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! کامران شیردل از زاویه ای دیگر
 از کتــاب »کامــران شــیردل؛ تنهــا در قــاب« نوشــته علیرضــا 
ارواحی دربــاره زندگی و آثار کامران شــیردل، عکاس و فیلمســاز 
در خانــه هنرمنــدان ایــران رونمایــی شــد. در این مراســم که با 
حضور جمعی از منتقــدان و هنرمندان برگزار شــد؛ هنرمندانی 
کریمــی، امیــر نــادری و  کریم مســیحی، بابــک  چــون یورویــک 
ژان میشــل فرودون، ســردبیر ســابق »کایــه دو ســینما« به طور 
حضوری یا با ارســال پیام هایی درباره کامران شــیردل صحبت 

کردند. 
 

خداحافظی محمود رضوی از سینما

 محمــود رضــوی، تهیه کننــده فیلم هایــی ماننــد »ماجــرای 
«، »التــاری« و »دربــاره الــی« گفت کــه به دلیــل دخالت  نیمــروز
برخــی نهادهــا در جریــان تولیــد از ســینما خداحافظــی کــرده 

است. 
« در ایــن زمینه گزارش  روابــط عمومی جشــنواره فیلم »عمــار
داده که ســیدمحمود رضوی با ذکــر اینکــه »تهیه کنندگی فقط 
آوردن پــول نیســت و قبــل از پــول، ایــده و مولــف بــودن مهــم 
اســت«؛ با اشــاره بــه نهادهایــی که بــه تهیه کننــده مراجعــه و از 
او درخواســت مدیریــت یک پــروژه را می کننــد گفتــه: »دخالت 
نهادهــا در تولیــد، مهم تریــن مســأله سینماســت. مهم تریــن 
نهادهــای  دخالــت  تهیه کنندگــی،  در  مــن  شــخص  مشــکل 
کمیتــی در جریــان تولیــد اســت کــه بابتــش هــم از ســینما  حا

خداحافظی کردم.« 

 رمان نویسنده ایرانی در هالیوود 

 رمان »آیلین« نوشــته آتوســا مشــفق با بــازی یکــی از بازیگران 
مشــهور هالیوودی جلوی دوربین مــی رود. ایرنــا در این زمینه 
کســپرس نوشــته: آن هاتــاوی و توماســین  بــه نقــل از سینماا
مک کنــزی در اقتباس ســینمایی رمان آیلین از آتوســا مشــفق، 
نویســنده ایرانی-اوکراینی، با هم همبازی شــده اند که در حال 

حاضر در نیوجرسی آمریکا در حال تولید است.
»آیلین« که رمان اول مشــفق اســت که در ســال 2015 توســط 
انتشــارات پنگوئن منتشــر و بــه فهرســت ۶ نامزد نهایــی جایزه 
ادبی بوکر راه یافت؛ داســتان دختری 24 ســاله و غمگین است 
کــه در زنــدان کار می کنــد و روایتگر اتفاقی که در زمســتان ســرد 
سال 1۹۶۳ در ماساچوست برای این دختر می افتد. این رمان 
به همــت مهــدی موســوی، کاوان بشــیری و گالره جمشــیدی 
به فارسی ترجمه شــده است.  آتوسا مشــفق که در سال 201۶ و 
برای کتاب آیلین موفق به دریافت جایزه بنیاد همینگوی شد، 
از پــدری ایرانی و مادری کــروات به دنیــا آمده و از ســال 2012 با 
مجله پاریــس ریویو در زمینه انتشــار بســیاری از داســتان های 
کوتاهــش همــکاری می کنــد. از مشــفق کــه در ســال 2014 برای 
کتاب مک گلو در فهرست نهایی جایزه بوکر قرار گرفت؛ چندین 

مقاله نیز در مجله نیویورکر منتشر شده است.

شــهروند| به گفتــه کارگردان فیلــم »عنکبــوت« این فیلم 
کران،  به رغــم داشــتن پروانه نمایــش و حتــی تعیین زمــان ا
در روزهــای اخیر با یک ســری اصالحیه هــای جدید مواجه 
شــده اســت. این یعنی »عنکبــوت« ابراهیم ایــرج زاد بعد از 
فیلــم » چــپ راســت« دومین فیلــم در یکــی دو هفتــه اخیر 
اســت که با یک ســری اصالحیه های جدید از ســوی وزارت 

ارشاد روبه رو شده است.
کتــای براهنی   »عنکبــوت« ابراهیم ایرج زاد، نویســندگی ا
و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی داســتان یک قاتل ســریالی 
معــروف ایرانــی بــه نــام ســعید حنایــی را روایــت می کند که 
کــه به عنــوان  ملقــب بــه قاتــل عنکبوتــی بــود. ایــن فیلــم 
گرفتــه؛ پیش تــر در معــدود  محصــول ســال 1۳۹۸ پروانــه 
حضورهــای فســتیوالی اش مثــال در جشــنوارٔه بوســان بــا 
موفقیت های قابل ذکری مواجه شــده بود، اما بعد از اینکه 
از ســوی هیأت انتخاب آثار جشــنواره فجر از ورود به بخش 
مســابقه باز مانــد، به گفتــه جــواد نوروزبیگی »با مشــکالت 
کــه عمــال گفــت   بیشــتری مواجــه شــد و حتــی می تــوان 

گفتــه  بــه  کــه  بــا مســتنداتی  البتــه  آرشــیو شــد.«  اخیــرا   
تهیه کننده ارایه شــده بود، به نظر می رســید که »عنکبوت« 
از محــاق درآمــده و ایــن فیلــم فرصــت نمایــش عمومــی را 
کران  به دســت خواهد آورد. به خصوص بعد از اینکه تاریخ ا
ایــن فیلم هم مشــخص شــد کــه به معنــای حل مشــکالت 
ایــن فیلــم می توانســت باشــد. حــاال ولــی کارگــردان فیلــم 
»عنکبــوت« می گویــد کــه این فیلــم به رغــم داشــتن پروانه 
کــران، در روزهــای اخیــر بــا  نمایــش و حتــی تعییــن زمــان ا

یک سری اصالحیه های جدید مواجه شده است.
 ابراهیــم ایــرج زاد در ایــن زمینــه با انتشــار پروانــه نمایش 
»عنکبوت« در متن اعتراضی اش نوشــت: »بعد از دو ســال 
کــران، گفتین فیلمو قبل جشــنواره فجر  صبر اومدیم برای ا
کران نکن، فضا ملتهب میشه، گفتم چرا؟ چیزی در جواب  ا
نشــنیدم، ولی گفتم چشــم. گفتیــن فیلمو بیار ارشــاد یه بار 
دیگــه ببینیــم، گفتــم چشــم. فیلمو دیدیــن، حــرف زدیم و 
کران رو میذاریم  کران بشــه، گفتین ا قرار شد همین نسخه ا
بــرای هفته آخر بهمن، گفتم چشــم. اتفاقی شــنیدم )شــما 

نگفتیــن در حالیکه قرار بود خبر بدین( امروز قرار داشــتین 
بــا دوســتانی کــه نمیگــم از کجــا فیلمــو ببینیــن. خواهــش 
کــردم، گفتم لطفــا من هــم باشــم، به عنــوان ســازنده اثر که 
گه جایی دوباره ســوءتعبیر شــد، جواب بدم، گفتین بهت  ا
خبــر میدیــم. خبــر ندادیــن. چنــد ســاعت گذشــت و بعــد 
پیــام میفرســتین کــه باید ســه مــورد اضافه بــر مــواردی که 
قبال شــورای پروانه نمایــش اعالم کرده بــود اصالحیه انجام 

بدی؟؟؟؟«
خــود  مجــازی  صفحــه  در  ادامــه  در  ایــرج زاد  ابراهیــم   
پرســیده: »بابا چرا همیشــه باید جور حفظ صندلی شما رو 

فیلمساز بکشه؟!«
 گفتنی اســت دور جدیــد اصالحیه هــا و بازبینی هــا زمانی 
آغاز شــد که یکی از نمایندگان مجلس از احضار وزیر ارشــاد 
کــران ۳0 فیلم مســأله دار خبــر داد. صحبتی که  در صــورت ا
باعــث شــد ســازمان ســینمایی بــا تشــکیل کمیتــه بازبینی 
خواهــان انجــام یک ســری اصالحــات جدیــد در برخــی از 

فیلم های دارای پروانه نمایش شود.

خبر3

 مهر توقیف 
 بر زندگی پرماجرای 

قاتل زنجیره ای؟!
چرا فیلم »عنکبوت« به رغم داشتن پروانه نمایش 

باز هم اصالحیه خورد؟

پــوالد امیــن، شــهروند|  »گربــه ســیاه« به 
کارگردانی کریم امینی و تهیه کنندگی بهرام 
رادان در چند هفته اخیر یکی از فیلم های 
پرســروصدای ســینمای ایران بوده است. 
یــک فیلــم اجتماعــی بــا حضــور بازیگرانی 
ماننــد تــرالن پروانــه، بهــاره کیان افشــار و 
خــود بهــرام رادان دربــاره صعود و ســقوط 
شــاخ های مجازی- که با این که در گیشه 
چنــدان موفــق نبــوده و بعــد از ســه هفتــه 
تنهــا در حدود یــک میلیــارد و ۲۰۰میلیون 
تومــان فروختــه، اما ایــن روزها با آغــاز تور 
اروپایــی  شــهرهای  در  عمومــی  نمایــش 
یک کمپیــن تبلیغاتی بزرگ و شــگفت انگیز 
را آغــاز کــرده و یــک بــار دیگــر نامش را ســر 

زبان ها انداخته است.

»گربه سیاه«
 کریم امینــی کارگــردان »گربه ســیاه« که به 
عنوان بازیگر و دســتیار کارگردان نیز کارنامه 
پروپیمانــی دارد؛ در ســطور بعــدی دربــاره 
گونی کــه در مــورد دومین فیلم  مســایل گونا
کارنامــه اش در رســانه ها و فضــای مجــازی 
مطــرح شــده، پاســخ داده اســت. از فــروش 
نه چنــدان قابل قبــول فیلمش، تا داســتان 
آن، نــوع نگاهــش به فضــای مجــازی و البته 

همکاری و اختالف با بهرام رادان…

گیشه های سرد گربه سیاه!
  کارگــردان فیلــم »گربــه ســیاه« فــروش نــه 
چنــدان بــاالی فیلمــش را بــه دلیــل گرایــش 
مردم به فیلم هــای کمدی و عدم اســتقبال 

از فیلم های اجتماعی می داند.
»ســینماداران  شــده  باعــث  کــه  اتفاقــی   
کــرده  نیــز از ایــن وضعیــت ســوء اســتفاده 
و ســانس های مــرده خــود را بــه فیلم هــای 

اجتماعی اختصاص دهند«.
کــه ایــن موضــوع  کریــم امینــی می گویــد   
آســیب زیادی به فــروش »گربــه ســیاه« وارد 
از ســینماها ســانس ســاعت  آورده: »یکــی 
11 صبــح جمعــه خــود را داده بــه فیلــم مــا! 
خب مگــر کســی در ایــن موضوع شــک دارد 
کســی ســاعت 11 صبــح جمعــه ســینما  کــه 

نمــی رود! ایــن جــور مســایل بــه شــدت بــه 
»گربــه ســیاه« آســیب زد. البتــه ایــن آســیب 
دیگــر  و  نیامــد-  وارد  مــا  فیلــم  بــه  فقــط 
فیلم های اجتماعی حتی فیلم پرســتاره ای 
« محســن قرایــی هــم  ماننــد »بی همه چیــز

درگیر این معضل بودند«.

 داســتان شــاخ های مجازی و هنرمندان 
کام نا

  داســتان »گربــه ســیاه« دربــاره شــاخ های 
مجازی اســت که برخی شــان در یک شب ره 
صدســاله را طــی می کنند. یــا همان طــور که 
کارگردان فیلم می گوید »درباره ســه جوان پر 
گون که آرزوهایشان را  از آمال و آرزوهای گونا

دنبال می کنند«.
کریــم امینــی در مــورد رونــد شــکل گیری   
فیلم »گربــه ســیاه« می گوید: »علــی اصغری 
فیلمنامه ای نوشــته بود دربــاره روند تبدیل 
شــدن یــک فــرد بــه یک شــاخ مجــازی کــه از 
طــرح یک خطــی آن خوشــم آمــد و بنابراین 
نشســتیم بــا هــم بــه بازنویســی آن. در ایــن 
رونــد اتفاقــات دیگــری نیــز وارد کار شــدند. 
مثل موســیقی زیرزمینی و به طور مشــخص 
کــه  موســیقی رپ و البتــه مســایل دیگــری 
حاصل بسط و گســترش آن قصه یک خطی 

بودند«.

 در نقد فضای مجازی
  نــگاه انتقــادی »گربــه ســیاه« بــه فضــای 
مجازی- حداقــل در ســینمای ایــران- تازه 
است. نگاهی آسیب شناسانه و دغدغه مند 
کــه البتــه بــا توجــه بــه  بــه فضــای مجــازی 
پیرامــون  اخیــر  ماه هــای  در  کــه  فضایــی 
تصویــب قوانیــن محدودکننــده دربــاره این 
فضا گرفته شــده، می تواند کارکــرد دوگانه نیز 
داشته باشــد )و حتی بســیاری بر این باورند 
کــه عــدم اســتقبال مخاطبــان بی ارتبــاط بــا 

این موضوع نباید باشد(.
 کارگــردان »گربــه ســیاه« امــا می گویــد کــه 
فیلــم تنهــا ناظــری بی طــرف بــر موضوعــش 
بــوده. او می گویــد کــه راز جذابیت ایــن فیلم 
پرداختــن بــه تغییراتــی اســت کــه بــا ظهــور 
اپلیکیشــن هایی  شــکل گیری  و  تکنولــوژی 
گرام ایجاد شده اســت. و البته  مانند اینســتا
کــه برخــی از  پرداختــن بــه دســتاوردهایی 
شــاخ های مجــازی در یــک شــب بــه دســت 
می آورند و این در حالی اســت که بســیاری از 
هنرمندان بــا صرف وقــت و انرژی بــه مراتب 
کام می ماننــد.  بیشــتر در رســیدن بــه آن نــا
او می گویــد: »هدفــم در ایــن فیلــم نشــان 
کتر عاشــق  دادن هم زمــان نابــودی یک کارا
موســیقی و موفقیت یک شــاخ مجازی بود. 
کــه بــی هیــچ دغدغــه ای در فضــای  کســی 

جمــع  فالــوور  و  می دهــد  جــوالن  مجــازی 
می کند و در این راه ابایی از هیچ کاری ندارد 
و تنها و تنها می خواهد که رویاهایش هر چه 

زودتر به واقعیت بدل شوند«.
 وجــه اجتماعــی »گربــه ســیاه« البتــه تنهــا 
ایــن  داســتان  از  وجــه  ایــن  بــه  معطــوف 
فیلــم نمی شــود. کریــم امینــی می گویــد کــه 
»بزرگ تریــن وجــه اجتماعــی این فیلــم این 
اســت که جامعــه ای را بــه نمایــش می گذارد 
کــه رشــد انســان ها در آن تصادفــی اســت! 
از طریــق حرکــت در  آن  کــه در  جامعــه ای 
یک مســیر مشــخص و درســت بــه موفقیت 

نمی رسد«!

جنتلمن
مقــام  در  رادان  بهــرام  حضــور  امــا    
و  عوامــل  مهم تریــن  از  یکــی  تهیه کنندگــی 
دالیــل افتــادن نام ایــن فیلــم بر ســر زبان ها 
بوده اســت. اتفاقی که بــه گفته کریــم امینی 
حاصــل یــک رونــد معمولــی بــوده: »بعــد از 
آمــاده شــدن ســیناپس بــا چنــد تهیه کننده 
صحبت کــردم کــه بهــرام رادان نیــز از جمله 
نهایــت  در  و  بودنــد  تهیه کننــدگان  ایــن 
کــره گفتنــد کــه ســیناپس را  هــم بعــد از مذا

پسندیده اند و تهیه فیلم را پذیرفتند«.  
بالفاصلــه  البتــه  ســیاه«  »گربــه  کارگــردان 
می گوید کــه رادان ظاهــرا قصد ایفــای نقش 
در فیلــم خــودش را نداشــته: »آقــای بهــرام 
رادان همــان ابتــدا بــه شــرط بــازی نکــردن 
تهیــه فیلم را قبــول کرد. به همیــن دلیل هم 
رفتیم ســراغ چهره هــای دیگر برای بــازی در 
ایــن نقــش. امــا دوســتان امــکان حضــور در 
این فیلــم را پیدا نکردنــد و بنابراین به خاطر 
بن بســت زمانــی خــود آقــای رادان مجبــور 

شدند بازی کنند«. 
کریــم امینی حتــی می گوید که چــون رادان 
دوســت نداشــت فیلمی را که هم بازی و هم 
تهیه کنندگی کرده بود به جشنواره بفرستد، 
»گربــه ســیاه« به جشــنواره ســی و نهــم فجر 
ارســال نشــد که این اتفاق آســیب شــدیدی 
به فیلم زد و باعث شــد زحمات عوامل فیلم 

دیده نشود!  

گربه سیاه« نفروخت چون مردم کمدی دوست دارند! «
اوج و فرودهای فیلم »گربه سیاه« در گفت و گوی »شهروند« با  کارگردان این فیلم


