بساط  کرکری راه 
انداختند، رسانه ها خواهان انتشار جزئیات آرای مردمی جشنواره شدند و بسیار حواشی 
ریز و  درشت دیگر تا این دوره از جشنواره با این حواشی و جنجال ها به خاطر سپرده شود 
نه با فیلم هایش. جشنواره سی وهشت از نظر کیفیت فیلم ها حرف های زیادی برای گفتن 
داشت و جزو معدود  دوره هایی بود که بیشتر از انگشتان یک دست فیلم قابل قبول در آن 

به نمایش درآمد.  

سعید ملکان نیامد
و  صفر«  »روز  پروانه«،  »شنای  فیلم های  جشنواره،  اختتامیه  مراسم  پایان  از  بعد 
آنها می بایست  بردند و قاعدتا سازندگان  را به خانه  غ ها  »خورشید«  بیشترین سیمر
شادترین سینماگران سه شنبه شب باشند، اما بیراه نیست اگر بگوییم هیچ کس بعد 
از مراسم اختتامیه سالن را شادمان ترک نکرد و  تقریبا همه احساس غبن داشتند. انگار 
سندروم اعتراض های حاتمی کیایی تمامیت سینمای ایران را مبتال  کرده و همه انتظار دارند 

تمام جوایز به فیلم آنها تعلق گیرد.  
امسال چهره نخست این نوع اعتراض ها کسی نبود مگر »سعید ملکان« کارگردان فیلم 
غ مراسم شب سه شنبه بود، اما  »روز صفر« که به رغم  اینکه فیلمش یکی از دو فیلم پرسیمر
در اعتراض به داوری ها در مراسم  اختتامیه جشنواره حضور پیدا نکرد. البته آغازگر این نوع 
اعتراض ها، امسال هم مثل همه سال های گذشته  ابراهیم حاتمی کیا بود. رکورددار گرفتن 
غ در جشنواره فیلم فجر که با گفتن این جمله که »من به  بی توجهی جشنواره فجر به  سیمر
فیلم هایم عادت دارم« حیرت بسیاری را برانگیخت. اما سعید ملکان در مراسم  اختتامیه 

شرکت نکرد و حتی از حضور دیگر عوامل فیلمش هم ممانعت کرد. 
چنین شد که با اینکه »روز صفر« نامزد 9جایزه شده و در شب پایانی نیز بارها نام این 
غ تکرار شده بود، اما تنها عکسی که در مراسم پایانی در  فیلم در  فهرست برندگان سیمر
رسانه ها  منتشر شد، صندلی های خالی عوامل این فیلم بود.  سازندگان روز صفر چند 
ساعت بعد سعی کردند با انتشار بیانیه ای گنگ دالیل اعتراض شان را رسانه ای کنند. 
بیانیه ای  که البته جز اشاراتی چون »مدیران فرهنگی مسیری پیش گرفته اند که شایسته 
سینمای ایران  نیست«، »باج دهی و تکریم کسانی که با پنجه کشیدن به صورت سینما 
باعث منفور شدن همکاران  سینمایی می شوند«، توضیح دیگری نداشت. نکته دیگر این 
بود که عوامل روز صفر در بیانیه شان تحریم  جشنواره را رویه ای غلط نامیده و عنوان کرده 
بودند که نمی خواهند شریک این بی فرهنگی باشند.  اقدام ملکان و گروهش در 24ساعت 
بعد از مراسم اختتامیه انتقادهای زیادی به وجود آورد و  بسیاری از منتقدان بر این باور 
بودند که چنین رویکردی در جشنواره تاکنون دیده نشده و اگر هم  مشابهی برای این اتفاق 
بتوان سراغ گرفت، از سوی کارگردانانی بوده که بیش از پنج فیلم در کارنامه شان  دارند و نه 
از جانب کسی که تازه امسال با نخستین فیلمش به جشنواره آمده و به رغم درو کردن پنج 
غ هنوز هم ناراضی و شاکی است. ساعاتی بعد از انتشار بیانیه ملکان و گروهش،   سیمر
البته ابراهیم داروغه زاده تالش کرد فضا را کمی تلطیف کند.  او گفت که اعتراض ملکان نه به 
غ هایش بلکه به جایزه دادن به تحریمی ها بوده و البته به حضور  فیلم خورشید  تعداد سیمر
در بخش مسابقه، و سپس موفقیت این فیلم در بخش بهترین فیلم. دالیلی که اگرچه تا 
 حدی فضا را آرام کرد، اما انتقادها را از سازندگان فیلمی که با موفقیت در بخش های بهترین 
فیلم اول،  بهترین فیلم از نگاه ملی، طراحی لباس، بهترین جلوه های ویژه میدانی و البته 

جایزه ویژه هیأت داوران  جزو دو فیلم موفق مراسم اختتامیه بود، تمام نکرد.  

درخشش بذر امید در جشنواره
برنده اصلی جشنواره اما فیلم »خورشید« مجید مجیدی بود. فیلمی که در چند روز  
نخست جشنواره هنوز  آماده نشده بود، اما نه تنها بر خالف نص صریح آیین نامه جشنواره 
در بخش مسابقه حضور یافت، بلکه در  نهایت در بخش بهترین فیلم نیز برگزیده شد تا 
شاهد انتقادها و اعتراض های فراوانی به این امر باشیم.  انتقادهایی که بیشتر ناظر به حضور 
غیرقانونی این فیلم در جشنواره بود و نه کیفیت فیلم که به اذعان  و باور اغلب منتقدان 
غ  این فیلم بهتر  از دو فیلم آخر مجیدی بود. خورشید البته در شب پایانی به غیراز سیمر
بهترین فیلم، در بخش های طراحی صحنه برای کیوان  مقدم، بهترین فیلمنامه برای نیما 
جاویدی و مجید مجیدی و لوح تقدیر هیأت داوران برای بازیگر نوجوان  فیلم نیز مورد توجه 
قرار گرفت.ستاره های بی بدیل سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر کودکان کاری بودند که 
در »خورشید« ایفای نقش  کردند. بچه های سختی کشیده ای که هیچ گاه تصور نمی کردند 
روی سن برج میالد بایستند و یک سالن به  احترام شان ایستاده دست بزند. کاش به جای 
همه این 10 شب که کارگردان ها و بازیگران با استفاده از  تریبون ها بذر توهین کاشتند، این 
کودکان حرف می زدند تا بذر امید در دل جامعه بکارند. کودکانی که  همه کودکی شان در 
خیابان ها سپری می شود بی  هیچ آینده روشنی. اما چنان با عشق از زندگی و امید  گفتند که 
همه متحیر شدند. بچه های »خورشید« تلنگری دوباره زدند به ما، به سینماگران و به جامعه 

که  می شود با همه سختی های زندگی، کمی مهربان تر بود و عاشقانه تر به زندگی نگاه کرد.  

ناکامی در عین کامیابی
غ ها را گرفته، اما گفته نشد  در پایان مراسم گفته شد که »شنای پروانه« بیشترین سیمر
غ های  این فیلم جز در زمینه بازیگری مکمل زنان و مردان برای طناز طباطبایی و امیر  که سیمر
غ های عمدتا  فنی از قبیل بهترین صدا و بهترین تدوین بودند و شنای پروانه در  آقایی سیمر
بخش های اصلی کامال نادیده ماند. این  در حالی است که به باور منتقدان ارزش های اصلی 
فیلم شنای پروانه  در فیلمنامه و کارگردانی این فیلم  بود و درواقع در این زمینه ها بود که 
شنای پروانه هوایی تازه را در فضای سینمای ایران به جریان  انداخت. اما نه تنها بازی جواد 
عزتی در بخش بازیگری نقش اصلی مردان دیده نشد )که بهترین بازی او در  بین پنج فیلمش 
در جشنواره بود(، بلکه فیلمنامه کارت، دوماری و پورامینی و کارگردانی محمد کارت هم  دیده 
نشد و این فیلم در این زمینه ها عرصه را به فیلمنامه خورشید و کارگردانی محمدحسین 
غ ازجمله ناکام ترین فیلم های  مهدویان  باخت تا شنای پروانه در عین دریافت پنج سیمر
غ جشنواره،  جشنواره باشد.ناکامی این فیلم البته با توجه به دریافت پرجلوه ترین سیمر
غ بهترین فیلم از نگاه  تماشاگران چندان دیده نشد. سیمرغی که به تنهایی به  یعنی سیمر
غ ها ارزش و اهمیت دارد  و می تواند سرنوشت فیلم را در اکران  اندازه مجموع دیگر سیمر
غ را نمی توان اهدایی  جشنواره به این فیلم دانست و  عمومی رقم بزند. البته این  سیمر

بی توجهی داوران به فیلم محمد کارت را نادیده گرفت. 

ناکام های خوشنام
پیش از اعالم نامزدها پیش بینی می شد فیلم های »خروج« و »درخت گردو« جوایز این 
دوره از جشنواره را  درو خواهند کرد. اما در عمل این اتفاق نیفتاد و این دو فیلم و به خصوص 

خروج ابراهیم حاتمی کیا ازجمله  فیلم های ناکام این دوره از جشنواره بود. 
پیش از اعالم نامزدها گفته می شد خروج در بخش های کارگردانی، بازیگری، فیلمبرداری 
غ را به دست خواهد آورد. اما این فیلم در همان مرحله نامزدها  و بهترین فیلم،  سیمر
نقره داغ شد و نام حاتمی کیا و  فیلمش در هیچ کدام از بخش های اصلی نیامد. برای همین 
هم در شب اختتامیه هواداران حاتمی کیا تمام  امیدشان را به فرامرز قریبیان بسته بودند 
که با اعالم خداحافظی امتیاز مثبت دیگری نیز در اختیار داشت  و داوران می توانستند 
با سیمرغی داغ خستگی نیم قرن بازیگری را از تن او درآورند که این امر اتفاق  نیفتاد و او نیز 
غ را به پیمان معادی بازیگر درخت گردو باخت تا ناکامی خروج در دوره سی وهشتم  سیمر
غ بهترین جلوه های ویژه   جشنواره بارزتر جلوه کند. عایدی این فیلم از جشنواره یکی سیمر

غ بهترین چهره پردازی برای مهرداد میرکیانی.  بصری برای  محمد برادران بود و دیگری سیمر
 »درخت گردو« اما موفق تر از خروج عمل کرد و حداقل در دو بخش بهترین بازیگر نقش 
غ گرفت  اول مرد برای  پیمان معادی و بهترین کارگردانی برای محمدحسین مهدویان سیمر
تا نتوان عنوان ناکام را برای  این فیلم به کار برد. با اینکه هواداران این فیلم امیدوار بودند در 
غ بگیرند که البته این  بخش های بهترین فیلم و بهترین فیلم از  نگاه تماشاگران نیز سیمر

اتفاق رخ نداد.

غ ها دیگر سیمر
در دیگر بخش ها تقریبا تمام انتظاراتی که بعد از اعالم نامزدها به وجود آمده بود، جامه 
عمل پوشید.  تندیس ویژه سردار سلیمانی به فیلم »آبادان یازده 60« رسید که تنها فیلم 
غ بهترین موسیقی را بامداد افشار آهنگساز فیلم  دفاع مقدسی جشنواره بود.  سیمر
غ بهترین فیلمبرداری را  »پوست« گرفت. مرتضی نجفی فیلمبردار فیلم   »تومان« سیمر
غ بهترین  بازیگر نقش اول زن هم به  گرفت. »پوست« بهترین فیلم هنر و تجربه شد  و سیمر
نازنین احمدی برای فیلم »ابر بارانش گرفته« رسید. سیمرغی که به نظر  می رسید در دستان 
پریناز ایزدیار برای فیلم »سه کام حبس« آرام خواهد گرفت. اما نازنین احمدی  سزاوارانه این 

جایزه را دریافت کرد تا فیلم مجید برزگر هم دست خالی جشنواره را ترک نکرده باشد.  

جشنواره فیلم فجر در ایستگاه پایانی  

 بچه های »خورشید«
  ستاره های سی وهشتمین جشنواره فیلم  

منهای سینما
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علی حدادی اصل/ خبرگزاری آنا 

»راز  گمشده«،  »جنسیت  چون  کتاب هایی  نویسنده  آقایی،  فرخنده 
کوچک«، »از شیطان آموخت و سوزاند«، »یک زن، یک عشق«:   »اگر از 
نویسنده به عنوان یک نویسنده حرفه ای انتظار داریم، طبعا نمی توانیم 
بخواهیم که بتواند به سرعت از مسائل روز داستان بنویسد، چون همه 
ابعاد موضوع برای ما روشن نیست. هر نویسنده ای باید شروع به تحقیق و روابط را پیدا و 
تجزیه وتحلیل کند وگرنه کار عجوالنه ای خواهد شد. می بینیم که ابعاد بعضی از وقایع 

بعدها مشخص می شود و این کار برای نویسنده ای حرفه ای زمان می برد.« 

علی سرتیپی،  تهیه کننده سینمایی: »فیلم های جشنواره امسال حتی 
آنهایی که تلخ بودند، به لحاظ ساختار خیلی خوش ساخت هستند و ارتباط 
خوبی با مخاطب می توانند برقرار کنند، مثل »شنای پروانه«، »روز صفر«، 
»درخت گردو«، »کشتارگاه« یا »خروج« که همه ویژگی های خوبی دارند. دو 
فیلم »شنای پروانه« و »خروج« برای ما در اولویت اکران هستند، اما طبق آیین نامه جدید، 

تعیین فیلم های اکران نوروز بیشتر در اختیار خود سازمان سینمایی است.« 

محمد حمیدی مقدم، رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی: 
»باید بپذیریم که استقبال و عالقه مندی مخاطب به سینمای داستانی 
بیشتر است. این موضوع نباید به عنوان آفت در نظر گرفته شود و فکر 
کنیم این موضوع فقط در ایران رخ می دهد، بلکه در همه جای دنیا نیز 
این گونه است و سینمایی که درام و قصه، سوپراستار و… دارد، عالقه مندان بیشتری دارد و 
شاید اگر نسبت ها را مقایسه کنید، آثار مستند در جهان به نسبت ایران مخاطبان کمتری 
نیز داشته باشد، اما ورود باکس مستند-کوتاه در جشنواره فیلم فجر، جشنواره را دارای 

اعتباری فرهنگی کرده است.«

 دیالوگ

 غلبه متن بر حاشیه؛ وقتی همه ناکام می شوند


