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خانهبیمدیر
 خانه سینما با گذشت بیش از ۲ ماه

 از برگزاری مجمع عمومی و انتخاب 
اعضای هیأت مدیره هنوز مدیرعامل ندارد 

خانه بی مدیر، شــرح حــال این روزهای خانه 
سینما ست. جامعه اصناف ســینمایی کشور، 
هنوز به جمع بندی برای انتخاب مدیر نرسیده 
است. طبق اساســنامه تا زمانی که مدیرعامل 
خانه سینما مشــخص نشــده، رئیس هیأت 
مدیره عهده دار وظایف مدیر می شــود. رئیس 
هیأت مدیره هم محمد مهدی عسگرپور است 
که همزمان مدیر خانه هنرمندان نیز هســت. 
پیگیری های خبرنگار همشــهری حکایت از 
آن دارد کــه هیچ کــدام از گزینه های هیأت 
مدیره حاضر بــه پذیــرش مدیرعاملی خانه 
سینما نشــده اند. در واقع این مهم ترین دلیل 
بی مدیر ماندن خانه سینما ست. جامعه اصناف 
سینمایی کشور که تا اواخر دهه80، صرفا نامی 
آشنا برای اهالی سینما بود، پس از ماجراهایی 
طوالنی که محصــول اختالف نظــر مدیران 
ســینمایی وقت با مدیران خانه ســینما بود، 
منحل شد؛ انحاللی که افکار عمومی را نسبت به 
خانه سینما حساس کرد. دو قطبی شمقدری- 
عسگرپور، یکی از سرگرمی ها و دلمشغولی های 
دوستداران سینما در انتهای دهه80 و ابتدای 
دهه90 بود. زمانی که خانه سینما نه به واسطه 
فعالیت صنفی که به دلیل تعطیلی و ایستادگی 
مدیرش در مقابل وزارت ارشــاد دولت دهم، 
به شهرت عمومی هم رســیده بود. بازگشایی 
خانه سینما در اوایل تشــکیل دولت یازدهم، 
پایانی بر خبرســازی جامعه اصناف سینمایی 
کشور بود که با روی کار آمدن مدیرانی همسو 
در وزارت ارشاد، دیگر خبری از دوقطبی سازی  
هم نبود. با حــدود یک دهــه فعالیت صنفی 
آرام و بی تنش، خانه ســینما به مــرور از متن 
اخبار به حاشیه رانده شــد و البته عملکردش 
هم در مقاطع حســاس با واکنش هایی اغلب 
منفی از سوی اعضایش مواجه شد. مهم ترین 
انتقادی که در این ســال ها به خانه ســینما 
وارد شــده »بی عملــی« مدیرانــش بوده که 
نمودش را می توان در همین ناتوانی در انتخاب 
مدیرعامل هم مشاهده کرد. خانه سینما که در 
این سال ها انتقاد زیادی نسبت به عملکردش 
وارد بــوده، در دور تــازه فعالیت هایش پیش 
 از هــر کاری هم باید مدیرعاملــش را انتخاب 

کند.

یک مدیر برای 2خانه 
ایــن تحلیل مهــر از وضعیــت امــروز خانه 
سینما ســت: »بیــش از ۲ مــاه از انتخابات 
شــانزدهمین دوره هیأت مدیره خانه سینما 
می گذرد اما هنوز خبری از معرفی مدیرعامل 
مهم ترین نهاد صنفی سینمای ایران به گوش 
نمی رسد. این در حالی است که هربار از هرکدام 
از اعضــای هیأت مدیره دربــاره زمان معرفی 
مدیرعامل خانه سینما سؤال پرسیده می شود، 

تنها به کلمه به زودی اکتفا می کنند.
براساس اساســنامه خانه سینما، هیأت مدیره 
موظف اســت ظــرف حداکثر ۲ مــاه پس از 
انتخابات، نسبت به استخدام مدیرعامل خانه 
سینما اقدام کند و تا زمانی که مدیرعامل خانه 
سینما منصوب نشده است، رئیس هیأت مدیره 

عهده دار وظایف مدیرعامل خواهد بود.
محمدمهــدی عســگرپور به عنــوان رئیس 
هیــأت مدیــره خانه ســینما انتخاب شــده 
اســت، این تهیه کننده و کارگردان سینما در 
گذشــته نیز تجربه مدیرعاملی خانه ســینما 
را داشــته و هم اکنــون به عنــوان مدیرعامل 
 خانــه هنرمنــدان مشــغول بــه فعالیــت

 است.
باید دید خانه ســینما چه گزینــه ای را برای 
مدیرعاملی خانه سینما که درگیر بحران های 
مختلفی است انتخاب می کند، آیا بعد از گذشت 
چندین دوره استفاده از حضور سینماگران در 
سمت مدیرعاملی خانه سینما، بخت خود را با 
انتصاب یک مدیر غیرسینمایی البته با تجربه 

مدیریت سینمایی امتحان می کند؟
از بین گزینه های مختلفی که گفته می شــود 
هیأت مدیره خانه سینما روی آن فکر می کند، 
می توان به مجید مســچی، مدیرعامل سابق 
مؤسسه »سینماشهر« اشــاره کرد که سال ها 
تجربه مدیریــت در این 
مؤسســه را داشــته 
و در حــوزه توســعه 
ی  خت ها ســا یر ز
ســینمای ایران فعال 

بوده است.«

سینما

222324

  سه شــنبه     1 آذر  1401     27 ربیع الثانی  1444       سال سی ام          شـــماره  8645

آنتنپرتلویزیونبرایفصلجدید
از سریال هایی که تکلیف پخش شان مشخص نیست تا سریال هایی که در جدول پخش قرار دارند

با توجه به تولیدات ســازمان و تولیداتی که دیگر 
سازمان ها در سریال ســازی  دارند، به نظر می رسد 
تلویزیون در زمســتان پیــش رو و شــاید نوروز 
140۲دست پری در آنتن دارد.با نگاهی به ترکیب 
ســریال های آماده پخش و حتــی بالتکلیف های 
رســانه ملی می توان نوید اتفاقات خوبــی را برای 
فصل زمســتان، نوروز و رمضان و ســال 140۲ در 
قاب شــبکه های تلویزیونی داد. با نگاه اجمالی به 
سریال های در حال تولید، فارغ از چند سریال ویژه 
– الف تاریخی، بیشتر سریال ها با موضوع جاسوسی 
و امنیتی تولید می شوند.هر چند با پایان هر فصل 
آمار پرمخاطبان تلویزیون اعالم می شود، اما همیشه 
سریال های قدیمی که از شبکه هایی چون  آی فیلم 
روی آنتن می روند، جز پربیننده ها هستند و دیگر 
سریال های جدید در جذب مخاطب چندان موفقیتی 
ندارند. این شب ها از شبکه یک »آزادی مشروط« 
مسعود ده نمکی پخش می شود، شبکه۲ هم سریال 
»آتش سرد« را دارد، شبکه3  نمایش»بی همگان« را  
پایان داد و سریال تاریخی »گیلدخت« هم روزهای 
پایانی هفته روی آنتن شبکه یک می رود.از ۲3طرحی 
که معاون سیما به آن اشاره کرده، 6سریال توانسته 
برآورد هزینه اش را به ســرانجام برساند و برخی از 
سریال ها هم به مرحله پیش تولید رسیده اند. مشکلی 
که سازمان این روزها درگیرش است، تامین بودجه 
سریال های ریز و درشتی است که در مرحله تولید 
قرار گرفته اند. صدا و سیما در همین هفته برای تامین 
بودجه دست به دامان مجلس شده تا بتواند بودجه 
تولید ۲سریال »حضرت موسی« و »سلمان فارسی« 
را تامین کند. ۲سریال پرهزینه که اولی اول راه است و 

دومی بیش از 40درصدش تولید شده است.

جشن سربرون و دالیل عدم پخشش
یکی از سریال هایی که تولیدش زمان زیادی گرفت، 
»جشن سربرون« مجتبی راعی است؛ سریالی که 
در زمان شیوع کرونا تولید شد. این سریال قرار بود 
در کنداکتور پخش فصل پاییز قرار بگیرد، اما زمان 
پخش آن به تعویق افتاد. حسن نجاریان، تهیه کننده 
سریال درباره این تأخیر به تسنیم گفته است: » این 
اتفاق ۲دلیل داشت؛ دلیل اصلی آن که دلیل بعدی 
را ایجاد می کند، آماده نشدن فیلم بود. جلوه های 
ویژه و ویژوآل افکت های کار بسیار هزینه سنگین و 
حجم باالیی دارند. بیش از اینکه انتظار می رفت این 
حجم ها افزایش پیدا کرد و حتی موسیقی با ارکستر 
انتخاب کردیم؛ همه  اینها هم زمان و هم بودجه را 
افزایش داد.« هنگامی که مشکالت برطرف شد، 
آغاز بازی هــای جام جهانی باعــث تعویق دوباره 
پخش سریال شد. با توجه به برنامه های شبکه های 
تلویزیونی شاید زمان پخش سریال به نوروز برسد. 
با این حال هنوز تصمیم قطعی برای زمان پخش 

سریال گرفته نشده است.

طالبی با اژدهای هفت سر
از دیگر سریال هایی که شروع تولیدش به ۲سال 
قبل برمی گردد، » طالق« یا »اژدهای هفت سر« 
است؛ سریالی که ابوالقاســم  طالبی مدت زیادی 
است که درگیر تولیدش شده است. به نظر می رسد 
مدیران بهترین زمان پخش را فصل زمستان عنوان 

کرده اند.

بازار داغ سریال های پلیسی – امنیتی
ابراهیم شیبانی هم سریال »ضد« را برای تلویزیون 
می سازد؛ سریالی امنیتی - جاسوسی که به روزهای 
پایانی تصویربرداری نزدیک شده است. این سریال 
ممکن اســت نامش به »دیگران« تغییر کند. این 

سریال هم ازجمله تولیدات سیمافیلم است. از دیگر 
مجموعه های امنیتی و جاسوســی، »مارماهی« 
است که در اواخر روزهای تصویربرداری قرار دارد. 
این سریال هم اکنون با نام موقت مارماهی شناخته 
می شــود و در حقیقت فصــل دوم طرحی به نام 
تمام رخ است که سال گذشته فصل اول آن تحت 
عنوان سرجوخه از شبکه 3سیما پخش شد. این 
سریال به تهیه کنندگی ابوالفضل صفری ساخته 
می شود و مانند سایر آثار او از تم پلیسی و امنیتی 
بهره می برد و روایتگر پرونده های واقعی اســت و 

کارگردانی آن را محمود معظمی برعهده دارد.

سریال هایی در انتظار پخش
یکی از ســریال هایی که در ســیما تولید شده، 
»موقعیت مهدی« اســت؛ ســریالی که نسخه 
ســینمایی اش همزمان تولید و در جشنواره فجر 
به نمایش درآمد، اما هنوز ســریالش روی آنتن 

نرفته اســت. ســریال تلویزیونی »سنجرخان« 
روزهای پس تولید را می گذرانــد؛ کاری که بارها 
به دالیل مختلفی، تصویربرداری اش متوقف شد. 
اما محمدحســین لطیفی که این روزها مشغول 
فیلمبرداری فیلم ســینمایی جدیدش )غریب( 
است، عنوان کرده با حل شدن مشکالت بودجه ای 
مراحل پس تولید را تمام می کند. قرار اســت این 
سریال در شبکه یک یا 3سیما همزمان با پخش 
استانی، روی آنتن برود.تســنیم هم در گزارشی 
از ســریال »ســامو بندری« می گوید که ابراهیم 
فروزش آن را کارگردانی کرده؛ سریالی که با اینکه 
تولیدش تمام شده، منتظر آنتن پخش است. این 
ســریال را مرحوم اصغر عبداللهی نوشته است؛ 
مینی سریالی که قصه اش در بوشهر اتفاق می افتد 
و برخی از بازیگران آن هم بومی هستند. از دیگر 
ســریال هایی که وضعیت پخش شــان مشخص 
نیست، »87متر« کیانوش عیاری است. البته »رعد 

و برق« بهروز افخمی هم از سریال هایی است که 
پرونده پخش آن در تلویزیون )شبکه 5( باز است.
چند ماهی است که سازمان اوج هم سریال »عشق 
کوفی« را در دست تولید برای پخش در سیما دارد؛ 
سریالی به کارگردانی حسن آخوندپور که روایتگر 
یک عشق در کوفه است. چندین مجموعه دیگر 
هم این روز ها مراحل تولید و پیش تولیدشــان را 
پشت ســر می گذارند که احتماال پخــش آنها به 
امسال نمی رسد. سریال »مستوران« به کارگردانی 
سیدجمال حاتمی و مســعود آب پرور که فصل 
اولش تیرماه امســال روی آنتن رفــت، به تازگی 
مراحل تولید فصــل دومش را آغاز کرده اســت. 
کارگردانی فصل دوم ســریال »مستوران« راکه 
عاشقانه ای برگرفته از قصه ها و افسانه های کهن 
ایرانی است سیدعلی هاشمی برعهده دارد. سیروس 
مقدم، کارگردان نام آشنای تلویزیون، مینی سریال 
»ترور« به تهیه کنندگی حامد عنقا را می سازد که 
با موضوع ترور نافرجام شهید حاج قاسم سلیمانی، 
درصدد است بخشی از جایگاه رفیع و حساس این 
سرباز گرانقدر اسالم را به تصویر درآورد. سازمان 
هنری  رسانه ای اوج هم قرار است به زودی سریالی 
با محوریت زندگی و روزگار حضرت شاهچراغ)ع(، 

برادر بزرگ امام رضا)ع( را تهیه و تولید کند.
اخیراً مدیر گروه فیلم سریال شبکه۲ سیما اعالم 
کرده که مجموعه نمایشــی »آقــای قاضی« به 
کارگردانی سجاد مهرگان قرار است به فصل دوم 
برسد. همچنین پیش از این کارگردان »وضعیت 
زرد« گفتــه بود که فصل ســوم ایــن مجموعه 
تلویزیونی ساخته می شــود و احتماالً خودش را 
مهیای آنتن ماه رمضان می کند. مهران رجبی، مریم 
سعادت، زین العابدین تقی پور، بهار داورزنی، حسام 
خلیل نژاد، آرش ماهان کیا و مهدی رضایی بازیگران 

اصلی این سریال تلویزیونی هستند.

جهادبهروايتنگاهمادران
وهمسرانشهدا

پای صحبت های کارگردان برنامه تلویزیونی »ماجرای امروز« 
که پیرامون شهدای امنیت ساخته  شده و پخش می شود

وقتیحمایتکارتر
نیزفایدهندارد

 بازخوانی آخرین سفر محمدرضا پهلوی 
و فرح به آمریکا

مشاسالمخبریه؟
 نگاهی فرهنگی 

 به ساختار محله ده ونک 
در تهران 

2جایزهبرای
پریسا

»پری سا« 2جایزه جشنواره 
جیرونا را به خود اختصاص 
داد.به گزارش همشهری، 
فیلم سینمایی »پری سا« 
ساخته محمدرضا رحمانی به 
تهیه کنندگی سعید سعدی 
در سی و چهارمین جشنواره 
فیلم جیرونا که از ٨ تا ١3 
نوامبر در شهر جیرونا اسپانیا 
برگزار شد، عنوان بهترین 
فیلم بلند جشنواره را کسب 
کرد. همچنین جایزه ویژه 
هیأت داوران جشــنواره 
نیز به عبــاس غزالی برای 
نقش آفرینی در این فیلم 
اهدا شد.پری سا، داستان 
دختر جوان و زیبایی است 
که به دلیــل ظاهر جذابش 
به عنوان مدل برای معرفی 
برندهای لوازم آرایشــی 
و بهداشــتی کار می کند، 
اما فرد ناشناســی ناغافل 
روی صورت پری سا اسید 
می پاشد و نصف صورت او 
می سوزد و یک چشمش را 

از دست می دهد و...

مبارکبازهم
عقبافتاد

نوزدهمین جشنواره تئاتر 
عروسکی تهران مبارک سوم 

آذر برگزار نمی شود.
به گزارش مهر، نوزدهمین 
جشنواره تئاتر عروسکی 
تهران مبارک با دبیری هادی 
حجازی فر، قرار بود در نیمه 
دوم سال جاری و در تاریخ 
22 تا 3۰ مهر برگزار شود، 
اما با نزدیک شدن به تاریخ 
مدنظر و با وجود انتشــار 
اخبار مختلف جشــنواره 
از ســوی دبیرخانه، زمان 
برگزاری جشــنواره تغییر 
کرد.تغییر زمــان برگزاری 
نوزدهمین جشنواره تئاتر 
عروسکی تهران مبارک تنها 
از طریق بازتاب یک خبر در 
تعدادی از رسانه ها اعالم و 
آخرین زمان برای برگزاری 
جشنواره نوزدهم، سوم آذر 
سال جاری ذکر شد.این در 
حالی است که تغییر زمان 
برگزاری جشنواره به صورت 
رسمی از ســوی دبیرخانه 
جشنواره و اداره کل هنرهای 
نمایشی اعالم نشد.تنها 3 
روز مانده به زمان تعیین شده 
برای برگــزاری نوزدهمین 
جشنواره تئاتر عروسکی 
تهران مبــارک، دبیرخانه 
جشنواره هیچ وضعیتی را 
درباره برگزار شدن یا نشدن 
جشنواره مشخص نکرده 

است.

مرگرنجرسبز

جیســون دیوید فرانک، 
بازیگر آمریکایی مجموعه 
»پاور رنجرز« در 4۹سالگی 

از دنیا رفت.
به گزارش ورایتی، جیسون 
دیویــد فرانــک، بازیگر 
آمریکایی که بــرای ایفای 
نقش تامی الیــور ملقب به 
رنجر سبز در مجموعه »پاور 
رنجرز« شناخته می شد، روز 
١۹نوامبر در 4۹سالگی در 

تگزاس درگذشت.
جزئیاتی درباره درگذشت 
این بازیگر اعالم نشــده، با 
این حال، از مردم خواسته 
شــده اســت تا به حریم 
خصوصی خانواده جیسون 
دیوید فرانک در این زمان 
وحشتناک احترام گذاشته 
شــود. طبق گزارش  های 
متعدد، مرگ ایــن بازیگر 

خودکشی به نظر می رسد.
والتــر جونــز یکــی از 
همبازی هــای فرانک در 
»پاور رنجرز مورفین توانا« 
درباره شــنیدن این خبر 
گفت: نمی توانم این خبر را 
باور کنم. در آرامش بخواب 
جیســون دیوید فرانک. از 
اینکه یکی دیگر از اعضای 
خانواده ویژه  مان را از دست 
دادیم، اندوهگینم.جیسون 
دیوید فرانک نخستین بار 
ســال ١۹۹3 با ایفای نقش 
تامی الیور در مجموعه »پاور 
رنجرز مورفین توانا« که تا 
سال ١۹۹۶ ادامه داشت، به 

شهرت رسید.

 »آپولونیا، آپولونیا« و »مانیفستو« جوایز 
اصلــی جشــنواره بین المللی مســتند جشنواره

آمستردام را از آن خود کردند.
به گزارش ورایتی، سی و پنجمین جشنواره بین المللی مستند 
آمســتردام )ایدفا( به کار خود خاتمه داد و مستند »آپولونیا، 
آپولونیا« ســاخته »لئا گلوب« محصول مشترک دانمارک، 
لهستان و روسیه جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه بین المللی را 
دریافت کرد. جایزه بخش رقابتی »Envision« هم به مستند 

روسی »مانیفستو« به کارگردانی »آنگی وینچینو« رسید.
مستد »آپولونیا، آپولونیا« درباره زن جوانی به نام آپولونیاست 
که تالش می کند جایگاه خود را در دنیای هنر پیدا کند. او به 
استعداد خود اطمینان دارد اما مسیر همیشه آسان نیست. یکی 
از درس هایی که آپولونیا می آموزد این است که زنان نقاش باید 

بیشتر از همتایان مرد خود فداکاری کنند و بر موانع بزرگ تری 
غلبه کنند.

»پیریو هنکاسالو« کارگردان و فیلمنامه نویس فنالندی، »وانیا 
کالودرژرسیچ« رئیس جشنواره فیلم رتردام هلند، »یوسری 
نصراهلل« فیلمســاز مصری، »ماری اســتفن« تدوینگر اهل 
کشور هنگ کنگ و »یاشــیهیکو یاتابه« برنامه ریز جشنواره 
توکیو، اعضای هیأت داوران بخش رقابت بین الملل این رویداد 

سینمایی را تشکیل می دادند.
بخش مسابقه آثار مستند بلند جشنواره ایدفا امسال شامل 
13فیلم بود که سینمای ایران نیز با اثر 100 دقیقه ای »خانه 
خاموش« در آن حضور داشــت. این مستند ســاخته فرناز 
چورابچیان و محمدرضا جورابچیان، سرنوشت 3 نسل از یک 
خانواده ایرانی طبقه متوســط رو به باال را دنبال می کند و در 

مرکز داستان، خانه ای به قدمت یک قرن در تهران قرار دارد 
که خانواده در آن روزهای شاد و غم انگیزی را سپری کردند.

سینمای ایران عالوه بر بخش رقابتی آثار بلند، چند نماینده 
دیگر در جشنواره »ایدفا«ی امسال داشت و مستند کوتاه 15 
دقیقه ای »مجموعا« به عنوان محصول مشترک ایران و لهستان 

ســاخته محمدرضا فرزاد در بخش بهترین های جشنواره ها 
به نمایش گذاشته شد و مستند »آئورا« )سحرگاه( محصول 
مشــترک ایران و افغانستان به کارگردانی ســامره رضایی و 
حسین حسینی هم در بخش »Luminous« جشنواره به 

روی پرده رفت.

پایان جشنواره آمستردام
بهترین مستندهای سال  معرفی شدند

سریال هایی با موضوع کرونا
عالوه بر بازار داغ سریال های جاسوسی و امنیتی، 
ســریال هایی با موضوع کرونا هم در سیما، تولید 
می شوند. »محرمانه« ازجمله این سریال هاست که 
عالوه بر اینکه به موضوع کرونا می پردازد، موضوع 
اجتماعی و امنیتی هم دارد. محرمانه را محمود معظمی 
کارگردانی کرده و از تولیدات جدید مؤسسه فرهنگی 
هنری اندیشه شهید آوینی است. فصل دوم »اپیدمی« 
هم درباره کروناست که مهدی فخیم زاده که در فصل 
اول سریال به عنوان بازیگر نقش اول حضور داشت، 
در فصل جدید، دیگر حضور ندارد و روند قصه حول 
کاراکتر دیگر این قصه با بازی محســن قصابیان، 

هنرمند مشهدی، می چرخد. بسیج صدا و سیما هم یک سریال تقریبا 3۰قسمتی را در دست 
تولید دارد؛ »حبیب« سریالی است که در سوریه هم فیلمبرداری شده و به احتمال زیاد در روزهای 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی روی آنتن می رود. »شهباز« به کارگردانی حمیدرضا لوافی 
از دیگر سریال های پلیسی تلویزیون است که برای شبکه 5تولید شده و قرار بود روی آنتن برود؛ 

سریالی که در 3۰قسمت تولید شده و مراحل پایانی را طی می کند.

مکث


